TROUWEN

TROUWEN
OP BALI
De mooiste dag van jullie leven moet ook de meest relaxte dag van jullie leven
zijn. DUS... Wat is er romantischer dan trouwen op Bali omgetoverd als Balinese schone of gewoon in je eigen meegebrachte trouw tenue. Trouwen kan op
verschillende manieren hetzij in de tuin van het hotel waar u verblijft of in een
romantisch kapelletje wat speciaal voor deze gelegenheden is gecreëerd. Ook
het vernieuwen van een trouwgelofte is op Bali een romantische gebeurtenis.

In overleg met één van onze medewerkers stellen wij deze
bijzondere dag met jullie samen. Zoals het regelen van
de juiste trouwdocumenten, de ultieme trouwlocatie, een
prachtig bruidsboeket met exotische bloemen; alles wordt
tot in de puntjes verzorgt. U hoeft alleen maar aan te geven wat uw wensen zijn en Selamat Jalan Tour regelt een
onvergetelijke huwelijksdag. Ons kantoor op Bali controleert ter plaatse of alle voorbereidingen en de huwelijksdag zelf naar wens verlopen. U hoeft alleen maar te genieten. Om alles gladjes te laten verlopen is het raadzaam
minimaal 3 maanden voor de geplande trouwdatum met
de organisatie aan te vangen. Het kan ook korter ervoor
maar dan mag er niets tegen zitten met de documenten.
Ook voor wat betreft uw verblijf in Indonesië zijn de mogelijkheden eindeloos. Een eenvoudige accommodatie, een
zeer exclusief verblijf of een 7 daagse cruise langs bounty
eilanden. Selamat Jalan Tour zal dit allemaal voor u verzorgen. In deze brochure kunnen jullie alvast wegdromen
bij een romantische locatie. Wij wensen jullie alvast veel
plezier hierbij. Voor vragen of een vrijblijvende offerte kunt
u telefonisch contact met ons opnemen of een afspraak
maken. Wij zijn u graag van dienst.
Onze trouwarrangementen
bestaan uit 3 basispakketten
die u zelf uit kunt breiden.

E1299,00

PAKKET A: TROUWEN
IN DE TUIN VAN HET HOTEL

• De wettelijke en religieuze huwelijksceremonie en
registratie van het huwelijk
• Huwelijkscertificaat
• Engels sprekende priester
• Bamboe afscheiding met decoratie
• 4 staande bloemstukken
• Bloemenpoort
• Vaas met bloemen op de tafel waar de overeenkomst
wordt getekend
• Strooibloemen voor de wandeling naar de priester
• Witte paraplu
• 2 stoelen met witte overtrek
• 2 Balinese bruidsmeisjes
• Geluidssysteem met CD speler

EXTRA OPTIES:

E1345,00

PER PAKKET

PER PAKKET

PAKKET B:
TROUWEN IN EEN KAPEL

• De wettelijke en religieuze huwelijksceremonie en
registratie van het huwelijk
• Huwelijkscertificaat
• Engels sprekende priester
• Muur met bloemendecoratie
• Wit gordijn
• 6 staande bloemstukken
• Vaas met bloemen op de tafel waar de overeenkomst wordt getekend
• Strooibloemen voor de wandeling naar de priester
• 2 stoelen met witte overtrek
• 2 Balinese bruidsmeisjes
• Geluidssysteem met CD speler

• Een CD met ongeveer 100 foto’s van jullie bruiloft kost ongeveer € 160,00
• Een DVD van jullie huwelijk inclusief geluid kost ongeveer € 280,00
• Een acryl wit fotoalbum met jullie foto’s afgedrukt op de manier van een glossy blad +
CD met ongeveer 500 foto’s kost ongeveer € 420,00
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E1495,00
PER PAKKET

PAKKET C:
TROUWEN IN EEN KAPEL

• De wettelijke en religieuze huwelijksceremonie en registratie van het huwelijk
• Huwelijkscertificaat
• Engels sprekende priester
• Muur met bloemendecoratie
• Wit gordijn
• 6 staande bloemstukken
• Bloemenpoort
• Vaas met bloemen op de tafel waar de overeenkomst
wordt getekend
• Strooibloemen voor de wandeling naar de priester
• 2 stoelen met witte overtrek
• 2 Balinese bruidsmeisjes
• Geluidssysteem met CD speler
• Live muziek door 2 Balinezen op traditionele bamboe muziekinstrument
• Diner bij kaarslicht voor het bruidspaar met 1 fles wijn
• 1 uur massage voor het bruidspaar in Frangipani Spa &
Beauty Salon
• Non-alcoholische cocktail om te proosten op het huwelijk
voor het bruidspaar

