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Svadba v zahraničí

B
udúcemu ženíchovi sa ušla úloha 

prekážajúceho štatistu, za ktorú je 

vďačný a šťastný ako blcha. Svoje 

city a pocity spoluúčasti a ľútosti by 

možno dal najavo, ale reakcia budúcej 

nevesty by mohla zdrvujúca. A tak pre-

zieravo prejavuje rozhorčenie nad ne-

schopnosťou svadobnej agentky, ktorá 

to nevydržala s nervami a vzdala v pol-

čase príprav. Radšej sa na pár dní vzdiali, 

aby nebol nikomu na očiach a stihne si 

užiť i parádnu rozlúčku so slobodou. 

Má to aj happy end: všetci sú neschop-

ní, hrdinská nevesta nakoniec všetko 

zvládne, no pár dní pred svadbou je 

totálne na nervy a takmer nepoužiteľ-

ná... Chvalabohu, všetci si vydýchnu 

a – svadba sa môže začať. Samozrejme, 

celá prípravná svadobná tortúra, niekoľ-

kokrát prepracovávaný scenár, to všetko 

niečo stojí – predsvadobná hystéria je 

obvykle priamo úmerná päťmiestnej 

či vyššej sume. Dolárov, samozrejme.

Tak trochu realita

Sme Európania a – žijeme na našom 

malom Slovensku. Štvanica typu – čo 

by teta Jozefa, strýko Ďuso, sesternica 

Elvíra...  povedali, keby sme ich nepozva-

li, má u nás mimoriadne silné tradície. 

Prípadné chabé názory snúbencov zme-

tie ako posledný argument avizovaný 

príchod pratety z Trutnova, ktorá má už 

špeciálne na túto príležitosť kúpený dar.

 Rozhodnuté a dvakrát podčiarknuté 

rodičmi obidvoch strán, pretože svadba 

je záležitosť: rodinná, sociálna, interaktív-

na a – ako inak, mimoriadne prestížna.

 Hlavní aktéri zostali síce trochu 

mimo, ale nemali veľmi na výber.

Správne je tentoraz C. Priznám sa, že 

svoju vlastnú svadbu som kedysi dáv-

no, v kontexte spoločenských vzťahov 

vyriešila moderne a veľmi pohodlne: 

len najbližší príbuzní a potom  párty 

s priateľmi. Ak by som si to zopakovala 

– tak opäť maximálne takto.

Nezabudnuteľné svadby

na míle vzdialené od zhonu a starostí

Ánov exotike

Istý lifestylový televízny kanál vysiela už niekoľko rokov úspešný seriál s úspešnou témou – svadby. 

V hlavnej úlohe, akože inak, s budúcimi nevestami, ktoré s blížiacim sa termínom svadby upadajú rôznych 

psychických stavov:  od hystérie, cez záchvaty zúrivosti, plaču, dojatia a... Rozmaznané nevesty sú priam 

posadnuté dokonalosťou prípravy aktu – od výberu miesta, počtu chodov, druhu jedál, kvetinových deko-

rácií, hudby, svadobných šiat, mejkapu, doplnkov, družičiek, hostí. No, iste si dokážete predstaviť...
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Svadba v zahraničí

Tak trochu sen

Pretože Deň s veľkým D, o ktorom 

predpokladáme, že bude jedinečný a ne-

opakovateľný, chceme prežiť bez zbytoč-

ného stresu. Deň, keď si povieme ÁNO, 

zostáva na celý život. Svadba na slnečnej 

pláži, na exotickom mieste, na výletnej 

lodi, v príjemnom morskom vánku, pri 

západe slnka. Svadobná hostina v exklu-

zívnom hoteli, na romantickej terase či 

palube luxusnej lode. Špeciálne menu 

a prípitok, poschodová svadobná torta, 

exotické ovocie, šampanské s jahodami, 

svadobná kytica a kvetinové dekorácie. 

Po svadobnom obrade exkluzívna večera 

s romantickou hudbou a temperament-

ná kapela, po pretancovanej noci lupeň-

mi ruží ozdobený svadobný apartmán, 

romantické raňajky do postele, príjemný 

wellness a masáže pre dvoch, prechádz-

ka na pláži, výlet za delfínmi, ďalší deň 

poznávanie kultúry, histórie, ďalší naku-

povanie darčekov pre seba i blízkych...

Celebrity to vedia: mať svadbu na exo-

tickom mieste na gréckych ostrovovch 

– Kréta, Rodos, Kos, na Cypre, Kube, 

Maldivách, v Severnej Amerike či Karibi-

ku, na luxusných lodiach... je jedinečné 

a štýlové. Nie je však len výsadou hviezd 

či hviezdičiek. Svadba na niektorom zo 

stredomorských ostrovov či v slnečnej 

exotike je totiž ekonomickejšia než 

svadobná hostina so všetkými povinne 

pozvanými svadobčanmi doma. Efekt? 

Určite stojí za to. Vrátite sa šťastní, žia-

riaci, plní nezabudnuteľných zážitkov 

a takéto medové týždne si budete 

chcieť čo najskôr zopakovať – minimálne 

pri niektorom z výročí. Samozrejme, vy 

dvaja a spomienky. Pomôžu, keď treba 

vydržať, pretože vždy nesvieti len slnko...

„Keď sme začali uvažovať, že náš niekoľkoročný vzťah 
spečatíme svadbou, bolo nám jasné, že klasická veselica 
s tradičnými zvykmi a stovkou hostí to určite nebude...“

bolo nám jasné, že klasická veselica 

s tradičnými zvykmi a stovkou hostí to 

určite nebude, naopak, tento deň bude 

náš a chceme si ho naplno vychutnať.

 Vybrali sme si dátum 26. 10. 2010, deň 

ôsmeho výročia nášho vzťahu. Po vyba-

vení formalít sme očakávali deň odletu 

s nadšením i rešpektom, keďže som bola 

v tom čase už tehotná. Po príchode do 

nášho raja – hotela Paradisus, prevládlo 

hlavne to nadšenie. So svadobnou koor-

dinátorkou sme doriešili detaily svadby, 

na moje mierne rozčarovanie sme za 

želanú formu DVD a foto museli doplatiť 

k pôvodnej cene luxusného svadobného 

Na vlastnej koži

A tak sme oslovili dva manželské páry, 

ktoré absolvovali svadbu v exotike. To, 

že si obidva vybrali Kubu, je len zhoda 

okolností, no ani sa nečudujeme. Kuba 

patrí k najnavštevovanejším exotickým 

destináciám s prijateľnou dĺžkou letu, 

exkluzívnymi rezortmi, tyrkysovým 

morom, bielymi plážami, neopakova-

teľnou atmosférou koloniálnej minu-

losti nielen v Havane, ale aj iskriacim 

temperamentom Kubáncov a radosťou 

zo života, ktoré vás rýchlo nakazia. Va-

radero, ostrovy Cayo Coco, Cayo Santa 

Maria, Cayo Guilermo s rezortmi typu 

all inclusive ale aj špeciálne hotely pre 

páry, ktoré sú skutočnými oázami po-

koja, luxusu a romantiky.

Realita v súvislosti s takou špeci-

fi ckou udalosťou, akou je svadobný 

obrad, sa môže líšiť v porovnaní s po-

nukou v katalógu cestovnej kancelárie. 

A tak dobiedzame: Prečo ste sa roz-

hodli pre svadbu v exotike? Neoľuto-

vali ste? Odporučili by ste ju svojim 

známym?

Slovo majú –  dnes už šťastní man-

želia MUDr. Ľudmila Korbeľová 

a MUDr. Tomáš Resutík:

– Keď sme začali uvažovať, že náš nie-

koľkoročný vzťah spečatíme svadbou, 

Ľudmila Korbeľová a Tomáš Resutík

dali prednosť exotike pred klasickou veselicou.
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Svadba v zahraničí

balíka a v prípade nepriaznivého počasia 

by sa museli použiť priestory vo vnútri 

hotela. Snažili sme sa na to nemyslieť 

a užívať si pobyt v nádhernom prostredí 

s úžasným personálom. Využili sme kurz 

potápania, šnorchlovanie, kajaky, na 

veľkom katamaráne sme sa vybrali na 

výlet na ostrov Cayo Blanco –  prvýkrát 

v živote sme sa dotýkali delfínov, relaxo-

vali sme na pláži, ochutnávali kulinárske 

špeciality a naberali bronz... Keď prišiel 

deň D, počasie vyšlo, Driatne, moja 

svadobná koordinátorka mi priniesla 

krásnu svadobnú kyticu a pomohla 

mi so šatami, kubánska kapela začala 

hrať svadobný pochod. Bol to krásny 

pocit – vánok vo vlasoch, šumenie mora, 

pod svadobnou kupolou ma čakal môj 

nastávajúci. Po obrade sme si vychutnali 

prípitky, najromantickejší tanec v živote, 

fotografovanie, svadobnú tortu, svadob-

nú večeru, hotelové divadlo a do nášho 

bungalovu s výhľadom na more sme sa 

vracali ako najšťastnejší manželia. Ráno 

nás privítali raňajky do postele a zmysle 

labužníckej plážovej pohody to pokračo-

valo ďalej. V Havane sme obedovali na 

streche hotela priamo nad izbou Ernesta 

Hemingwaya s úžasným výhľadom na 

mesto, zašli sme do továrne na cigary, 

podvečer nás sprievodca priviezol na le-

tisko a už nám zostalo len zamávať tejto 

krásnej krajine na rozlúčku a povedať 

dovidenia! Napriek tomu, že nám meškal 

sobášny list, bola to najkrajšia svadba 

a svadobná cesta, akú sme si mohli priať 

a našim slobodným priateľom vrelo 

odporúčame vyskúšať.

Bc. Zuzana Vrabcová, Rastislav 

Holečka:

– Pre svadbu v zahraničí sme sa roz-

hodli preto, lebo sme chceli niečo iné.  

Rozhodli sme sa fi nancie využiť efek-

tívnejšie, a pritom niečo vidieť a zažiť. 

Svadbu sme mali v hoteli Meliá Va-

radero v romantickom svadobnom 

altánku na útese. Celý čas nám bola 

k dispozícii svadobná koordinátor-

ka Daili, ktorá sa postarala doslova 

o všetko Pobyt sme si užívali, nič sme 

nemuseli vybavovať, dolaďovali sme 

len príjemné detaily typu tvar a druh 

svadobnej kytice, hudby, torty... a rad-

šej sme si dopriali návštevu koloniál-

nej Havany aj so sprievodcom. 

Čo sa týka hotela – všetko bolo pr-

votriedne a hoci sme mali pôvodne 

zaplatenú normálnu izbu, presťaho-

vali nás do svadobného apartmánu. 

Vyskúšať každú z á la carte reštaurácií, 

každú s inými lahodnými špecialitami,  

stálo za to. Pláž strážil hotelový perso-

nál, takže sme si mohli na ležadlách 

nechať veci bez obáv, že by sa niečo 

stratilo. Po pár dňoch sme si našli 

vlastnú „súkromnú“ pláž, bolo to viac, 

ako sme si vedeli predstaviť... 

Chvíle, ktoré sme na Kube zažili, sú neo-

písateľné. Určite to bola naša doposiaľ 

najkrajšia dovolenka.

Vieme, že snúbenci sa často rozhodujú 

napríklad pre Maurícius alebo Domi-

nikánsku republiku, my sme chceli byť 

originálni a určite to odporúčame kaž-

dému, kto rozmýšľa nad takýmto spô-

sobom svadby. Dôvody sú prosté – cítili 

sme sa ako v raji!

Ak ste sa rozhodli povedať si áno 

spôsobom, ktorý vás oslovil, očaril 

a presvedčil, nepotrebujete žiadne 

zložité prípravy. Aby ste najkrajšie dni 

v živote prežili jedinečne a bez stresu – 

nechajte to na profesionálov – vybavia 

za vás všetky formality a administratív-

ne záležitosti. S minimálnou batožinou 

a už po pár hodinách letu sa ocitnete 

na miestach, kde prežijete nezabud-

nuteľné chvíle. Okrem komfortných 

hotelov, nádherných pláží, tyrkyso-

vého mora, bonusom je vzdialenosť 

a príjemná klíma.

Marta Turisová

Snímky: CK SATUR,

archív Ľ. Korbelová, Z. Vrabcová

Zuzana Vrabcová a Rastislav Holečka 

si povedali svoje ÁNO na Kube.
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Svadba v zahraničí

Bedeker pre snúbencov
Legendami opradené ostrovy Kréta, Rodos, Kos, Korfu či Cyprus sú 

charizmatickým tipom na oslavu najkrajších dní. Rovnako ako mož-

nosť dotknúť sa histórie v kolíske civilizácie.

D
estinácie charakterizuje príjemná klíma, komfortná dostupnosť letecky 

z Bratislavy, Košíc a Viedne, dĺžka letu 2 až 3 hodiny, príjemné subtropické 

počasie po celý rok. Pre tých, ktorí majú radi teplo, odporúčame letné me-

siace (pr. teploty 30 – 36 st. Celzia), pre tých, ktorí uprednostňujú sviežejšiu klímu, 

je ideálny apríl – máj (20 – 24 st. Celzia) a sepember – október (22 – 26 st. Celzia).

Dôležitá informácia: na Rodose, Korfu a Cypre sa môžete rozhodnúť aj pre 

cirkevný sobáš, po ňom však musí nasledovať aj civilný obrad.

HOTELOVÝ TIP Viac informácií na www.satur.sk, 

call centrum 0850 333 333

Exkluzívne lode –  tip pre tých, 

ktorým je aj exotika málo a chcú niečo 

absolútne výnimočné: asistencia sva-

dobného agenta, prioritný check-in 

pre svadobný pár a hostí, sobášiaci 

a svadobný koorinátor, ktorý sa venuje 

výhradne vám, svadobná kytica z ruží, 

pierko pre ženícha, šampanské  – sada 

so špeciálnou svadobnou etiketou, 

dvojposchodová svadobná torta, jaho-

dy v čokoláde, profesionálny fotograf, 

foto a DVD zo svadobného obradu. 

Rezervovať si môžete strieborný, zlatý 

a platinový balíček.

Svadba v prístave v Miami/Florida, 

Long Beach /Kalifonia, na Barbadose

Cena: od 4 490 eur pre dvojicu

Svadba na ostrove Honolulu a Maui/

Havaj

Cena: od 4 990 eur pre dvojicu

Svadba v Montego bay/Jamajka, 

San Juan/Porto Rico alebo v Nassau/

Bahamy

Cena: od 5 450 eur pre dvojicu

Pobyt s plnou penziou a leteckou 

dopravou na 8 dní.

MAURÍCIUS - Beachcomber Le Cannonier *****
Cena: od 4 509 EUR pre dvojicu

Pobyt s polpenziou a leteckou dopravou na 8 dní.  

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Paradisus Punta Cana *****
Paradisus Palma Real *****
Cena: od 5 057 eur pre dvojicu

Pobyt s all inclusive  a leteckou dopravou na 11 dní.

KUBA - Meliá Varadero *****
Paradisus Varadero *****
Cena: od 4 497 eur pre dvojicu

Pobyt s all inclusive  a leteckou dopravou na 11 dní.

CYPRUS - Atlantica Sun Garden Resort ****+
Cena: od 2 819 eur pre dvojicu

Pobyt s all inclusive a leteckou dopravou na 8 dní.

RODOS - Aquagrand ***** DE LUXE
Cena: od 2 926 eur pre dvojicu

Pobyt s polpenziou a leteckou dopravou na 8 dní.

KOS - Marmari Palace *****
Cena: od 2 255 eur pre dvojicu

Pobyt s all inclusive a leteckou dopravou na 12 dní.

KRÉTA - Santa Marina Beach****

Cena: od 2 385 eur pre dvojicu

Pobyt so svadobným  obradom s all inclusive 

službami a leteckou dopravou na 11 dní.


