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СУКНІ, ЯКИМИ МАРЯТЬ...
Це те, що ми завжди пропонували,  
і те, чим займаємось з 1997 року по сьо-
годнішній день. Ми створюємо весільні 
сукні, які так подобаються нареченим. 
Вони обирають нас для втілення своїх 
мрій, щоб бути неповторними і впевне-
ними, тому що зі хорошим смаком.

З року в рік ми пропонуємо для наших 
наречених ідеальні сукні, в проєктуван-
ні яких привнесений дух високої моди. 
Тільки якісні тканини, довершеність  
в деталях крою, висока якість пошиву, 
чисті лініїі, свобода в формах дизайну, 
велика кількість годин ручної праці — 
це складові успіху нашої марки.

Сучасне мислення, аналіз і вивчення 
тенденцій дозволяє нам створювати 
унікальні вбрання.

Наш стиль — вишукане мереживо  
в поєднанні з прозорими тканинами, 
які підкреслюють фігуру, фукціональний 
дизайн і практичність.



Наталія Котова,
Головний редактор
Wedding magazine Ukraine

Настала нова весільна епоха — як для журналу Wedding, 
так і для світової весільної індустрії. 

Ми вперше виходимо винятково українською мовою, аби 
підтримати свідомий вибір українських брендів наречени-
ми, а також спеціалістів, які розвивають весільний ринок.  
Ми пишаємося першими кроками до створення Асоціації 
весільних організаторів України й раді бути причетними до 
цієї важливої події. Несемо свою місію та досягаємо нових 
вершин разом з найкращими у цій сфері!

2021 рік приємно вражає своїми обертами, адже такої 
кількості весіль ми давно вже не бачили. Хтось чекав на 
свою урочистість довгих два роки, а хтось вирішив не 
зволікати та встигнути відсвяткувати одруження одра-
зу після оголошення про закінчення локдауну в країні.  
І скільки б не тривав період заручин, підходи у підготов-
ці до весілля змінилися, як і запити наречених. Все часті-
ше пари хочуть свято «про них», а не «як у когось» —  
і на другий план відходять картинки з Instagram та дошки 
Pinterest.  Індивідуальність — головний тренд цього сезону.

Це підтверджує і весільна мода, яка замайоріла яскрави-
ми та неочікуваними колабораціями міжнародних брендів. 
Недаремно ми обрали три обкладинки з різними образами, 
адже у 2021-му наречена може дозволити собі бути будь-
якою: сміливою і спокусливою, класичною і стриманою, 
гламурною і стильною. 

А яка ти? Обирай!

ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ З НАМИ!

ДЯКУЄМО, ЩО ЗАВДЯКИ ЗНАЙОМСТВУ ТА ДРУЖБІ З КОЖНИМ З ВАС  
МИ СТАЄМО КРУТІШИМИ, ДОСВІДЧЕНІШИМИ ТА СИЛЬНІШИМИ!

ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРАМ, АДЖЕ САМЕ ЧЕРЕЗ ВАС З КОЖНИМ РОКОМ  
МИ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ ЗАКОХУЄМОСЯ У ВЕСІЛЛЯ  

І ЗНАЄМО, ЩО ТАКЕ КОХАННЯ.

simonnaweddings 
info@simonna-wedding.com.ua
+380 66 882 73 75 
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40. Тренд «Міні». Насолоджуємося вибухом 
мінісуконь у весільних колекціях.  
Цього сезону вони екстремально короткі.

42. Тренд «Гарячі відтінки». Найгарячіші відтінки 
весни-літа 2021 за версією Pantone знайшли 
відгук у колекціях світових дизайнерів.

44. Тренд «Акцентні спинки».  
Для колекцій 2021-2022 років дизайнери 
створили вбрання з різноманітними вирізами, 
гіперболічними деталями, ефектами тату,  
тонкими бретелями-переплетіннями.

W-СТИЛЬ
46. Більше ідей для весільного образу.
КРАСА
59. Краса для всієї родини. Б’юті-абетка.
60. Must have для красивої шкіри.  

Ми зібрали для вас нові засоби по догляду  
за обличчям і тілом, які допоможуть 
зробити шкіру здоровою і сяючою,  
а також стануть у пригоді в подорожах.

62. Відчуваю шкірою. Аби шкіра сяяла від щастя, 
як і ви, в жарку погоду їй потрібно багато 
вологи, надійний захист і експерс-допомога.

64. Сяюча краса. У моді легкі та сяючі текстури, 
яскраві, але при цьому природні відтінки,  
а також гра контрастів.

16. П’ять образів — три обкладинки.  
Більше ідей для весільного дня.

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ 
18. Весілля на Кіпрі: від церемонії  

до медового місяця.
22. Не копіювати. Надихатися.  

Як зробити два різних весілля за майже 
однаковими запитами наречених?

26. Трішечки магії — і весілля мрії 
перетворюється у реальність.

28. Faiza Khalilova Accessories —  
прикраси для наречених,  
які цінують індивідуальність.

ЮВЕЛІРНИЙ ЕКСПЕРТ 
30. У дусі королівських традицій: перші  

сімейні ювелірні прикраси.
ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ 
32. Все, що необхідно знати нареченим  

про весільні відео.
ПОДІЇ

36. Створення Асоціації весільних  
організаторів України.

МОДА
38. Тренд «Бріджертони». Після показу першого 

сезону різко зріс попит на вбрання у дусі 
Великої Британії початку ХІХ століття.

ЗМІСТ
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КОНДИТЕРСЬКА МАЙСТЕРНЯ SLASTENA
Ira-slastena.com.ua | +38 063 789 24 51 | +38 050 912 93 20 |       irenaslastena@gmail.com |      irenaslastena_sweet_art
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Букет нареченої:  
World of Flowers  
@world.of.flowers.boutique

66. На Лазуровому узбережжі. Золотиста 
шкіра, поцілована сонцем, блакитні 
відтінки моря, ягідна соковитість, 
багато блиску та сяйва — прекрасний 
макіяж для теплих днів і довгих ночей.

68. Палітра емоцій. Аромат — це настрій, 
стиль, характер, спогади…

W-ПРОЄКТ
70. Наречені покоління Z:  

переосмислення 60-х та 90-х
РЕАЛЬНЕ ВЕСІЛЛЯ
78. Любов не за сценарієм. Весілля-сюрприз 

для нареченої. Ідея та втілення: 
агентство Kovinko Wedding Residence.

84. На одній хвилі.  
Кришталево чисте весілля.  
Концепція і організація: M2 Agency.

90. Королівське весілля, як у мріях.  
Він був готовий на все заради  
своєї королеви та її мрій.  
Ідея та організація: Simonna Weddings.

94. Вальс почуттів. Весілля Олександра  
та Соломії. Організація та декор:  
Mopis Wedding & Events.

КОЛЕКЦІЇ
Українські бренди демонструють останні 
колекції весільної моди.

98. Kira Nova 
100. Wedding World
102. Victori.
104. Valentina Gladun
106. Ira Koval
108. Maxima
110. Nataliya Vilchuk
112. Curly Dress
БАНКЕТ
116. Весілля у класичному стилі:  

основні атрибути. 
ПОДОРОЖІ
122. Романтична Каппадокія.
126. Ханімун по-танзанійськи.  

Відкриваємо для себе Танзанію.
АДРЕСИ
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ВАША ВЕСІЛЬНА ІСТОРІЯ В GVOZDOFF

Будь-яке весілля – унікальне. 
Класичне або екстравагантне,  
а якщо захочете – зухвале і навіть 
екстремальне, воно пройде 
в атмосфері магії та чаклунства 
в чудовому замку GVOZDOFF.

Романтична гавань для того, 
щоб дати волю почуттям. 

Це унікальне місце   
поза часом і простором, 

де відразу відчуваєш 
безтурботне щастя.

Київська область, Васильківський район, с. Гвоздів, вул. Ярова, 30 | +38 099 017 77 79 | gvozdoff.com

Фото: @evgeniy.platonov & @platonova.yulia

Фото: Тетяна и Олександр Шишигіни, @shishiginy
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П’ЯТЬ ОБРАЗІВ –
ТРИ ОБКЛАДИНКИ 

Фотограф: @olesya_iskova
Модель: @viki_liub
MUAH: @nekrasovamua
Відео: @bs_pro
Сукні: @adamarisbridal
Букети:  
@world.of.flowers.boutique 
Ювелірні прикраси:  
@diamond_of_love
Аксесуари:  
@faiza_khalilova_accessories  
та @adamarisbridal
Взуття: @adamarisbridal
Рукавички: @fringe_socks

ОБЛИЧЧЯМ НОМЕРУ СТАЛА МОДЕЛЬ 

ВІКТОРІЯ ЛЮБУХІНА, ДЛЯ ЯКОЇ 

КОМАНДА WEDDING СТВОРИЛА 

П’ЯТЬ ВЕСІЛЬНИХ ОБРАЗІВ, ЩО 

СУТТЄВО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ОДИН 

ВІД ОДНОГО. ДЛЯ ДРУКУ МИ 

ОБРАЛИ ОДИН СУЧАСНИЙ ОБРАЗ 

З РОМАНТИЧНИМ НАСТРОЄМ, 

ДРУГИЙ — КЛАСИЧНИЙ 2 в 1  

З СУКНЕЮ-ТРАНСФОРМЕРОМ,  

А ДЛЯ ДІДЖИТАЛЬНОЇ 

ВЕРСІЇ — ЕЛЕГАНТНИЙ ЛУК У 

ГОЛЛІВУДСЬКОМУ СТИЛІ. 

У 2021 РОЦІ НАРЕЧЕНА МОЖЕ  

СОБІ ДОЗВОЛИТИ БУДЬ-ЯКИЙ  

ОБРАЗ, ГОЛОВНЕ, ЩОБ  

ВІН ВІДПОВІДАВ ЇЇ  

ВНУТРІШНЬОМУ СТАНУ. 

MONOCHROM CLASSICS
Однобарвні образи заполонили модні 
подіуми, весільні — не виняток. Про-
понуємо нареченим приміряти моно-
хромний лук, а організаторам весіль 
розібратися у темі гризайлю, що 
може надихнути на створення ново-
го цікавого проєкту. Розкішна сукня- 
русалонька нюдового відтінку з витон - 
ченими вишиваними флористични-
ми аплікаціями має з’ємну спідницю 
зі шлейфом, завдяки якій нарече-
на може змінити одразу два образи  
за весілля. Доповнити вбрання варто 
букетом такої ж колірної гами з вико-
ристанням півоній, троянд, пампасної 
трави та сухоцвіття.

ROMANTIC MOOD
В цей образ неможливо не 
закохатися, адже він сповне-
ний сміливості, розкутості та 
романтичності. Високий роз-
різ від стегна та ідеальний 
корсет з блискучою вишив-
кою приковують погляди. Ми 
перевірили, наскільки грай-
ливо бісер відбиває сонячне 
проміння. Локони з високим 
розшитим обідком, прозо-
рі рукавички та ароматний 
об’ємний букет із ніжних кві-
тів з акцентним вкрапленням 
дзвіночків  (як символу «де-
чого блакитного» для наре-
ченої) завершують образ.
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БІЛЬШЕ 
ІДЕЙ ДЛЯ 

ВЕСІЛЬНОГО 
ДНЯ

ROYAL CHIC
Королівські образи завжди будуть 
актуальні серед наречених. Але вар-
то звернути увагу не лише на пишний 
силует сукні, а й відповідне оздоблен-
ня — ручну роботу майстрів, доро-
гоцінне каміння, якість вишивки та 
ексклюзивність. Справжня королева 
заслуговує на сукню от-кутюр.

NEW HOLLYWOOD
За рік карантину всі дуже 
скучили за червоними 
хідниками голлівудських 
зірок, тому ми вирішили 
зобразити гламур світ-
ського життя у весільно-
му образі. Тут є дещо від 
подачі Софії Вергари, Єви 
Лонгорії та Ембер Херд. 
Лаконічна силуетна сукня 
з гіперболізованим бан-
том у поєднанні з гладки-
ми локонами, червоною 
помадою та масивними 
ювелірними прикрасами 
створюють WOW-ефект.

TIMELESS VINTAGE
Найактуальніша модель 
бренду Adamaris серед 
наречених 2021 року — 
елегантні силуетні сукні 
з мережива з видимими 
кісточками основи кор-
сету та довгими рукава-
ми. Доповнюючи образ 
обідком з вуаллю, ми 
додали вінтажного ак-
центу, але ультрамодний 
букет-стовпчик повертає 
нас у сучасність.

Аромат  
I Want Choo,  

від Jimmy Choo
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ОФІЦІЙНИЙ 
РОЗПИС

ВІД ЦЕРЕМОНІЇ 
ДО МЕДОВОГО 
МІСЯЦЯ 

ВЕСІЛЛЯ НА КІПРІ —   
МРІЯ, ЯКА МОЖЕ 
СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ. 

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ ТЕТЯНА КЛІРІОТІС

ВЕСІЛЛЯ НА КІПРІ

Тетяна Кліріотіс, 

директорка весільного 

агентства T-Style Wedding, 

впродовж десяти років 

організовує весілля  

на острові Афродіти.  

Вона — українка на Кіпрі,  

і як ніхто інший знає все  

про офіційне одруження  

на острові кохання.  

І вже більш ніж 500 пар 

втілили власну мрію  

разом із T-Style.  

Тетяна поділилася  

з Wedding magazine 

подробицями підготовки 

весілля на Кіпрі.

svadba-na-kipre.ru

+35 79 921 21 16

Перша і найголовніша перевага 
нашого острова з-поміж інших сві-
тових весільних локацій — це офі-
ційний розпис. Не всюди вам мо-
жуть запропонувати даний сервіс. 
Але на Кіпрі — жодних проблем. 
Документ, який ви отримуєте у 
нас, є чинним на території Украї-
ни. Ви ОФІЦІЙНО стаєте чолові-
ком і дружиною, а отже ще один 
розпис в українському РАЦСі  
вам «не загрожує».
Всього 60 євро, три години 
льоту — і ви на Кіпрі. Ми ра-
димо молодятам прибувати за 
два робочих дні. Цього достат-
ньо, щоб подати документи до 
муніципалітету, переглянути 
майданчик для весілля, зустрітися 
з нашою командою. На сьогодні 
Україна для Кіпру в зеленій зоні, 
тож ізоляція не потрібна. Лише 
негативний результат ПЛР-тесту 
на COVID-19, зробленого про-
тягом 72 годин. І ще повторний 
тест в аеропорту після прильоту 
(вартість — 30 євро).
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ЛОКАЦІЇ
Щодо проживання. Кіпр пропо-
нує таку кількість готелів й апар-
таментів, що можна розгубитися. 
Ми чудово знаємо цей ринок  
і завжди радимо клієнтам кра-
щий саме для них варіант, вихо-
дячи з їхніх потреб та бюджету. 
Таким же принципом ми ке-
руємося, обираючи локацію 
для церемонії. Це може бути 
як люксовий гольф-клуб, так 
і автентична кіпрська тавер-
на з національними піснями  
й запальним сіртакі (для гостей 
танцювальний майстер-клас в 
подарунок). Формат проведення 
урочистості також може бути 
різним — від розкішних бенке-
тів з феєрверками та концертом 
до камерних обмінів обітницями 
на двох. Незмінний фаворит —  
місце народження Афродіти. Ми 
маємо змогу організувати виїзну 
церемонію з найзахопливішим 
краєвидом на всьому середземно-
морському узбережжі. 
Ви точно будете в захваті! 

19weddingmagazine.com.ua



ВЕСІЛЛЯ  
З КІПРСЬКОЮ 
АЙДЕНТИКОЮ ПРОФЕСІОНАЛИ

Звісно, це все було б неможливо  
без нашої команди. Ми маємо спра-
ву лише з найкращими, кому може-
мо довірити ваше свято. 
Наші фотографи — переможці чис-
ленних конкурсів. А флористи, немов  
у казці «Дванадцять місяців», здатні 
серед літа на Кіпрі віднайти проліс-
ки. Проте, за потреби, вони знають і 
як заощадити. 
Лайфхак від T-Style: оливкові гі лоч-
ки — дешево та колоритно. Оливко-
ва арка, віночки, банкетний декор.  
На щастя, на Кіпрі багато олив.  
Та найважливіше: —  всі ці люди 
розділяють наші цінності. Для бага-
тьох весілля — це раз і назавжди, і 
ми всі розуміємо, наскільки важливо 
зробити все правильно.

Стиль та концепція весілля — теж 
цілком наша робота. Під час підго-
товки свята ми тісно співпрацює-
мо з парою, вивчаємо їхню історію, 
вподобання, хобі, стиль життя. І самі 
дивуємося, бо щоразу отримуємо уні-
кальний, не схожий на всі попередні, 
результат. За це я і люблю свою робо-
ту. Чистий креатив! 
Надзвичайно популярно додавати 
весіллю суто кіпрського колориту. 
Місцеві музики подбають про від-
повідний настрій, декор з морським 
чи оливковим оздобленням створить 
правильну атмосферу, а презенти 
гостям — дари острова (олія, запаш-
не мило, вино Commandaria) забез-
печать теплі спогади про незабутнє 
весілля на Кіпрі.
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КОМАНДА 
Planning: @tstylewedding; 
@tstylewedding_msk 
Photography: 
@karinaleonenkophotography; 
@andysosinskiphoto; 
@louisgabrielphotography
Flowers: @annivia_weddings 
MUAH: @sipia 
Venues: @laisla_lim; 
@so_white_club_resort 
Music: @liaviolincy

Ще один беззаперечний плюс 
одруження на Кіпрі — це 
можливість поєднати корис-
не з приємним. Ваше весілля 

МЕДОВИЙ 
МІСЯЦЬ

плавно перетікає у медовий місяць.  
І вам вже не треба перейматися квит-
ками, перельотами та бронюванням 
готелів. Усе тут і зараз! Прогулянка 
на віслюках, сафарі у заповідній зоні, 
екскурсія на виноробню чи бананову 
плантацію, відвідування старовинних 
міст, замків, похід у гори чи відпочи-
нок на яхті — все це і навіть більше 
чекає на вас. Наші молодята лише ви-
ходять із літака і вже потрапляють  
в іншу атмосферу. Відчувають запах 
моря і... розслабляються. Напруга, стрес 
і хвилювання залишаються десь там, за 
лінією горизонту, а попереду правжня 
пригода, найважливіша подія всього 
життя — весілля на Кіпрі.
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ТЕМА ПЛАГІАТУ ТА КОПІЮВАННЯ 
ВЕСІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ НА УКРАЇНСЬКОМУ 

РИНКУ СТОЇТЬ ГОСТРО. АДЖЕ НЕ ВСІ 
ВЕСІЛЬНІ ОРГАНІЗАТОРИ ТА ДЕКОРАТОРИ 

МАЮТЬ ВНУТРІШНІЙ СТАТУТ ТА ПРИНЦИПИ 
РОБОТИ КОМПАНІЇ. ЧЕРЕЗ ЦЕ ЗА СЕЗОН 

МОЖНА ПОБАЧИТИ НЕ ОДНЕ ВЕСІЛЯ-
КОПІЮ. НА ПРИКЛАДІ ДВОХ ВЛАСНИХ 

ПРОЄКТІВ ВЕСІЛЬНИЙ ОРГАНІЗАТОР 
ЛАРИСА ЯРОВА (АГЕНЦІЯ BE HAPPY)

ПРОДЕМОНСТРУЄ ЇХ ВІДМІННІСТЬ, ПОПРИ 
ОДНАКОВИЙ ЗАПИТ НАРЕЧЕНИХ.

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ ЛАРИСА ЯРОВА

Виправте мене, якщо помиля-
юся, але я впевнена, що кожна 
наречена мріє про унікальне 
весілля — таке, щоб не як у 
всіх, і саме за таким приходять 
до організаторів. І, як ми зна-
ємо, завдання організатора —  
виконати мрію нареченої. 
Чому ж тоді так багато пов-
торів і дублів на ринку ве-
сільних послуг — мрії дівчат 
однакові?
І якби ж то йшлося про бю-
джетні весілля — зовсім ні!  

Концепції в декорі актив-
но копіюються колегами 
один у одного, і пояснення 
дуже просте: так хоче на-
речена! А що там з етикою, 
авторськими правами? 
Ні, не чули...
Адже рецепт є, і він несклад-
ний: припускаю, можна «на-
дихнутися» — взяти деякі 
елементи з улюбленого, вже 
реалізованого колегами проєк-
ту, додати до нього трохи душі  
та історії пари — і вуаля!

Весільний експерт Лариса Ярова,
власниця івент-агенції BE HAPPY

Фото: Юлия Гамова
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ЯК ЗРОБИТИ ДВА РІЗНИХ ВЕСІЛЛЯ ЗА МАЙЖЕ 
ОДНАКОВИМИ ЗАПИТАМИ НАРЕЧЕНИХ?

НЕ КОПІЮВАТИ. 
НАДИХАТИСЯ!

Проєкти з різницею у два міся-
ці, а саме — 4.04.21 та 11.06.21.
До нашогї агенції звернулися 
дві наречені з дуже схожим за-
питом по декору та концепції: 
головний об’єкт — повітряна 
куля (саме там відбулась пропо-
зиція руки та серця), а колір-

на гама — відтінки рожевого.  
З лише однією різницею: одні 
заручини відбулися у Каппадо-
кії, інші — в Одесі.
І ми занурилися у світ роже-
вих повітряних куль, щоб 
реалізувати ту саму мрію на-
реченої. Тішило одне: різні ло-

кації, різні міста, а головне —  
різні історії!
І попри «пряме прочитання 
теми» (є такий термін в орга-
нізаторів, який мені зовсім 
не до вподоби), ми реалізува-
ли по-різному два практично  
однакових за запитом проєкти.

ВПЕВНЕНА, НАВІТЬ В  
НАЙСКЛАДНІШИХ ЗАПИТАХ 

НАРЕЧЕНИХ МОЖНА  
ЗНАЙТИ МОЖЛИВІСТЬ  

НЕ КОПІЮВАТИ. ПРОСТО  
ПОКАЖУ ДВА РЕАЛЬНИХ 

ПРОЄКТИ НАШОЇ АГЕНЦІЇ 
СЕЗОНУ-2021.
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Пара: Ірина та Юрій
Дата: 4 квітня 2021
Локація: Миколаїв, 
ресторан «Старгород»
Концепція й організація: 
Лариса Ярова,  
івент-агенція BE HAPPY 
Фото: Сергій Костиря
Поліграфія: IVORY&FINE

Для запрошень була розроблена 
стильна та лаконічна монограма —  
ми розуміли, що для цієї пари  
не підходять класичні візерунки, 
можливо було застосувати тільки 
прямі лінії. Результат вийшов не-
перевершений. 
Букет фактурний і «рваний» склада-
ється з різних квітів. Для зони цере-
монії був запропонований багатоша-
ровий конструктив, що імітує гори 
Каппадокії, де злітають кулі та най-
головніша куля, з якої все почалося. 
У зоні банкету ми використовували 
актуальний зараз неон, що ефектно 
відбився у глянці підлоги.
Все це в цілому стало зображен-
ням сучасної, динамічної, топмене-
джерки в повсякденному житті —  
нареченої Ірини. Але ж всі знають, 
що декор весілля — це відобра-
ження нареченої!
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Пара: Тетяна та Євген
Дата: 11 червня 2021
Локація: Коблево,  
готель DE LA VITA, 
Концепція й організація: 
Лариса Ярова,  
івент-агенція BE HAPPY 
Фото: Юрій Рева
Поліграфія: MELISSA ART STUDIO
Скринька для обручок: 
 MY_GLASS_SKY

Обрана локація дозволила подумати 
про об’ємні масштабні конструкції, 
тому в основу концепції декору була 
покладена одна велика повітряна 
куля. Ми розуміли одне: наша Тетя-
на — принцеса, якій потрібні грона 
з кришталю, велика кількість квітів, 
все дуже зефірне та дівчаче в най-
кращому значенні цього слова.
Тому індивідуально були розроблені 
запрошення з монограмою і тиснен-
ням у формі тієї самої кулі. Скринька 
для обручок виготовлялася за ексклю-
зивним ескізом — другої такої не іс-
нує. Букет був монохромним з білих 
півоній, зефірний, з брошкою ручної 
роботи у вигляді повітряної кулі. Зона 
церемонії з неймовірної краси об’єм-
ною повітряною кулею, оздобленою 
живими квітами та кришталевими 
підвісками, в діаметрі близько трьох 
метрів та заввишки 3,5 метри. У зоні 
банкету ми повинні були зберегти по-
вітряну кулю, і якщо бути уважним, 
то можна побачити, що кулі на цере-
монії й на банкеті різні: ми відмови-
лися від клонування.
Переглядаючи фото і відео зараз,  
я чітко бачу в елементах декору  
відображення нареченої-принцеси.  
А інакше й бути не могло.

Давайте творити,  
а не копiювати!

З повагою,  Лариса  Яров
а.
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Отже, починаємо робити весіл-
ля. Складаємо список ресторанів, 
ведучих, фотографів, декораторів, 
флористів і обдзвонюємо всіх 
(насправді – ні). Будьмо від-
вертими: такий шлях нікуди не 
приведе. Організатор робить свій 
ідеальний список підрядників, 
опираючись на власний досвід,  
знаючи, на що спроможний ко-
жен з них, а не орієнтується на 
відгуки в соцмережах. Це така 
маленька суперсила організатора, 
яка й допомагає досягти запла-
нованого результату. Саме запла-
нованого! Подивімось, як може 
виглядати весілля відповідно до 
обраної концепції. 

УДАВАНА ПРОСТОТА

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ SIMONNA WEDDINGS

Щоб аргументи на користь 
організаторів були максимально 
переконливими, як приклад і як 
експерта ми залучили весільне 
агентство Simonna Weddings.

 Як у твоiх  
дитячих снах!

Поміркуймо, чому весільну сук-
ню наречена купує в салоні, а не 
шиє її самостійно? Правильно: 
тому що для цього є дизайнер! 
Він вміє. Тоді чому, коли мова 
йде про організацію весілля, ми 
часто сумніваємося в тому, що 
потрібен організатор? Бо здаєть-

ся, ніби нічого складного в цьо-
му немає, правда? Але це хибне 
уявлення про роботу організато-
ра. Адже він — також дизайнер, 
який  майстерно з твоїх бажань 
та своїх умінь створює неймо-
вірне свято. Ти, звичайно, теж 
можеш, але будь готова до того, 
що намистини у найвідповідаль-
ніший момент посиплються і 
свято розійдеться по швах. 

ДИЗАЙН ТВОГО 
ВЕСІЛЛЯ

Чинне агентство. У весільній 
сфері вже дев’ять років. За 
цей час організовано й успішно 
реалізовано 219 весіль.
Працює з цікавими локаціями, 
талановитими фотографами 
та кращими декораторами.

ДОВIДКА

І ВЕСІЛЛЯ МРІЇ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ  

У РЕАЛЬНІСТЬ

 Трішечки
 магії 

simonnaweddings 
info@simonna-wedding.com.ua
+380 66 882 73 75
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  Кращі тренди 
сезону

  Хоч і цукровий,  
але не розтанув

Створення магії  моменту — це 
коли присутніх раптово огортає 
щастя і вони готові сміятися і 
плакати, радіти красі дня і ба-
жати кохання, бути щирими, 
танцювати, веселитися.  Чарів-
на атмосфера трапляється, як 
не прагматично це прозвучить, 
коли всі процеси, з яких скла-

дається весілля, не просто запу-
щені в роботу та взаємодіють, 
а й перебувають під постійним 
контролем. Тільки в цьому ви-
падку наречений і наречена не 
відриваються від головного, за-
ради чого всі зібралися, — свя-
та кохання. Заради такої ейфо-
рії працює Simonna Weddings, 
задля  цього працює і будь-яке 
професійне агентство.

ТОЙ САМИЙ ВАЙБ

] Запам‘ятай! Буде так, як ти 
захочеш. Головне — правильно 
формулюй свої бажання. 

] Довесільний період без стресу 
можливий. Але тільки, якщо 
довіритись агентству.

] Безсонна ніч напередодні 
весілля — прерогатива 
організатора, а не твоя.

] Таймінг? Щасливі годин  
не помічають.

] Є нюанси, але ти їх навіть  
не помітиш.

] У організатора — досвід,  
у нареченої — просто  
список працівників.

IНСАЙТИ ДЛЯ 
НАРЕЧЕНИХ

Декор: Blossom-design
Фото: Маша Голуб, Денис Полулях,  
Діма і Даша Войналович
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FAIZA KHALILOVA 
ACCESSORIES

ПРИКРАСИ ДЛЯ НАРЕЧЕНИХ,  
ЯКІ ЦІНУЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Що вирізняє бренд Faiza Khalilova 
серед інших брендів аксесуарів?
 
Напевно, краще дадуть відпо-
відь наші клієнти або люди, які 
співпрацюють з нашим брен-
дом. Але я спробую відповісти 
на це питання. Прикраси бренду 
Faiza Khalilova Accessories зро-
блені з любов’ю і душею. Такий 
слоган придуманий не головою, 
а серцем, коли я тільки почала 
створювати прикраси. Відмін-
ною рисою так само є якість 
матеріалів і роботи. Кожен наш 
виріб — це колосальна та від-
повідальна праця. Я не можу 
дозволити випускати неякісні 
аксесуари, на бирці яких моє 
ім’я. І, звичайно ж, на окрему 
увагу заслуговує наш дизайн. 
Натхненна усіма красотами 
світу, я створюю дивовижні 
речі, які так люблять наші по-
купці вже скільки років.
 
Яка вона — наречена у при-
красах Faiza Khalilova? Та 
який стиль їй притаманний?
 
Насправді наші наречені різні, 
але кожна по-своєму розкіш-
на. Ми підтримуємо будь-яке 
бажання і спільно з замовни-

WEDDING MAGAZINE ПОСПІЛКУВАВСЯ 

З ДИЗАЙНЕРКОЮ ТА ВЛАСНИЦЕЮ 

ОДНОЙМЕННОГО БРЕНДУ АКСЕСУАРІВ 

ФАЇЗОЮ ХАЛІЛОВОЮ ТА ДІЗНАВСЯ  

ПРО ОСОБЛИВІСТЬ ЇЇ ПРИКРАС  

І ВПОДОБАННЯ НАРЕЧЕНИХ.

@faiza_khalilova_accessories |       @faiza_khalilova_outlet 
@hair_jewellery_qatar  Амбасадор в Катарi
+380 97 118 12 98  WhatsApp и Viber
faizakhalilova.gallery

Київ, ТРЦ «Аладдін», Lе Jardin de Bijouterie; 
Київ, Прирічна, 27е, spa-центр Geunesspa; 
Київ, Каштанова, 8а, салон краси «Імперія краси» 
Одеса, Дерибасівська, 18, салон краси Fashion Life.
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цею створюємо дизайн ідеаль-
ної прикраси для найважливі-
шої події її життя. Наречена 
Faiza Khalilova Accessories роз-
кішна, яскрава, ніжна, боязка, 
смілива, а найголовніше — 
справжня,  адже вона ідеальна 
й неповторна.
 
Ваші прикраси — це виключ но 
ручна робота. Але об‘єм про-
дажів великий, адже аксесуари 
можна придбати не лише в 
Україні, а й за кордоном. Скіль-
ки людей працює у команді над 
створенням прикрас?
 
Так, це вірно, у нас є офіційний 
представник в Катарі, а такі кра-
їни, як Італія, Дубай, Естонія та 
інші роблять оптові замовлення. 
Підбір помічниць для мене до-
сить складний процес, адже лю-
дина повинна розуміти всю від-
повідальність, бо я вимогливий 
керівник. Відповідно я не беру 
багато людей до нашої коман-
ди. На сьогодні у мене три по-
мічниці, якщо ідеться саме про  
майстра ручної роботи.

Чи відкриті ви до співпраці  
з українськими весільними  
салонами?

 Так, ми завжди раді новій 
співпраці з хорошими людьми.

Зараз багато світових брен-
дів одягу створюють колекції  
у колаборації з дизайнерами 
аксесуарів. Чи є у ваших пла-
нах співпраця з українським 
брендом весільних суконь?
 
Це був би цікавий досвід.

Відомі кутюр‘є шукають натх-
нення у витворах мистецтва, 
культурах різних народів, подо-

рожах, природних явищах, фло-
рі та фауні. А що надихає вас?
 
Я намагаюся бачити красу  
в усьому, але найбільше мене 
надихає природа. Так, я дуже 
люблю подорожі. Мало хто 
знає, що я близько п’яти років 
жила в Тбілісі та Баку. За цей 
час ці міста стали мені рідни-
ми, їхні колорит і пейзажі вра-
жають. Напевно, вони й надих-
нули мене на створення бренду. 
А зараз я намагаюся більше по-
дорожувати рідною Україною, 

а її краса надихає мене на ство-
рення нових колекцій.

 У весільну моду ввійшли висо-
кі обручі у стилі 60-х років та 
банти на французький манір.
Чи плануєте ви розширення 
асортименту?
 
Так, ми почали якраз зі зйом-
ки для цього номера (посміха-
ється, — прим. ред.).
 
Аксесуари Faiza Khalilova мо-
жуть стати яскравим акцен-
том в образах подружок 
нареченої. Які прикраси поре-
комендуєте обрати для них?
 
Зазвичай подружки нареченої 
одягають однакові чи схожі за 
кольором і фасоном вбрання.
Доповнити образ можна при-
красами з квітами, мінімаліст-
ськими гілочками або гребеня-
ми чи шпильками для зачісок,  
а також браслетами.
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У ДУСІ КОРОЛІВСЬКИХ ТРАДИЦІЙ:
ПЕРШІ СІМЕЙНІ 

ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ

ЮВЕЛІРНИЙ ЕКСПЕРТ ZBIRD

ні. Тому на Різдво, річниці весіл-
ля та народження їхніх дітей він 
дарував і діамантові сережки за 
30 тисяч доларів, і підвісок у фор-
мі квітки, оздобленої діаманта-
ми, за 12 тисяч доларів, і сереж-
ки з шестикаратними зеленими 
аметистами за чотири тисячі до-
ларів, і годинник з сапфіром на 
циферблаті та багато інших при-
крас. Після десяти років подруж-
нього життя у Кейт Міддлтон  

нях та інше. Зараз настала епо-
ха весіль з індивідуальним під-
ходом — від вибору концепції 
урочистості, що розкриє історію 
кохання наречених, до сюрп-
ризів, які пара влаштує собі та 
гостям. Саме ювелірні прикраси 
можуть зобразити необхідний 
весіллю символізм та стати до-
рогим серцю подарунком.
Пригадай! Кейт Міддлтон на 
власне весілля отримала у по-

Весільні традиції британської 
королівської сім’ї завжди става-
ли прикладом для наслідування, 
і сучасність не виключення. Всі 
наречені вже два століття но-
сять білу весільну сукню, яку 
ввела в моду королева Вікторія, 
та бутоньєрку з живих квітів, як 
у принца Альберта. А ще довгі 
шлейфи, весільні букети, імен-
ні запрошення, вишиті ініціали 
наречених на святкових вбран-

дарунок від батьків сережки, а 
від батька нареченого, принца 
Чарльза, діамантовий набір — 
браслет, сережки та каблучку, 
вартістю 190 тисяч доларів, від 
принца Вільяма — сережки 
принцеси Діани з сапфірами та 
діамантами, що ідеально підхо-
дять до її заручальної каблучки. 
Вільям зрозумів, що ювелірні 
прикраси — безпрограшний ва-
ріант для подарунка його дружи-
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ЮВЕЛІРНИЙ ЕКСПЕРТ ZBIRD СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО РАДИТЬ  

НАРЕЧЕНИМ ЗАПОЧАТКУВАТИ НА ВЕСІЛЛІ КРАСИВУ СІМЕЙНУ 

ТРАДИЦІЮ: ДАРУВАТИ ОДНЕ ОДНОМУ ДОРОГОЦІННІ ПРИКРА-

СИ З ПРИВОДУ ТА БЕЗ. З ЧАСОМ ЦІ КОШТОВНОСТІ БУДУТЬ  

ПЕРЕДАВАТИСЯ ІЗ ПОКОЛІННЯ У ПОКОЛІННЯ, СТАЮЧИ 

СПРАВЖНЬОЮ РЕЛІКВІЄЮ ДЛЯ ДІТЕЙ, ОНУКІВ ТА ПРАВНУКІВ.

вже є власна колекція ювелір-
них прикрас, які згодом вона пе-
редасть своїм трьом дітям. Гарна 
традиція, правда?!
На весіллі молодятам краще 
дарувати одне одному прикра-
си, які будуть гармоніювати з 
обручкою. Чуттєвим буде виріб 
з гравіюванням особливих слів 
чи символів, які будуть зрозу-
мілі лише парі. Якщо наречені 
обрали гладенькі обручки, то до-

повнити їх можна браслетом чи 
підвіскою з датою весілля та іме-
нами закоханих, а якщо каблуч-
ки з дорогоцінним камінням, то 
прикрасу-подарунок варто замо-
вити у подібному дизайні з ви-
користанням тих самих каменів.
Найкращий час для вручення 
подарунків: перша зустріч на-
речених на весіллі, при читан-
ні листів з обітницями, перед 
ранковими зборами або під 

час слова на банкеті. Батьки на 
зазвичай також дарують мо-
лодятам подарунки. То чому б 
цим подарункам не бути юве-
лірними? Головне — заздалегідь 
дізнатися про вподобання ді-
тей. Нареченому мама з бать-
ком можуть обрати годинник, 
а нареченій — класичні сереж-
ки з діамантами чи перлами.
Чи можна нареченій на весілля 
дарувати каблучку? Як показує 

практика членів королівської 
родини, каблучки вони дару-
ють, але виріб повинен вража-
ти дизайном, оздобленням та 
історією створення. Наречені- 
поціновувачки вінтажних речей 
оцінять перероблені спеціально 
для них старовинні прикраси. 
А ще можна створити сучасний 
виріб, узявши камінь з прикраси 
мами чи бабусі, що буде мати 
зв’язок між поколіннями.

www.zbird.com.ua 
info@zbird.com.ua
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ВСЕ, ЩО 
НЕОБХІДНО 
ЗНАТИ 
НАРЕЧЕНИМ

РІЗНОМАНІТТЯ ВЕСІЛЬНИХ ВІДЕО РОБОТА ДО УРОЧИСТИХ ПОДІЙ

ПРО ВЕСІЛЬНІ ВІДЕО

НАВРЯД ЧИ ЗНАЙДУТЬСЯ МОЛОДЯТА, ЯКІ ПОЖАЛКУВАЛИ 

ПРО ТЕ, ЩО ЗАМОВИЛИ ФІЛЬМУВАННЯ ВЛАСНОГО 

ВЕСІЛЛЯ. ТАКЕ ВІДЕО ОДНОЗНАЧНО СТАНЕ ЧАСТИНОЮ 

СІМЕЙНОГО АРХІВУ, АЛЕ, НА ВІДМІНУ ВІД СВІТЛИН, ЗУМІЄ 

ПЕРЕДАТИ ВЕСЬ СПЕКТР ЕМОЦІЙ, ГОЛОСИ Й РУХИ. 

ТА ВАЖЛИВО ЦЮ ВІДПОВІДАЛЬНУ СПРАВУ ДОВІРИТИ 

ПРОФЕСІОНАЛАМ, ЩОБ НАВІТЬ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛІТТЯ 

РОЛИК НЕ ЗМУШУВАВ ВАС НІЯКОВІТИ ПЕРЕД ДІТЬМИ 

ЧЕРЕЗ МОНТАЖ І СПЕЦЕФЕКТИ. КОМАНДА BS PRO 

НА ЧОЛІ З ВІДЕОГРАФОМ БОГДАНОМ СМОЛІНИМ 

РОЗПОВІДАЄ ПРО ДЕТАЛІ ФІЛЬМУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ,  

ПРО ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ ВСІМ НАРЕЧЕНИМ.

тизер (Instagram-ролик до од-
нієї хвилини — молодята от-
римують його в перший тиж-
день після весілля), love story 
(довесільний ролик до трьох 
хвилин), SDE — відео з весіл-
ля, яке наречені разом з гостя-
ми дивляться в той же день  
на самому святі. 

Існує декілька варіантів ве-
сільних відео, які наречені 
можуть замовляти пакетами 
або окремо. Найпопулярніші 
з них: художній фільм з усього 
весільного дня (хронометраж 
10-25 хвилин), кліп (три-п’ять 
хвилин), репортажний фільм 
(тривалість 60-90 хвилин),  

Хороший відеограф обов’язко-
во витрачає час на зустріч з па-
рою до весілля (хоча б онлайн). 
Для вибудовування історії, 
відповідності характерам мо-
лодят та заміксування відео в 
майбутньому необхідно отри-
мати максимальну інформа-
цію від закоханих, провести  

анкетування та мініінтерв’ю. 
Щоб створити фільм, який буде 
мати унікальну картинку та 
відрізнятися від сотень інших, 
команда BS PRO виїжджає на 
локацію до монтажу, на першу 
примірку весільної сукні в са-
лон, продумує, які фрази варто 
записати на петличку.

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ БОГДАН СМОЛІН

+380 97 746 69 28
Instagram @bs_pro
smolinfilms.com

Фото: Ігор Шевченко, Павло Лесько
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ХРОНОЛОГІЯ РОБОТА В ДЕНЬ 
ВЕСІЛЛЯ

Щоб встигнути всюди та зафіль-
мувати різні емоції гостей та 
пари, BS PRO працює в команді 
мінімум з двох осіб. Але якщо 
планується SDE, то його обов’яз-
ково створює окрема людина. 
На масштабних весіллях може 
працювати команда й з шести 
осіб — все залежить від обсягу 
роботи, поставлених задач та 
кількості роликів. Важливий мо-
мент на святі — пошук ракурсів, 
які будуть відрізнятися від тих, 

Відеографи потрохи відійшли 
від стандартних роликів, які 
розпочинаються ранком на-
реченої та закінчуються розрі-
занням торта. Сюжетна лінія 
будується на історії пари, інди-
відуальній подачі та концепції 
свята. Фільм може початися зі 
слів подружки чи свідка, що на-
далі розкриє ідею. Мініісторії, 
які відбуваються майже на всіх 
весіллях, також можуть стати 
сюжетними лініями. А їхніми 
героями зазвичай стають гості 
чи батьки наречених.

що знімають гості на телефон, 
адже наречені повинні отрима-
ти WOW-ефект.
Існує стереотип, що відеогра-
фам заважають гості з телефо-
нами, але насправді це не так. 
Професіонали дуже лояльні до 
цього, а іноді такі кадри ста-
ють фішкою відео. Головна за-
дача гостей — відпочивати та 
кайфувати від свята, незважа-
ючи на спеціалістів.

Дрескод відеографів повинен 
бути відповідним до свята: в 
колірній гамі та не виділятися 

серед гостей. Зазвичай це чор-
ний низ і білий верх. Багато 
хто з відеографів обирає пов-
ністю чорний лук, але це псує 
картинку, особливо якщо зні-
мати церемонію дроном.
Вбрання обговорюється на зу-
стрічі з нареченими. Змінний 
комплект одягу завжди пови-
нен бути при собі, адже дощ 
може застати зненацька. Хоча 
сама непогода для BS PRO — 
це можливість зафільмувати 
ексклюзивні кадри. Головне, 
щоб це не було проблемою 
для наречених, а організатори 
зроблять все, щоб мінімізува-
ти незручності.

У СТИХІЇ
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МОВЕТОН 
ВЕСІЛЬНОГО 
ФІЛЬМУВАННЯ

ПОРАДИ 
НАРЕЧЕНИМ

део. Але можна вставити його 
в повний фільм, а в художній 
і кліп — ні, м’яко пояснюючи 
нареченим естетику ролика. 
Команда BS PRO намагається 
уникати часто вживаних кадрів, 
які повторюються безліч разів у 
всіх відеографів, а саме: розпри-
скування парфуму з підсвічуван-
ням, відкриття очей нареченої 
на певний музичний такт, біг 
босоніж по коридору готелю, 
часте вповільнення протягом 
всього відео, стабілізатори для 
відео, що сковують відеографів в 
роботі, аерознімання прогулян-
ки пари за руки згори. Потріб-
но намагатися відмовлятися від 
шаблонів, але якщо пара мріяла 
саме про ці кадри, професіона-
ли знайдуть вихід, як зробити 
оригінальну подачу.

n Правильно сплануйте свій весільний день. Чіткий таймінг  
та слідування йому — запорука дня без стресу. 

n Найщиріші привітання звучать не під час тостів на банкеті, а 
одразу після церемонії. І чудово, коли вдається додати такі фрази  
у відеоролик. Їх можна записати, одягнувши петличку на нареченого. 

n Драйвові відео з весілля разом з друзями – круто, але дійсно 
цінні моменти — кадри з батьками. Їхні сльози радості завж-
ди додають фільмам зворушливості.

n Не потрібні довгі прогулянки містом задля фотосесії. Затори  
та нервування через затримку свята не вартують того, адже 
надто виснажують молодят, особливо в спеку. Радше відзняти 
до пів години на території ресторанно-готельного комплексу 
або влаштувати дознімання в інший від церемонії день.

n Сором’язливим нареченим, які переймаються тим, що не вміють 
позувати, хочеться сказати, що вони й не повинні позувати 
відеографам, а бути максимально природними та не зважати на 
команду поруч. А саме для комфортного перебування разом вар-
то зустрітися та поспілкуватися. В інтересах професіонала —  
не давати парі стресувати, а дати їм насолодитися урочистим днем.

n Послуга монтажу відео в день весілля — SDE та показ його 
на великому екрані ввечері після танцювальної паузи —  
суперсюрприз як для молодят, так і для гостей. 

 Замовте, ви не пожалкуєте!
n Після отримання відео з весілля запросіть рідних та друзів  

на спільний перегляд. Гостям також приємно побачити себе  
у фільмі та знову пережити ті емоції.

Бувають моменти, які просять 
включити у ролик молодята. 
Наприклад, на Західній Укра-
їні досі існує традиція викупу 
нареченої. І навіть на масш-
табних весіллях з великим бю-
джетом таке влаштовують. По-
дібна картинка має не надто 
гарний вигляд, але це важливо 
для пари, особливо, коли весіл-
ля інтернаціональне і гостям 
з-за кордону показують, як це 
відбувається. Логічно, що ви-
куп захочуть побачити й на ві-
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ПОДІЇ

ВЕСІЛЬНИХ 
ОРГАНІЗАТОРІВ 
УКРАЇНИ

ВЕСІЛЬНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ ПОСТУПОВО 

НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО УНІФІКАЦІЇ 

УМОВ СПІВПРАЦІ МІЖ ВЕСІЛЬНИМИ 

ОРГАНІЗАТОРАМИ ТА ЛОКАЦІЯМИ, 

КООРДИНАТОРАМИ, ВЕДУЧИМИ, 

ДЕКОРАТОРАМИ, ФОТОГРАФАМИ ТА ІНШИМИ 

СПЕЦІАЛІСТАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕСІЛЬ. 

ТО Ж 7 ЛИПНЯ 2021 РОКУ З МЕТОЮ 

ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ РИНКУ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

СПІВПРАЦІ МІЖ ОРГАНІЗАТОРАМИ ТА 

ПІДРЯДНИКАМИ, ВЗАЄМОДОПОМОГИ, 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ 

І ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ У 

СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕСІЛЬ БУЛО СТВОРЕНО 

АСОЦІАЦІЮ ВЕСІЛЬНИХ ОРГАНІЗАТОРІВ 

УКРАЇНИ (СКОРОЧЕНО — АВОУ)

Ради директорів, АВОУ має 
найвищий керівний орган —  
Загальні збори у складі членів 
асоціації, що мають можли-
вість брати участь у діяльності 
та рішеннях АВОУ.
Поки що АВОУ знаходиться 
на стадії становлення, тому 
умови вступу лояльні, а член-
ство не потребує фінансуван-
ня. Головне на даному ета-
пі — об’єднання однодумців 
спільною метою, налагоджен-
ня та поглиблення діалогу між 
організаторами.

АВОУ — це добровільне об’єд-
нання весільних організаторів, 
створене на основі спільної 
мети розвитку ринку весільних 
послуг та взаємодії між його 
учасниками, яке очолює Рада 
директорів АВОУ, що обира-
ється раз на рік. Зараз першу 
Раду директорів асоціації очо-
лили Ольга Тельпіс, співвласни-
ця Love Agency, Віталій Козін, 
власник та креативний ди-
ректор Make my day та Дар’я 
Власенко, власниця Daria 
Vlasenko Weddings. Окрім 

l пропаганда кращих досяг-
нень весільних організаторів 
України

l нагородження кращих під-
рядників року (white list)

l створення списку безвідпові-
дальних підрядників (black list)

l уніфікація умов співпраці 
між організаторами та ін-
шими весільним спеціаліс-
тами й узгодження політики 
сервісних зборів

l проведення регулярних зустрі-   

чей між організаторами та 
під рядниками

l написання спільних листів з 
побажаннями і рекоменда-
ціями АВОУ щодо коригу-
вання роботи підрядників.

Наразі близько тридцяти ве-
сільних агентств вже офіцій-
но приєдналися до АВОУ, та 
ще багато організаторів заці-
кавлені у тому, щоб відвідати  
наступну зустріч АВОУ в офлайн 
або онлайн режимі. 

У НАЙБЛИЖЧИХ ПЛАНАХ АВОУ:

АСОЦІАЦІЇ 
СТВОРЕННЯ

Фото: Оксана Боровко
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в окремому чаті, ділитися досві-
дом, знайомитися з колегами. 
Згодом стало зрозуміло, що ми 
готові до того, щоб об’єднатися 
заради спільної мети — ство-
рення кращих умов для праці 
на весільному ринку. Звісно, ми 
лишаємося конкурентами, але 
ми прагнемо доброчесної кон-
куренції та віримо, що можемо 
допомогти ринку зростати.

Так, ми вважаємо, що важли-
во зареєструвати громадську 
спілку АВОУ офіційно, бо 
це надає багато додаткових 
можливостей. Наприклад, ми 
будемо мати змогу подавати 
офіційні запити до державних 

За минуле десятиріччя на ве-
сільному ринку України від-
булося багато суттєвих змін. 
Наша професійна сфера роз-
вивається, багато весільних 
спеціалістів об’єднуються у 
ком’юніті, бо разом простіше 
розв’язувати питання, що по-
стають майже перед кожним 
окремим спеціалістом. Серед 
цих питань, як суттєві пробле-
ми, такі як непорядність дея-
ких професіоналів, так і більш 
дрібні випадки. 
Шлях до створення АВОУ по-
чався ще у 2020 році, коли 
майже усі весільні організа-
тори України почали актив-
но спілкуватися в інтернеті  

установ, зареєструвати ЗМІ та 
багато чого іншого. Крім того, 
концепція АВОУ передбачає 
відкриту та прозору діяль-
ність, яку неможливо уявити 
без офіційної реєстрації.

Наразі ми маємо багато планів 
і думок, багато ідей тестуємо 
у «сирому» вигляді та водночас 
сподіваємося на те, що наші 
зусилля стануть поштовхом до 
позитивних змін на весільному 
ринку України. Серед най-
ближчих планів: проведення 
зустрічей з фотографами, ло-
каціями, декораторами, коор-
динаторами, ведучими та бага-
тьма іншими професіоналами 

ЩО СТАЛО 
ПОШТОВХОМ 
ДО СТВОРЕННЯ 
АСОЦІАЦІЇ?

РЕДАКЦІЯ WEDDING MAGAZINE ПОСПІЛКУВАЛАСЯ З ТРЬОМА ПЕРШИМИ ЧЛЕНАМИ РАДИ  
ДИРЕКТОРІВ АСОЦІАЦІЇ — ВІТАЛІЄМ КОЗІНИМ, ОЛЬГОЮ ТЕЛЬПІС ТА ДАР’ЄЮ ВЛАСЕНКО,  ЩОБ 

ДІЗНАТИСЯ ЇХНІ ДУМКИ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ТА ПЛАНІВ ПЕРШОГО РОКУ РОБОТИ АВОУ:

ЧИ Є У ПЛАНАХ 
ОФІЦІЙНА 
РЕЄСТРАЦІЯ 
АСОЦІАЦІЇ?

ЩО У НАЙБЛИЖЧИХ 
ПЛАНАХ РАДИ 
ДИРЕКТОРІВ 
АСОЦІАЦІЇ?

весільної сфери. Ми хочемо до-
нести наше бачення ефектив-
ної взаємодії до всіх та налаго-
дити продуктивні професійні 
стосунки. Дуже хочеться, щоб 
взаємоповага та високі стан-
дарти праці стали нормою для 
нашої сфери.

Віталій КозінОльга Тельпіс Дар’я Власенко

РЕДАКЦІЯ СПОДІВАЄТЬСЯ, 

ЩО ЕНТУЗІАЗМ ТА 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД,  

ЯКІ НАРАЗІ ПАНУЮТЬ  

У КОМ’ЮНІТІ ВЕСІЛЬНИХ 

ОРГАНІЗАТОРІВ УКРАЇНИ, 

БУДЕ ЗБЕРЕЖЕНО  

ТА ПОМНОЖЕНО ПІСЛЯ 

НАСТУПНИХ КРОКІВ АВОУ. 

WEDDING MAGAZINE 

ГОТОВИЙ СПРИЯТИ ЦЬОМУ 

ТА ВСІЛЯКО ПІДТРИМУВАТИ 

РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ.
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БРІДЖЕРТОНИ
ПОПРИ ТЕ, ЩО СЕРІАЛ «БРІДЖЕРТОНИ», ЯКИЙ ВИЙШОВ  

НА ЕКРАНИ НАПРИКІНЦІ МИНУЛОГО РОКУ, НЕ ПРЕТЕНДУЄ  

НА ІСТОРИЧНУ ХРОНІКУ ЕПОХИ РЕГЕНТСТВА, ПІСЛЯ ПОКАЗУ ПЕРШОГО 

СЕЗОНУ РІЗКО ПІДСКОЧИВ ПОПИТ НА ВБРАННЯ У ДУСІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ. ЦЮ ХВИЛЮ ЗЛОВИЛИ ТАКОЖ ВЕСІЛЬНІ 

ДИЗАЙНЕРИ. РУКАВИ-ЛІХТАРИКИ, ВИСОКА ТАЛІЯ, РЮШІ ТА ВОЛАНИ, 

ПРИНТИ У ДРІБНІ КВІТИ, КОРСЕТИ, КЕЙПИ, РУКАВИЧКИ —  

ПОЯВІ ВСЬОГО ЦЬОГО У ВЕСІЛЬНІЙ МОДІ ЗНОВУ МИ ЗАВДЯЧУЄМО  

СЕРІАЛУ. ЯКЩО ВИ ЩЕ НЕ ДИВИЛИСЯ, НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ!  

А МИ ВКОТРЕ ВПЕВНИЛИСЯ, ЩО МОДА ЦИКЛІЧНА.
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КОРОТКІ 

СУКНІ ОБОВ’ЯЗК
ОВО 

ПОВИННІ МАТИ ЯСКРАВУ 

ДЕТАЛЬ: ЧОРНИЙ ПАСОК, 

АСИМЕТРІЮ
 СПІДНИЦІ, 

ОБ’ЄМНІ РУК
АВА  

ЧИ ІНШИЙ ДЕКОР.
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НАСОЛОДЖУЄМОСЯ ВИБУХОМ МІНІСУКОНЬ У ВЕСІЛЬНИХ КОЛЕКЦІЯХ. 

ЦЬОГО СЕЗОНУ ВОНИ ЕКСТРЕМАЛЬНО КОРОТКІ. АЛЕ ВБРАННЯ НАСТІЛЬКИ 

РІЗНОМАНІТНІ, ЩО ОБРАТИ ОДИН, «ТОЙ ЄДИНИЙ», ДОСИТЬ СКЛАДНО. 

АДЖЕ ДИЗАЙНЕРИ ПРОПОНУЮТЬ СТИЛЬ ТВІГГІ, ОДРІ ГЕПБЕРН, БРІЖІТ 

БАРДО, ДЕЙЗІ Б’ЮКЕНЕН ТА НАВІТЬ КЕРРІ БРЕДШОУ. ДРАПІРУВАННЯ ЧИ 

БАГАТОШАРОВІСТЬ, МЕРЕЖИВО ЧИ ТАФТА, БІЛИЙ ЧИ КОЛЬОРОВИЙ, 

МІНІМАЛІЗМ ЧИ З ДЕКОРОМ, У СТИЛІ 20-Х ЧИ 60-Х РОКІВ — ОБИРАТИ ТОБІ. 
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Яскраві квіткові принти, флористична 

вишивка срібною та золотою ниткою, 

квіткові аплікації й інкрустовані 

дорогоцінним камінням сукні 

створюють незабутнє враження. 

А додавши об’єму напівпрозорим 

декоративним елементам, пишне 

вбрання набуває легкіості.
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НАЙГАРЯЧІШІ ВІДТІНКИ ВЕСНИ-ЛІТА–2021 ЗА ВЕРСІЄЮ PANTONE ЗНАЙШЛИ ВІДГУК  

У КОЛЕКЦІЯХ СВІТОВИХ ДИЗАЙНЕРІВ. MARIGOLD, RUST, BURNT CORAL,  

RASPBERRY SORBET, DESERT MIST, WILLOW, LAVA FALLS, MACCHIATO, PIROUETTE — ВІДТІНКИ 

ВІД ТЕМНОГО-ЧЕРВОНОГО ДО НІЖНОГО-РОЖЕВОГО ПІДКОРИЛИ ПОДІУМИ. VERA WANG 

ОБ’ЄДНАЛА ДВІ КОЛЕКЦІЇ В ОДНУ, ВИПУСТИВШИ BRIDAL РАЗОМ З READY-TO-WEAR. 

ЧЕРВОНІ СТРІЧКИ ОБВИЛИ ПУДРОВЕ ВБРАННЯ НАРЕЧЕНОЇ, А ЯСКРАВИЙ  

ЧЕРВОНО-ЧОРНИЙ ПІДЖАК З КВІТАМИ ПОКРИВ ЇЇ ПЛЕЧІ. ТАК НЕВЖЕ З ЦЬОГО МОМЕНТУ 

ПРИПИНИЛА ІСНУВАТИ МЕЖА МІЖ ВІНЧАЛЬНИМИ ВБРАННЯМИ ТА ІНШИМИ?  

НЕ ФАКТ, АЛЕ ЧАСТКУ СУМНІВІВ ЗАЛИШАЄ РОЗКІШНА ЧЕРВОНА СУКНЯ PRONOVIAS.

ГАРЯЧІ ВІДТІНКИ

M
ar

ch
es

a 

At
el

ie
r C

ou
tu

re

At
el

ie
r C

ou
tu

re

43weddingmagazine.com.ua



G
al

ia
 L

ah
av

G
al

ia
 L

ah
av

Vi
kt

or
&

Ro
lf

Fr
an

ca
 M

ir
an

da

O
sc

ar
 d

e 
la

 R
en

ta

Je
su

s P
ei

ro

H
ou

se
 o

f S
t. 

Pa
tr

ic
k

Je
su

s P
ei

ro
 

Je
su

s P
ei

ro
 

Je
su

s P
ei

ro
 

Варто зауважити, що відкриті спинки 

гарні для церемоній одруження,  

але для вінчання все ж краще  

обрати закриту сукню.
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ОДНІ З НАЙЕФЕКТНІШИХ ВЕСІЛЬНИХ СВІТЛИН — ЦЕ КАДРИ 

ВИХОДУ НАРЕЧЕНОЇ ДО ВІВТАРЯ. І СПИНКА СУКНІ ГРАЄ ВАЖЛИВУ 

РОЛЬ. ДЛЯ КОЛЕКЦІЙ 2021-2022 РОКІВ ДИЗАЙНЕРИ СТВОРИЛИ 

ВБРАННЯ З РІЗНОМАНІТНИМИ ВИРІЗАМИ, ГІПЕРБОЛІЧНИМИ 

ДЕТАЛЯМИ, ЕФЕКТАМИ ТАТУ, ТОНКИМИ БРЕТЕЛЯМИ-

ПЕРЕПЛЕТІННЯМИ. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУКНЯ 

НАБУВАЄ ПЕВНОГО СТИЛЮ ТА ХАРАКТЕРУ. ЧІТКІ ГЕОМЕТРИЧНІ 

ВИРІЗИ НАТЯКАЮТЬ НА СТРИМАНІСТЬ, ГЛИБОКІ — НА ВІДВЕРТІСТЬ, 

А ОТ ВЕЛИКІ БАНТИ — НА ЕЛЕГАНТНІСТЬ ТА ВИШУКАНІСТЬ. 

АКЦЕНТНІ СПИНКИ
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W-СТИЛЬ

+380 95 898 49 79 Кристина |      kira-nova.com
+380 95 888 00 10 Анатолій |       @kiranova_dresses
+380 50 374 48 25 Любов

woda_event |     wodaevent@gmail.com 
Woda_Event-decor-101372224693216
+380 97 985 04 55 |    +380 97 216 89 47
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+380 97 746 69 28
Instagram @bs_pro
smolinfilms.com

Понад десять років команда BS PRO займається улюбленою справою.

Понад 400 весіль та інших масштабних проєктів (UFW, чемпіонати 

України та рекламні ролики для брендів). 

Активно працюють по всій Україні та за кордоном.

Знімають не просто відео, а створюють всі умови для хорошого  

настрою наречених. Працюють з проєктами будь-якої складності  

та концепції за участю зірок українського шоу-бізнесу та з топовими 

спеціалістами івент-індустрії. 

Фільми BS PRO — це історія для вас і про вас. Головні акценти на 

репортажі, емоціях і невимушених кадрах. 

Велика команда, сучасне обладнання та величезний ентузіазм до 

фільмування не дозволить втратити жодного цінного кадру на весіллі. 

Індивідуальний підхід до знімання та монтажу. Завжди готові поїхати 

в будь-який куточок світу за щирими емоціями та новими локаціями.

В команді працює стилістка, яка стилізує зйомки BS PRO та зйомки 

багатьох пар, які звернулися до компанії. Також вона є і контент- 

менеджеркою. Адже важливо правильно передати атмосферу, яка 

відбувається. Влучний опис, обробка та позиціонування. А також 

якісний контент впродовж всього дня важливий для наречених,  

організаторів й інших підрядників.

BS PRO – ВАШІ ПРОФЕСІЙНІ ВІДЕОГРАФИ



W-СТИЛЬ

wedding-world.kiev.ua |     +380 99 118 21 75 
wedding_world.kiev |     @weddingworldkiev

    wedding_world.kiev

world-of-flowers.com.ua |     +380 99 118 21 75 
world.of.flowers.boutique |     weddingworldkiev 

      world.of.flowers.boutique

Весільний букет: Angel’s feather
Склад: троянда «Бомбастік», півонія, еустома,
гвоздика, троянда «Пінк Охара», пір’я,
стильне оформлення ніжки букета.
Ціна: 2 900 грн.

Весільний букет: Northanger Abbey
Склад: троянда Northanger Abbey, еустома,
гортензія, троянда ніжно-рожева, стильне
декорування ніжки букета.
Вартість: 3 300 грн.

Весільний букет: Elegance
Склад: вібурнум, антуріум, фаленопсис,
еустома, троянда біла, Матіола, стильне
декорування ніжки.
Вартість: 3 110 грн.

48 weddingmagazine.com.ua



ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕСІЛЛЯ

] Весільний організатор – це впевненість в тому, що ваше 
весілля перевершить всі очікування.

] Довірте створення найкращого свята відповідальним, 
досвідченим фахівцям агенції Adam&Eva. 

] Авторське весілля – це тільки для вас індивідуально 
розробляється і створюється свято, яке стане 
грандіозною, масштабною та оригінальною подією. 

]. Можливо, ви мріяли вирушити на яхті у відкрите море  
і там провести урочистості? Або уявляли, як запросите 
 200 гостей на величезну віллу або в історичний замок?

] Ми перетворимо ваше весiлля на топову подiю, про  
яку будуть розповiдати випадковi свiдки, i яку нiколи  
не забудуть вашi гостi.

www.adamandeva.com.ua |      adamandevaagency |      adamandeva.agency |      +38068 883 33 38 |  vimeo.com/adamandeva 

HYGGE WEDDING

] Мрієте про весілля на даху, в горах або деінде на узліссі? 
На футбольному полі або в самому центрі столиці? 

] Ми організуємо весілля, яке ви будете згадувати  
з величезним задоволенням. 

] Для вас буде вибрано найбільш вражаюче місце  
і створена надзвичайна атмосфера.  
12 талановитих фахівців нашого агентства подбають про 
те, щоб ваше весілля було винятковим і неперевершеним.

] Для нас організація весілля – це квест, для якого ми 
розробляємо стратегію і ретельно плануємо етапи, 
продумуємо нюанси і деталі, враховуємо особливості  
обраної території, приміщень. 

] Ми допоможемо вам підготувати гарне і оригінальне свято!



Колекція «Танець пристрасті». 
Обручка з білого золота 
750 проби з діамантами.

Колекція «Танець пристрасті». 
Браслет з білого золота 
750 проби з діамантами.

Колекція «Танець пристрасті». 
Сережки з білого золота 
750 проби з діамантами.

Колекція 
«Танець 
пристрасті». 
Кулон з ланцюжком 
з білого золота 
з діамантом.

W-СТИЛЬ

Київ, бул. Вацлава Гавела, 8, корпус 4 
+380 44 233 1624 | +380 63 233 1624 | 0 800 75 2550

zbird.com.ua  |      info@zbird.com.ua

nataliyavilchuk.com/uk
nataliyavilchuk.official

nataliyavilchuk
+380 63 808 86 48 

info.bridal.vilchuk@gmail.com
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nataliyavilchuk.com/uk

nataliyavilchuk.official

nataliyavilchuk

info.bridal.vilchuk@gmail.com

+380 63 808 86 48 

ОБГАНЯЮЧИ ЧАС, 
ЗДІЙСНЮЮ МРІЇ!



W-СТИЛЬ

www.adamandeva.com.ua |     adamandevaagency   
adamandeva.agency |     +38068 883 33 38

vimeo.com/adamandeva
Curly_dress |     KateRudomotova@gmail.com   

+380 502 69 45 23
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Curly_dress

KateRudomotova@gmail.com

+380 502 69 45 23



W-СТИЛЬ

IRAKOVAL.com
contact@irakoval.com
irakovalwedding
irakovalcom

+380 63 228 89 55
+380 97 471 74 23
+380 63 848 12 82mopis.com.ua

mopis.agency@gmail.com

Львів. вул. Шота Руставелі, 30

+38 063 200 5 201 
+38 097 555 4 956  

MOPIS 
WEDDING & EVENTS
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Букет: Knyazev Flower 
+38 050 902 2443 
@knyazevflower

МІНІ ОТ-КУТЮР
Мінісукні прямого крою чи у формі трапеції — ідеальний 

варіант для розпису чи другого виходу нареченої на 

банкеті. Дизайнери створили не просто зручні вбрання, а 

й прирівняли їх до розкішних суконь от-кутюр з вишив-

кою з дорогоцінним камінням та перлами. Відтепер 

модель у стилі 60-х років не виглядає надто простою, а є 

чимось вишуканим та елегантним. І чим більше оздоблен-

ня на сукні, тим більше його повинно бути в аксесуарах, 

але зачіска та макіяж натомість — природні та прості.

Обруч прикрашений 
перлами, бісером 
і камінням Swarovski 
від Deepa Gurnani

Туфлі 
Jimmy 
Choo 

Туфлі Aquazzura
з кристалами

Сережки Simone Rocha 
із штучними перлами і 
кристалами Swarovski

Аромат La Belle Le Parfum 
від Jean Paul Gaultier

Сумочка  прикрашена 
перлами, бісером, паєтками 

і камінням Swarovski 
від Georges Hobeika 
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  victori.ua |       svadba.victori@gmail.com
+38 093 645 04 79 |     +38 097 786 94 54
+38 097 484 23 12 |     +38 067 390 96 43

W-СТИЛЬ

 Весільне агентство M2
    +38 097 240 77 22

  m2-agency.com  |     hello@m2-agency.com
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ЕКЗОТИЧНЕ  
ДРАПІРУВАННЯ

Нашаровування напівпрозорої ткани-
ни — тренд 2022 року. До драпірування 
звернулися такі світові бренди, як Vera 
Wang, Georges Hobeika, Zuhair Murad, 
Oscar de la Renta. За допомогою пере-
хресного драпірування можна візуально 
скорегувати фігуру та вималювати більш 
витончений силует. У моді вбрання зі 
сміливими розрізами від стегна, прозори-
ми вставками на талії, нижніми 
мініспідницями, асиметрією та спущени-
ми плечима — такі деталі нагадують 
вбрання войовничих амазонок. Але до 
весільного образу радимо додати 
жіночних аксесуарів: туфлі на підборах 
та блискучі прикраси. Екзотику сукні 
можна доповнити букетом з протеєю, 
орхідеями та калами.

Букет нареченої:  
World of Flowers  
@world.of.flowers.boutique

Обруч, повністю 
інкрустований 
кристалами від 
Jennifer Behr 
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Туфлі 
Miu Miu  

Аромат  
Olympéa Blossom  
від Paco Rabanne

Босоніжки 
Loeffler Randall

Туфлі з кристалами 
Alexandre Vauthier

Сережки-люстри
від Dolce & Gabbana



НЕВАГОМІ ВОЛАНИ
Багатошарові спідниці з каскадними 

воланами роблять образ нареченої 

напрочуд легким та мрійливим. Такий 

варіант вбрання — гарна альтернатива 

пишним сукням «принцеси». Грайливі 

волани з невагомих тканин будуть дода-

вати молодій додаткових рухів та ство-

рювати ефект летючості. Підкреслити 

ніжність нареченої можна за допомо-

гою кришталевої корони, тонкого аро-

мату парфуму та букета з півоніями, 

трояндами, гортензією та дзвіночками.

Туфлі 
Badgley 
Mischka
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Атласний клатч із 
застібкою Swarovski 
відJimmy Choo 
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Аромат  
Eclat de Fleurs  
від Lanvin

Туфлі John
Lewis Dune 

Корона, прикрашена 
 кришталем. камінням 
Swarovski, та чеським 
бісером від Faiza  
Khalilova Accessories,
www.faizakhalilova.gallery

Сережки від Steven Khalil  
зі срібла з покриттям з білого 
золота і прикрашений цирко-
нієм ручного огранювання.

Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World 
Instagram: world.of.flowers.boutique
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КРАСА 
ДЛЯ ВСІЄЇ 
РОДИНИ

Б’ЮТІ-АБЕТКА

Як в короткі терміни підготувати  
шкіру до виходу у світ?

Одвічне питання: де і які косметичні 
процедури зробити собі на втіху  
і з відчутним ефектом? 

Апаратне та приємне. Процедури  
з миттєвим результатом.

Що зробити, крім щоденного 
домашнього догляду й 
обов’язкового здорового сну,  
аби шкіра виглядала сяючою?

У цьому номері нас консультує  
Світлана Пигунова, директор  
і провідний косметолог  
салону краси BEAUTY FAMILY.

@cosmosveta_
@art_mall_beauty

Як зняти набряк, розгладити 
непотрібні зморшки? Миттє-
вий ефект дає RF-ліфтинг. 
Під час цього догляду волокна 
колагену ніби «підкручуються», 
завдяки чому обсяг тканин тро-
хи скорочується, що забезпечує 
підтяжку і зменшує глибину 
зморшок. А разом з ними від-
бувається і fresh-ефект —  
шкіра стає більш свіжою  
і «бадьорою». RF-ліфтинг — 
це ще й anti-age-профілак-
тика, оскільки радіохвильовий 
вплив стимулює поділ клітин, 
які виробляють колаген та елас-
тин. Результат зберігається три- 
чотири дні та має накопичу-
вальний ефект, якщо продов-
жити курс і зробити ще чоти-
ри-сім процедур, то шкіра буде 
виглядати найкращим чином 
ще шість-вісім місяців.
Ще одна не менш приємна,  
а головне дієва процедура  — 
киснева мезотерапія. Це 
коли апаратом під потоком 

повітря вводиться сироватка  
з колагеном, гіалуроновою 
кислотою й іншими корисни-
ми компонентами. Ідеально та 
ефективно для спекотних літ-
ніх днів: дуже освіжає шкіру.
Миттєва підтяжка шкіри  
за допомогою мікростру-
мового лімфодренажу. Він 

звільняє тканини від зайвої 
рідини, внаслідок чого зника-
ють темні кола під очима та 
набряклість. Триває процеду-
ра всього 30 хвилин.
Спробуйте атравматичну ва-
куумну чистку з використан-
ням сироваток і лімфодренаж-
ним ефектом — процедура 

HydraFacial. Після неї обличчя 
виглядає свіжим і сяючим.
Чарівний фонофорез (або без-
ін’єкційна мезотерапія), заснова-
ний на швидкому впровадженні 
сироватки з ліфтинг-ефектом  
в глибокі шари шкіри, процеду-
ра безболісна та приємна.

Естетичні пілінги  
мануального впливу. 

Якщо ви надаєте перевагу есте-
тичним процедурам, а не апарат-
ним, то пілінг PRX33T — саме 
те, що вам потрібно. Він глибоко 
зволожує і підтягує шкіру, 
роблячи її свіжою і блискучою. 
Його ще називають біоревіталі-
зацією без голки.
Не менш ефективний голлівуд-
ський пілінг, який освітлює 
шкіру завдяки фетіновій кислоті 
у своєму складі й ідеально підтя-
гує за допомогою ДМАЕ.
 
P.S. Всі ці процедури не мають 
сезонних обмежень, їх можна 
робити в будь-який час року.

КРАСА
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КРАСА

МИ ЗІБРАЛИ ДЛЯ ВАС  
НОВІ ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ  
ЗА ОБЛИЧЧЯМ ТА ТІЛОМ, ЯКІ 
ДОПОМОЖУТЬ ЗРОБИТИ ШКІРУ 
ЗДОРОВОЮ І СЯЮЧОЮ, А ТАКОЖ 
СТАНУТЬ У НАГОДІ В ПОДОРОЖАХ.

Природне сяйво шкірі допомо-
же повернути спрей-сироватка 
OptiMist від HydroPeptide, 
збагачена екстрактами мор-
ських водоростей. Легка і осві-
жаюча, вона миттєво зволожує 
шкіру і наповнює її свіжістю, 
як після відпочинку. Також за-
сіб ефективно захищає шкіру 
від вільних радикалів і підви-
щує її пружність.

ДЛЯ СЯЙВА ШКІРИ

MUST HAVE ДЛЯ 
КРАСИВОЇ ШКІРИ

Для тіла інтенсивний до-
гляд забезпечить живильне 
масло Nourishing Glow від 
HydroPeptide з ніжним квіт-
ковим ароматом і дуже легкою 
текстурою. Воно підійде навіть 
для літнього догляду й особливо 
актуальним буде для відновлен-
ня шкіри після засмаги. Масло  
робить шкіру зволоженою, 
шовковистою і сяючою.
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СИЛЬНІ  
ЗАХИСНИКИ

СПОКІЙ  
І ВІДНОВЛЕННЯ

Ми часто забуваємо про регу-
лярний догляд за шкірою рук, а 
вона вкрай потребує надійного 
захисту від яскравих сонячних 
променів. Інакше їй загрожує 
передчасне старіння та пігментні 
плями. Сонцезахисний крем для 
рук Solar Defense Hand Guard 
від HydroPeptide не тільки обе-
рігає шкіру від шкідливого ви-
промінювання ультрафіолету, але 
й зволожує, розгладжує зморшки 
і покращує тон.
А ось захистити шкіру облич-
чя і тіла допоможе сонцеза-
хисний спрей з мінералами 
Solar Defense Mineral від 
HydroPeptide. Він має легку, 
прозору текстуру без запаху,  
і ця нейтральність робить його 
універсальним. Спрей стоїть на 
варті молодості та здоров’я шкі-
ри, оберігає від вільних радикалів 
і зволожує.

Чутливу або пошкоджену шкі-
ру важливо не тільки заспоко-
їти, але й відновити її захисний 
бар’єр, аби вона стала сильні-
шою і менше реагувала на всіля-
кі подразники. З цим завданням 
добре справляється заспокій-
ливий і відновлювальний гель 
Cicaplex Forte Skin Repair 
Protective Care від Soskin — 
екстрена допомога для шкіри. 
Він знімає запалення і повер-
тає відчуття комфорту, реге-
нерує і зволожує, прискорює 
процеси відновлення і зміцнює 
шкіру. Гель-крем Hydrawear  
Gel-Crиme Lightweight від 
Soskin теж добре заспокоює 
шкіру, але він має дуже легку 
текстуру і потужний зволожую-
чий ефект. Тому гель-крем ідеаль-
но підійде не тільки для чутливої,  
а й для зневодненої шкіри.
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Термальна 
вода «Урьяж»

АБИ ШКІРА СЯЯЛА ВІД ЩАСТЯ, ЯК І ВИ, В ЖАРКУ ПОГОДУ ЇЙ ПОТРІБНО  
БАГАТО ВОЛОГИ, НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ І ЕКСПРЕС-ДОПОМОГА. ТОДІ ВОНА  
ВАМ ВІДПОВІСТЬ ВДЯЧНОЮ ШОВКОВИСТІСТЮ ТА СВІЖИМ ТОНОМ.

КРАСА

ВІДЧУВАЮ 
ШКІРОЮ

Зволожувальна сироватка- 
праймер Flawless Start 

Hydrating Serum Primer  
від Elizabeth Arden

Ззволожувальний 
бустер  
Aqua Beelicious  
з екстрактами 
квітів та медом 
від Apivita 

EAU THERMALE 
зволожуючий 
концентрат  
від «Урьяж»

Вітамінний
гель MY PAYOT

Gelee Glow
від PAYOT

Якісне зволоження потрібне 
шкірі щодня у будь-яку пору 
року, але в теплий сезон хо-
четься додати ще й більше 
свіжості. Тому обирайте мак-
симально легкі текстури: гель, 
сорбет, флюїд чудово зволожать 
і залишать відчуття легкості.  
Для інтенсивного відновлення 
водних запасів шкіри підійде зво-
ложувальна сироватка-праймер  

Flawless Start Hydrating Serum 
Primer від Elizabeth Arden.  
Це дуже універсальний і незамін-
ний засіб: сироватка має легку 
текстуру, миттєво робить дерму 
гладкою, еластичною, сяючою й 
до того ж, як справжній праймер, 
готує обличчя до нанесення макі-
яжу. В результаті ви маєте і чудо-
вий догляд, і гарний макіяж.  
Ще один ефективний засіб 
інтенсивної дії — натураль-
ний зволожувальний бустер  
Aqua Beelicious від Apivita з 
екстрактами квітів та медом. Він 
має водно-гелеву текстуру, що 

миттєво дарує відчуття свіжості, 
насичує шкіру вологою, забезпе-
чує антиоксидантну дію, змен-
шує недоліки та почервоніння. 
Бустер також відновлює шкіру 
після перебування на сонці.   
EAU THERMALE зволожуючий 
концентрат від «Урьяж» — це як 
ковток прохолодного напою для 
шкіри. Її формула насичена тер-
мальною водою, гіалуроновою 
кислотою, рослинними екстрак-
тами та пробіотиками. Лише де-
кілька краплин есенції зміцню-
ють, заспокоюють, роблять шкіру 
гладкою, свіжою, більш пружною  

та сяючою. Для додаткової по-
рції зволоження варто вико-
ристовувати впродовж дня ще 
й термальну воду «Урьяж». Це 
справжній маст-хев для теплих 
днів. Термальну воду можна 
розпилювати на макіяж, щоб 
освіжити його.    
Аби ще більше підсилити 
природнє сяйво шкіри, варто 
регулярно наносити легкий 
вітамінний гель MY PAYOT 
Gelee Glow від PAYOT. Він на 
92 % складається з натуральних  
компонентів, насичений екстрак-
тами граната, ягід годжі, асаї, 

МАКСИМУМ  
ВОЛОГИ  
ТА СВІЖОСТІ

Міст «Клітинна 
роса» з водою 
швейцарських Альп  
від Hormeta

Краплі для 
автозасмаги 
C+C Vitamin  
Self Tan Drops  
від Natura Bissé
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колір шкіри та робить її сяю-
чою всього за 15 хвилин.   
Маска для обличчя з гранатом 
«Сяяння та оздоровлення» 
Express Beauty від Apivita — 
порятунок для тьмяної шкіри. 
А маска для шкіри навколо 
очей з гінкго білоба «Проти 
темних кіл та ознак втоми» 
Express Beauty від Apivita — 
чудовий секрет, як швидко зро-
бити погляд свіжим і сяючим. 

Природна сонячна засмага 
також додає свіжості та при-
вабливості обличчю. Але не 
обов’язково засмагати на сонці 
для гарного золотистого від-
тінку. Краплі для автозасмаги 
C+C Vitamin Self Tan Drops 
від Natura Bissé створить дуже 
гарний, сяючий і рівномірний 
ефект засмаги. Він збагачений ві-
таміном С, піклується про шкіру і 
робить її надзвичайно привабли-
вою. Перед нанесенням автоза-

інтенсивна дія ультрафіолету. 
Тому дуже важливо потурбу-
ватися про надійний захист 
шкіри. Гарний вибір — за-
сіб Multi-Pollution Defense 
Day Moisturizer SPF 30 від  
Dr Irena Eris. Він працює в ба-
гатьох напрямах: захищає від 
смогу, ультрафіолетового ви-
промінювання, синього випро-
мінювання екранів, поперед-
жує процеси окислення в шкірі,  
а також випаровування вологи. 
Цей засіб є ефектив ною профі-
лактикою перед часного старін-
ня шкіри, повертає обличчю 
свіжий колір та сяйво. 

Коли треба вкрай швидко покра-
щити стан шкіри, її гладкість, 
підтягнутість та свіжість, на до-
помогу приходять експрес-маски.  
Дует тканинних масок Vital 
Perfection LiftDefine Radiance 
Face Mask від Shiseido має ви-
ражений моделюючий ефект: 
забезпечує ліфтинг, покращує 

вітаміном С. Цей гель заряджає 
шкіру енергією та долає всі озна-
ки втоми на обличчі.  
Міст «Клітинна роса» з во-
дою швейцарських Альп від 
Hormeta — справжній анти-
стрес для шкіри. Він створює 
на обличчі невагому захисну 
та зволожувальну плівку, дарує 
відчуття комфорту та свіжості. 
Його можна розпилювати у 
будь-який момент. 
Не можна забувати й про делі-
катну шкіру навколо очей. Для 
її зволоження, тонусу та розгла-
дження зморщок є ефективний 
засіб — РЕФРЕШ, розгладжу-
ючий та тонізуючий концен-
трат для шкіри навколо очей від 
SVR. Концентрат зранку чудово 
пробуджує погляд, освіжає, то-
нізує, прибирає припухлості та 
темні кола під очима. 

В спекотну погоду дуже часто 
посилюється рівень забрудне-
ності повітря. Ще й додається 

смаги рекомендується провести 
пілінг і зволожити шкіру, аби 
тон був рівним. Після викори-
стання засобу також потрібно 
регулярно зволожувати шкіру. 
Лосьйон для автозасмаги можна 
наносити кожні два-чотири дні, 
аби продовжити його ефект.   

 
Є декілька засобів, про які ми 
дуже часто забуваємо або не 
надаємо значення, а насправді 
це ті речі, які необхідні щодня,  
особливо у подорожах. 
Засіб для інтимної гігієни  
«Феміна Дейлі» від Skinormil 
здатен дарувати почуття ком-
форту. Він очищує інтимну 
зону, заспокоює, зволожує та 
забезпечує протизапальну дію. 
Дієтична добавка, пробіотик 
«Лактібіан Вояж» від Pileje —  
це надійний захист від розладів 
шлунку. Варто за день до подо-
рожі та під час подорожі вжи-
вати по одній капсулі — вас не 
потурбують зайві проблеми. 

Multi-Pollution  
Defense Day  
Moisturizer SPF 30  
від Dr Irena Eris

Засіб для  
інтимної гігієни  
«Феміна Дейлі»  
від Skinormil

Дієтична 
добавка, 

пробіотик 
«Лактібіан 

Вояж»  
від Pileje

Дует тканинних  
масок Vital Perfection  

LiftDefine Radiance 
Face Mask від Shiseido

Маска для обличчя 
з гранатом 
«Сяяння та 
оздоровлення»  
Express Beauty  
від Apivita

РЕФРЕШ 
розгладжуючий 
та тонізуючий 
концентрат  
для шкіри 
навколо очей 
від SVR

МІЦНИЙ ЗАХИСТ 

ЗАВЖДИ ЗІ МНОЮ

СОНЯЧНІ 
ПРОМІНЧИКИ

ЕКСПРЕС-ДОПОМОГА 

Mаска для шкіри навколо очей 
з гінкго білоба «Проти темних 
кіл та ознак втоми» Express 
Beauty від Apivita
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Щоб зробити гарний макіяж по-
вік в рожевих кольорах, підійде 
палетка тіней, що складається  
з чотирьох ідеально підібраних 
і гармонійних відтінків з різних 
текстур (матових і сяючих). Є дві 
палітри — «Теплий рожевий»  
і «Холодний рожевий». Тіні стій-
кі, насичені й легко розтушову-
ються, тому можна створювати 

CЯЮЧА
КРАСА

КРАСА

У МОДІ ЛЕГКІ ТА СЯЮЧІ ТЕКСТУРИ, ЯСКРАВІ,  
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ПРИРОДНІ ВІДТІНКИ, А ТАКОЖ 
ГРА КОНТРАСТІВ. НОВИНКИ ВІД MARY KAY 
ДОПОМОЖУТЬ СТВОРИТИ ТРЕНДОВИЙ  
ТА ЧАРІВНИЙ МАКІЯЖ, А ЩЕ ПІДНІМУТЬ  
НАСТРІЙ — ІДЕАЛЬНО ДЛЯ НАРЕЧЕНОЇ.

Рожевий колір — справжній хіт 
цього сезону не тільки в одя-
зі, а й в макіяжі. Він наповнює 
образ ніжністю і романтикою. 

РОЖЕВІ 
МРІЇ

як більш яскравий макіяж, так  
і легкий, повітряний.
Щоб погляд не здавався заспа-
ним і став більш виразним, слід 
підкреслити лінію росту вій во-
достійкою підводкою-олівцем 
вугільно-чорного кольору. З її 
допомогою можна малювати чіткі 
фігурні та графічні стрілки бажа-
ної товщини й інтенсивності.

Ну а для гармонійного макіяжу 
губ бренд MARY KAY створив 
зручні набори: олівець-лайнер +  
помада. Якщо ви вирішили 
зробити акцент на очах, то для 
губ прекрасно підійде набір  
«Нейтральний» нюдового від-
тінку. А ось набір «Рожевий» 
дозволить зробити губи більш 
соковитими та яскравими.
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та яскравості. Для сяючого обра-
зу один з головних атрибутів —  
хайлайтер. Відтінок «Рожевий  
сапфір» наповнює образ свіжістю 
і ніжністю, а «Сонячний діамант» 
надає теплого сяяння. Їх можна 
комбінувати та створювати ціка-
ву гру сяйва й відблисків. Легка 
текстура хайлайтерів зливається  

Мерехтливі та блискучі текстури 
дуже вигідно виглядають на за-
смаглій шкірі й ідеальні для те-
плих сонячних днів. Також вони 
надають образу більше гламуру 

Перед весіллям слід подбати не 
тільки про красу обличчя, а й тіла. 
Зробити шкіру ніжною і шовкови-
стою допоможуть гель для душу  
і молочко для тіла. Вони добре 
зволожують і пом’якшують, а їх 
аромати «Яблуко та мигдаль» і 
«Ягоди та ваніль» по-справжньо-
му радують, створюють відчуття 
свята та перетворюють процес 
прийняття ванни й догляду за шкі-
рою на справжнє задоволення.

ТІЛЕСНІ 
ВІДЧУТТЯ 

ШИК І 
БЛИСК 

зі шкірою і створює гарний 
природний ефект.
Прекрасно доповнить сяйво шкі-
ри зволожувальна помада з глі-
тером — ягідно-червона «Рубін» 
або персиково-рожева «Янтар». 
Вона містить тисячі найдрібні-
ших блискіток і дуже красиво 
сяє на губах. А щоб зробити та 

погляд сяючим, слід покрити по-
віки рідкими тінями «Графіт» або 
«Аметист». Невагома гелеподібна 
текстура тіней легко лягає на по-
віки та створює насичене сяйво  
й об’ємний колір, нагадуючи ефект 
фольги. Їх можна використовувати 
самостійно, а можна комбінувати  
з іншими тінями.
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КРАСА

ЗОЛОТИСТА ШКІРА, ПОЦІЛОВАНА СОНЦЕМ, БЛАКИТНІ ВІДТІНКИ МОРЯ, 

ЯГІДНА СОКОВИТІСТЬ, БАГАТО БЛИСКУ ТА СЯЙВА — ПРЕКРАСНИЙ МАКІЯЖ 

ДЛЯ ТЕПЛИХ ДНІВ І ДОВГИХ НОЧЕЙ. ТАКИЙ МЕЙКАП БУДЕ ІДЕАЛЬНИМ ТАКОЖ 

ДЛЯ НАРЕЧЕНОЇ, ВІН ОСВІЖИТЬ ОБРАЗ І СТВОРИТЬ ЛІТНІЙ КУРОРТНИЙ 

НАСТРІЙ, НЕМОВ ВИ ПЕРЕБУВАЄТЕ НА ЛАЗУРОВОМУ УЗБЕРЕЖЖІ.

НА ЛАЗУРОВОМУ 
УЗБЕРЕЖЖІ

Стійкі пудрово-гелеві 
тіні Pop Powder Gel Eye 
Sahdow, № 17, Shiseido

Подовжувальна 
та розділювальна 
туш Nature 
Enhanced Length 
Mascara, IsaDora

Зволожувальний
праймер SOS Icy
Primer, Clarins

Доглядальний легкий 
тональний засіб  
з ефектом праймера 
Skin Tint, № 32, IsaDora

Рідка оксамитова помада 
з напівматовим ефектом 
ніжного рожевого відтінку 
Velvet Comfort Liquid Lipstick, 
№ 52 від IsaDoraФ
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Якщо вам хочеться зануритися 
в морську свіжість, пропонує-
мо зробити акцент на очах і на-
фарбувати їх синіми гелевими 
тінями з вологим сяйвом Pop 
Powder Gel Eye Sahdow, № 17 
від Shiseido. Для денного образу 
можна розтушувати їх тонкою 
вуаллю, а от увечері зробити 
smoky eyes: посилити інтенсив-
ність кольору та підкреслити 
лінію росту вій чорним олів-
цем, злегка розтушувавши його. 
Вії теж треба зробити довгими 
й виразними. З цим завдан-
ням впорається туш Nature 
Enhanced Length Mascara від 
IsaDora, яка на 95% складається 
з натуральних компонентів.
Шкіра повинна бути свіжою і 
сяючою. Для цього слід нанести 
зволожувальний праймер SOS Icy 
Primer від Clarins, який вирів-
няє тон і приховає почервоніння,  
а потім — легкий тональний засіб 
з властивостями догляду Skin Tint  
від IsaDora.
Ну а для губ ідеальною ста-
не рідка оксамитова помада 
з напівматовим ефектом ніж-
ного рожевого відтінку Velvet 
Comfort Liquid Lipstick, № 52 
від IsaDora.

КРИЖАНА 
СВІЖІСТЬ

Палітра тіней  
Touch of Nude Eye 
Shadow Palette, 
Make up Factory

Натуральний 
сяючий бронзер 
Natural Skin 
Bronzer, № 3, 
Artdeco

Доглядальна стійка 
матова пудра Impeccable 
Cоmpact Powder, Collistar

Туш для фарбування
нижніх вій та брів
Lower Lash &
Brow Mascara,
Make Up Factory

Стійка інтенсивна
рідка помада ColorStay
Satin Ink від Revlon

ПОЦІЛУНОК 
СОНЦЯ

Ще один прекрасний літній ма-
кіяж — гра бронзових відтінків 
і сяйва. У ньому весь акцент 
зосереджено на шкірі з брон-
зовим мерехтінням і сяючими 
відблисками. Щоб створити гар-
ний контраст, можна спочатку 
нанести на обличчя легку стійку 
доглядальну пудру з матовим 
покриттям Impeccable Cоmpact 
Powder від Collistar (вона зача-
ровує ароматом білої троянди), 
а потім розставити сонячні ак-
центи за допомогою сяючого 
натурального бронзера Natural 
Skin Bronzer від Artdeco. Най-
інтенсивніше його слід нанести 
на ті зони обличчя, які швидше  
за все засмагою на сонці.
Очі також слід підфарбува-
ти палітрою бронзових від-
тінків з різними текстурами  

Touch of Nude Eye Shadow 
Palette від Make up Factory. 
Ще один цікавий прийом — ак-
цент на нижніх віях, красиво під-
кручених, що нагадують лялько-
ві. Такий ефект можна створити 
за допомогою спеціальної туші, 
яка прекрасно фарбує дрібні й 
нижні вії, Lower Lash & Brow 
Mascara від Make Up Factory. 
Вона також красиво підкреслює 
й укладає брови.
Для ще більш літнього та свіжого 
образу для губ можна підібрати 
соковиті ягідні відтінки. На-
приклад, гарним вибором стане 
стійка інтенсивна рідка помада 
ColorStay Satin Ink від Revlon. 
Вона відрізняється стійкістю, ін-
тенсивним кольором і блиском, 
зволожує губи та практично не 
відчувається на них.
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АРОМАТ — ЦЕ НАСТРІЙ, СТИЛЬ, ХАРАКТЕР, СПОГАДИ...  
ВІН ЗДАТНИЙ ПІДКРЕСЛИТИ ТА ДОПОВНИТИ ВАШ ОБРАЗ, 
ПОДАРУВАТИ СОЛОДКІ МИТІ ТА НАДИХНУТИ. ОБИРАЙТЕ —  
ТАНЦІ ДО РАНКУ, ПЕКУЧУ СПОКУСУ, СПЛЕСК РАДОСТІ, 
ТОНКУ ЕЛЕГАНТНІСТЬ АБО РОЗКІШНУ ВУАЛЬ. КОЖЕН  
З ЦИХ ПАРФУМІВ МАЄ СВІЙ НЕПОВТОРНИЙ БУКЕТ.

КРАСА

ПАЛІТРА 
ЕМОЦІЙ Італійські 

пристрасті
Аромат Trussardi New Feminine  
уособлює італійську яскравість, 

елегантність, позитив, безтурботність  
і вміння насолоджуватися життям.  
Він оточує свіжістю італійського 

мандарина, солодкістю неролі, чарівною 
лавандою, жасмином, білими 

жоржинами, бархатистими нотками 
замші, фіалками й ефірною олією пачулі.

Тонкі грані
Аромат Ginza від Shiseido — це тонке 
злиття Сходу і Заходу. Він натхненний 
унікальним японським районом Гінза, 
який поєднує в собі розкіш, сучасність 

та історичну спадщину. Яскравий сплеск 
граната, пряний рожевий перець, три 
сорти жасмину, пелюстки магнолії 

й фрезії, японська орхідея і кипарис 
створюють неповторну ароматну вуаль.

68 weddingmagazine.com.ua



Квітка спокуси
Her Secret Bloom від Antonio Banderas —  
це аромат-квітка гіпнотичної краси та 

двоїстої натури. Він сильний і чуттєвий, 
сміливий і ніжний. Зачаровує пряними 

спеціями, соковитим бергамотом, 
мандарином і шафраном, світлими 
нотами туберози, кокосової води  

й акордами океану.

Смак насолоди
Very Good Girl від Carolina Herrera —  
аромат, яким можна насолоджуватися 

нескінченно. Смородина, лічі,  
кремова, пудрова, ніжна та романтична 

троянда, що зливається з деревним 
звучанням ветівера, створюють 

 коктейль, перед яким  
неможливо встояти.

Час для пустощів
Аромат-свято — I Want Choo  

від Jimmy Choo — заряджає позитивом  
і оточує гламуром. Ігристий мандариновий 

сік, оксамитовий персик, гіпнотична червона 
лілія, сонячний жасмин самбак, ваніль  

і бензоін запрошують у світ радості  
та танців до ранку.

Милий ведмедик
Життєрадісний, енергійний та грайливий 
аромат Toy 2 Bubble Gum від Moschino 

захоплює і спокушає акордами жувальної 
гумки разом з розкішною трояндою. 

Такий оригінальний дует, приправлений 
зацукрованими цитрусовими, соковитим 

персиком, чорною смородиною і 
спеціями, закохує з першої миті.

Бездоганний  
стиль

Парфумована вода L.12.12 Rose  
від Lacoste — це втілення тонкого стилю 

і сучасності. Вона пронизана легкими 
квітковими відтінками червоного  

жасмину й троянди, яскравими акордами 
зеленого мандарина та м’яти, м’якими  

нотами мускусу й амбретти.

Леді на мільйон
Нестримні веселощі та запальні танці 

укладені в ароматі Lady Million Fabulous 
від Paco Rabanne. Він спроможний зробити 
свою володарку центром уваги, обіймаючи 

нотами рожевого перцю, мандарина, 
яскравої туберози та екзотичною  

сумішшю білих квітів,  
чуттєвої ванілі та бобами тонка.
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НАСТАЛИ ЧАСИ, КОЛИ 
ЗАМІЖ ВИХОДЯТЬ ДІВЧАТА 
ПОКОЛІННЯ Z (НАРОДЖЕНІ 

З 1997 ПО 2012 РІК): ЇХНЄ 
БАЧЕННЯ ВЛАСНОГО 

ВЕСІЛЛЯ ТА СВЯТКОВОГО 
ОБРАЗУ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД 

ПОПЕРЕДНІХ ПОКОЛІНЬ. 
АЛЕ, ЯК ВИЯВИЛОСЯ,  

В БАЖАННЯХ ЗУМЕРІВ Є 
ДЕЩО І ВІД БЕБІ-БУМЕРІВ, 

І ВІД ПОКОЛІННЯ Х, І ВІД 
МІЛЕНІАЛІВ. 
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НАРЕЧЕНІ Z З ЛЕГКІСТЮ ПОЄДНУЮТЬ 
РЕЧІ ОТ-КУТЮР З МАСМАРКЕТОМ, 
ПРОПАГУЮЧИ ЕКОТЕНДЕНЦІЇ ТА  
ЛЮБОВ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ. 
ВОНИ ЦІНУЮТЬ КОМФОРТ, А ТОМУ  
У ВИБОРІ ВБРАННЯ ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ  
ТА НАТУРАЛЬНІСТЬ ТКАНИН, ЗРУЧНИЙ 
КРІЙ ТА МОЖЛИВІСТЬ НОСИТИ СУКНЮ  
І НАДАЛІ. ЇМ БЛИЗЬКИЙ СТИЛЬ 60-Х —  
КОЛИ ВЕСІЛЬНУ МОДУ ПЕРЕСТАЛИ 
РОЗГЛЯДАТИ ВИКЛЮЧНО ЯК КЛАСИЧНУ, 
А ТАКОЖ 90-Х – З ПРИТАМАННОЮ ТИМ 
ЧАСАМ ЕКЛЕКТИКОЮ ТА ГРАНЖЕМ.
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Сукні: @wedding_world.kiev
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Аксесуари: @helena.romanova.tm
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з @notforeveryone.ua
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РЕАЛЬНE ВЕСIЛЛЯ

ВЕСІЛЛЯ-СЮРПРИЗ 
ДЛЯ НАРЕЧЕНОЇ

ЛЮБОВ НЕ ЗА СЦЕНАРІЄМ

Ідея та втілення:  
Агентство Kovinko 
Wedding Residence

Організатор:  
Юлія Ковінько

Флористика та декор: 
Mille Fiori
Ведучий:  

Володимир Дантес
Фото: 

Денис Полулях,  
Віталій Мельник
Відео: BS PRO

ЦЯ КАЗКА СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ, БО ЗАРАДИ КОХАННЯ ЧОЛОВІКИ ГОТОВІ  

НА НЕЙМОВІРНІ ВЧИНКИ. І ЦЕ ВЕСІЛЛЯ — ТОМУ СПРАВЖНІЙ ДОКАЗ!  

У СУЧАСНОМУ СВІТІ НАС НЕ ЗДИВУВАТИ НЕОЧІКУВАНОЮ ПРОПО-

ЗИЦІЄЮ РУКИ ТА СЕРЦЯ, АЛЕ ВЕСІЛЛЯ, ОРГАНІЗОВАНЕ БЕЗ ВІДОМА  

НАРЕЧЕНОЇ, — ФАНТАСТИЧНА РІДКІСТЬ.

Дата весілля: 

29 квітня 2021

До агентства Kovinko Wedding Residence 
звернувся наречений Сергій, який за ко-
роткий час хотів влаштувати весілля, яке б 
стало сюрпризом. Тобто ні наречена Ірина,  
ні гості не мали здогадатися, що насправді 
їх чекатиме 29 квітня. За сценарієм наре-
чена попередньо отримала запрошення на 
35-ту річницю весілля найближчих друзів, 
і навіть не підозрювала, що збирається на 
власне свято. Ірина дотрималась відповідно-
го дрескоду, який був вказаний у запрошен-
ні: біле вбрання для жінок та чорний еле-
гантний костюм — для чоловіків, обравши 
класичний білий костюм для себе та чорний 
комплект — для майбутнього чоловіка.

Сергій & Ірина
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«Просто неймовірно відповідальна подія! 
Не можу пригадати, щоб весілля взага-
лі було сюрпризом для нареченої та всіх 
гостей. Кожен, хто брав участь у цьому 
проєкті, пережив шок, адже раніше та-
кого ніхто не робив. Звичайно ж ми хви-
лювалися, чи все сподобається нарече-
ній, але все було продумано до дрібниць, 
тому були впевнені: все відбудеться на 
найвищому рівні. Здивування в очах Ірини  
я не забуду ніколи, та й, гадаю, і наречена, 
і всі присутні гості теж ще довго будуть  
згадувати цей особливий день з ніжністю!» —  
Юлія Ковінько, ідейний керівник та влас-
ниця Kovinko Wedding Residence.
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Все йшло за планом, а тому класичного «ран-
ку нареченої» як такого не було, адже на ма-
кіяж і зачіску у спеціалістів було 40 хвилин. 
І навіть у день події Ірина не здогадувалася, 
що згодом буде сяяти на власному весіллі. 
Увійшовши до святкової зали, наречена була 
вражена тим, що її з коханим оточують всі 
близькі друзі та рідні. Але навіть тоді ще не 
до кінця розуміла, що взагалі відбувається, аж 
поки не побачила неймовірну весільну сукню, 
яка стояла посеред зали. Ось з цього момен-
ту далі все відбулося вже не за сценарієм, бо 
емоції, які пережила наречена та гості, не-
можливо передати словами.

Дизайн сукні, до речі, допомагав обирати сам 
наречений Сергій. Для Ірини та її донечки 
було створено сукні ручної роботи від диза-
йнера відомого бренду Adamaris. Наречений 
зупинився на особливо елегантній сукні силу-
ету «русалка», яка підкреслила витонченість 
рук, ключиць і красу шиї його коханої. Далі 
вбрання складалося з верхньої пишної спід-
ниці-шлейфу, що знімається, з акцентним 
бантиком на талії. Сама ж сукня була зі спу-
щеними плечима та повністю розшита фло-
ристичними аплікаціями та дорогоцінним 
камінням. Доповнили цей розкішний образ 
ювелірні прикраси, туфлі, гребінь для зачіски 
та ніжний букет з улюблених рожевих піво-
ній. Для донечки було створено пишну сук-
ню з подібним оздобленням. Тому весільний 
family look був продуманий та гармонійний! 
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Ідеєю декорування банкетної зали став 
квітучий весняний сад, що було дуже ак-
туально на кінець квітня. Завдяки круглим 
дзеркальним столам, прозорому посуду  
з золотими елементами, свічникам різної 
висоти, розкішним композиціям з гілочок 
з білосніжними квітами у високих скляних 
вазах з підвісними свічниками-краплями 
та прозорим стільцям склалося вражен-
ня, ніби у залі розташовані лише дерева,  
а навколо — простір та свіже повітря!  
Легкість події чудово передали за допомо-
гою освітлення, яке акцентувалось на жи-
вих флористичних композиціях.
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Ще одним сюрпризом вечора стали виступи 
улюблених виконавців пари — IN-GRID та 
Dan Balan. Гості запалювали танцмайданчик 
разом з енергійним Fredom Ballet під вико-
нання Freedom Jazz, а також під кавер-бенд 
Zakohani. Не обійшлося без солодкої весіль-
ної традиції — розрізання п’ятиярусного 
весільного торта, створеного в єдиній стиліс-
тиці зі святом, що зображав білосніжні квіти 
на кутюрній сукні нареченої. 
Загалом весілля пройшло неймовірно, і попри 
переживання усієї команди, сльози радості ли-
лися рікою у всіх. Kovinko Wedding Residence 
вкотре підтвердили, що неабияк важлива дові-
ра між парою та організатором, тоді й весілля 
дарує незабутні емоції всім присутнім.
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«НА ХВИЛІ КОХАННЯ» — САМЕ ТАК M2 AGENCY НАЗВАЛИ ВЕСІЛЛЯ КАРІНИ  

ТА ОЛЕКСАНДРА. НА ОДНІЙ ХВИЛІ КОХАННЯ, ТОМУ ЩО МОЛОДЯТА РОЗУМІЮТЬ 

ОДНЕ ОДНОГО З ПІВСЛОВА, ПІВПОГЛЯДУ, ПІВДОТИКУ. КОМАНДА ПОБАЧИЛА 

ЦЕ, РОЗГАДАЛА ТА ЗАКЛАЛА В КОЖЕН СИМВОЛ ВЕСІЛЛЯ ЇХНЮ ІСТОРІЮ. В ЯДРІ 

ВІДНОСИН САШІ ТА КАРІНИ ЗНАХОДЯТЬСЯ ГАРМОНІЯ, ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ  

І ПОВАГА, ТОМУ СВЯТО НАБУЛО М’ЯКИХ ЛІНІЙ. НІЯКИХ ГОСТРИХ КУТІВ —  

ТІЛЬКИ ПЛАВНА ЛЕГКІСТЬ.

РЕАЛЬНE ВЕСIЛЛЯ

НА ХВИЛІ КОХАННЯ
КРИШТАЛЕВО ЧИСТЕ ВЕСІЛЛЯ

Дата весілля: 

25 травня 2021

Олександр  
і Каріна
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В декорі простору використовувалися: дугоподібна 
арка (її вид зверху нагадує гребінь хвилі), хвилеподіб-
ні столи, циліндричні вази з живими квітами та пла-
вучі свічки. Фотозона, сцена — все в гармонії. Хвилясті 
гірлянди з кристалів в зоні церемонії — окрема лю-
бов! Це символ плинності води й прозорої відвертості. 
Wow-ефект у поєднанні з сонячними променями: пе-
реливи та відблиски по всьому просторові. Витримали 
стиль і відобразили історію молодих, приховавши все  
в деталях. Гості та пара «прочитали» це на святі  
та надовго запам’ятали весілля неймовірної краси. 
Невелика передісторія: чарівній нареченій Каріні 
дуже подобався SHELEST — заповідна зона з ресто-
раном і готелем на території. І весілля вона мріяла 
відсвяткувати саме там. А бажання наречених для  
М2 — закон. Але тут постало запитання: пара запро-
сила близько 100 гостей, а ресторан не умістив би 
їх усіх в одній залі за жодних схем розставлення. Як 
знайти вихід? Кілька годин на роздуми — й коман-
да придумала, як такий масштабний захід провести  
в SHELEST просто неба. М2 зробили там це пер-
шими — так атмосферно на відкритій місцевості.

Концепція і організація: 
весільне агентство  

@m2_agency
Декор і флористика:  

@blossom_design.com.ua
Технічне забезпечення: 

@ginzaua
Локація: @shelest.hotel

Фотографи:  
@monro.photography, 

 @vashi_spohady,  
@denys_poluliakh
Відеостудія від: 
 @ndebelinsky

Ведучі:  
@vishnevskiyaleksandr  

і @vynogradova
Музичний виступ:  

@the_max_band  
@ivan_naviofficial
Коктейльний бар:  

@drink_buro
Кондитерська:  
@ namelaka.kyiv
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Попередньо з фахівцями спроєктували прозоре ша-
тро, тверде покриття підлоги, прорахували кількість 
потрібного місця для танцювальної частини, гаря-
чої точки, банкету і побудували все з нуля. Завдяки 
прозорості було видно небо, а візуально шатро зда-
валося легким і майже невагомим. Дорогі наречені,  
не бійтеся і не припиняйте мріяти — M2 AGENCY 
завжди на стороні ваших бажань.
Стилістика народилася не спросто так. Спілкування з 
нареченими надихнуло агентство розповісти їхню істо-
рію саме через образ кришталево чистої води. Такий 
мотив М2 впроваджували в декор і загальний концепт 
весілля. Ідея перетворилася в назву, а не навпаки.
«Сакральне» місце — зону церемонії — продумували 
до дрібниць. Наприклад, покриття для підлоги вибира-
ли з композиту, килимового покриття, оракалу, білого 
і дзеркального полістиролу. Зупинилися на останньому: 
він символізує морську гладь, штиль, воду, по якій йде 
наречена. Це також спокій і прозорість, які присутні у 
відносинах Каріни та Саші. Сріблясті елементи декору 
вирішили замінити на золотисті, натякаючи на пісок.  
В золоті прикраси виглядали більш виграшно і виразно.
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У банкетній зоні під шатром розставили столи, врахо-
вуючи статус гостей. Сім’ї молодят розмістили за круг-
лими столиками, а друзів – за хвилеподібними. Таким 
чином, найближчі спілкувалися в приємній обстановці, 
а друзі мали можливість пересуватися по всій довжи-
ні столика та заводити нові знайомства. Виконуючи 
завдання комфортної розсадки гостей, команді важли-
во було витримати стиль — плавність лінії. Для цьо-
го завжди малюються схеми в масштабі та ретельно 
підбирається кожен предмет меблів. Всі залишилися  
у захваті від комбінації різних форм столів.
Цікавий факт: агентству довелося переносити дату 
урочистості кілька разів. Робочі відрядження наре-
ченого ніяк не поєднувалися з датами святкування.  
А як же гості? А десятки підрядників? «Це все можна 
виправити», — завжди відповідають М2. Вони дбають 
про комфорт молодят. Тому почаклували та без втрат 
домовилися з підрядниками, забронювали ресторан на 
новий день, переробили запрошення і повідомили всіх 
про перенесення. Адже завдання агентства — зробити 
так, щоб підготовка до весілля і саме свято були радіс-
ними та приємними попри дрібні перешкоди.
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Весілля було наповнене милими 
сюрпризами. Команда обожнює 
створювати їх, починаючи вже  
з самого ранку. Тому з радістю під-
тримали ідею нареченого перетво-
рити кімнату нареченої та прикра-
сити її до фотосесії.
Спершу додали ніжних відтінків  
в декорі: подушок, пледів. Підібра-
ли витончені предмети: дзеркаль-
ця, тацю, текстильні елементи. 
Потім прикрасили простір безліч-
чю живих квітів, розклали їх на 
дивані для фотосесії нареченої. 
Каріна полюбляє півонії — і Саша  
це пам’ятає.
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Далі акуратно розклали фрукти й кру-
асани для спільного сніданку молодих. 
У келихи розлили шампанське, прикра-
сили їх стрічками та затамували подих. 
Чарівний день тільки-но починався...  
І пройшов він на одному диханні.
А наприкінці вечора гостей весілля чекав 
музичний подарунок від батьків пари: 
виступ співака Ivan NAVI. Однією з його 
пісень була «Холодна ніч». І в ній звучав 
рядок: «Ми на одній хвилі з тобою» Як 
думаєте, збіг? Дійсно, артиста запроси-
ли не просто так: це один з улюблених 
виконавців нареченої. А мрії, як ми 
знаємо — повинні збуватися, особливо  
у ваш найважливіший день.
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НА ЦЕ ВЕСІЛЛЯ ЧЕКАЛИ ВСІ УКРАЇНСЬКІ ФУТБОЛЬНІ ВБОЛІВАЛЬНИКИ, АДЖЕ ОДРУЖУВАЛАСЯ ОДНА  

З НАЙЯСКРАВІШИХ ПАР — ЗАХИСНИК КЛУБУ «ШАХТАР» ВАЛЕРІЙ БОНДАР ТА СПОРТИВНА ЖУРНАЛІСТКА, 

МОДЕЛЬ ТА ТЕЛЕВЕДУЧА ДАРІЯ САВІНА. ІСТОРІЯ КОХАННЯ, ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ НА НАПИСАННЯ ЛЮБОВНОГО 

РОМАНУ, СТАЛА ОСНОВОЮ ІДЕЇ САМОГО ВЕСІЛЛЯ.

РЕАЛЬНE ВЕСIЛЛЯ

КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ, ЯК У МРІЯХ
ВІН БУВ ГОТОВИЙ НА ВСЕ ЗАРАДИ СВОЄЇ КОРОЛЕВИ ТА ЇЇ МРІЙ

Ідея та організація:  
Simonna Weddings

Декор:  
Blossom Design

Фото:  
Віталій Мельник, Ірина 

Фролова
Церемоніймейстер: 

Оксана Вотум
Ведучий:  

Володимир Такудіс
Відео:  

Ziffir Videography
Балет:  

Dreams Ballet
Артисти:  

Міша Марвін,  
Good Mood
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Дата весілля: 

21 липня 2021Дарія і Валерій

Прогноз погоди, який показував дощ 
у день весілля, змінив плани агент-
ства Simonna Weddings. Тому де-
кораторам довелося перенести зону 
церемонії до зали, хоча планувалася 
вона просто неба. Надворі залишили 
велкам-дрінк та лаунж-зону. І хоча 
зміна локації церемонії спочатку за-
смутила наречену, все ж Даша при-
йняла ситуацію та навіть відмітила, 
що це на краще. Глянцевий прохід, 
прозорі стільчики, люстри-водоспа-
ди, десятки пташок під стелею, ви-
сока арка з живими квітами та два 
улюбленці, що виносять каблучки — 
ідеальна картинка казкового весілля.
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Образ красуні-нареченої був відпо-
відним: розкішна сукня от-кутюр 
від бренда Adamaris в поєднанні  
з короною та довгою фатою ви-
глядали приголомшливо. Пишне 
вбрання з вишивкою ручної ро-
боти, декольте-ілюзією та оздо-
бленням з рюшами-стійкою, при-
таманному балетним костюмам, 
виблискувало при сяйві люстр та 
спалахах фотокамер. Доповнили 
образ туфлі Manolo Blahnik, кру-
глий букет з ароматних півоній, 
каблучка з заручин Tiffani & Co  
та обручка Cartier. 
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Другий образ Даші складався з напівп-
розорої сукні з сріблястою вишивкою та 
об’ємними рукавами від дизайнерки Irina 
Marchuk, туфель Le Silla, гладеньких роз-
пущених локонів та вечірнього макіяжу. 
Наприкінці вечора молодята влаштували 
одне одному сюрприз. Даша разом з про-
фесійним балетом Dreams Ballet станцю-
вала запальний танець у стилі Бейонсе, 
що вразив усіх присутніх, а головне — 
нареченого. А Валерій натомість, пам’я-
таючи про музичні вподобання коханої, 
подарував їй виступ Міши Марвіна. Свя-
то завершилося неймовірним феєрвер-
ком під солодкі поцілунки молодят.
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РЕАЛЬНE ВЕСIЛЛЯ

Дата весілля: 

25 липня 2021

ЗУСТРІЧ ОЛЕКСАНДРА ТА СОЛОМІЇ БУЛА ВИЗНАЧЕНА ДОЛЕЮ — 

ОДНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ВІДЕНСЬКИЙ БАЛ. ТА, ЯК ЦЕ ЧАСТО 

БУВАЄ, ЗА ІРОНІЄЮ ДОЛІ НА БАЛ ПАРА ТАК І НЕ ПОТРАПИЛА,  

А ЖИТТЯ ТИМ ЧАСОМ ЗАКРУТИЛО ЇХ У СВОЄМУ ВАЛЬСІ ПОЧУТТІВ. 

САМЕ ІСТОРІЯ ЗНАЙОМСТВА ЗАКОХАНИХ ЛЯГЛА В ОСНОВУ 

КОНЦЕПЦІЇ «ВАЛЬС ПОЧУТТІВ». А СВІЙ ПЕРШИЙ ТАНЕЦЬ ПАРА 

ВПЕРШЕ ВИКОНАЛА ВЖЕ НА НАЙВАЖЛИВІШІЙ ПОДІЇ СВОГО  

ЖИТТЯ — В АТМОСФЕРІ МАГІЇ ВІДЕНСЬКОГО БАЛУ.

ВАЛЬС ПОЧУТТІВ
ВЕСІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРА ТА СОЛОМІЇ
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Свято Mopis Wedding організовували у вишукано-
му заміському комплексі Edem Resort — саме тут 
царить той дух величі традицій, який доповнив кон-
цепцію чарівного балу.
Окремо варто відзначити образ нареченої. Розкішна 
сукня з приголомшливим шлейфом доповнила денний 
образ Соломії, а після вечірньої церемонії на зміну 
прийшло елегантне біле вбрання для запальних танців.
Команді декораторів вдалось неймовірне — оформлен-
ня весілля було масштабним й вишуканим та водночас 
невагомим. Таким же чарівним та невагомим, як по-
чуття закоханих.
Конструкція арки створювалась індивідуально для події. 
Зверху квіткова, знизу легка та прозора — вона від-
кривала неймовірний вигляд на озеро. Виблискуючи на 
сонці кожною частинкою — до арки вела доріжка зі 
срібного глітеру, яка доповнила стилістику свята.

Організація та декор: 
Mopis Wedding&Events
Локація: Edem Resort 

Medical&SPA
Сукня: MillaNova

Ведучий:  
Григорій Решетнік

Фото та відео: 
SergioMazurini

Додатковий фотограф: 
Олег Добрянський

Гурт: FRANKONAND
Стиліст: Галина Паньків

Церемонія:  
Христина Паньків

Текст пісні: Вікторія 
Сокіл

Мелодія до танцю:  
Юлія Хащевська

Танцювальні шоу:  
Las Chicas

Технічна підтримка: 
«Файне Свято»

Артисти: KAZKA,  
Тамерлан і Альона
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Перед агенцією стояла непроста задача: ство-
рити атмосферу легкості, щоб майже 200 
гостей відчули себе справді, немов у казці 
балу. Монофлористика у білих тонах додала 
свіжості, а немов летючі, флористичні компо-
зиції на столах вражали своєю ніжністю. Фло-
ристика у зоні молодят ідеально гармоніювала 
з інтер’єром закладу.
Для створення вишуканого бального май-
данчика — для весілля побудували шатро під 
конструктив локації площею 240 квадратних 
метрів. Лише уявіть — лампочки, що сяють 
із заходом сонця, прозорі та срібні елементи, 
диско-кулі, а внизу кружляють пари у вальсі 
почуттів. Магія, ніяк інакше. І саме тут відбув-
ся перший танець наречених — їх довгоочіку-
ваний вальс під авторську пісню про історію 
їхнього кохання під виконання Franko Band.
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Кращого ведучого, ніж Григорій Решетнік, для 
вишуканого балу годі й уявити. Тактовний, 
елегантний — він став маестро цього банкету.  
Та й загалом, весь зрежисований сценарій свята 
сповна відтворював величність Віденського балу. 
Виступ шоу-балету, що поклав початок балу, 
виступ чемпіонів України з бальних танців, 
«танець кохання» від балеруна та балерини —  
кожен з номерів  супроводжувався вишуканим 
інтро, пропрацьованими підводками і гармоній-
но вливався в картину вечора.
Неймовірною кульмінацією весілля стала ве-
чірня церемонія. Величний торт з проєкцією 
історії кохання наречених, обітниці, що тор-
кають серця, і грандіозний музичний салют  
у нічному небі.
Ввечері на сцену вийшов гурт KAZKA. Під їх 
відомі пісні та феєричне шоу танцювали усі гос-
ті. Але й тут, як і на кожному весіллі від Mopis 
Wedding, не обійшлось без сюрпризів. Наступ-
ними на сцену, неочікувано для нареченого, 
вийшов його улюблений дует TamerlanAlena —  
це був подарунок від коханої та її батьків. Ви-
ступи артистів, вишукана атмосфера балу та 
неймовірна жива музика від FRANKO band до 
п’ятої ранку запалили серця гостей та, без сум-
ніву, залишаться там назавжди.
Це було грандіозне весілля, що закрутило усіх 
у вихорі незабутніх емоцій, а для Олександра 
та Соломії розпочало нову, неймовірну главу 
їхнього кохання.
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kira-nova.com
@kiranova_dresses
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wedding-world.kiev.ua

wedding_world.kiev  

@weddingworldkiev

wedding_world.kiev

Київ, вул. Антоновича, 44, ЖК Chicago Central House
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victori.ua |      svadba.victori@gmail.com
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IRAKOVAL.com
contact@irakoval.com
irakovalwedding
irakovalcom
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maximabridal.com 

TMMaxima

maximabridal?utm_medium=copy_link

info@maximabridal.com 
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Щоб дізнатися, чи 
є у вашому регіоні 
представництво, —  
проскануйте QR код
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nataliyavilchuk.com/uk

nataliyavilchuk.official

nataliyavilchuk

info.bridal.vilchuk@gmail.com
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Curly_dress

KateRudomotova@gmail.com
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Ресторан&Готель&Spa
«Мисливський двір» 
Київ, вул. Славгородська, 49
Парк Партизанської слави
Ресторан +380 97 220 40 79
Спа-центр +380 44 507 13 29
Готель 3H +380 44 501 35 30 

Подробиці за тел.: +380 97 220 40 79 





Весілля у класичному стилі: 
основні атрибути

У роздумах, як здивувати гостей, які вже бачили багато тематичних і навіть  
екзотичних весільних церемоній? Влаштуйте класичне весілля з дотриманням усіх 
необхідних атрибутів. Вражайте своїх гостей елегантністю та вишуканою простотою.

Живі ніжні квіти, наречений у костюмі або смокінгу, наречена з довгим шлейфом, 
вишукане оформлення ресторану  — це все атрибути класичного весілля.

Наречена

Сукня нареченої має бути стриманою зовні, але виконаною з дорогих тканин (атласу  
чи шовку). Може бути як приталеного, так і пишного крою. Основне — довжина до підлоги.  
Колір — білий або айворі. Туфлі на тонкких подборах із закритим носиком, підбираються  
до тону сукні. Зачіска: волосся зібране догори або охайно викладені локони.

Наречений

Фрак, смокінг або костюм-трійка (з жилетом) — це варіанти одягу для нареченого.  
Окрім класичного чорного, одяг може бути темно-синього або сірого кольору. Сорочка —  
біла або блакитна. Доречною буде краватка або метелик. Аксесуар обирайте з натуральних 
тканин, бажано з шовку.

Гості

Готуючи весільні листівки-запрошення, обов’язково напишіть, у якому стилі відбудеться  
весілля, або вкажіть дрескод. Жінки мають підготувати вечірні сукні й відповідні аксесуари  
(капелюшки, клатчі), чоловіки — строгі костюми або смокінги.

Декор банкетного залу 

При декоруванні банкетного залу відмовтеся від яскравих кричущих деталей. Гостей потрібно 
садити за окремими столиками, накритими тканинними скатертинами. По центру столика — 
ваза з живими квітами (рекомендовано троянди). На столиках — іменні картки для гостей. 

Напої та страви

На весіллі у класичному стилі мають бути класичні напої та страви. Жодних екзотичних  
коктейлів чи закусок. З алкогольних напоїв підготуйте охолоджене класичне ігристе — 
Brut. Його рекомендовано вживати як аперитив, ідеально смакує з легкими закусками  
та стравами з риби.



Premier Hotel Dnister – all inclusive!
Весілля – особливо зворушлива, сповнена емоціями подія в житті. Урочистість 

буде незабутньою та романтичною, якщо Ви оберете Premier Hotel Dnister.  

Розташування готелю біля парку, просторі банкетні зали, цікаве меню та бездоган-

не обслуговування зроблять Ваше свято по-справжньому вишуканим.

До Ваших послуг:

• центральний зал ресторану – просторий зал, розрахований на великі  

весілля та банкети до 180 осіб;

• зал «Львівський» – затишний зал в пастельних тонах для сімейного свята 

до 70 осіб.

Спеціальна пропозиція для молодят

При замовленні банкету в одному зі залів готелю Ви отримуєте в подарунок:

• безкоштовне проживання у святково оформленому номері;

• романтичний сніданок в номері або в барі з панорамним видом на Львів;

• подарунок від готелю – шампанське та фрукти;

• безкоштовний пізній виїзд;

• знижки на проживання гостей;

• подарунковий сертифікат на святкування річниці весілля;

• унікальні інтер’єри готелю для красивої фотосесії;

• безкоштовний паркінг.

Premier Hotel Dnister 
вул. Матейка, 6, Львів 79007, Україна

+38 032 297 43 55

+38 032 297 43 63

restaurant@dnister.lviv.ua

dnister-hotel.phnr.com

Весілля у Львові!
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CONSTANTINOU BROS ASIMINA SUITES HOTEL

ЗАНУРЕННЯ У КОХАННЯ
ЧУДОВИЙ КЛІМАТ, БЛАКИТНЕ МОРЕ, СМАЧНА ТА ЗДОРОВА ЇЖА, ПОСТІЙНЕ ВІДЧУТТЯ ЛЕГКОСТІ ТА БЕЗТУРБОТНОСТІ 

ОТОЧАТЬ ВАС З ТОГО САМОГО МОМЕНТУ, ЯК ВИ СТУПИТЕ НА ЦЮ ЛЕГЕНДАРНУ, ОВІЯНУ ДАВНІМИ МІФАМИ ЗЕМЛЮ. 

САМЕ ТУТ, БІЛЯ СКЕЛІ ПЕТРА-ТУ-РОМІУ, НЕПОДАЛІК ВІД МІСТА ПАФОС, З МОРСЬКОЇ ПІНИ НАРОДИЛАСЯ ВРОДЛИВА 

ГРЕЦЬКА БОГИНЯ — ПОКРОВИТЕЛЬКА КОХАННЯ АФРОДІТА. ІСНУЄ ПОВІР’Я: ЯКЩО ЗАКОХАНІ СКУПАЮТЬСЯ  

В ЦИХ ЧАРІВНИХ ВОДАХ, ВОНИ ВЖЕ НІКОЛИ НЕ РОЗЛУЧАТЬСЯ.

Детальніше про готель:  
www.asimina-cbh.com

І вже хоча б тому варто прове-
сти свою весільну подорож тут,  
на прекрасному Кіпрі. Цей острів, 
з його численними романтичними 
історіями, створює ідеальні умови 
для медового місяця. Поринути в 
його чарівну атмосферу та насоло-
дитися цим незабутнім періодом 
у житті кожної пари вам допо-
може бездоганний сервіс феше-
небельного готелю Constantinou 
Bros Asimina Suites Hotel.
Розкішний п’ятизірковий бу-
тик-готель, що складається ви-
ключно з номерів категорії Suite, 
призначений тільки для дорослих 
гостей. У готелі є власний прекрас-

ний піщаний пляж і два басейни 
з прісною водою просто неба.  
А у кожному номері — просто-
рий балкон, де, насолоджуючись 

заходом сонця за келихом вина, 
ви відчуєте всю красу відпочинку 
тут. У деяких сьютах також є при-
ватні басейни й дерев’яні патіо.

Готель розташований у тихому 
місці неподалік від аеропорту  
Пафосу та в пішій доступності від 
центру респектабельного курорту, 
його історичних та культурних 
пам’яток, а також набережної  
з кафе і ресторанами.
Розслабитися і відновити сили піс-
ля прогулянок по місту можна в 
спа-центрі готелю — Elixir Spa —  
з широким вибором спа-про-
цедур для пар. В подарунок від 
готелю молодята отримають 
пляшку ігристого вина в день 
приїзду, прикрашений пелюст-
ками квітів номер і романтичну 
вечерю при свічках.
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ПОДОРОЖІ

ОДНОГО РАЗУ, ОБИРАЮЧИ ПОДАРУНОК ДЛЯ ПЛЕМІННИЦІ, Я ВИРІШИЛА 

ЗУПИНИТИСЯ НА ПАЗЛІ З КІЛЬКОМА ТИСЯЧАМИ ДЕТАЛЕЙ. ЗАЛИШИЛОСЬ 

НАЙЛЕГШЕ: ОБРАТИ КАРТИНКУ. ПЕРЕДІ МНОЮ БУЛИ СОТНІ КОРОБОК З ЧУДОВИМИ  

ІЛЮСТРАЦІЯМИ ВІД ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ТА РОМАНТИЧНИХ ФОТО ДО СИМПАТИЧНИХ 

КОТИКІВ ТА МАЛЬОВНИЧИХ ПЕЙЗАЖІВ. АЖ ТУТ МОЮ УВАГУ ПРИВЕРНУЛО ОДНЕ 

ЗОБРАЖЕННЯ. ЦЕ БУЛА ФОТОГРАФІЯ, НА ЯКІЙ З ДЕСЯТОК РІЗНОКОЛІРНИХ  

ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ ЛЕТІЛИ ПОНАД НЕЗВИЧНОЇ ФОРМИ СКЕЛЯМИ. ЦЕ ВИДІЛЯЛОСЬ  

З УСЬОГО ІНШОГО І БУЛО НАСТІЛЬКИ НЕТИПОВИМ, ЩО СПЕРШУ Я ПОДУМАЛА,  

ЩО ЦЕ МОНТАЖ, СПЕЦІАЛЬНО ПЕРЕБІЛЬШЕНИЙ ДЛЯ ЕФЕКТНІШОГО ВИДОВИЩА. 

ОДНАК ЦІКАВІСТЬ ВЗЯЛА ГОРУ, І Я ГЛИБШЕ ДОСЛІДИЛА ЦЕ ПИТАННЯ. КОЖНА  

НОВА СТОРІНКА В ІНТЕРНЕТІ ВІДКРИВАЛА ДЛЯ МЕНЕ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ  

НЕВІДОМОЇ РАНІШЕ МАГІЇ. ЗРЕШТОЮ Я ПОСТАВИЛА СОБІ ЗА МЕТУ ОДНОГО РАЗУ  

ВСЕ Ж ТАКИ ВІДВІДАТИ ЦЕ МІСЦЕ. НИМ ВИЯВИЛАСЬ ЦІЛКОМ РЕАЛЬНА МІСЦЕВІСТЬ: 

ОДИН З НАЙСТАРІШИХ ІСТОРИЧНИХ РЕГІОНІВ ТУРЕЧЧИНИ — КАППАДОКІЯ.

РОМАНТИЧНА 
КАППАДОКІЯ
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ПОПРИ ТЕ, ЩО ТУРЕЧЧИНА 

ДОСІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ОДНИМ 

ІЗ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 

ТУРИСТИЧНИХ НАПРЯМКІВ 

СЕРЕД УКРАЇНЦІВ,  

Я З ПОДИВОМ ДІЗНАЛАСЯ, 

ЩО САМЕ КАППАДОКІЯ СЕРЕД 

НАШИХ СПІВГРОМАДЯН  

НЕ ДУЖЕ ВІДОМА. МОЖЛИВО, 

ЦЕ ТОМУ, ЩО ВІДПОЧИНОК 

ТУТ ДОВОЛІ АКТИВНИЙ 

І ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД 

ЗАСМАГАННЯ НА ПЛЯЖІ  

З КОКТЕЙЛЕМ У РУЦІ.  

АБО Ж ТОМУ, ЩО ЦЕ МІСЦЕ 

БІЛЬШЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ 

ЗАКОХАНИХ, ЯКІ МОЖУТЬ  

ТУТ ПІД ЗАХІД СОНЦЯ  

ЗЛИТИСЯ У ВЕЧІРНЬОМУ 

ПОЦІЛУНКУ, ЩО ПЛАВНО 

ПЕРЕЙДЕ В ІНТИМНУ НІЧ.  

ТО Ж Я ВИРІШИЛА ВІДВІДАТИ  

ЦЕ МІСЦЕ, ЩОБ РОЗКАЗАТИ  

ПРО НЬОГО ВСІМ ЧИТАЧАМ  

WEDDING MAGAZINE ТА 

ЗАОХОТИТИ ЇХ ВКЛЮЧИТИ 

КАППАДОКІЮ У СВОЮ  

ВЕСІЛЬНУ КАЗКУ.  

НА ЩАСТЯ, ІНТЕРНЕТ  

ВІДКРИВАЄ ПЕРЕД НАМИ  

УСІ ДВЕРІ Й, ПРОАНАЛІЗУ-

ВАВШИ БЕЗЛІЧ ВАРІАНТІВ,  

Я ЗУПИНИЛА СВІЙ ВИБІР  

НА ТУРОПЕРАТОРІ  

YAMA TOUR, ЯКИЙ  

І ДОПОМІГ МЕНІ ЗДІЙСНИТИ  

ЦЮ ЧАРІВНУ ПОДОРОЖ.

мація спершу мене здивувала, 
але тоді я зрозуміла, що відри-
ваюсь від головного: місцевість 
тут надзвичайно красива.
Для людей, які люблять гори 
чи скелясті пейзажі, Каппа-
докія може видатися мало 
не раєм. Настільки різно-
манітних скель, як тут, я не 
бачила більше ніде. До речі, 
раніше люди жили прямо в 
них, видовбуючи своє житло 
в камені. Щоб максимально 

На під’їзді до міста я все ре-
тельніше вдивлялася у небо, 
щоб нарешті наживо побачи-
ти знайомі з картинок видо-
вища. Але, як я не старалася, 
кулі бачила лише в сувенірних 
магазинчиках, які були поряд з 
дорогою. Помітивши мою роз-
губленість (напевно, таку ж, як 
і в більшості туристів), водій 
пояснив, що кулі тут літають 
не цілодобово, а запускають їх 
лише двічі на день. Ця інфор-

зануритися в атмосферу ста-
рого міста, я обрала готель, 
облаштований в одній із та-
ких гір. Це був Yunak Evleri. 
Більшість номерів знаходять-
ся саме в таких давніх ске-
лястих печерах. Попереджаю: 
позаяк це буквально гора, то 
зв’язку і Wi-Fi в номерах не-
має. Але це спонукатиме вас 
ще більше насолоджуватися 
один одним, забувши про те, 
що десь ще є інші люди. 

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО ТА НЕЗВИЧНИЙ ГОТЕЛЬ

Автор: Віта Брикса
Фото: Артем Скорина,  
Артем Прончаков
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Накупавшись вдосталь в од-
ному з басейнів на території 
готелю, я поїхала на першу 
заплановану оглядову екскур-
сію. Це були грибоподібні 
гори в долині Пашабаг. Вони 
є одним із символів Каппа-
докії. Ви точно впізнаєте це 
місце, адже їх схематичне 
зображення красується мало 
не на кожній брошурі чи су-
венірі. Вже здалеку видно, які 
вони популярні: тут багато як 
туристів, так і місцевих, які 
гуляють по дерев’яних сходах 
і роблять селфі, обіймаючись. 
Ці скелі — виключно природ-
не явище, хоча, на перший 
погляд, може здатися, що 
їх створила розумна істота. 
Виглядає так, ніби величез-
ні кам’яні голки встромив 
в землю якийсь велетень, а 
щоб вони краще трималися, 
поклав згори плаский камінь. 
Насправді ж така форма утво-
рена завдяки вулканічній лаві, 
яку обтесало водою і вітром. 

Ще більш незвична форма 
скель в Долині кохання. Коли 
розпитуєш про них у когось 
з місцевих, вони одразу міня-
ються в обличчі та загадково 
посміхаються. А все через те, 
що ці скелі своєю формою 
дещо нагадують будь-якій 
дорослій людині. Сюди з’їжд-
жаються люди зі всього світу, 
щоб зробити пропозицію, від-
найти втрачене кохання або 
просто вдвох насолодитися 
цим дивом природи. Тут без-
ліч локацій для фото, кілька 
столиків, де можна випити 
турецького чаю, а також гой-
далка у формі серця, на якій 
вас із коханим сфотографу-

ють і одразу ж запропонують 
це фото в милій дерев’яній 
рамочці. Атмосфера в цьому 
місці максимально роман-
тична й спонукає будь-кого 
зізнатися в коханні, навіть 
якщо до цього робив це сотні 
разів. Велика кількість диво-
вижних скель, у яких раніше 
були храми, монастирі, а та-
кож домівки людей, зберег-
лася в Національному парку 
Гьореме, розташованому в 
однойменному місті — куль-
турному центрі Каппадокії. 
Після відвідування цього 
парку обов’язково зупиніть-
ся в ресторанчику Keyfi Ala, 
що знаходиться неподалік, та 
насолодіться справжніми ше-
деврами турецької кухні. 

Наш політ на кулі був запла-
нований на наступний день. 
Через те, що трансфер з готе-
лю відправляється о четвертій 
ранку, більшість молоді вирі-
шує взагалі не лягати спати, 
а побути ще зайву хвилинку 
вдвох, або ж покурити аромат-
ний кальян на одній з видових 
терас готелю. Нам пощастило: 
місяць був у повні, що разом 
з теплою підсвіткою гір ство-
рювало незабутню атмосферу 
казкової східної ночі. Це була, 
безперечно, одна з найприєм-
ніших ночей в моєму житті, 
яка зрештою переросла в один 
із найкращих світанків разом 
із повітряними кулями. 

ТІ САМІ КАМ’ЯНІ СТОВПИ

ДОЛИНА КОХАННЯ ПОЛІТ НА КУЛІ
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Споглядати дане видовище  
з екрана — це одне, а бачити 
наживо, як сотні різноколірних 
куль одночасно з тобою здій-
маються вгору, щоб прямувати 
за вітром понад старим містом 
 і горами, — це настільки вра-
жає, що важко описати слова-
ми. Побачити таке, особливо 
якщо з вами кохана людина, 
однозначно повинен кожен, хто 
любить дивуватися і відчувати 
нові емоції. По закінченню цієї 
подорожі пілот привітає вас ке-
лихом шампанського і вручить 
сертифікат, який поповнить 
вашу скарбничку спільних вра-
жень. Мій неймовірний політ 
на кулі організувала компанія 
Sky Way Balloons, за що їм  
величезна вдячність.

Якщо ж ви стомилися від ак-
тивностей, хочете відпочити, але 
й не проти глибше зануритися 
в культуру місцевого населен-
ня, раджу відвідати гончарську 
майстерню Sultan Ceramic в мі-
стечку Аванос, що з давніх часів 
відоме цим ремеслом. В ній вам 
проведуть цікавезну екскурсію, 
на якій покажуть всі етапи 
гончарства — від замісу глини 
та ліплення на спеціальному 
кругу до випалювання готових 
виробів в печі й оздоблення їх 
майстрами. Все не тільки відбу-
деться на ваших очах, вам ще й 
запропонують спробувати свої 
сили в даному ремеслі та про-
ведуть веселий майстер-клас.

Як я вже згадувала раніше, 
люди в цьому регіоні жили 
прямо в скелях. Такі житла 
тут зустрічаються практич-
но всюди. Але підземне мі-
сто Каймакли — однозначно 
найбільш дивовижне зі всього 
баченого раніше. Місто являє 
собою систему тунелів і кім-
нат, видовбаних в гірській по-
роді. Загалом воно складається 
аж із восьми рівнів. Терито-
рія настільки велика, що спу-
ститись сюди є справжньою 
пригодою. На вході в один  
з тунелів навіть висить таб-
личка «Спустившись сюди, ви 
зможете вийти тільки повні-
стю завершивши обхід». Тріш-
ки моторошно звучить, чи  
не так? І справді, місце точно 
не для всіх, але якщо ви все 
ж таки ризикнете спуститись, 
на вас чекає ще одна невелич-
ка пригода, про яку ви потім 
навперебій будете розказувати 
своїм друзям: про те, як мало 
не застрягли у вузькому про-
ході, або про те, як зробили 
фото і побачили, що на ньо-
му навколо вас дивне світло, 
що ніби зображає вашу ауру.  
Тут навіть в повітрі витає міс-
тика і загадковість.

ГОНЧАРСТВО

ПІДЗЕМНЕ МІСТО ЧАС ЇХАТИ ДОДОМУ…

Зрештою, повернувшись із 
поїздки додому, я зрозуміла, 
що Каппадокія, попри створе-
ний імідж регіону із повітряни-
ми кулями, тільки ними не об-
межується. Це місце із давньою, 
яскравою історією й унікаль-
ним природним ландшафтом 
ідеально підходить як для зви-
чайної відпустки, так і для ме-
дового місяця. В ній безліч ло-
кацій, на яких можна повною 
мірою проявити свій креатив  
і зробити чудові фото. Тут ви 
зустрінете чи не найпрекрасні-
ші заходи сонця (хоча б один 
раз зустріньте його в Роже-
вій долині). Це край, в якому 
можна годинами насолоджу-
ватися компанією один одно-
го на фоні неземних пейзажів.  
І, звісно, тут можна політати 
на повітряній кулі разом із 
сотнями інших куль. Каппа-
докія — казковий край, який 
зуміє вас здивувати.

Дякуємо туроператору Yama Tour,  
особисто Mr Mehmet Kececi,  
а також компанії Group Especial,  
та особисто Mr Abdullah Inal   
за допомогу в організації подорожі.

www.yamatours.com
www.groupespecial.com
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ПОДОРОЖІ

ЯКЩО ЗВЕСТИ НАНІВЕЦЬ ВСІ 

ТРАДИЦІЙНІ БАЛАЧКИ ПРО ТЕ,  

ЩО МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ —  

ЦЕ (ГОЛОСОМ ТАМАДИ  

З ДЕВ’ЯНОСТИХ ) ПЕРШИЙ КРОК 

НА ДОВГОМУ СПІЛЬНОМУ ШЛЯХУ 

В ЖИТТІ ПОДРУЖЖЯ (КІНЕЦЬ 

ЦИТАТИ), ТО ПОСТАЄ ПРОСТЕ  

ТА КОНКРЕТНЕ, ЯК ГРАБЛІ, 

ПИТАННЯ: ПРОВЕСТИ ХАНІМУН, 

ЯК УСІ, АБО ЗРОБИТИ ЩОСЬ 

ЕКЗОТИЧНЕ, СКАЖЕНЕ І ТАКЕ,  

ЩО ЗАПАМ’ЯТАЄТЬСЯ.

І якщо з першим варіантом все 
більш-менш зрозуміло, пальмоч-
ки там, цьомчики, шведський 
стіл, лебеді на ліжку, пакет «все 
включено» і не виходимо за те-
риторію готелю до від’їзду, то 
другий — хоч і притягує шале-
ні думки, але часто залишається 
недоопрацьованим та відкину-
тим. Аналогія з граблями — не 
випадкова: часто в метушні ве-
сільних приготувань організація 
медового місяця відбувається за 
залишковим принципом й іноді 
в останній момент. Тоді, звичай-
но, спланувати справжню приго-
ду вже ніколи, і в хід іде тра-
диційний сценарій — увімкнути 
режим «тюленчика на пляжі».
Саме на такий випадок ось 
вам круті ідеї та цілий готовий 
сценарій захопливої пригоди, 
яку і самим пережити цікаво, 
і всім знайомим розказати не 
соромно, хіба що хтось поза-
здрить, але то таке. 

ПО-ТАНЗАНІЙСЬКИ
ХАНIМУН
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ТОЖ ЛЕТИМО В АФРИКУ, 

ЗАНУРЮЄМОСЯ НА КОНТИНЕНТ, 

ЇДЕМО НА СПРАВЖНЄ САФАРІ 

«ВЕЛИКОЇ П’ЯТІРКИ» НА 

СПЕЦІАЛЬНОМУ КРАСИВОМУ 

ДЖИПІ, НА СВІТАНКУ ЗЛІТАЄМО 

НАД САВАНОЮ НА ФАНТАСТИЧНІЙ 

ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ ТА ЙДЕМО ПО 

БЛАГОСЛОВЕННЯ ДО ВОЖДЯ 

МІСЦЕВОГО ПЛЕМЕНІ… ЦІКАВО? 

ЗАТАМОВУЄ ПОДИХ! СТРАШНО? 

СПЕРШУ ТАК, АЛЕ ПОТІМ НІ. БО, 

ПО-ПЕРШЕ, ВИ ТЕПЕР РАЗОМ, 

А ПО-ДРУГЕ, МИ ПОЇХАЛИ ТА 

СПРОБУВАЛИ УСЕ ЦЕ НА СОБІ  

ЗА ЗАПРОШЕННЯМ TANZANIA  

TOURIST BOARD ТА GOSHENI  

SAFARIS AFRICA. І ВИЯВИЛОСЯ, 

ЩО НЕ ТАК І СТРАШНО ХОДИТИ  

В АФРИКУ ГУЛЯТИ

Насамперед всі знають, що ос-
трів Занзібар в Танзанії — це 
класний пляжний відпочинок, 
а от материк окутаний мра-
кобісними та давно не акту-
альними чутками про щеплен-
ня, лихоманку тощо, давно в 
минулому, обов’язкових ще-
плень немає, як і підстав хви-
люватись за своє здоров’я. Все 
безпечно та цивілізовано.
Щоб перший контакт з конти-
нентальною Африкою пройшов 
гладенько — зупиняємось в ча-
рівному п’ятизірковому готелі 
Gran Melia Arusha з неймовір-
ним краєвидом на гору Меру. 
Саме з Аруші починається біль-
ша частина сафарі-турів та схо-
джень на Кіліманджаро. Якщо  

ВІДКРИВАЄМО 
ДЛЯ СЕБЕ
ТАНЗАНІЮ
підкорення найвищої гори 
континенту не входить у ваші 
плани — принаймні відвідайте 
Kilimanjaro National Park, 
звідки беруть початок усі тре-
кінгові маршрути на вершину. 
Тож ніщо не заважає разом з 
коханою людиною поїхати в 
саме серце найкращого у сві-
ті сафарі-парку Серенгеті та 
одночасно затамовувати по-
дихи, побачивши левове по-
лювання на зебру, дивуватися 
масштабам великої міграції 
антилоп гну, разом порадіти 
за успішного сервальчика з 
мишкою в роті, розворуши-
тись, побачивши, як малень-
кий гепардик гордо лежить 
поряд з мамою, або як сло-

неня ніжиться з батьками… 
Разом емоційно сприйняти 
справжній тваринний світ у 
живій первозданній приро-
ді, десь розчулитись, а десь і 
посміятись, разом пізнавати 
дике життя — це дуже осо-
бисті та кожного разу уні-
кальні переживання, яких не 
знайдеш на пляжі. 
Сюди можна додати трошки 
екстриму та зовсім не тро-
шки романтики, якщо замо-
вити у компанії Adventures 
Aloft шалену пригоду – по-
літ на повітряній кулі! Вдо-
світа на джипі ви приїдете 
до точки старту та вип’єте 
кави, спостерігаючи, як вашу 
кулю наповнюють гелієм,  

а потім разом відірветеся від 
землі! Це неможливо порів-
няти з літаком або гелікоп-
тером, це треба лише відчу-
ти. Тихо рухаючись по небу, 
ви вдвох дивитесь, як повіль-
но савана заливається соняч-
ним світлом, поки досвідче-
ний капітан видивляється 
навколо цікавих тварин та 
піддає газу до купола. Вни-
зу видно і стайки буйволів, 
і кумедно бігаючих жира-
фів, і місця водопою імпал, 
звірині стежки та грязьові 
ванни, які приймають сло-
ни від спеки… Все це триває 
близько години, але суб’єк-
тивно — це погляд на казку 
від першої особи, який три-
ває набагато довше. А якщо 
раптом хтось ще зволікає з 
пропозицією, то знайте — 
зробити її варто саме там, 
прямо в небі! 
По приземленню вас обов’яз-
ково за традицією пригостять 
шампанським, а невдовзі  —  
нагодують смачним сніданком 
прямо посеред савани.                  
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ВИРУШАЄМО ДАЛІ. ЦЬОГО РАЗУ —  

ДО НЕЙМОВІРНОГО САФАРІ-ПАРКУ 

ТАРАНГІРЕ, ДЕ ЛЕВИ МОЖУТЬ 

ХОВАТИСЬ В КІЛЬКОХ МЕТРАХ 

ВІД ҐРУНТОВОЇ ДОРОГИ ТА 

НАОЧНО ПОЯСНИТИ, ЧОМУ ВСЕ 

Ж ТАКИ НЕ ВАРТО ЗАЛИШАТИ 

ДЖИП БЕЗ ДОЗВОЛУ ГІДА. 

ТУТ Є І ТЕРМІТНИКИ ВИЩЕ ЗА 

ЛЮДСЬКИЙ ЗРІСТ, І ДИВОВИЖНО 

ПРОВОРНІ ДИКІ КНУРИ, І КУМЕДНІ 

СУРИКАТИ. ШКОДА, ЩО ВОНИ 

НЕ ХОДЯТЬ РАЗОМ, ЯК ТИМОН ТА 

ПУМБА, АЛЕ ЗА ХОРОШОЇ ФАНТАЗІЇ 

ЦЕ НЕ СКЛАДНО СОБІ УЯВИТИ.

Саме тут є можливість поба-
чити не тільки зухвалих полі-
гамних левів, а й справжніх 
моногамів дикої природи — 
маленьких дікдіків. Ці наймен-
ші у світі антилопки знаходять 
свою пару та вже не розста-
ються з нею все життя, разом 
виживають та ростять діток по-
серед небезпечної савани. Якщо 
ви побачите одного з них, ймо-
вірно, це самець, який мужньо 
оцінює, наскільки ви небезпеч-
ні, поки його кохана ховається 
в кущах. За традицією, побачи-
ти їх удвох — це добрий знак 
для молодої пари.
Дуже цікавим заняттям стане 
пошук Великої африканської 
п’ятірки (лева, носорога, сло-
на, леопарда та буйвола). Але 
не менш цікавим буде скласти 
свою особисту Маленьку п’ятір-
ку диких улюбленців. 
Організацію сафарі найкраще 
довірити професіоналам. Ми 

«ВЕЛИКУ П’ЯТІРКУ»
ШУКАЄМО 

звернулись до Gosheni Safaris 
та були приємно здивовані як 
якістю організації, так і зруч-
ністю автомобіля і професіона-
лізмом гіда. Насправді від гіда, 
його спостережливості та осо-
бистих якостей залежить чи не 
половина успіху всього сафарі, 
тож саме до його вибору слід 
поставитись дуже ретельно.

Зупинятися на ніч під час сафа-
рі, безумовно, варто прямо по-
серед парків. Таку можливість 
дають люксові кемпінги, де од-
ними з найкращих, безперечно, 
є Acacia Luxury camps. Уявіть 
собі віп-палатку, що за комфор-
том майже не поступається но-
меру п’ятизіркового готелю, де 
стоять стаціонарні якісні меблі, 
є окремі душ, туалет та навіть 
справжня ванна. І все це посе-
ред природи, від якої відділяє 
лише товстий шар брезенту. 
Дикі та небезпечні звірі звикли 
оминати житло людей, а от гі-
єна чи антилопа цілком може 
розбудити вас своїми звуками. 
Тут можна добряче полоско-
тати собі нерви. Крім того, на 
вас чекає повноцінна вечеря в 
палатці-ресторані, а потім — 
сеанс неймовірного видовища: 
засіяного зірками неба поруч 
з вогнищем. І безмежна дика 
природа на кілометри навколо.

Ще однією захопливою приго-
дою стане відвідування одного 
з місцевих племен масаїв, що 
проживають в традиційних се-
лищах та не відмовляються від 
старовинного способу життя. 
Це дивовижне суспільство хоч і 
має досить специфічні погляди 
на шлюб та сім’ю, які напевне 
вас повеселять, проте залиша-
ється вірним собі та відмовля-
ється змінюватись.
Останню ніч на континенті ми 
вирішили провести в екоготелі 
Pamoja Olea Farm Lodge, де  
самостійно вирощують овочі та 
фрукти, та підтримують місцеві 
фермерства й господарства. 
З цього лоджу дуже легко діста-
тися до неймовірного кратеру 
вулкана Нгоронгоро, який за-
служено називають природним 
чудом світу. Гарантуємо, що 
світлина з панорамою кальдери 
цього вулкана увійде у ваш сі-
мейний альбом. 

Ф
о
то

: 
М

а
гд

а
ле

на
 К

ул
а
 М

а
нч

и

Ф
о
то

: 
К
р
ей

г 
С
ті
ве

нс
о
н

128 weddingmagazine.com.ua



ПІСЛЯ ТАКОГО ЕКШЕНУ 

ОБОВ’ЯЗКОВО ВАРТО ПОЇХАТИ НА 

ЗАНЗІБАР ТА ТРОШКИ УВІМКНУТИ 

СВОГО ВНУТРІШНЬОГО ТЮЛЕНЧИКА 

(ВІН Є В КОЖНОМУ ІЗ НАС). ДІЙСНО, 

ПІСЛЯ ТАКИХ ВРАЖЕНЬ СПОКІЙНИЙ 

ПЛЯЖНИЙ ВІДПОЧИНОК БУДЕ 

ДУЖЕ ВДАЛИМ ДОПОВНЕННЯМ, 

ДОЗВОЛИТЬ РЕЛАКСНУТИ ТА 

УСВІДОМИТИ ПОБАЧЕНЕ. 

Неймовірно комфортно зробити 
це в одному з автентичних та бути-
кових готельчиків на Занзібарі. Ми 
порадили б Sharazad Boutique 
Hotel — невеликий атмосферний 
резорт на східному пляжі Джамбі-
ані, яким володіє подружня пара, 
що залюбки розкаже вам і свою 
романтичну історію, пов’язану, зви-
чайно ж, з Танзанією. Плавання в 
блакитних водах Індійського океа-
ну, відпочинок у гамаку прямісінь-
ко на пляжі, частування свіжими 
морепродуктами, відвідування ост-
рова Nakupenda (що переклада-
ється з суахілі як «я тебе кохаю»), 
що зникає посеред океану, —  
усе це стане яскравим фіналом ва-
шої незабутньої подорожі. 
Саме таким може стати ваш 
ханімун по-танзанійськи — ці-
кавим, екстремальним та надзви-
чайно емоційним.

За організацію поїздки дякуємо Tanzania Tourist Board, Gosheni 

Safaris та Sharazad Boutique Hotel. 

А ТЕПЕР
НА ПЛЯЖ…
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+ 38 067 942  73 14

Щоб дізнатися, чи 
є у вашому регіоні 
представництво, —  
проскануйте QR код

Весільні сукні від весільного 
бренду №1 в Україні

За 20 років роботи — більше 
50 000 наречених в 32 країнах 
на п’яти континентах.

Дві колекції на рік  
(понад 100 моделей).

У будь-якому регіоні 
пропонуємо тільки ексклюзив-
не представництво.
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