MAURITIUS – ślub, podróż poślubna
Wybraliśmy dla Was luksusowe hotele, które przewidują zniżki, gratisy oraz specjalne pakiety
dla nowożeńców. Oto kilka przykładów:
hotel One&Only Le Saint Geran 5* proponuje nowożeńcom:
- zniżki dla nowożeńców,
- butelka szampana, torba plażowa, kapelusz na plażę gratis,
- codziennie świeże owoce i praliny do pokoju,
- pakiet zabiegów spa dla pary,
- romantyczna kolacja,
- tzw. "upgrade" – wyższy standard pokoju gratis,
- voucher 50 eur/os do wykorzystania na obiad/kolację,
- bezpłatne napoje do pokoju.

hotel Shanti Maurice – A Nira Resort 5* zapewnia młodym
parom:
- zniżki dla nowożeńców,
- kolacja przy świecach,
- butelka wina gratis,
- uroczysta kąpiel w spa,
- masaż całego ciała – rytuał "Pranay"
- tzw. "upgrade" – wyższy standard pokoju gratis,
- dzień na polu golfowym z 45 minutowymi prywatnymi zajęciami
jogi.
hotel Paradise Cove Boutique 5* oferuje nowożeńcom:
- kwiaty, butelka szampana, kosz owoców, pamiątkowe zdjęcia, torba
plażowa, kapelusz na plażę gratis,
- Sarong – tradycyjny strój gratis,
- kolacja przy świecach,
- kurs gotowania i robienia drinków,
- lekcja nurkowania,
- śniadanie z szampanem,
- zniżki do spa oraz voucher 50 eur na rejs katamaranem.

Ślub na katamaranie
Płynąc wzdłuż malowniczego wybrzeża
wyspy Mauritius (Ty wybierasz, która część
wybrzeża odpowiada Ci najbardziej)
podczas pięknego zachodu słońce odbędzie
się ceremonia ślubna. Zorganizujemy dla
Ciebie wszystko, załatwimy formalności oraz
zapewnimy ślubną oprawę m.in. bukiet dla
panny młodej, kwiatowe dekoracje, tort i
szmpana oraz zapewnimy fotorelację.
Katamaran jest czarterowany tylko dla
Ciebie, rejs trwa ok. 2 h, jest możliwość
przedłużenia i zorganizowania romantycznej
kolacji na pokładzie.

Cena pakietu zawiera:
- transfery hotel - port – hotel, - obecność koordynatora ślubu, - obecność odpowiedniego urzędnika,
- obecność świadków, - organizacja i formalności, - buket ślubny i dekoracje z kwiatów, - fotorelacja (36 zdjęć
wydrukowanych oraz na CD), - tort weselny, - szampan, - napoje (bez limitu), - przekąski.

Wasz perfekcyjny dzień
w hotelu Sofitel Imperial Resort & Spa 5*
Podaruj swojej drugiej połówce perfekcyjny dzień, który zostanie zorganizowany dla Was
przez hotel Sofitel, do wyboru:
"Romantyczna eskapada" – romantyczna
kolacja przy świecach, którą na Waszych
oczach tylko dla Was przygotuje szef
kuchni.
"Romantyczna łódka" – romantyczny rejs
podczas którego zostanie urządzony dla
Was piknik z przysmakami i szampanem.
Rejs możemy odbyć wieczorem, aby cieszyć
się zachodem słońca lub rano, aby wyruszyć
na spotkanie z delfinami.
Cena pakietu zawiera:
"Romantyczna eskapada" – kolacja gotowana na żywo przez szefa kuchni, - dekoracje.
"Romantyczna łódka" – rejs, - kosz piknikowy z przekąskami, - szampan, - dekoracje.

Ślubna sesja zdjęciowa
Ślubna sesja zdjęciowa, która zostanie
wykonana przez naszego profesjonalnego
fotografa w wspaniałych plenerach wyspy
uwieczni na zawsze Was wspaniały miesiąc
miodowy. Do wyboru 3 pakiety: mały (2,5
h), średni (3,5) i duży.
Cena pakietu zawiera:
- sesja zdjęciowa, - zdjęcia w wysokiej rozdzielczości
na DVD, - obróbka wszystkich zdjęć, - obróbka
części zdjęć w wersji czarno-białej.

Wasz perfekcyjny wieczór
w hotelach z sieci Beachcomber
Romantyczna kolacja przy świecach tylko
dla Was, którą zjecie na plaży będzie
składała się z 3-daniowego menu oraz
szampana. Prywatna obsługa pozwoli
poczuć się Wam wyjątkowo.
Cena pakietu zawiera:
-3 daniowa obiadokolacja, - butelka szampana, dekoracje.

