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Przyjęcie

T

(Nie)typowe miejsce
na wesele
Przygotowania do ślubu to okres bardzo intensywny. Jednym z istotnych
elementów jest wybór i rezerwacja miejsca na wesele, które często wyznacza
datę samych zaślubin. Jeśli marzycie o wyjątkowej scenerii i magicznej
atmosferze podczas tego jednego z najważniejszych wydarzeń w waszym
życiu, zobaczcie propozycje, które dla was przygotowaliśmy.
Justyna Abdank-Kozubska

2 Magazyn Wesele

Rustykalnie i naturalnie
Coraz większą popularnością cieszą się uroczystości w stylu rustykalnym lub boho,
które wywodzą się z tzw. wiejskich wesel.
Najlepszym miejscem do ich organizacji
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ym parom, które planują ślub latem,
polecamy organizację przyjęcia w plenerze. To dobre rozwiązanie dla osób
marzących o sielskim weselu blisko natury. Jeśli budżet weselny nie jest zbytnio ograniczony,
warto pomyśleć o wynajęciu firmy oferującej
namioty bankietowe wraz z pełnym wyposażeniem, dzięki czemu wesele może się odbyć
praktycznie wszędzie, poczynając od polany czy
łąki, poprzez urokliwe miejsce nad jeziorem lub
na plaży. Do organizacji tego typu ekstrawagancji warto zatrudnić konsultantki ślubne, które
sprostają nawet najbardziej szalonym pomysłom.

Jeśli wasze wesele będzie raczej kameralne,
ciekawą propozycją na letnie miesiące jest
organizacja przyjęcia na statku lub barce.
To doskonały pomysł nie tylko dla osób kochających
wodę, ale również dla tych pragnących oderwać się
od tradycyjnych ceremonii.
są drewniane chaty, karczmy, stodoły oraz
stylizowane dworki i pałace wyjęte niczym
z dzieł Adama Mickiewicza. Największą
rolę w stylu rustykalnym odgrywa drewno, najlepiej o naturalnej barwie, z mocno
zarysowanymi słojami, dlatego dobrym
wyborem będą też obiekty nad jeziorem
czy nieopodal przystani. Przepięknie połoFOT. MAT. PRASOWE KOPALNIA SOLI WIELICZKA

żony Klub Mila w Serocku czy wyjątkowa,
nowoczesna Stodoła Wszystkich Świętych
zwana Oczyszczalnią w Teresinie to jedne
z wielu propozycji z centralnej Polski, które mogą stać się dla Par Młodych inspiracją.
Jeśli marzą się wam fotografie w iście sielskim wydaniu, zwróćcie uwagę na wyposażenie sali. Wszelkie detale i bibeloty, takie
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jak słoiczki, kolorowe buteleczki, wstążki,
poduszki czy wiklinowe koszyki sprawiają, że wnętrze stanie się przytulne i ciepłe,
co w konsekwencji przełoży się na piękne
fotografie. Do tego drewniane ławy i stoły
oraz wykwintne dania – nie ma opcji, by zaproszeni goście wspominali wasze przyjęcie
inaczej niż mile. Planując wesele w plenerze,
warto pomyśleć o atrakcjach. Na świeżym
powietrzu świetnie sprawdzą się szalone
tańce wokół rozpalonego ogniska czy pieczenie smakowitego prosiaka, o północy zaś
puszczanie lampionów szczęścia oraz barwny pokaz sztucznych ogni.

Wesele pod żaglami
Jeśli wasze wesele będzie raczej kameralne,
ciekawą propozycją na letnie miesiące jest
organizacja przyjęcia na statku lub barce. To
doskonały pomysł nie tylko dla osób kochających wodę, ale również dla tych pragnących
oderwać się od tradycyjnych ceremonii. Jeśli
tylko nie cierpimy na chorobę morską, cóż
może być bardziej romantycznego niż taniec
we dwoje na tle wieczornej, ciągle zmieniającej się panoramy miasta? Dla mieszkańców
północnej Polski rozwiązaniem jest wynajęcie
jachtu lub statku pływającego po mazurskich
jeziorach.

Kopalnia atrakcji
Jednym z najoryginalniejszych pomysłów na
organizację wesela jest ulokowanie go pod
ziemią. W Polsce istnieje kilka zabytkowych
kopalń, które od lat użyczają swoich wnętrz
Państwu Młodym i ich gościom. Popularnością cieszą się zwłaszcza kopalnie solne
w Wieliczce i Bochni, które udostępniają wykute w komorach przestronne sale balowe
z urzekającymi kandelabrami, wiekowymi
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Zamki oraz pałace otoczone pięknymi ogrodami
pozwalają na organizację wesela również
w plenerze. Przestronne sale, piękne sztukaterie
i pieczołowicie wykonane detale sprawiają,
że wszystko przepełnione jest bajkowym klimatem.
solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami. Wnętrza dostosowane są zarówno pod kameralne przyjęcia, jak i duże wesela z orkiestrą
i tańcami (do 400 osób). Na życzenie Młodej
Pary kopalnie zapewniają dodatkowe atrakcje, np. w Wieliczce może to być powitanie
gości przez reprezentacyjną orkiestrę górniczą lub szpaler górników, a w trakcie zabawy
przeprawa promem po solankowym jeziorku
w komorze Piłsudskiego, natomiast w kopalni
węgla kamiennego Guido na Śląsku wybrani
goście mogą wziąć udział w ceremoniale przyjęcia w poczet górników poprzez skok przez
skórę i pasowanie na gwarka. Wnętrza kopalń
to również doskonała sceneria na ślubne sesje
zdjęciowe. Jednym z niewielkich mankamentów może być panujący pod ziemią mikroklimat i temperatura oscylująca w granicach
16°C. W komorach organizatorzy zapewniają
ogrzewanie, jednak mimo to warto wziąć ze
sobą coś ciepłego, by nie wyjść z wesela z katarem.

Po królewsku
Choćby przez jeden dzień poczuć się jak możny świata... To życzenie może stać się realne,
jeśli Państwo Młodzi zdecydują się na organizację wesela na zamku. Najwięcej obiektów
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chwytających za serce jest na Dolnym Śląsku
(Zamek Książ, Zamek Czocha, Zamek Topacz,
zamek w Bolesławcu), jednak stylizowane pałace są rozsiane po całej Polsce i z pewnością
ich oferta zadowoli każdą, nawet najbardziej
wymagającą Młodą Parę. Przestronne sale,
piękne sztukaterie i pieczołowicie wykonane
detale sprawiają, że wszystko przepełnione
jest bajkowym klimatem. Zamki oraz pałace
otoczone pięknymi ogrodami pozwalają na
organizację wesela również w plenerze. Dzięki rozległym przestrzeniom to propozycje dla
Par chcących bawić się w dużym gronie znajomych i rodziny. Poszczególne pałace oferują
wiele atrakcji, które przenoszą gości w odległe
historyczne czasy; wśród nich dużym zainteresowaniem cieszą się pokazy walk rycerskich
oraz warsztaty dworskich tańców. Pary Młode
nie oszczędzają też na transporcie – by poczuć
się jak najprawdziwsza para książęca, na przyjęcie weselne podjeżdżają specjalnie udekorowanym powozem, bryczką czy wręcz karocą.
Bez względu na to, na jakie miejsce się zdecydujecie – stodołę w rustykalnym stylu, słoneczny plener, kopalniane zagłębia czy ponadczasową elegancję królewskich zamków
– uczyńcie ten dzień niezwykłym i niezapomnianym. 
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Poznaj Posmakuj Pokochaj

Poznaj, posmakuj i pokochaj Country Park "Pod Gajem"
- miejsce, w którym zorganizujemy dla Państwa niezapomniane wesele, urodziny,
imieniny, komunię, chrzciny, imprezy rmowe i dużo więcej...
Zapraszamy do naszej Gospody "Pod Gajem", która jest do Państwa dyspozycji w każdą niedzielę od 13:00.
Chrzciny i Komunie "Pod Gajem”
Do Państwa dyspozycji oddajemy ekskluzywny obiekt z przepięknym dziedzińcem i klimatycznymi salami
dla 10, 20, 50 i 150 osób, w otoczeniu malowniczej scenerii pagórków, alejek spacerowych i wodospadu.
Nasz kącik dziecięcy, profesjonalni animatorzy i kolorowy plac zabaw,
umilą czas każdemu z naszych małych Gości.
Urodziny "Pod Gajem”
Zapraszamy do organizacji wyjątkowych i niekonwencjonalnych urodzin w Country Parku „Pod Gajem”.
Wiosną kameralny wieczór przy ognisku i wyborne menu grillowe, mecz piłki nożnej lub kino pod gołym niebem.
Latem impreza na piaszczystej plaży z barem na wodzie i pokazami barmańskimi,
a o 24:00 wyjątkowy toast u stóp wodospadu.
Wesele "Pod Gajem”
Bajkowa sceneria otoczenia, rustykalny charakter wnętrz, dyskretna, profesjonalna obsługa oraz wysublimowane
menu podkreślą charakter tej uroczystości i sprawią, że ten dzień pozostanie na zawsze w Państwa pamięci.
Do dyspozycji Państwa Młodych i Gości udostępniamy ekskluzywny obiekt z przepięknym dziedzińcem,
przestronnymi salami bankietowymi w otoczeniu malowniczej scenerii pagórków, alejek spacerowych, wodospadu.
To niezwykłe otoczenie umożliwia organizację wyjątkowej uroczystości zaślubin w plenerze
oraz przyjęcia weselnego na łonie natury.
Country Park „Pod Gajem” tylko 20 minut od Poznania!
ul. Pod Gajem 1 | Gaj Wielki | www.countrypark.pl | kontakt@countrypark.pl | t: +48 600 019 800

Wyjątkowe miejsce
na przyjęcie weselne!

Kryształ, perła, diament
Organizacja przyjęcia weselnego wymaga mnóstwa przygotowań i ogromnego zaangażowania,
dlatego warto powierzyć ją profesjonalistom. Koordynator przyjęć weselnych podczas planowania
scenariusza imprezy pomoże wybrać dekoracje,
oświetlenie, zaproponuje odpowiedni wystrój sali
i ustawienie stołów. Omówi oprawę muzyczną,
występy artystyczne i inne atrakcje wieczoru. Dla
ułatwienia hotel przygotował trzy pakiety weselne:
kryształowy, perłowy i diamentowy, które mogą
stanowić doskonały punkt wyjścia do tworzenia własnej koncepcji uroczystości. W pakietach
oprócz organizacji przyjęcia znajdują się dodatkowe niespodzianki i prezenty dla Państwa Młodych – apartament na noc poślubną, pokoje dla
rodziców nowożeńców, degustacja dań z menu
weselnego czy romantyczna kolacja w pierwszą
rocznicę ślubu.
Moc atrakcji
Hotel Warszawianka w Jachrance nad Zalewem
Zegrzyńskim to miejsce wyjątkowe. Obiekt posiada cztery restauracje, ekskluzywne spa, prywatną plażę, aquapark z wieloma atrakcjami, nowoczesne centrum kreatywnej zabawy KIDDOS
dla dzieci oraz starannie zaaranżowaną zieleń z
oczkami wodnymi. Co najważniejsze, znajdą tutaj Państwo rodzinną atmosferę, która gwarantuje
najwyższą jakość wypoczynku.
Hotel WARSZAWIANKA
www.warszawianka.pl
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Wesele może mieć różnorodny charakter w zależności od pomysłów i potrzeb Pary Młodej.
Hotel Warszawianka jest przygotowany na organizację nie tylko nowoczesnej, ale i nietypowej uroczystości. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wesele
zorganizować np. w stylu kubańskim, hawajskim,
Bollywood czy w duchu lat 80. Można też zdecydować się na klimaty marynistyczne. W położonej
nad wodą eleganckiej restauracji Yacht Club dzięki
odpowiednim dekoracjom bez trudu zostanie wyczarowana atmosfera słonecznego Saint Tropez,
na stołach będą królować ryby i owoce morza,
a Para Młoda przypłynie na wesele ekskluzywną
łodzią motorową. Do wyboru są jeszcze sale bankietowe z pięknymi widokami na tarasy i ogród japoński oraz Sala Kongresowa, polecana zwłaszcza
na duże uroczystości.

HOTEL WARSZAWIANKA:
zaprasza do zapoznania się
z propozycjami przyjęć weselnych –
kryształowym, perłowym
i diamentowym.
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PROMOCJA

Na czas pięknej słonecznej pogody Ewa
Wachowicz poleca lekki owocowy deser
z truskawek. Wykorzystajmy sezon, jedzmy
je na tysiąc sposobów. Jednym z nich może
być deser przyrządzony według poniższego
przepisu. Przygotowując go, sięgajmy po
owoce z pobliskich plantacji – moda na
produkty lokalne to moda na zdrowie!
Babeczki truskawkowe
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Składniki: 750 g truskawek, 3 łyżki żelatyny, 50 ml gorącej wody, ½
szklanki cukru, 150 ml śmietanki
30%, 1 łyżka cukru waniliowego,
250 g serka homogenizowanego.
Sposób przyrządzenia: żelatynę
rozpuścić w 50 ml gorącej wody.
Truskawki zmiksować z cukrem.
Śmietankę ubić na sztywno z cu-

krem waniliowym. Wymieszać
z serkiem i 1/3 żelatyny. Masę
truskawkową połączyć z pozostałą żelatyną. Połowę wylać do
foremek na babeczki i odstawić
do wystudzenia. Przykryć masą
serową i zostawić w lodówce, najlepiej na całą noc. Podawać udekorowane miętą i truskawkami.
Zamiast kilku babeczek można
zrobić jedną dużą babę.

Ewa Wachowicz – producentka i dziennikarka telewizyjna.
Studiowała w Krakowie, najpierw na Akademii Rolniczej,
a następnie na Uniwersytecie
Ekonomicznym. W 1992 r. wygrała tytuł Miss Polonia i została III wicemiss w konkursie
Miss Świata, później pracowała
m.in. jako prezenterka telewizji
Polsat i rzeczniczka rządu. Przez
lata była producentką programu Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza. Obecnie realizuje
swoją pasję, prowadząc autorski
program kulinarny Ewa gotuje,
w którym prezentuje własne
przepisy kulinarne. Zarówno

program, jak i strona internetowa www.ewawachowicz.pl cieszą się dużą oglądalnością i popularnością.
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REKLAMA

Sezon na
truskawki

