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Tak niewiele potrzeba, aby zachwycić gości. 
Wy wybieracie muzykę i umawiacie się na lekcję, a my od razu opracowujemy choreografi ę 

dopasowaną do możliwości tanecznych młodej pary. Nie czekajcie do ostatniej chwili. 
Na lekcje tańca najlepiej umawiać się dwa miesiące przed weselem.

Kontakt: e-mail:  broadway@taniec.elblag.pl lub tel. 606 716 626.   Zapraszamy

Wyjątkowy 
pierwszy taniec

 REKLAMA 
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REGIONALNE TARGI „ŚLUBNE ABC”
III REGIONALNE 
TARGI ŚLUBNE 
„ŚLUBNE ABC” 
W ELBLĄGU 
ODBĘDĄ SIĘ 
11 LUTEGO. 
TO OKAZJA, ŻEBY 
ZAPOZNAĆ SIĘ 
Z BOGATĄ 
OFERTĄ 
SALONÓW SUKIEN 
ŚLUBNYCH, 
JUBILERÓW, 
KWIACIARNI 
ORAZ 
FOTOGRAFÓW.

O
rganizacja ślubu 
i  wesela potrafi 
przysporzyć wie-
le nieprzespanych 
nocy. Wiedzą o tym 

doskonale ci, którzy już przez 
to przechodzili. Czy tak to po-
winno wyglądać? Oczywiście, 
że nie! Przyszła młoda para 
powinna rozkoszować się tym 
czasem i skupić na sobie. Nie-
stety, w gąszczu obowiązków 
i spraw do załatwienia moż-
na bardzo szybko się zatra-
cić. Dlatego warto wszystko 
dobrze zaplanować. Wiele 
kobiet już od dziecka planuje 
swoją wymarzoną uroczystość 
weselną. Biała suknia, długi 
welon, kwiaty, romantyczna 
muzyka, pierwszy taniec... 

Ślub jak z bajki, to marzenie 
każdej małej i nieco większej 
dziewczynki. Pary, które 
w najbliższym czasie planują 
ślub, na pewno powinny od-
wiedzić 11 lutego (niedziela) 
III Regionalne Targi Ślubne 

„Ślubne ABC”. Tego dnia or-
ganizatorzy zapraszają do hali 
sportowo-widowiskowej MO-
SiR w Elblągu przy ul. Grun-
waldzkiej 135 w godz. 11-17.

— Mamy już zgłoszenia od 
50 wystawców, ale lista ciągle 
jest otwarta i liczymy, że chęt-
nych będzie jeszcze więcej. 
Pokażą oni inspiracje w każ-
dej kategorii ślubnej. W pro-
gramie III Regionalnych Tar-
gów Ślubnych „Ślubne ABC” 
przewidzieliśmy pokazy mody 
ślubnej, salonów kosmetycz-
nych oraz występy zespołów 
muzycznych. Cieszy nas, że 
ofertę zaprezentują nie tyl-
ko fi rmy z Elbląga, ale także 
z  Gdańska i  okolic —  mówi 
Joanna Arlik, współorgani-
zatorka imprezy.

Podczas targów będzie oka-
zja, żeby zapoznać się z naj-
nowszymi trendami w  suk-
niach ślubnych, makijażu, 
kwiatowych kompozycjach 
oraz dekoracjach tak potrzeb-

nych do wystroju kościoła czy 
sali weselnej. A moda w tren-
dach ślubnych z sezonu na se-
zon wygląda inaczej. Czasem 
są to duże zmiany, czasem 
jedynie nieznacznie. Dlate-
go warto dowiedzieć się co 
w tym roku „w ślubnej trawie 
piszczy”. Dla odwiedzających 
targi przygotowane zostaną 
także konkursy z  cennymi 
nagrodami: będzie można 
wygrać m. in. komplet obrą-
czek ślubnych i garnitur ślub-
ny. A  gości zabawiać będzie 
iluzjonista-magik, uczestnik 
jednego z popularnych tele-
wizyjnych show.

— Przygotowaliśmy tak-
że warsztaty taneczne dla 
wszystkich nieśmiałych par, 
które jeszcze nie do końca 
opanowały kroki do tańca, 
tradycyjnie otwierającego 
nową drogę wspólnego życia 
— mówi Joanna Arlik.

Aleksandra Szymańska

a.szymanska@dziennikelblaski.pl
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NAJPIĘKNIEJSZENAJPIĘKNIEJSZE  

WESELEWESELE  
OD 100 DO 300OD 100 DO 300  OSÓBOSÓB  
BLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZBLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZ

STĘPIEŃ 3C, BRANIEWO +48 608 204 569

Jarzębinowy Ogród.pl
 REKLAMA 

Regionalne Targi Ślubne „Ślubne ABC” odbędą się 11 lutego 
(niedziela) w Elblągu
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ZABIERAJĄC SIĘ 
ZA ORGANIZACJĘ 
SWOJEGO 
ŚLUBU 
I WESELA 
TRZEBA 
PRZYGOTOWAĆ 
SIĘ NA 
DŁUGOFALOWY 
PROCES 
ORGANIZACYJNY, 
NAJLEPIEJ 
BAZUJĄC 
NA PORADACH 
I DOŚWIADCZENIU 
ZNAJOMYCH 
PAR, KTÓRYM 
UDAŁO SIĘ 
ZORGANIZOWAĆ 
SWÓJ 
WYMARZONY 
ŚLUB 
I WESELE.

KROK PO KROKU DO WYMARZONEGO WESELA
P

lanowanie ślubu 
najlepiej zacząć od 
wyznaczenia daty 
ślubu. Trzeba się też 
zastanowić czy ma 

być to ślub konkordatowy 
czy tylko cywilny, na ile osób 
ma być przyjęcie, czy chcemy 
wesele tradycyjne czy nowo-
czesne. Kolejnym krokiem 
powinno być spotkanie z ro-
dzicami w  celu omówienia 
najważniejszych kwestii or-
ganizacyjnych, a także opra-
cowanie wstępnego budżetu 
przewidywanych wydatków.

Ważne jest przy tym spo-
rządzenie listy gości co uła-
twi nam wszelkie rachun-
ki, a  także harmonogramu 
przygotowań, aby wiedzieć 
co i kiedy mamy zamiar za-
łatwić. Następną sprawą do 
załatwienia jest znalezienie 
dobrej, odpowiadającej na-
szym gustom i oczekiwaniom 
lokalizacji i  zarezerwowanie 
lokalu. Jeśli termin i salę już 
mamy, powinniśmy zabrać się 
się za poszukiwania dobrego 
zespołu lub dj-a, fotografa 
i kamerzysty. 

Istotnym elementem orga-
nizacyjnym jest wybór sukni, 
garnituru czy dekoracji sali 
i kościoła. Pamiętajmy, że od 
sukni wszystko się zaczyna 
i do niej właśnie dekoratorka 
dobiera bukiet, butonierkę 
czy całą dekorację. Panna 
Młoda to ta najpiękniejsza 
i  najważniejsza osoba tego 
dnia. Powinniśmy zaplano-
wać również wybór trans-

portu: dla gości i pary młodej, 
a także rezerwację noclegów, 
jeśli mamy gości przyjezd-
nych. Wybierzmy również 
ewentualne atrakcje, które 
mogłyby urozmaicić nasze 
wesele i stanowić atrakcyjną 
pamiątkę na zdjęciach. 

Zbliżając się do daty ślu-
bu nie zapomnijmy o  ob-
rączkach, torcie i  rezerwa-
cji podróży poślubnej, jeśli 
taka jest planowana. Tort 
to ważny symbol każdego 
wesela i  istotne jest przede 
wszystkim, aby był smaczny 
i  wyglądał gustownie. A  na 
koniec, aby dopełnić całość 
organizacji i odetchnąć nieco 
od trudnych decyzji i wybo-
rów, umówmy się na próbną 
fryzurę, makijaż, manicure 
i spróbujmy się choć trochę 
zrelaksować… Dzień ślubu 
na zawsze zostaje w pamięci 
naszej i  bliskich. Niech nic 
w  tym dniu nie zmąci Wa-
szego szczęścia!

Planowanie wesela może 
być o  wiele łatwiejsze jeżeli 
zaangażujecie w organizację 
tego wyjątkowego wyda-
rzenia swoich najbliższych. 
Możesz mieć inne zdanie, ale 
doświadczenie podpowiada, 
że dopuszczenie rodziców do 
organizacji wesela jest bardzo 
przydatne. Często to także 
rodzice służą młodej parze 
pomocą finansową. Warto 
więc wspólnie na początku 
szczegółowo omówić budżet 
i określić jego granicę. Ale po 
kolei...  abc
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Przyjdź, sprawdź i zostań 
naszym stałym klientem.

„Agnieszka” 
Elbląg, ul. 1 Maja 7-11

zaprasza
pon.-pt. 10.00-17.00

sob. 10.00- 14.00

Nowo otwarty 
salon fryzjerski salon fryzjerski 

 REKLAMA 

Rok wcześniej
• oświadcz się! 
uzyskaj zgodę rodziców panny 
młodej
• ustal datę ślubu, 
poznaj terminy nauk przedmał-
żeńskich 
• przygotuj listę gości
• opracuj wstępny scenariusz 
uroczystości

10 miesięcy wcześniej
• wybierz świadków i uzyskaj 
ich zgodę
• pomyśl o podróży poślubnej

8 miesięcy wcześniej
• ustal listę prezentów
• wybierz suknię dla panny młodej
• wybierz miejsce przyjęcia 
ślubnego
• zamów fotografa

6 miesięcy wcześniej
• wybierz obrączki
• pomyśl o wieczorze panień-
skim i kawalerskim

• zaplanuj transport dla młodej 
pary i gości, czasem trzeba 
rezerwować na długo przed 
ślubem

4 miesiące wcześniej
• wybierz ubranie pana mło-
dego
• dobierz dodatki dla panny 
młodej
• złóż podanie o urlop w pracy
• zamów noclegi dla gości
• przygotuj dokumenty niezbęd-
ne do zawarcia małżeństwa

3 miesiące wcześniej
• może intercyza? Pomyśl 
o tym!
• zastanów się nad dekoracją 
miejsca zaślubin, sali weselnej 
i samochodu
• wybierz i zamów zaproszenia

2 miesiące wcześniej
• wyślij zaproszenia
• poinformuj gości o przygoto-
wanych listach prezentów

• zaplanuj przebieg uroczysto-
ści — ustal menu, repertuar 
muzyczny, zamów wodzireja, 
pamiętaj o torcie!
• zarezerwuj wizytę u kosme-
tyczki

1 miesiąc wcześniej
• zrób próbny makijaż i fryzurę
• umów się na przymiarkę sukni 
ślubnej
• zamów ślubną wiązankę wraz 
z kwiatem do butonierki pana 
młodego

2 tygodnie wcześniej
• zweryfi kuj listę gości
• przymierz ślubne stroje wraz 
z dodatkami

tydzień przed ślubem
• śledź prognozy pogody, może 
trzeba się zabezpieczyć przed 
jej zmianą
• to także czas na ostatnie 
zmiany w planie organizacyj-
nym całej ceremonii. 
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M
łodzi ślub biorą dla 
siebie. To oczywi-
ste. Ale przecież 
na uroczystości 
obecni będą go-

ście – bliższa i dalsza rodzina, 
przyjaciele. Dobrze więc, aby 
wszystko miało jakąś spójną, 
wartą zapamiętania wizję.

Romantyczna i zmysłowa
Stylizacja ślubna dla wymaga-

jącej panny młodej, która łączy 
w sobie nonszalancką bohemę 
z wytwornym stylem glamour. 
Wykwintny krój sukni ślubnej 
z misternymi koronkami w sty-
lu boho, a do tego zwiewny tiul 
i  pastelowe kolory różu oraz 
beżu prezentują zmysłowy ro-
mantyzm, który zadowoli nie-
jedną pannę młodą.

Odważnie i z charakterem
Czy pan młody musi być 

nudny? Ale skąd! Dzisiaj, 
poza sprawdzonymi garnitu-
rami w jednolitych kolorach, 

TO WARTO WIEDZIEĆ, CZYLI TRENDY    
ŚLUB JEST 
WYDARZENIEM 
BARDZO 
INDYWIDUALNYM. 
KAŻDA 
MŁODA PARA 
ORGANIZUJE GO 
TAK, ABY SPEŁNIŁ 
ICH MARZENIE. 
WARTO JEDNAK 
PRZY TYM 
WIEDZIEĆ, JAKIE 
BĘDĄ PANOWAŁY 
TRENDY 
W NADCHO-
-DZĄCYM SEZONIE. 

10518see1-a-M

Dzień ślubu i wesela powinien być 
niezwykły pod każdym względem... 
Dlatego z wielką przyjemnością 
i dbałością o każdy detal przygotujemy 
dla Państwa wszystkie ślubne dekoracje: 
ślubny  bukiet, przypinka dla pana 
młodego, bukiet dla druhny, dekoracja 
sali weselnej, dekoracja kościoła itp., 
które doskonale podkreślą wyjątkowy 
charakter uroczystości i zapadną 
głęboko w pamięci Waszej
i Waszych gości.

Zielony Gaj
Kwiaciarnia awangardowa

KONTAKT: Elbląg,  ul. Rzeźnicka 12-13a
tel. 55/232 90 70, mobile: 500 131 636, www.zielonygaj.pl, Facebook: zielony-gaj

Wyjątkowe bukiety 
i ślubne dekoracje

 REKLAMA 
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ślub może być również świet-
ną okazją do włożenia na sie-
bie modelu we wzory. W przy-
padku klasyki ponadczasowy 
jest granat, grafi t lub czarny. 
Dla odważniejszych zare-
zerwowane są kratki i prąż-
ki. W tym przypadku trzeba 
jednak wiedzieć, jak zagrać 
dodatkami. Sezon 2018 zdo-
minowany jest przez kratę 
i kolory nawiązujące do stylu 
vintage. 

Romantyczny kolor i lekkość
O ile zeszły rok należał do 

nurtu greenery, o tyle w 2018 
roku powraca romantyzm. 
Salonami zawładną bardzo 
lekkie suknie ślubne, a wesel-
nicy bawić się będą na przy-
jęciach urządzanych w plene-
rze. Jeśli chodzi o kolorystykę 
prym będą wiodły kolory de-
likatne: różowy, brzoskwinio-
wy, a także koralowy z odcie-
niem malinowego. Wszystko 
rozbielone i bardzo poetyckie.

Mniej znaczy więcej
Sezon 2018 to także proste, 

minimalistyczne formy, we-
dług zasady, że mniej znaczy 
więcej. Panny Młode, które 
dobrze czują się w  barwach 
naturalnych i  delikatnych 
sięgać powinny po mieszankę 
chłodnych szarości z elegan-
ckimi bielami.

Coś dla boho i hippie
W roku 2018 będziemy także 

często wołać: ach, te szalone 
lata 70.! Dorzucając — różowe 
lata 70.! To stylizacja idealna 
dla osób lubiących boho i hip-
pie. Jednak w tym sezonie bę-
dzie ona jeszcze bardziej sza-
lona i pełna kolorów, kwiatów, 
etnicznych elementów i eklek-
tyzmu. To świetna propozycja 
dla par, które chcą zorganizo-
wać ślub i wesele w plenerze.

Teatralny High Glam
Mamy też coś dla miłoś-

ników lat 20. i 30. - drogie, 

piękne, eleganckie dodatki 
wprowadzą nas w klimat pra-
wie teatralny. Tu prym wieść 
będą drobne koraliki, orna-
menty, biżuteria i oczywiście 
ręcznie wykonane hafty.

Industrial Vintage
Ślub w  tym stylu to coś 

odpowiedniego dla par, 
które lubią surowe, beto-
nowe, właśnie industrialne 
wnętrza. Wszystko możemy 
ocieplić kwiatami i piękny-
mi detalami. Zderzenie su-
rowego betonu i  stalowych 
konstrukcji z  miękkimi 
tkaninami i koronkami wy-
jętymi wprost ze stylu retro 
to gwarancja nieziemskich 
wręcz wrażeń.

Możemy też zrobić odwrot-
nie i  np. do pięknego ogro-
du wstawić surowe, stalowe 
stoły i krzesła, co sprawi, że 
miejsce to stanie się totalnie 
nowoczesne i  z  wielkomiej-
skim sznytem.

Wesele w szklarni
Do łask wracają przejrzystości, 

co oznacza, że modne będą ślu-
by i wesela organizowane w sa-
lach z ogromnymi, szklarniowy-
mi oknami. Na pełną stylizację 
złożą się przezroczyste stoliki 
i krzesła z mnóstwem szklanych 
detali i nadrukiem na półprze-
zroczystym papierze. Ta propo-
zycja z  pewnością przypadnie 
do gustu tym, którzy uwielbiają 
stylistykę skandynawską.

Perły jednak szczęśliwe
Niegdyś zniesławione i wró-

żące nieszczęście, obecnie 
wracają jako talizman przy-
noszący powodzenie. No i jak 
wspaniale się prezentują!

Już teraz perły widzimy we 
wszystkich modowych salo-
nach, a w roku 2018 wkroczą 
także jako akcesoria ślubne. 
Widoczne będą nie tylko w bi-
żuterii, ale także jako element 
obcasów butów i  ozdobnych 
sukienek. Bożena Kraczkowska

   ŚLUBNE W 2018 ROKU

11218see1-a-M

Elbląg, ul. Hetmańska 5/27
tel. 55 22 11 220
 

Olsztyn, ul. Św. Wojciecha 3/3a
tel. 89 535 11 00
kontakt@magdalena.olsztyn.pl
www.magdalena.olsztyn.pl
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STARE, NOWE, POŻYCZONE I KONIECZNIE NIEBIESKIE

Stare. Symbol szacunku do tradycji. Panna młoda wstępując 
w związek małżeński ma przy sobie coś starego po to, aby 
między innymi kontynuować tradycje rodzinne i nie odcinać 
się od swoich korzeni. Może to być np. biżuteria — kolczyki 
lup pierścionek po babci.

Nowe. To symbol nowej drogi życia, na jaką właśnie 
wstępuje. Oznacza otwartość na to, co przyniesie przyszłość. 
Kolejnym elementem towarzyszącym młodej powinien 
być optymizm. Teraz nie będzie kroczyła już sama, tylko 
z partnerem swojego życia.

Pożyczone. Mieć na sobie lub ze sobą jakąś rzecz pożyczoną 
oznacza, że kobieta jako mężatka zawsze będzie mogła liczyć 
na pomoc rodziny, jak i przyjaciół. Niektórzy twierdzą, że 
warto pożyczyć coś od małżeństwa, które żyje w zgodzie.

Niebieskie. Zgodnie z symboliką, kolor niebieski oznacza 
niewinność, skromność i miłość. Okazuje się, że już 
w starożytności panny młode nosiły niebieskie suknie. Dziś 
również można spotkać panny, które na ślub zakładają suknie 
w tym kolorze.
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 RÓB TO Z PASJĄ ALBO WCALE RÓB TO Z PASJĄ ALBO WCALE
strzyżenie damsko-męskiestrzyżenie damsko-męskie

koloryzacjakoloryzacja
fryzury okolicznościowefryzury okolicznościowe
zabiegi pielęgnacyjnezabiegi pielęgnacyjne

ZAPRASZAMY: WT.-PT. 9-18, SOB. 9-16 ZAPRASZAMY: WT.-PT. 9-18, SOB. 9-16 
ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 105A ELBLĄG, UL. KRÓLEWIECKA 105A 
TEL. 509-600-544TEL. 509-600-544
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wesele w plenerze
Niezapomniane 

www.com24.com.pl
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Ś
lub w  kościele, 
w  urzędzie stanu 
cywilnego to na-
dal w  Polsce trady-
cja. Jednak coraz 

częściej słyszymy i  czytamy, 
choćby w  mediach społecz-
nościowych czy plotkarskich 
serwisach o  ślubach bardzo 
niekonwencjonalnych. Oto 
kilka pomysłów.

Na nartach lub na plaży
Wybór ślubnej scenerii jest 

kluczowy przy planowaniu 
uroczystości. Coraz więcej 
młodych par marzy o powie-
dzeniu sobie “tak” na zaśnie-
żonym stoku, zaś ciepluchy 
—  wybierają egzotyczne, 
ciepłe plaże. Zapytacie jak to 
możliwe? Zwyczajnie. Obec-
nie coraz więcej biur podróży 
organizuje tego “wyprawy”. 
Warunek jest jeden – oprócz 
sukni ślubnej w  przypadku 
panny młodej i  garnituru 
w przypadku pana młodego, 

trzeba ze sobą zabrać strój 
narciarski. Przysięgę złoży-
cie sobie na stoku lub szczy-
cie góry. Na taką uroczystość 
można też oczywiście zabrać 
osoby, z którymi chcemy po-
dzielić się swoim szczęściem 
– rodzinę, przyjaciół. Można 
też wybrać się bez “eskorty”, 
spędzając romantyczny czas 
tylko we dwoje. Najchętniej 
odwiedzane miejsca to Dolo-
mity, Alpy I nasze polskie Ta-
try.

Na rowerze
Ślub na rowerze też nie jest 

już nowością. Współcześni 
dwudziesto-, trzydziestolat-
kowe są wyedukowani eko-
logicznie, dbają o środowisko, 
więc tego typu rozwiązanie 
z  pewnością przypadnie im 
do gustu.

Młoda para na rowerze 
wygląda naprawdę zabójczo. 
Jest w tym też duża doza ro-
mantyczności. Jeśli więc na co 

GDY MASZ WŁASNY   
TRADYCYJNE 
ŚLUBY, CHOĆ 
JESZCZE 
W PRZEWADZE, 
ZACZYNAJĄ 
USTĘPOWAĆ 
UROCZYSTOŚCIOM 
NIESTANDAR-
-DOWYM. MŁODZI 
LUDZIE MAJĄ 
SWOJE POMYSŁY 
I DOBRZE, GDY 
MOGĄ SPEŁNIĆ 
MARZENIA 
I WZIĄĆ ŚLUB 
PO SWOJEMU.
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dzień uwielbiamy jazdę na ro-
werze, jesteśmy zwolennika-
mi ekologii – ślub na rowerze 
jest właśnie dla was. Nie bez 
przyczyny konstruktorzy ro-
werów wymyślili tandem.

Jeśli natomiast nie jesteśmy 
“aktywistami” może spodo-
ba nam się sesja zdjęciowa 
z tym pojazdem.

Pod wodą
A jaki wybór mają pasjonaci 

nurkowania? Oczywiście ślub 
podwodny. Członkowie wsze-
lakich klubów płetwonurko-
wych mają tego typu wyda-
rzenia prawie na co dzień. 
Młoda para płetwonurków 
biorąca ślub pod wodą, to już 
dzisiaj klasyka.

A co mają zrobić pary nie-
zrzeszone? Oczywiście także 
wziąć ślub pod wodą, choćby 
na dnie basenu. Śluby złożo-
ne w takich okolicznościach 
będą na pewno bardzo trwa-
łe i dużo wody upłynie zanim 

zaczną tracić moc. Natomiast 
goście długo będą pamiętać 
takie wodne zaślubiny.

W plenerze
W Polsce coraz śmielej za-

czynają być organizowane 
śluby w  plenerze. Znacze-
nie ma tu pora roku. Najle-
piej wybrać wiosnę, lato lub 
wczesną jesień. Zamiast do 
kościoła, młoda para zaprasza 
rodziców i gości do ogrodu, na 
morską plażę czy dziedziniec 
dworu lub średniowiecznego 

zamku. Zorganizowanie ta-
kiego ślubu najlepiej powie-
rzyć profesjonalnej firmie, 
gdyż jest tu wiele różnych 
elementów do “ogarnięcia”. 

Trzeba złożyć podanie
Aby nasz ślub mógł odbyć 

poza poza kościołem, w miej-
scu niepoświęconym musimy 
uzyskać pozwolenie biskupa, 
przy czym trzeba podać waż-
ną przyczynę dla której ślub 
ma się odbyć nie w kościele. 
Przed pojęciem decyzji, warto 
o tym pamiętać.

Ślub to bardzo wyjątko-
wa uroczystość, która łączy 
węzłem małżeńskich dwie, 
czasem bardzo różne osobo-
wości. Aby więc spełnił nasze 
marzenia, powinien odbyć się 
na naszych zasadach. Wów-
czas zarówno para młoda 
jak i ich goście weselni zapa-
miętają to wydarzenie, jako 
coś wyjątkowego.

Bożena Kraczkowska

    POMYSŁ... ŚLUB NIETYPOWY
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Lutego odbędą się 
targi „Ślubne ABC” 

w Elblągu
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Tort weselny to szczególny moment 

podczas całej ceremonii. 

To właśnie on jest kulminacją całego wieczoru, 

a oczy wszystkich zebranych gości 

zwrócone są w kierunku młodej pary 

oraz�ich wspólnego krojenia tortu. 

My dokładnie o tym wiemy 

i dlatego nasi cukiernicy do każdego zamówienia 

podchodzą indywidualnie 

oraz starannie i�skrupulatnie 

wykańczają każdy tort weselny.

Nasze torty weselne składają się z kilku poziomów, są bogato zdobione oraz mają niepo-
wtarzalny smak.  Przygotujemy dla Państwa zarówno  klasyczny biały tort oraz inne oryginal-
ne wersje kolorystyczne w Waszym stylu! Wszystkie nasze standardowe torty znajdą Państwo 
w� naszym katalogu oraz na stronie internetowej. Pamiętajcie jednak, że możemy wykonać 
każdy inny tort, jaki sobie Państwo wymarzą, który spełni Wasze marzenie oraz zaskoczy gości 
weselnych. Na Państwa życzenie nasi cukiernicy mogą pokroić tort podczas ceremonii.

Wszystkie zapytania oraz zamówienia prosimy składać w sklepach fi rmowych „Raszczyk”.  
Nasz dział zamówień chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania. 

Kontakt: zamowienia@raszczyk.com.pl  lub poprzez formularz na stronie: www.raszczyk.com.pl

www.raszczyk.com.pl

www.facebook.com/cukierniaraszczyk/

cukiernia.raszczyk


