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ŚLUB - BALI

Jeśli ślub na plaży to Państwa skryte marzenie, zapraszamy do przeżycia tej
najważniejszej chwili na rajskiej wyspie Bali. Gwarantujemy wspaniałą oprawę
uroczystości- na pięknej plaży, wśród szumu oceanu, egzotycznych kwiatów. Ten wielki
dzień może stać się jeszcze piękniejszy, dzięki urokowi tej indonezyjskiej wyspy.
Ślub w obrządku protestanckim
GRAND ASTON BALI Resort
GRAND MIRAGE Resort Beachside
GRAND MIRAGE Resort Chapel
MELIA BALI Resort
SOL BEACH HOUSE BENOA

USD
USD
USD
USD
USD

2160
2520
2990
2280
1990

Pakiet zawiera:

spotkanie przedślubne

przygotowanie dokumentów

udział prowadzącego ceremonię wraz z aktem ślubu

asysta Obsługi podczas ceremonii

powitalna tablica, dekoracja miejsca ślubu ze świeżych kwiatów

deszcze kwiatów

ozdobny stojak na obrączki

tort ślubny, bukiet dla Panny Młodej, butonierka dla Pana Młodego

usługi fotografa- plus album z 40 zdjęciami (+CD)
Jeśli Klienci są zainteresowani ceremonii katolicką opłata dodatkowa to 1100 usd.
Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001
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Opłaty nie zawierają opłaty konsularnej, koszt mniej więcej ok. 300 usd (do
potwierdzenia).
Możliwy jest również ślub symboliczny dla tych, którzy chcą odnowić przysięgę, czy złożyć
deklarację w niezapomnianych okolicznościach.
Pakiet ślubu symbolicznego zawiera:
- spotkanie z organizatorem ceremonii w sprawie ustalenia szczegółów ślubu
- certyfikat potwierdzający odbycie symbolicznej ceremonii ślubnej
- asysta i pomoc personelu podczas ceremonii ślubnej
- rezerwacja miejsca na ślub
- powitalna tablica dla Młodej Pary przyozdobiona świeżymi kwiatami, dekoracje kwiatowe
- deszcz kwiatów
- tort
- bukiet dla Panny Młodej oraz butonierka dla Pana Młodego
- usługi fotografa oraz album ze zdjęciami

