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destination wedding



Czym jest "Destination

Wedding"? 

To organizacja ślubu 

i wesela w innym miejscu niż

miejsce zamieszkania. Jest

on bardzo popularny poza

granicami naszego kraju,

choć w Polsce z roku na rok

zyskuje na coraz większej

popularności. Największym

plusem, oprócz luźnego

klimatu takiej formy

uroczystości jest również

czas organizacji, który w

porównaniu z tradycyjnym

weselem jest ekspresowy! 

destination 
wedding

ślub na wakacjach!

Jeśli więc marzycie o pięknej, kameralnej uroczystości w cudownym miejscu,

które będzie zarezerwowane jedynie dla was i waszych najbliższych - proszę

bardzo!

Przedstawiam wam lookbook, w którym podzielę się z wami przepisem na

udany "Destination Wedding" właśnie w naszym kraju!



Pałac
MANOWCE



w otoczeniu natury

luksusowy
pałac

Manowce to wyjątkowe miejsce
na ślub i przyjęcie weselne.
Zabytkowy pałac położony jest
nad samym brzegiem Zalewu
Szczecińskiego, z dala od
najbliższej wsi, pośród
rozległych lasów.

W pałacu udzielane są śluby
cywilne i humanistyczne.
Organizowane są tam różnego
rodzaju wesela. Od kameralnych
w pałacu, aż po wesela na 100
osób w hali namiotowej 
w ogrodzie.

destination
wedding
Kiedy myślę o "Destination
Wedding" w Szczecinie mam 
w głowie właśnie to cudowne
miejsce. Pałac Manowce to
idealna lokalizacja na przyjęcia
dla Pary Młodej, oraz kilkorga
najbliższych.

Każde z przyjęć jest
organizowane na zasadzie
wyłączności. Nikt oprócz was
nie przekroczy bramy pałacu 
w tym najpiękniejszym dniu.



Przechodząc przez próg Pałacu
Manowce od razu wpadł mi do
głowy pomysł klimatu francuskiego. 
Francja od zawsze kojarzy mi się 
z wszechobecną elegancją.
Organizowane tam śluby są
podniosłe i z dużym gustem. 

Do całej elegancji chciałam
przemycić lekko rustykalny, lekki
klimat, stąd pomysł klimatu
francuskiej prowansji. Pastelowe
kolory i błękit z suszkami dodały
uroku sali balowej pałacu.

i nuta francuskiego stylu 

dusty blue





Tworząc tą piękną historię
zadbaliśmy o to aby każdy

szczegół miał namiastkę
francuskiego klimatu.

Dlatego właśnie na słodkim
stole królowały bezy! 

W menu znalazł się również
między innymi przepyszny
mus z winem musującym. 

 
Całość została podana na

eleganckich, złotych
paterach aby nadal

utrzymywać elegancki klimat
jak na Francję przystało.

Obowiązkowo na stole
pojawiły się słodkości w

odcieniach błękitu!
 

stół
słodki

dla każdego coś
słodkiego! 





prowansalskie
przysmaki

Planując to wyjątkowe przyjęcie postanowiłam zadbać również o stół
tematyczny, nawiązujący do całego klimatu uroczystości. Nie zabrakło między
innymi prawdziwego ratatouille, bagietek oraz fougasse. 

Stoły tematyczne zyskują na popularności, co bardzo mnie cieszy. Spełniają one
swoją rolę jako kulinarna atrakcja dla gości, oraz jako element dekoracyjny!

przekąski z francuskiego stołu



Przygotowania
Jeśli tego dnia szykujecie się osobno, zadbajcie o dobrą
atmosferę, oraz o otaczanie się ludźmi przy których czujecie się
naprawdę dobrze. W przypadku destination wedding jest to
łatwe, ponieważ najprawdopodobniej otaczają Was wtedy tylko
takie osoby.  Jeśli w danym momencie czujesz, że potrzebujesz
chwili oddechu w samotności - znajdź takie miejsce. 
Weź głęboki oddech i odpocznij. Daj sobie czas na uspokojenie
emocji. 



zadbajcie o miejsce na

first look
Uwielbiam te pierwsze spojrzenia zakochanych zaraz przed
ceremonią! To bardzo ważny i intymny moment. Wybierzcie ustronne
miejsce,  powiadomcie o nim fotografa aby mógł uwiecznić tą chwilę.
Cudownie będzie, jeśli wcześniej napiszecie do siebie listy i wręczycie
je przed samym spotkaniem! Warto odpowiednio zadbać o ten
moment!



magia składanej przysięgi
Nadszedł czas na piękną, wzruszającą i kameralną ceremonię ślubną. Manuela i
Bartek wygłaszali swoje piękne przysięgi w miejscu z widokiem na wyjątkowy
krajobraz przy zachodzie słońca. Brzmi cudownie, prawda? Dlatego tak bardzo
lubimy Śluby Humanistyczne! Ta podniosła chwila, te uczucie, spersonalizowane
słowa i ta magia miejsca, które nie musi spełniać żadnych wymagań. 
Ta forma ślubu jest zdecydowanie najłatwiejsza i najmniej stresująca w przypadku
organizacji "destination wedding". Wystarczy wybrać odpowiedniego mistrza
ceremonii, ustalić z nim wszelkie szczegóły, aby ślub był w 100% taki jak chcecie.



YES!
I do.



czas na

KAMERALNĄ
UROCZYSTOŚĆ
Po jakże magicznej ceremonii,
przyszedł czas na świętowanie 
w gronie najbliższych. 
Nie zabrakło, uśmiechów, wzruszeń ,
toastów oraz przemowy Państwa
Młodych i gości. To piękny czas, bez
dodatkowego stresu i sprawdzania,
czy aby na pewno każdy gość jest
zadowolony.
Jeśli marzycie o takim przyjęciu,
wśród osób przy których czujecie się
swobodnie, polecamy destination
wedding! 

Jeśli macie czas na planowanie -
większość rzeczy możecie spokojnie
załatwić zdalnie. Jeśli 
natomiast z organizacją Wam 
nie po drodze, skorzystajcie z usług
osoby, która zaplanuje z Wami taką
uroczystość, doradzi 
w kwestii miejsca, menu, transportu,
oraz rodzaju ceremonii ślubnej. 







zobacz film 
kliknij poniżej i zobacz film z tego dnia

https://youtu.be/ZEkhrPS971E
https://youtu.be/ZEkhrPS971E




bądźcie sobą! to wasz dzień!
Nieważne w jakim klimacie planujecie swoje wesele. Najważniejsze aby
tego dnia być po prostu sobą i otaczać się bliskimi osobami w których
towarzystwie czujecie się najlepiej. To jest przepis na udane wesele!





PODZIĘKOWANIA

P A S T E L O W Y S L U B . P L

Ogromnie dziękujemy za współpracę wszystkim osobom, które
zostały zaangażowane w ten projekt! 

Odpowiednia ekipa, to zdecydowanie przepis na sukces!
 

miejsce  / Pałac Manowce

fotografia  / Ola Gruszka Fotografia

organizacja  / Pastelowy Ślub wedding planner

film  / KaWu media

suknia ślubna  / Novia Salon Ślubny

garnitur  / Mad Man Moda Męska

make-up  / Justyna_Gutowska_Makeup

fryzura  / Warkoczowo

florystyka i dekoracje  / Kwiaciarnia Basztowa & Dzikie Kwiaty

biżuteria  / Just.in Hair

tort i słodkości  / LoveBabeczkowe

papeteria  / Winietka dekoruje

przekąski  / Mlaski Obfite

https://www.instagram.com/manowce_palace/
https://www.instagram.com/olagruszka_fotografia/
https://www.instagram.com/pastelowyslub_weddingplanner/
https://www.instagram.com/kawumedia/
https://www.instagram.com/noviasalonslubny/
https://www.instagram.com/madman_moda_meska_szczecin/
https://www.instagram.com/justyna_gutowska_makeup/
https://www.instagram.com/warkoczowo/
https://www.instagram.com/_basztowa/
https://www.instagram.com/_dzikie_kwiaty/
https://www.instagram.com/justinhair_jewellery/
https://www.instagram.com/lovebabeczkowe/
https://www.instagram.com/winietka_dekoruje/
https://www.instagram.com/mlaskiobfite.szczecin/

