14 Podróż poślubna

EGZOTYCZNE
szyte na miarę
PODRÓŻE POŚLUBNE

Rozmowa z Ewą Parnas, właścicielką biura podróży
GAP Travel specjalizującego się m.in. w egzotycznych
podróżach poślubnych szytych na miarę.
Co to są podróże szyte na miarę?
Takie wakacje, nazywane też a la carte, to mówiąc
najprościej i trochę banalnie – wakacje dostosowane do
potrzeb klienta. Choć sporo biur podróży szafuje tym pojęciem, tak naprawdę nie oferują takiego produktu. U nas to
klient wybiera termin, długość pobytu, linię lotniczą, jaką
chce podróżować, klasę, lotnisko wylotowe. Może łączyć
pobyty w kilku miejscach, krajach czy wyspach, dodawać
atrakcje według własnych potrzeb. To „wakacje modułowe”,
tworzone z gotowych produktów. Można je dowolnie
skomponować w pakiet, zbudować wakacje od zera.
Jakie są Pani zdaniem najlepsze miejsca na
podróż poślubną?
Zdecydowanie wyspy Oceanu Indyjskiego –
Mauritius, Seszele i Malediwy, tamtejsze hotele nastawiają
się właśnie na nowożeńców i oprócz zniżek dla młodych
par oferują im także mnóstwo gratisów i atrakcji takich
jak: darmowe butelki szampana, kosze owoców czy czekoladki, śniadania serwowane wprost do łóżka, zabiegi
spa specjalnie dla par, prezenty (np. lokalne stroje czy
ręczniki i torby plażowe), lekcje nurkowania, gotowania
czy golfa gratis, bezpłatne tzw. „upgrady” czyli podwyższenie standardu pokoju i wiele, wiele innych.

prywatnej wyspie Denis Private Island 5* oraz 4 dniowy
rejs katamaranem wokół mniejszych wysepek. Do tego
zorganizowaliśmy dla nich ślubną sesję zdjęciową
w przepięknych plenerach wyspy La Digue na którą
polecieli helikopterem podziwiając z góry piękne widoki.
Romantyczna kolacja tylko dla dwojga na plaży przy
świecach i nastrojowej muzyce także znalazła się w tym
programie. Oczywiście wszelakie przeloty, transfery
pomiędzy lotniskami, hotelami, portami leżą po naszej
stronie, klient nie musi się o nic martwić. Ma się tylko cieszyć wakacjami. Nasi konsultanci byli w wielu egzotycznych destynacjach, dlatego oferujemy relacje z pierwszej
ręki, co gwarantuje rzetelność oferty.
A co z ślubami za granicą?
Nie ma problemu. Możemy zorganizować ceremonię
ślubną - my załatwimy niezbędne formalności, urzędnika
i świadków, zadbamy o bukiet dla panny młodej, kwiatowe dekoracje, tort weselny oraz szampana, a także
zapewnimy fotorelację. Najbardziej popularne są śluby
na plaży, ale mamy też coś bardziej oryginalnego, np.
ceremonia ślubna na Malediwach w jedynej podwodnej
restauracji na świecie w 6* hotelu, dach i szyby są przeszklone, a my podziwiamy podwodny świat. Ciekawą
opcją jest też ślub na katamaranie u wybrzeża wyspy
Mauritius odbywający się o zachodzie slońca.
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Prosimy o przykłady.
Ostatnio realizowaliśmy wyjazd dla pary na Seszele
– łączył w sobie sobie pobyt na 3 wyspach w tym na
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