
    

 Odnowienie ślubu w Indonezji na rajskiej wyspie Bali ?
    Opieka polsko-języcznej koordynatorki na Bali

       Idelany pomysł na ekskluzywny prezent dla rodziców w ich rocznicę ślubu!

TRADYCYJNE BALIJSKIE ZAŚLUBINY 
To symboliczna ceremonia dla Par, które już zawarły formalny związek małżeński lub dopiero planują to zrobić, ale 
wcześniej chcą wziąć udział w takiej ceremonii, by uczynić swój wielki dzień jeszcze bardziej niezwykłym. 
Ta ceremonia dedykowana jest również parom z wieloletnim stażem małżeńskim, które chciałyby odnowić swój 
związek, ponownie mówiąc „TAK” i chcą to zrobić w tak nietypowy i egzotyczny sposób. 
Tradycyjne balijskie zaślubiny nie są ślubem w sensie formalnym, dlatego też nie potrzebne są żadne dokumenty 
formalne do przeprowadzenia takiej ceremonii. Zaślubiny są formą błogosławieństwa, udzielonego przez 
hinduistycznego kapłana, z zachowaniem całego rytuału i otoczki prawdziwych balijskich zaślubin. 

CENA PAKIETU: 
 Tradycyjna balijska ceremonia zaślubin od 1 750 USD
(Cena obowiązuje przy jednoczesnej rezerwacji pakietu turystycznego w naszym biurze z 
oferty polskiej lub niemieckiej. W przeciwnym razie wartość pakietu to 1900$)

 Pakiet „A może by tak jeszcze raz„ - odnowienie ślubu na Bali ( w stylu balijskim ) 
zawiera: 

 Przygotowanie programu zaślubin; 
 Pemangku – symboliczny hinduistyczny kapłan; 



 Symboliczną procesję ślubną, prowadzoną przez balijską dziewczynkę; 
 Trzy częściową ceremonię, wśród świeżych kwiatów, owoców, kadzidełek i świętej wody; 
 Tradycyjny balijski ubiór dla Pary (wypożyczenie); 
 Make-up, fryzura w balijskim stylu i pozostałe akcesoria ślubne dla Pary; 
 Tort weselny dla Pary; 
 Powitalny balijski taniec na żywo przy akompaniamencie bamboo music; 
 Tradycyjną balijską muzykę przed i po ceremonii; 
 Pełną ślubną obsługę przez koordynatora (organizacja spotkania przed ceremonią, 
odpowiedzi na pytania i zapoznanie się z programem w języku polskim); 
 Naszą obecność ( j.polski) w trakcie ceremonii (w tle), aby zapewnić jej gładki przebieg i 
sprawną obsługę gości; 
 Dwie małe dziewczynki w balijskich strojach; 
 Kosz z płatkami czerwonych róż; 
 Pakiet zdjęciowy, który zawiera 50 drukowanych zdjęć, wykonanych w czasie i po 
ceremonii, w czarnym standardowym albumie oraz na CD; 
 Tradycyjną balijską kolację dla 2 osób w pobliskiej restauracji; 
 Transfer Pary pomiędzy hotelem a miejscem ceremonii. 

Za dodatkową opłatą :
 Zabiegi SPA dla Pary przed ślubem; 
 Pełną sesje fotograficzną wraz z 2-3 godzinnym filmowaniem; 
 Transfer na uroczystość pozostałych gości oraz organizację ich pobytu przed i po ślubie w 
Indonezji; 
 Catering.

... oraz wiele innych na indywidualne życzenie!

Czy pamiętacie ten dzień w którym powiedzieliście sobie TAK ... I waszą długą drogę 
razem. Dawniej nie było możliwości wspaniałych egzotycznych podróży a teraz marzycie by 
zrobic coś wyjątkowego i szalonego by przypomnieć sobie młode lata.  

A  MOŻE BY TAK JESZCE RAZ POWIEDZIEĆ SOBIE TAK. 
Bajkowa sceneria słońca, egzotyczna mistyka flory oraz wspaniałych budowli to ogromne atuty, 
które wyjatowowo pasują do waszego wymarzonego miejsca. Noce na Bali to wspaniałe spacery 
piaszczystą plażą wieczorem i nocą gdy  niebo jest usiane tysiącem, wyjątkowo bliskich 
gwiazd. Z dala od zgiełku i wrzawy codziennych spraw i obowiązków. 

TO JEST CZAS DLA WAS !
Czy tak właśnie wyobrarzacie sobie Waszą wspólną podróż kilka lat temu. Teraz jest to 
bardziej realne niż myslicie! Dzięki naszemu polsko jeżycznemu przedstawicielowi Biura  5 
Events nie musicie sie martwić, że nie znacie języka obcego.

Wyobraźcie sobie... Mówicie ponownie "TAK" na klifie, skąd rozpościera się przepiękny widok 
na ocean z zachodzącym słońcem… albo w wyjątkowo romantycznej, małej i klimatycznej 



restauracji, u podnóża której fale rozbijają się o skały klifu… lub na plaży, która wyrasta tuż 
z rafy, gdzie Wasze stopy toną w złocistym piasku, a małe rybackie łodzie podglądają Was z 
oddali… 
 Im większe wyzwanie tym możecie być pewni, że jeśli tylko realna jest realizacja marzeń 
podejmiemy się tego wyzwania by spełnić nawet najbardziej odważne marzenia naszych par!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Każdy pakiet ślubny tworzymy indywidualnie, 
uwzględniając Wasze wymagania, preferencje oraz życzenia. Jesteśmy  po to by Wasz dzień 
był jeszce piekniejszy niż wobrażenia o nim!


