MONDEN

Nuntă discretă
la Palatul
princiar
din Monaco

Prinţul Andrea Casiraghi şi moştenitoarea unui imperiu
în Columbia, Tatiana Santo Domingo, s-au căsătorit, în stil...
regal, la începutul acestei toamne. Vestea vine la un an după ce
Principatul Monaco a celebrat mariajul prinţului Albert cu fosta
sportivă, Charlene Wittstock. Andrea Casiraghi, 28 ani, este al
doilea în ordinea succesiunii la tron, după mama lui, prinţesa
Caroline de Monaco. În 2002, el a fost inclus de revista “People” în
lista celor mai frumoşi oameni din lume. Bunica lui Andrea a fost
starul hollywoodian, Grace Kelly.

A

lături de sora sa,
Charlotte şi de fratele
mai mic, Pierre, el este
fiul lui Caroline din cea de-a doua
căsătorie a sa cu omul de afaceri
italian, Stefano Casiraghi, dispărut
la vârsta de 30 de ani, într-un
accident de barcă.
Andrea Casiraghi s-a căsătorit
cu logodnica sa, columbiana
Tatiana Santo Domingo născută
la New York, în cadrul unei
ceremonii intime. Înconjuraţi de
membri ai familiilor lor, Andrea şi
Tatiana, ambii în vârstă de 29 de
ani, au preferat o recepţie discretă,
la Palatul princiar din Monaco.
Mireasa a purtat o rochie Missoni,
superbă din dantelă şi sandale
plate, argintii. Boho-style? Desigur,
iar outfitul a fost completat de o
coafură cât se poate de relaxată,
Tatiana preferând ca accesoriu
de păr o cunună de flori peste
buclele lăsate libere. Ceremonia a
fost urmată de un dejun- şi a fost
organizată în grădinile reşedinţei
princiare din Monaco- la care
au participat prinţesa Caroline,
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prinţul Albert şi soţia sa Charlene,
dar şi sora mirelui, Charlotte
Casiraghi, alături de cei 400 de alţi
invitaţi. Printre ei: Karl Lagerfeld,

familia Missoni, prinţesa Eugenie
a Greciei, Alain Delon şi fiica sa
Anoushka. După lăsarea serii, nunta
a continuat la Hotel de Paris. Pentru

recepţia de aici, Tatiana a ales o
rochie tot Missoni, din dantelă, dar
cu mâneci lungi. De altfel, dantela
a fost leitmotivul petrecerii, iar

