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Chcecie, aby dzień wasze-
go ślubu i weselna zabawa 

nabrały wyjątkowej oprawy, 
a goście wspominali je latami? 
Warto pomyśleć o sposobach, 
które nieco uatrakcyjnią we-

selne przyjęcie. Niektóre są 
proste i nie wymagają zbyt 
wielu nakładów finansowych.

Wprowadzenie do scenariusza ślu-
bu i wesela kilku nawet drobnych ak-
centów spowoduje, że ten wyjątkowy 

dzień będzie jeszcze bardziej spekta-
kularny i piękny. Coraz więcej młodych 
par decyduje się na atrakcje weselne. 
Równie dobrze mogą być one niespo-
dzianką od gości dla nowożeńców. Naj-
ważniejsze, aby dopasować atrakcje do 
charakteru wesela, upodobań i budżetu. 
A oferta jest naprawdę bogata.

Bańki mydlane
Bańki można wypuścić w dowol-

nym momencie ślubu i wesela. Spraw-
dzą się zarówno podczas pierwszego 
tańca nowożeńców, jak i momentu po-
dziękowań dla rodziców. Wypuszczenie 
baniek mydlanych na pewno nada nie-
zwykłej atmosfery. Bańki wypuszczo-
ne w momencie wyjścia młodej pary 
z kościoła też uatrakcyjnią tę wyjątko-
wą chwilę. Zresztą fantastycznie bę-
dzie wyglądać na zdjęciach. Nieważne, 
czy wybierzecie profesjonalny bajkowy 
pokaz baniek mydlanych wykonanych 

przy użyciu agregatu, czy rozdacie go-
ściom najprostsze, zakupione w kiosku 
flakoniki do robienia baniek. Na pewno 
każda z tych opcji się sprawdzi. 

Anioły na szczudłach
Występ szczudlarzy to również 

opcja, która coraz śmielej wchodzi na 
polski rynek weselny. To na pewno pod-
bije serca najmłodszych, ale również 
dorosłych uczestników wesela. Anioły 
na szczudłach towarzyszą młodej parze 
i gościom już po ślubie, przed kościo-
łem. Mogą rozsypać konfetti lub rozda-
wać słodycze dzieciom.

Proste sposoby na magiczny 

Przygotowując się do dnia 
ślubu i wesela, młoda para 

musi dokonać wielu wyborów. 
Jedną z decyzji, która przyszłym 
nowożeńcom spędza sen z po-
wiek i zajmuje najwięcej czasu, 
jest wybór idealnej sali weselnej.

Nie dziwi fakt, że narzeczeni 
wymarzonej sali weselnej poszuku-
ją najdłużej. W końcu to tam spędzą 
największą część tego wyjątkowego 
dnia. Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
obserwujemy rozkwit branży ślubnej. 
Również liczba sal weselnych wzrosła 
nawet kilkakrotnie. Dawniej narzecze-
ni nie mieli tak dużego wyboru miej-
sca, w którym odbędzie się ich wesele. 
Dzisiaj ze względu na szeroką ofertę 
zdarza się, że wybór odpowiedniego 
lokalu bywa skomplikowany. 

Bardzo trudno zdecydować, czy 
nasze wesele odbędzie się w dostoj-
nych, bogato zdobionych pałacowych 
wnętrzach, nadającym sielskiego cha-
rakteru drewnianym dworku czy pro-
stej weselnej sali. Najważniejsze, aby 
z dokonaniem wyboru nie zwlekać 
zbyt długo. Lokal weselny powinien 
zostać zarezerwowany tak szybko, jak 
tylko zostanie ustalona data wesela, ze 
względu na wąską dostępność wolnych 
terminów. Zanim zdecydujecie się na 
spotkanie z menadżerem restauracji, 
para powinna określić i ocenić, co jest 
dla nich najważniejsze w dniu ślubu.

Jedną z podstawowych cech ideal-
nego lokalu na zorganizowanie wesela 
jest jego infrastruktura. Warto upew-

nić się, z ilu metrów kwadratowych 
się składa? Jaka jest jego przestrzeń? 
Znajdźcie odpowiedzi na wszystkie 
wymienione wyżej pytania, zanim po-
dejmiecie finalną decyzję, ponieważ 
wpłyną one na całokształt wesela. 

Dodatkowo warto upewnić się, 
jaka jest minimalna i dopuszczalna 
liczba gości. Są lokale, które zajmują 
się organizacją wszystkich rodzajów 
przyjęć weselnych: od niewielkich, ka-
meralnych, po naprawdę wielkie uro-
czystości. Niekiedy mamy do czynienia 
z sytuacją, że lokal wymaga minimalnej 
liczby gości, niezbędnej do wynajmu 
sali. O tych preferencjach warto po-
rozmawiać przed zawarciem umowy. 

Istotna będzie również lokalizacja 
sali dla logistycznego rozplanowa-
nia ślubu i wesela. Wiele młodych par 
zwraca uwagę na bliskość usytuowania 
lokalu od kościoła czy miejsca zamiesz-
kania. Chociaż nie w każdym przypad-
ku ten argument staje się decydujący.

Warto sprawdzić też, czy sala, 
na której odbędzie się przyjęcie 
weselne, ma odpowiednie miejsce 
dla zespołu lub didżeja. Jakie ma 
oświetlenie, wystrój i przestrzeń do 
tańczenia. Ważnym elementem przy 
dokonaniu wyboru lokalu będzie też 
nastrój przestrzeni. Powinna ona 
służyć jako odzwierciedlenie stylu 
życia, zainteresowań i osobistych 
gustów nowożeńców.  (mp)

W poszukiwaniu sali 
weselnej
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Jak pierwszy poca-
łunek, dotyk let-

niego deszczu, spacer 
nad Sekwaną i taniec 
w świetle księżyca… 
Zainspirowana pary-
skim stylem życia ko-
lekcja BeLoved ujmu-
je uroczą symboliką!

Na czym polega paryski styl 
życia? Na tworzeniu swoich 
własnych zasad. Celebrowaniu 
najdrobniejszych okazji. Po-
darowaniu diamentów w pre-
zencie ukochanej osobie lub… 
samej sobie. Noszeniu szla-
chetnej biżuterii na szczególne 
wydarzenia i na co dzień. Za-

wsze z błyskiem w oku i nutą 
nonszalancji. Najnowsza ko-
lekcja biżuterii BeLoved wyra-
ża beztroską radość i miłość do 
życia.

 BeLoved to splot kontra-
stów. Współczesna, smukła 
forma łączy się ze zdobienia-
mi w stylu vintage i tradycyjną 
oprawą szlachetnych kamie-
ni. Długie naszyjniki, kolczyki, 
subtelne bransoletki i minima-
listyczne pierścionki występu-
ją w trzech odsłonach kolory-
stycznych – srebrze, żółtym 
oraz różowym złocie.

Kolekcja projektu Magdy 
Dąbrowskiej jest zdobiona dia-
mentami i rubinami, wykonana 
ze srebra pokrytego 24-ka-
ratowym złotem. Dostępna 
w sprzedaży w Salonach YES 
oraz na YES.pl.

Premiera – walentynkowa
kolekcja YES BeLoved

Taniec we mgle
Gdy już nauczycie się tańczyć wal-

ca lub innego pięknego tańca, warto 
zadbać o jego magiczną oprawę. Do-
brym pomysłem będzie wypożyczenie 
generatora ciężkiego dymu na parkie-
cie. Na pewno pierwszy taniec w chmu-
rach zrobi na weselnikach wrażenie. 
A i drobne wpadki czy potknięcia w ta-
necznych krokach łatwiej będzie ukryć 
młodej parze w oparach sztucznej mgły.

Animatorzy dla dzieci
Zapewnienie profesjonalnego ani-

matora dla dzieci gwarantuje pełen 

komfort zabawy weselników. Taka oso-
ba będzie wiedziała, jak właściwie wy-
pełnić czas najmłodszym. W ten sposób 
na weselu wszyscy będą mieli szansę 
zabawy. Nawet młode mamy i ojcowie 
nie będą musieli przez całą imprezę 
biegać za swoimi pociechami, którym 
znudzi się weselna zabawa.

Ozdobne litery
To prawdziwy hit od kilku sezonów. 

Żarówkowe, ledowe, świecące napisy 
i inicjały stanowią naprawdę piękną de-
korację. Do tego będzie to uniwersalne 
rozwiązanie, które sprawdzi się również 

podczas sesji zdjęciowych. Na rynku 
pojawiają się również napisy w stylu 
boho i bardziej ekologiczne rozwiąza-
nia. Drewniane napisy, które wkompo-
nują się w proste wnętrza lub zielone 
ogrody. Najpopularniejsze są napisy: 
love, miłość, ale możecie również za-
mówić swoje imiona lub inicjały.

Litery – balony z helem
A może zdecydować się na udeko-

rowanie weselnej sali napisem „love” 
ułożonym z balonów? To kolejny ga-
dżet, który świetnie sprawdzi się na se-
sjach zdjęciowych. (mp)
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