Styl svatby, svatební dekorace

Jistě nám dáte za pravdu, když budeme tvrdit, že už nestačí vybrat
místo na obřad, aniž by podlehl pečlivému vybírání a to samé platí
i o místě hostiny a párty. Také nám dáte jistě za pravdu, že už také
nestačí jen dát na stoly ubrusy, talíře, příbory a květiny. Současná
nevěsta se už nespokojí jen se svatbou, kde převládá stejná barva.
Samozřejmě že to může být považováno za styl svatby, ale můžete
jít v designu dál. Ale pojďme popořádku. Je skvělé, že máte jasno
jak má vaše svatba vypadat, ale také samozřejmě musíte či měli
byste, respektovat prostředí kde vše bude probíhá. Asi by vypadalo
zvláštně, kdybyste v zámeckých prostorách dělala svatbu v maskách Star wars. Vycházejme tedy z neutrálního místa, které si o výzdobu či dekorace nebo chcete-li o design přímo říká. Jak je psáno
výše, můžete zvolit hlavní barevnou motivaci a hned máte jistý styl
svatby na světě. Také si můžete pomoci dekoracemi od základních
barevných (tedy stejně barevné ubrousky, květiny, mašle, krabičky
na dárečky a kamínky na posyp na svatební tabuli) tónů až třeba
k výzdobě například: mušlemi (to pokud jste milovníci mořského světa) jahodami (nebo jiným ovocem které milujete, a které si
zvolíte jako hlavní dekoraci), pavími pery, atd. Jistě vás napadnou
další možnosti. Jste muzikanti? Vaším leitmotivem může být notový zápis (z něho jmenovky, čísla stolů, meníčka, kornouty na rýži
a okvětní plátky…). Jste vášnivá kuchařka? Vaše dekorace mohou
být bylinky, koření, ovoce a zelenina, prostě vše co se točí okolo
jídla, včetně netradičních pokrmů a servírování. Sami vidíte, jak
skvěle si můžete s motivem svatby vyhrát. A to ještě nekončíme.
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Chcete mít slavností svatbu s prvky první republiky? To už chce
opravdu pečlivé dekorace, servis a velké květinové aranžmá. Velké
stříbrné svícny, karafy s vínem, stříbrné (pravé) příbory. To vše lze
zajistit, zapůjčit a objednat. Pak můžete popravdě říci, že jste měla
opravdu neotřelou svatbu.
Milujete farmářské trhy a jste na venkově radši než ve městě? Není
problém udělat zahradní slavnost na stylových dřevěných stolech
s vázami plných lučního kvítí. Pronajmout si stodolu a jako dekorace použít staré zemědělské náčiní, kostky slámy a podávat pravé
domácí jídlo.
Velmi oblíbené mezi nevěstami je styl vintage. Udělat z nového
staré a pečlivě to dokreslit vybranými květinami a krajkami. Vypracovat pozvánky, meníčka a jmenovky s nádechem vintage stylu. To
všechno lze.
Nevadí, že vám ruční práce nejdou a nechcete se pouštět do dnes
tak oblíbeného DIY (do it yourself). Svatební trh je plný možností, kde si vybere opravdu každý a hlavně si můžete vše objednat
včetně instalace dekoru přímo v místě svatby. Stačí si jen zvolit,
jaký styl má váš slavný den mít a vaše vysněná svatba může být
skutečností. Fantazii se meze nekladou a tak se nechte unášet na
obláčku tvořivosti.

HLINĚNÁ BAŠTA
UŽIJTE SI SVŮJ SVATEBNÍ DEN I VY PRÁVĚ U NÁS –
V NEFALŠOVANÉ „HLINĚNÉ BAŠTĚ”!
Restaurace Hliněná bašta v krásném přírodním prostředí Průhonic, jen cca 12 minut autem
ze samého centra Prahy, je velmi vyhledávaná pro různé společenské akce včetně svatebních
obřadů a svatebních hostin. Ve věži se nacházejí dva oddělené salonky, nad rybníčkem se rozprostírá velká terasa. I naše kuchyně, specializovaná na mořské ryby a další masité pokrmy
(steaky obvyklé i neobvyklé, např. z bizona), je vyhlášená. V akváriu máme živé humry připravené ke konzumaci. Zvířata najdete i venku, přítomné děti mohou krmit ovečky v ohradníku
nebo se vyřádit na dětském hřišti s trampolínou. Pohodlně u nás zaparkujete, a to i autobusy,
na parkovišti hlídaném hlídačem a navíc i kamerovým systémem.
Ptáte se, proč právě Hliněná bašta? Celá stavba je z nepálené hlíny. Oddáme vás i přímo u nás,
budete-li si to přát. Tato speciální služba je velmi oblíbená; ihned po obřadu se můžete oddávat svatebnímu veselí.
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