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2021 рік був неймовірно яскравим та сповненим красивих
весіль. Одні наречені готувалися до свята два роки, інші —
кмітливо приймали рішення і планували урочистість всього
декілька тижнів. Але можна з точністю сказати, що абсолютно всім довелося керуватися ситуацією з пандемією, яка
не просто змусила весільних спеціалістів пристосуватися до
нових реалій, а й підвищити свій професіональний рівень.
На прикладі гучних зіркових весіль хочемо показати тобі,
що під час пандемії святкування потребує більшої концентрації на збереженні здоров’я та захисті наречених і гостей,
але все-таки воно може бути як камерним і затишним, так
і масовим й розкішним. Більшість знаменитостей вибирали
власні маєтки та вілли як локацію для весілля, тому можна стверджувати, що ця тенденція буде прослідковуватися
й у 2022 році. А тому варто розглянути варіанти «домашнього» весілля у красивому заміському будинку, церемонію
на подвір’ї з охайною територією та банкет просто неба
з кейтерингом. Та певно, що найважливішим у весіллях стає
не просто місце, формат чи стиль, а індивідуальність свята,
яка передає характери та вподобання наречених і повністю
занурює гостей в їхню історію кохання.
Також варто зауважити, що всі жінки світу скучили не тільки
за красивими образами селебрітіз з червоних хідників, а й
самі вже воліють одягнути ошатні вбрання. У 2022 році наречені можуть змінювати стільки весільних суконь, скільки
їм забажається — від королівських пишних до мінісуконь, як
це вже продемонстрували Айві Гетті та Періс Гілтон.
Ти з ними?

ШОУРУМ ВЕСІЛЬНИХ ТА ВЕЧІРНІХ НАРЯДІВ
Київ, Харківське шосе, 19
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bridal.gallery.kiev
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16. П’ять образів — три обкладинки.
Більше ідей для весільного дня
CELEBRITIES
18. Найгучніші весілля знаменитостей
2021 року.
ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ
24. Поради від відеографів BS Pro: Скажи
п’ять «НІ» під час фільмування весілля.
26. Гайд по трендах від La Famiglia Catering.
Три весільні тенденції, які захоче
спробувати кожна наречена.
МОДА
28. Тренд «Діснеївські принцеси».
Світові дизайнери включають у свої
лінійки сукні для наречених-принцес.
30. Тренд «Рукавички». Чорні шкіряні, білі атласні
з блиском, нюдові напівпрозорі з драпуванням
рукавички стають чудовим акцентним
аксесуаром у образі.
32. Тренд «Об‘ємні рукави». Хвиля поціновувачів
80-х не вщухає, а відлуння весільної сукні
принцеси Діани продовжують з‘являтися
у колекціях 2022 року.

Crystal Group
+38 095 889 99 99
crystalgroup.ua
@crystalgroup.ua

34. Тренд «Банти». Нареченим сподобався
ляльковий декор, а отже, дизайнери радо
продовжують його застосовувати.
36. Тренд «Переосмислена класика». Такої кількості
пишних суконь у весільних колекціях давно вже
не було. Звичайно, бальне вбрання завжди буде
мати попит у наречених, але класичний стиль
дизайнери трохи переосмислили.
W-СТИЛЬ
40. Ідеї для твого стильного весілля.
КРАСА
46 З турботою про себе. Догляд за шкірою
необхідно поєднувати з релаксуючими
процедурами, аби отримати максимум
задоволення та ефекту.
48. Must have. Гладка шкіра, чуттєві вуста
та грайливий шлейф ніжного парфуму —
бренд Mary Kay знає, що потрібно
нареченій.
50. Букет нареченої. А що, якщо твої
парфуми будуть продовжувати, зливатися,
гармоніювати, переплітатися з букетом
і матимуть схожі квіткові композиції?

Букет нареченої:
AngelFlowers
By V. Savitskaya
+38 067 503 17 74
angelflowers.ua
@af_angelflowers
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МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
НА МАЛЬДІВАХ

ОБКЛАДИНКИ
Фото: @olesya_iskova
Відео: @bs_pro
Модель: @victoria_palatnaya
MUA: @juliadzhulay
Зачіски: @nekrasovamua
Сукні: @katycorso_official
Аксесуари:
@faiza_khalilova_accessories
Ювелірні прикраси:
@crystalgroup.ua @graffkiev
Букети: @af_angelflowers
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52. Кохання з першого погляду.
Зачаровувати природною красою,
ніжністю і чуттєвістю допоможе
правильний макіяж — витончений,
прозорий і делікатний.
РЕАЛЬНЕ ВЕСІЛЛЯ
54. Класика поза часом: розкішне камерне
весілля. Ідея та втілення: компанія
подій Domino та компанія Golubchik.
58. Тревел-wedding весільного організатора.
Ідея та втілення: весільне агентство
Big Wedding.
60. У вихорі танцю. Весілля з ніжним
градієнтом та хвилеподібною
асиметрією. Ідея та втілення:
весільне агентство Big Wedding.
62. Витончене весілля у пастельних тонах.
Ідея та втілення: весільне агентство
Big Wedding.
64. Перша скрипка у солодкому весіллі.
Ідея та втілення: весільне агентство
Wedisson event.
66. Love Me Tender. Ідея та втілення:
Весільне агентство BestDayEver.

Crystal Group
+38 095 889 99 99
crystalgroup.ua
@crystalgroup.ua

КОЛЕКЦІЇ
Українські бренди демонструють
останні колекції весільної моди.
68. Tina Valerdi
70. Perfioni
72. Elena Morar
БАНКЕТ
76. Італійське весілля.
78. Eden Resort. Увага! Перезапуск.
ПОДОРОЖІ
84. Мальдіви — найідеальніше місце
для медового місяця.
90. Канарські острови: весільна подорож
на Тенерифе.
94. АДРЕСИ
96. CITYHOTEL — панорамна локація для
весілля у самісінькому серці столиці
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26-27 лютого
КИЇВ УКРАЇНА
МІЖНАРОДНИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР

«ПАРКОВИЙ»

T
EXPO Wedding Fashion — це виставка та
покази весільних суконь українських виробників, де представлені кращі національні
бренди, які користуються попитом на міжнародному ринку. Ця виняткова в Східній Європі
подія проходить у Києві з 2016 року.
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П’ЯТЬ ОБРАЗІВ –
ТРИ ОБКЛАДИНКИ
ЧИ СКЛАДНО ЗУПИНИТИ СВІЙ ВИБІР НА ОДНІЙ ВЕСІЛЬНІЙ
СУКНІ? ДУЖЕ! АЛЕ З ТИМ РІЗНОМАНІТТЯМ ФОРМАТІВ ТА СТИЛІВ
ВЕСІЛЬ, ЯКІ ПОПУЛЯРНІ ЗАРАЗ, ХОЧЕТЬСЯ ВКОТРЕ НАГАДАТИ
НАРЕЧЕНИМ, ЩО ВОНИ МОЖУТЬ ПРИМІРЯТИ БУДЬ-ЯКИЙ ОБРАЗ,
БА НАВІТЬ ЗМІНИТИ ДЕКІЛЬКА ЗА ОДНЕ СВЯТКУВАННЯ.
ТА ВАЖЛИВО ВСЕ-ТАКИ ЗАЛИШАТИСЯ СОБОЮ, ПІДКРЕСЛИВШИ ВБРАННЯМ Й АКСЕСУАРАМИ СВОЇ ХАРАКТЕР І СМАК.

Сукня Stefanie,
бренд Katy Corso

Сережки «Крила Ангела»,
біле золото, діаманти
від СRYSTAL GROUP

Букет нареченої
з троянд і гортензій
від AngelFlowers
by V.Savitskaya
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Головною героїнею номеру стала модель Вікторія
Палатна, для якої стилісти журналу створили
п’ять різних весільних образів. Для обох обкладинок друкованої версії ми обрали трендовий лук з сукнею у стилі сучасних принцес з
мерехтливим блиском та грайливим пір’ям, а
також футуристичний образ із блискучою сукнею з паєток з гострими плечима, глибоким
декольте та довгими рукавами. Аби обкладинка
діджитальної версії кардинально відрізнялася від
друкованих, було обрано незвичайний весільний
образ з силуетного вбрання на бретелях, яке доповнило болеро з об’ємними драматичними рукавами. Під час фотосесії Вікторія приміряла романтичний класичний образ з пишною сукнею
зі спущеними рукавами з модними нині бантами та вбрання з іспанськими мотивами зі знімною спідницею-шлейфом і воланами.
Всі сукні гармонійно заміксовані з розкішними
прикрасами з діамантами, стильними аксесуарами й ароматними букетами, а образи завершено
зачісками та акцентним макіяжем.

Сукня Nino,
бренд Katy Corso

Сукня Fibi,
бренд Katy Corso

Сережки Harry Winston
з білого золота, та з діамантами
від СRYSTAL GROUP

Обручка Graff з білого
золота та з діамантами
від СRYSTAL GROUP

Сережки Harry Winston
з білого золота та з діамантами
від СRYSTAL GROUP
Букет нареченої
з сухоцвіттям
і протеєю
від AngelFlowers
by V.Savitskaya

Сукня Avrora,
бренд Katy Corso

БІЛЬШЕ
ІДЕЙ ДЛЯ
ВЕСІЛЬНОГО
ДНЯ

Сережки Bellduc з білого
золота та з діамантами
від СRYSTAL GROUP

Фото: @olesya_iskova
Відео: @bs_pro
Модель: @victoria_palatnaya
MUA: @juliadzhulay
Зачіски: @nekrasovamua

Сукня Banty,
бренд Katy Corso

Сукні: @katycorso_official
Обручка Graff
з білого золота
та з діамантами
від СRYSTAL GROUP

Аксесуари:
@faiza_khalilova_accessories
Ювелірні прикраси:
@crystalgroup.ua @graffkiev
Букети: @af_angelflowers
weddingmagazine.com.ua
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СELEBRITIES

2021 РІК БУВ НАСИЧЕНИЙ НА ЗІРКОВІ ВЕСІЛЛЯ. ОДНІ ЗНАМЕНИТОСТІ
СВЯТКУВАЛИ СВОЇ УРОЧИСТОСТІ ВДОМА У ТІСНОМУ КОЛІ, ІНШІ
ВЛАШТОВУВАЛИ МАСОВІ СВІТСЬКІ ЗАХОДИ З СОТНЯМИ ГОСТЕЙ. АЛЕ
АБСОЛЮТНО ВСІ БУЛИ СТУРБОВАНІ СИТУАЦІЄЮ З КОВІДОМ, А ТОМУ
ЗНАХОДИЛИ МОЖЛИВОСТІ, ЯК ЗАПОБІГТИ ЙОМУ НА СВЯТІ. І ХОЧА ВСІ ВЖЕ
ПРИСТОСУВАЛИСЯ ДО ЦЕРЕМОНІЙ У ЧАСИ ПАНДЕМІЇ, ВОЧЕВИДЬ, ЩЕ НЕ
СКОРО СВІТ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДО ПОВНІСТЮ БЕЗТУРБОТНИХ СВЯТКУВАНЬ.

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ 2021
Жасмін Тукс
і Хуан Давид
Борреро
Вінчання «янгола» Victoria’s
Secret Жасмін Тукс та сина віцепрезидента Еквадору, топменеджера Snapchat Хуана Давида
Борреро відбулося 4 вересня у
церкві Святого Франциска XVI
століття Кіто. Арка входу до собору, прохід до вівтаря — все
було прикрашене білими квітами. Серед гостей були колеги
Жасмін — моделі Сара Сампайо,
Джозефін Скрівер, Лаїс Рібейро
та Кедсі Мерріт. Весільну сукню Жасмін Тукс створив ліванський дизайнер Zuhair Murad.
Мереживна сукня-трансформер
складалася з сукні з довгими
рукавами та коміром-стійкою
і верхньої знімної гладкої пишної спідниці з довгим шлейфом.
Головні акценти розставлені
на тонкій талії за допомогою
драпованого широкого поясу,
витонченої прозорої спинки
з рядом ґудзиків та мереживного «шлейфу-вставки» з вишивкою з перлин і паєток. Доповнив
образ обідок із довгою фатою
з мереживним кантом.
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НАЙГУЧНІШІ ВЕСІЛЛЯ

Дженніфер Гейтс
і Наєль Нассар
25-річна Дженніфер вийшла
заміж за професійного наїзника з єгипетським корінням Наєля Нассара. Весілля
тривало два дні та відбулося
у розкішному маєтку нареченої в окрузі Вестчестер, штат
Нью-Йорк. Масштабна підготовка в останні кілька тижнів велася цілодобово: ідилічна кінна ферма змінилася до
невпізнання, перетворившись
на гламурну локацію. Зокрема

було зведено скляні оранжереї
для святкової вечері та напівкруглу сцену, все прикрасили
білими квітами, а на території
розмістили пересувні туалетні
кабінки. Спочатку 15 жовтня
пара влаштувала церемонію за
мусульманськими традиціями
в саду. На ній присутні були
лише найрідніші.
А от наступного дня приїхало
300 гостей — всі були вакцинованими, обов’язково робили тест на ковід напередодні
святкування, носили маски та
дотримувалися дистанції. До
вівтаря наречена йшла у сукні А-силуету з верхом з ніжного французького мережива,
заниженою талією і довгими
рукавами від Vera Wang. Доповнила образ Дженніфер
довгою фатою та маленьким
букетом з конвалій. Наєль зупинився на класичному смокінгу від Armani. Розважав гостей гурт Coldplay, а з батьком
Дженніфер станцювала під
пісню Елтона Джона Can You
Feel The Love Tonight з мультфільму «Король Лев». Весілля пари оцінюють приблизно
у два мільйони доларів..

Лілі Коллінз
і Чарлі Макдавелл
32-річна зірка серіалу «Емілі в
Парижі» Лілі Коллінз вийшла
заміж за 38-річного режисера
Чарлі Макдавелла. Урочистість
відбулася 4 вересня. Локацією
для весілля закохані вибрали
гарячі джерела Дантон, які розташовані в штаті Колорадо. На
церемонії Лілі з’явилася в обтислій мереживній сукні з флористичними візерунками, довгими
рукавами та комірцем-стійкою.
Завершив образ мереживний
кейп із капюшоном. Наречена довірила створення вбрання
американському бренду Ralph
Lauren. Вона мріяла про казкову
сукню, але без багатошарових
пишних спідниць — і дизайнери втілили мрію у реальність.
weddingmagazine.com.ua
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Кітті Спенсер
і Майкл Льюїс
30-річна небога принцеси Діани, модель й аристократка
Кітті Спенсер вийшла заміж за
62-річного мільярдера Майкла

Льюїса. Церемонія одруження
пройшла 23 липня неподалік
від Риму, на віллі у стилі бароко Aldo Brandini у Фраскаті.
На захід пара запросила сотні
відомих гостей, серед яких були
Мей Маск, Ідріс Ельба, Емма
Ваймут, Піксі Лотт та багато
інших. Для виходу до вівтаря
дизайнери Dolce & Gabbana
(Кітті — амбасадорка бренду)
створили повністю закриту
пишну сукню з ніжного мережива в стилі Вікторіанської
епохи з довгими рукавами,
комірцем-стійкою, об’ємними
плечима, лінією з ґудзиків на
корсеті, акцентом на талії та
шлейфом — натхнення шукали у весільній сукні матері
нареченої. Загалом за декілька
днів святкування Кітті змінила
шість суконь цього дому моди.

Аріана Гранде
та Далтон Гомес

27-річна Аріана Гранде та рієлтор Далтон Гомес влаштувати
травневе весілля у власному
будинку співачки у Монтесіто, Каліфорнія. На святі були
присутні найрідніші — всього
20 гостей. До умовного «вівтаря» наречену вели її батьки.
Зала з комином була прикрашена скляними свічниками

Гвен Стефані та
Блейк Шелтон
51-річна співачка Гвен Стефані та її обранець, популярний кантрі-співак, 45-річний
Блейк Шелтон у липні влаштували весільну церемонію
на ранчо артиста в Оклахомі.
Саме там відбулися заручини
у 2020-му. Для обміну обітни20
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з свічками та флористичними
гірляндами, які звисали зі стелі.
Столи, вкриті білими скатертинами, були оформлені пишною
зеленню у горщиках.
Vera Wang створила сукню для
нареченої, адже ще задовго до
весілля пообіцяла це Аріані.
Результатом стала біла сукня з
високою талією у стилі ампір з
акцентами на скульптурній лінії декольте, виділеній застібці
бра та відкритій спинці з «гойдалкою». Вбрання доповнила
коротка фата з вручну складеними складками, на верхівці —
з сатиновим бантом, високий хвіст, сережки з перлами

та діамантами від Lorraine
Schwartz, туфлі Giuseppe
Zanotti. Загалом образ Аріани, доведений до досконалості Мімі Каттрелл, нагадував
відоме вбрання головної героїні «Забавне личко» Джо
Стоктон у виконанні Одрі
Хепберн. Далтон вибрав костюм від Tom Ford.

цями Шелтон спеціально збудував каплицю. Камерне весілля
на 40 гостей було дуже душевним. Ведучим свята став колега
з шоу The Voice Карсон Дейлі
(на цьому шоу Гвен та Блейк
познайомилися шість років
тому). Наприкінці вечора
молодята пригощали гостей
п’ятиярусним тортом. Всього
у нареченої було два весільні образи — обидва від Vera
Wang. Головна сукня Гвен
була виконана з шовкового
жоржету і мала корсет з гли-

Жеральдін Гюйо
й Александр Арно
29-річний спадкоємець імперії
LVMH Александр Арно та дизайнер Жеральдін Гюйо зіграли
два весілля. Перше було скромним, з вінчанням, що відбулося
10 червня у Франції. А от друге,
16 жовтня, було справді розкішним. Пара запросила понад двісті
гостей, серед яких були Бейонсе
та Джей Зі, Фаррелл Вільямс,
Роджер Федерер, Джон Елкан,
дизайнер Dior Марія Грація
Кюрі та багато інших. Також на
церемонії був присутній чорний
пес із квітковим намистом. На
вінчання до єзуїтської церкви

боким вирізом у формі серця
та довгу спідницю з ніжного
тюлю. Фата нареченої була
прикрашена
символічною
вишивкою — іменами молодят та дітей Гвен. Для менш
офіційної частини наречена
переодягнулася у мінісукню,
на якій були зображені голубки, що символізують молодят,
і троє пташенят, які втілюють
синів Стефані. Вбрання було
доповнене короткою вуаллю
з бантом, прикрашеною флористичною вишивкою.

Санта-Марія-Ассунта, розташованої у самому центрі кварталу Каннареджо у Венеції, гості
прибували на гондолах. Під час
церемонії звучала жива музика Orquesta dei Cameristi della
Scala та хор Ghislieri.
Для урочистостей пара обрала
легендарний готель Cipriani
на острові Джудекка. Саме
тут своє весілля святкували
Джордж Клуні та Амаль Аламуддін. Осіннє весілля пари
було у теплому теракотовому
кольорі. Жеральдін вибрала закриту сукню з комірцем-стійкою з витонченим V-вирізом,
об’ємною вишивкою на верхній частині вбрання, довгими
рукавами, пишною спідницею

з широким поясом. Ім’я дизайнера не розголошується.
Доповнила елегантний образ
довгою мереживною фатою,

низьким пучком з випущеними
пасмами навколо обличчя, сережками-краплями та невеликим класичним білим букетом.

Ліна Данем
і Луїс Фелбер

Для створення стилізації свята
актриса черпала натхнення у
весіллі Джона Леннона та Йоко
Оно. Дизайнер Christopher
Kane пошив для Ліни три весільні сукні, які вона змінила
під час урочистостей. До вівтаря наречена йшла у мінісукні з
довгими рукавами та глибоким
декольте, яке закрило ніжне
мереживо. Доповнювали образ
білі колготи, туфі на невисокому підборі Miu Miu, бантик
на маківці та фата. Костюм із
синьої замші для Луїса створила дизайнерка Емілі Боде.

35-річна американська актриса,
письменниця та режисер Ліна
Данем вийшла заміж за британського музиканта з перуанським корінням Луїса Фелбера
в Union Club у лондонському
Сохо. Весілля відбулося після
місяця заручин, було епатажним та просякнуте любов’ю до
«бітлів». Головне завдання при
плануванні — повністю дотриматися всіх запобіжних заходів
на весіллі: обов’язковий сертифікат вакцинації для гостей, два
експрес-тести на COVID-19,
масковий режим та дистанція.
На церемонії за єврейськими традиціями були присутні
60 гостей, а спеціально для
друзів з Нью-Йорка, ЛосАнджелеса та рідних з Перу
організували пряму трансляцію у Zoom. В оформленні використовували яскраві кольори
у флористиці.
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представників Ненсі Пелосі.
Темою весілля стали будинок
та бабуся Айві — дизайнерка
інтер’єрів та філантропка Енн,
яку вона втратила у 2020-му.
До вівтаря Гетті йшла в сукні авторства Джона Гальяно
для Maison Margiela Haute
Couture. Вінчальне вбрання

Айві Лав Гетті
та Тобіас
Александр Енгель
Художниця і модель Айві Лав
Гетті, правнучка нафтового магната Дж. Пола Гетті й одна зі
спадкоємиць мільярдного статку, вийшла заміж за фотографа
Тобіаса Александра Енгеля у
присутності 450 гостей. Святкування тривало три дні та розпо-
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чалося з вечірки British Invasion
Mod Party в Палаці образотворчих мистецтв у Сан-Франциско, а наступного дня відбувся пікнік у рубленому будинку
з видом на місто. День весілля
почався з піжамної вечірки. За
вбрання 14 подружок та сукню самої нареченої відповідав
Джон Гальяно. Останні приготування тривали в пентхаусі
готелю Fairmont. Церемонія відбулася у мерії Сан-Франциско,
а провела її спікерка палати

нареченої прикрасили скалки дзеркал (зі спеціального
матеріалу), складені у квітчастий малюнок. Туфлі Christian
Louboutin, створені у співпраці з Джоном Гальяно, корона
з фатою та прикраси з ювелірної колекції бабусі Айві завершили образ. Закохані обмінялися обітницями, а потім шафер
Фредерік Тролер у супроводі
улюбленого собаки Айві, чихуахуа Блю, виніс обручки. Співачка
Queue Myra, відома своїм хітом
зі «Щоденників принцеси»,
заспівала Miracles Happen —
і весільна вечірка, за яку відповідала подружка нареченої
акторка Аня Тейлор-Джой,
з шаленими танцями продовжилася у маєтку Гетті.

Періс Гілтон
і Картер Реум
Періс вміє створювати ажіотаж навколо власної персони,
а тому вирішила показати глядачам реаліті-шоу про своє весілля з підприємцем Картером
Реумом. 11 листопада 2021
року у маєтку покійного дідуся Періс Гілтон Bel Air відбулася казкова церемонія одруження. Наречена під живий
виступ співачки Кім Петрас
з піснею Can’t Help Falling in
Love йшла до вівтаря у неймовірно ніжній закритій сукні
Oscar de la Renta. Довгі рукави, комірець-стійка, ліф та
верх спідниці А-силуету були
оздоблені квітковим мереживом. Побачивши Періс у весільному вбранні, наречений
заплакав. Картер був одягнений у темно-синій шовковий
однобортний смокінг з лацканами Ermenegildo Zegna.
Подружки нареченої були в
рожевих шовкових сукнях
Alice + Olivia, а друзі нареченого — у смокінгах Nigel
Curtiss та запонках Cartier.
На весілля були запрошені

Кім Кардаш’ян, Ніколь Річчі,
Бібі Рекса, Ешлі Бенсон, Емма
Робертс. Після обітниць наречених гості вирушили на святкову вечерю у шатро. Перший
танець молодята виконали під
пісню Just the Way You Are
Бруно Марса. Організацією весілля займалася Мінді Вайс та її
команда. Букет нареченої створила компанія Mark`s Garden,
а п’ятиярусний торт — Joanie
and Leigh’s Cakes.
За перший день весілля наречена змінила чотири сукні: другою була сукня у стилі принцеси зі спущеними плечима
від Galia Lahav, третьою —
обтисла сукня з розшитим
камінням кейпом від Pamella
Roland, четвертою — міні

сукня з квітковими аплікаціями, знову від Oscar de la
Renta. Весілля Періс і Картера
тривало три дні.
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ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ БОГДАН СМОЛІН

ЗА ДЕСЯТЬ РОКІВ КОМАНДА BS PRO
ЗАФІЛЬМУВАЛА ПОНАД 400 ВЕСІЛЬ
І МАСШТАБНИХ ПРОЄКТІВ ТА МАЄ
ВЕЛИЧЕЗНИЙ ДОСВІД У РОБОТІ З ТОПОВИМИ
СПЕЦІАЛІСТАМИ ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ Й ЗІРКАМИ
УКРАЇНСЬКОГО ШОУ-БІЗНЕСУ. ЗАСНОВНИК
КОМПАНІЇ БОГДАН СМОЛІН ПОДІЛИВСЯ
З WEDDING MAGAZINE СЕКРЕТАМИ УСПІШНОГО
ВЕСІЛЬНОГО РОЛИКА, ПІД ЧАС РОБОТИ НАД
ЯКИМ НАРЕЧЕНИМ ТА САМИМ ВІДЕОГРАФАМ
ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ ПРО П’ЯТЬ ВАЖЛИВИХ «НІ».

ПОРАДИ ВІД ВІДЕОГРАФІВ BS PRO:

СКАЖИ П’ЯТЬ «НІ» ПІД ЧАС
ФІЛЬМУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ
ТИ З ЖАХОМ ДУМАЄШ
ПРО МИТЬ, КОЛИ
НА ВАС З НАРЕЧЕНИМ БУДЕ
ЗОСЕРЕДЖЕНА ВСЯ УВАГА
ГОСТЕЙ І СПРЯМОВАНІ
КАМЕРИ ФОТОГРАФІВ
І ВІДЕОГРАФІВ?
А НА СКРОНЯХ ТВОГО
КОХАНОГО ПРОСТУПАЄ ПІТ,
КОЛИ ВІН ЧУЄ «РОЗСЛАБТЕСЯ
І БУДЬТЕ НЕВИМУШЕНИМ»,
І ПРОСЯТЬ ПРИ ЦЬОМУ
ЩИРО ПОСМІХАТИСЯ ЗАРАДИ
ВДАЛОГО КАДРУ? БІНГО! МИ
ЗНАЄМО ВСЕ ПРО СТРАХИ
ПАР ПІД ЧАС ФОТОСЕСІЙ ТА
ЗЙОМОК ВЕСІЛЬ, А ТОМУ
ЗВЕРНУЛИСЯ ЗА ПОРАДАМИ
ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ —
ВІДЕОГРАФІВ BS PRO.
24
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«НІ» СТРЕСУ
Весілля саме по собі стресове свято.
Наречені довго до нього готуються,
вирішують та узгоджують всі питання під час планування, емоції
на піку у день урочистості. Тому
важливо, аби закохані не хвилювалися хоча б через те, що поряд
з ними сторонні люди (весільні спеціалісти) та як вони виглядатимуть
у кадрі. Щоб позбутися даремного
неспокою, повинна відбутися жива
чи онлайн-зустріч з відеографом.
Так пара зможе відчути, наскільки
підходить їм професіонал та його
команда, обговорити деталі фільмування, вислухати побажання, обрати стиль ролика і бути спокійними
щодо всіх цих моментів.

«НІ» ПОЗІНГУ
Наречені не повинні мати вміння
професійних моделей. Та словами
«будьте природними» не зарадити.
В першу чергу парі має бути комфортно в присутності відеографів
і фотографів, а тому краще за все
«пристрілятися» ще до весілля.
Влаштуйте love story, яку можна
буде транслювати під час святкування. Зазвичай, саме довесільне фільмування допомагає парам бути собою
і не ніяковіти перед операторами.
Та, на відміну від фотографій для ролика, нареченим не треба позувати —
відеографи відзнімуть необхідний
матеріал та на крайній випадок попросять зробити потрібну для сюжету прохідку чи поглянути у кадр.

ВАШІ НЕПОВТОРНІ ЕМОЦІЇ В ПОЛІ ЗОРУ ОБ‘ЄКТИВІВ КОМАНДИ BS PRO

«НІ» ДОВГИМ
ПРОГУЛЯНКАМ
Виснажливі прогулянки у весільному вбранні у день святкування
ні до чого. Навіщо змушувати пару
і в спеку, і в дощ, і в сніг їздити (а
скоріше за все, стояти у заторах)
по всіх визначних місцях? Весілля
повинно запам’ятатися не нудними переїздами й незручностями,
а теплими емоціями. Для фільмування достатньо 15 хвилин прогулянки на території ресторану чи
на локації церемонії. А дозняти
бажаний матеріал завжди можна після весілля — і тоді не буде
ніякого поспіху та перенавантаження для молодят.

«НІ» ШАБЛОННИМ «НІ» ШВИДКО
СЦЕНАРІЯМ
ПЛИННИМ
ФІЛЬМУВАННЯ ТРЕНДАМ
Класні відеографи не повторюють з ролика в ролик однакові сценарії, а створюють
індивідуальні історії пар з
декількома сюжетними лініями. Відео оживає, коли
використовуються голоси наречених та їхніх гостей, важливі для них фрази. Для відеографа-професіонала кожне
весілля — це щоразу пошук
незвичних ракурсів та завжди
можливість перевершити очікування молодят.

Певно, немає таких міленіалів, яким подобається їхній
шкільний випускний альбом.
У 2000-х було модним замінювати фони та заблюрювати
обличчя підліткам, але з часом
такі прийоми виглядають недолуго й комічно. Бо тепер ти
точно знаєш, що не хочеш подібної історії зі своїм весільним архівом. Тенденції змінилися, і, на щастя, ми більше не
бачимо вилітаючих купідонів,
сердечок, квіточок та золотих

вензелів, але дуже часто відеографи використовують забагато трендових ефектів: штучної тряски, переходів, змазів.
І якщо в інстаграмному відео
чи динамічному ролику подібні «вжухи» доречні, то у весільному фільмі від них може
піти голова обертом. Візуально чиста картинка та стильне
знімання має набагато ефектніший вигляд, плюс ніколи не
змусить тебе червоніти перед
вашими дітьми й онуками.

+380 97 746 69 28
Instagram @bs_pro
smolinfilms.com
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ГАЙД ПО ТРЕНДАХ ВІД LA FAMIGLIA CATERING

Фото: Олександр Цибульський

ВЕСІЛЬНИЙ ЕКСПЕРТ

ТРИ ВЕСІЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ,
ЯКІ ЗАХОЧЕ СПРОБУВАТИ КОЖНА НАРЕЧЕНА
2022 РІК НЕСЕ ХВИЛЮ НОВИХ МОДНИХ РІШЕНЬ УСІМ ДОБРЕ ВІДОМИХ СТИЛІВ ВЕСІЛЬ. СУЧАСНЕ
ТРАКТУВАННЯ І ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СВЯТКУВАНЬ ДАРУЄ МІКСИ ФОРМАТІВ, ЧАСОВИХ ВІДРІЗКІВ
ТА СМАКІВ. У ТАКОМУ РІЗНОМАНІТТІ ВАРТО ВИБРАТИ САМЕ СВІЙ ВАРІАНТ, ЯКИЙ БУДЕ ВІДПО
ВІДАТИ НЕ ЛИШЕ ОСНОВНИМ ЗАПИТАМ НАРЕЧЕНИХ, А Й ЇХНІМ ХАРАКТЕРАМ І ВПОДОБАННЯМ.
LA FAMIGLIA CATERING РОЗПОВІДАЄ ПРО ТРИ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ СТИЛІ МАЙБУТНЬОГО
ВЕСІЛЬНОГО СЕЗОНУ ТА ДЕМОНСТРУЄ МОДНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ФІНГЕРФУДІВ.

Фото: Yuliya Kovinko agency

ВІНТАЖ

Чорна ікра
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Аріч’яре з м’ясом краба

Безумовний тренд наступного року — вінтаж. Він прослідковується
у посиланні на вікторіанську епоху як у весільних образах, так і
в оформленні свят. Для наречених Vera Wang пропонує у своїй
колекції спущені подовжені рукави з драматичними чорними
аксесуарами, Oscar de la Renta — комірці-стійки та рукавибуфи, Zuhair Murad — драпування та кейпи. Чоловікам варто
надати перевагу класичному чорному смокінгу чи костюмутрійці з акцентною хустинкою у зовнішній нагрудній кишені.
Одним з головних джерел натхнення для дизайнерів став серіал
«Бріджертони», який спричинив справжній фешн-бум.
Звідсіля і розмах у розкішному оформленні святкувань. Для локації
ідеальним варіантом стане заміський маєток чи замок з просторою залою з високою стелею та доглянутою квітучою територією
з садом. У декорі варто використовувати великі кришталеві люстри, композиції з в’юнких та чайних троянд, високі бронзові,
золоті чи срібні канделябри та свічники. Для сервірування підійде
фарфор з англійським розписом, дзвінкі келихи та вінтажні кільця
для тканинних серветок з ажурним оздобленням чи флористичною вишивкою. Підкреслити таємничу атмосферу допоможуть
дим-машини, фотозони-водоспади та парфумовані майстер-класи.
Подача страв повинна бути у французький чи англійський спосіб.
Основні страви вікторіанської епохи — м’ясо, риба та запечені
овочі. Тому доречними будуть вишукані страви з телятини, баранини, яловичини, індички, форелі, лосося та ікри.

+38 044 390 12 12 | lfc.com.ua
catering@famiglia.com.ua

Фото: Caramel Events

ЕКОСВЯТКУВАННЯ

Яблучний мармелад
на цитрусовій грінці

Димні стебла в хрусткому тарті
з грибами Шімеджі

Ековесілля на піку популярності. І якщо ще декілька років тому
всі сприймали це лише як любов до натуральних матеріалів, то
нарешті зараз мова зайшла про повторне використання декору
та його переробку. Пари свідомо відмовляються від неживих
пластикових, паперових та тканинних квітів на користь рослин
у горщиках. На екосвяткуванні не допустимі повітряні кульки,
метафан та одноразовий декор. Натомість з’являється багато
природних матеріалів, скляний посуд та ідеї, як мінімізують
відходи після весілля. Світові дизайнери весільних суконь, такі
як Vivienne Westwood та Viktor & Rolf, створили колекції
з екологічно чистих матеріалів, турбуючись про довколишнє
середовище та своїх наречених.
Для урочистості варто вибрати локацію на природі: ферму, виноградники, глемпінг чи екоготель. Одна з фішок такого весілля —
страви з місцевих продуктів, а тому кулінарні майстер-класи
стають головною розвагою на весіллі. В ідеалі гості можуть
бачити, де вирощують продукти для весільного столу, хто
і як готує страви, ба більше — все це є частиною програми. Окрім використання локальних продуктів, пара може
підкреслити тематику еко та скласти вегетаріанське чи веганське меню, виключивши м’ясо та рибу.

Ф’южн — це поєднання одразу декількох стилів. Ідеальний
варіант для наречених, у яких виникли суперечки у баченні власного весілля, а також для сміливих пар, які бажають підкреслити
кожен свою індивідуальність. Так можна об’єднати класику
з модерном, кітч з лофтом, а королівський стиль з мінімалізмом.
Але окрім того, що картинка візуально буде поєднувати декілька
стилів, внутрішній зміст має бути також відповідним. Ф’южн
стане чудовим рішенням для інтернаціонального весілля, коли
наречені хочуть познайомити родичів з обидвох сторін з іншою
культурою, традиціями й кухнею.
Це поєднання непоєднуваного з головною ціллю — домогтися
гармонії в протилежних за ідеєю та декором елементах. Зазвичай обирають одну колірну гаму з різних стилів та дотримуються
її. Образи наречених, музичний супровід, кухня, шоу-програма
мають бути смачно заміксовані для цілісної картинки. Локацію
слід вибирати лаконічну та наповнювати її різними елементами,
або в одному з тих стилів, що ввійшли до стилю ф’южн.
Особливу увагу варто приділити оформленню страв та їхнім
незвичним смаковим якостям. Кулінарна тенденція, яка
з популяризацією формату весіль-вечірок все більше набирає
обертів, — фінгерфуди. Практично будь-яку страву можна перевести в «ручний» формат, та важливо обрати таку форму
подачі, при якій її буде зручно брати саме руками. А ф’южн
якнайкраще підійде для подібних експериментів.

Фото: Олександр Цибульський

Ф’ЮЖН

Велюрно-мусовий інжир
із золотистою крихтою

Шотландський лосось з органічною
сметаною на слайсі з цукіні
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ДІСНЕЇВСЬКІ ПРИНЦЕСИ
КОМПАНІЯ WALT DISNEY ЩЕ У 2020-МУ СТВОРИЛА ВЕСІЛЬНУ КОЛЕКЦІЮ, ЯКУ
З УСПІХОМ ПРОДАЄ В АМЕРИКАНСЬКИХ ТА КАНАДСЬКИХ ВЕСІЛЬНИХ БУТИКАХ.
ТА ПОКИ НАРЕЧЕНИМ З РІЗНИХ КУТОЧКІВ СВІТУ ВОНА НЕ ДОСТУПНА, СВІТОВІ
МОГЛИ БУТИ ВБРАННЯ ДЛЯ БЕЛЛЬ, АРІЕЛЬ, АВРОРИ, БІЛОСНІЖКИ ЧИ ПОПЕЛЮШКИ, ЯКБИ
ВОНИ ІСНУВАЛИ У РЕАЛЬНОСТІ. ПРИГОЛОМШЛИВІ ШЛЕЙФИ, ОБ‘ЄМНІ РУКАВИ, РОЗШИТІ
Atelier Couture

Atelier Couture

ДИЗАЙНЕРИ ВКЛЮЧАЮТЬ У СВОЇ ЛІНІЙКИ СУКНІ ДЛЯ НАРЕЧЕНИХ-ПРИНЦЕС. ЦЕ ДІЙСНО

КРИСТАЛАМИ КОРСЕТИ, НАПІВПРОЗОРІ КЕЙПИ, ТИСЯЧІ НАМИСТИН І ПЕРЛІВ — ВСЕ ЦЕ
У ПОЄДНАННІ З КУТЮРНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ ЗАСЛУГОВУЄ ЗВАННЯ КАЗКОВОЇ СУКНІ
З ДИТЯЧИХ МРІЙ. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА МЕРЕХТІННЯ ТА БЛИСК БІСЕРУ, СРІБНОЇ НИТКИ
ТА ПАЄТОК — ВОНИ ДОДАДУТЬ ТАЄМНИЧОГО СЯЯННЯ СУКНІ І АТМОСФЕРИ МАГІЇ.
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ДОДАТИ ВЕСІЛЬНОМУ ОБРАЗУ ДРАМАТИЧНОСТІ ТА ТРІШЕЧКИ
ТЕАТРАЛІЗОВАНОСТІ МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИСОКИХ РУКАВИЧОК. ВОНИ
З‘ЯВИЛИСЯ ЧИ НЕ В КОЖНІЙ КОЛЕКЦІЇ 2022 РОКУ. ЧОРНІ ШКІРЯНІ, БІЛІ АТЛАСНІ
З БЛИСКОМ, НЮДОВІ НАПІВПРОЗОРІ З ДРАПУВАННЯМ РУКАВИЧКИ СТАЮТЬ
ЧУДОВИМ АКЦЕНТНИМ АКСЕСУАРОМ У ВСЬОМУ ОБРАЗІ. ВОНИ ГАРНО ПІДІЙДУТЬ
ДО СТВОРЕННЯ ВЕСІЛЬНОГО СТИЛЮ ФЛІПЕРІВ З РЕВУЧИХ 20-Х ТА ГОЛЛІВУДСЬКИХ
ДІВ З 40-Х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ, А ТАКОЖ КОРОЛІВСЬКИХ ОСІБ
НА ОФІЦІЙНИХ ЗУСТРІЧАХ УСІХ ЧАСІВ. ЦЕЙ АКСЕСУАР ДАЄ ВОЛЮ УЯВЛЕННЮ —
СТВОРЮЄ ОБРАЗ ВІД АРИСТОКРАТИЧНОГО ДО АРТИСТИЧНОГО.
30

weddingmagazine.com.ua

Vera Wang
Naeem Khan

Vera Wang

Naeem Khan

Vera Wang

Vera Wang

Vera Wang
Luce Sposa
Zuhair Murad

Naeem Khan
Naeem Khan
Luce Sposa

Naeem Khan
Vera Wang
Naeem Khan

РУКАВИЧКИ

Vera Wang

Viktor & Rolf

Jackson Wiederhoeft
Naeem Khan

Vera Wang

Viktor & Rolf

Odylyne

Naeem Khan

Vera Wang

Vera Wang

Vera Wang

Viktor & Rolf

Viktor & Rolf
Vera Wang

Vera Wang

Rivini

Naeem Khan

—
кавички
у
р
і
щ
и
в
им
ої
ачення! Ч ь силует наречен й
н
з
є
а
м
Довжина е вони витягуют . Найтрендовіши
ш
ю
тим біль її візуально вищо я з розтрубом.
ть
лікт
та робля : рукавички вище можна за одну д
варіант ньою допомогою рукавички пере
и
їх
Також з и вбрання, знявш
т
.
міни
банкетом
хвилину з
weddingmagazine.com.ua

31

Halfpenny London
weddingmagazine.com.ua

Jackson Wiederhoeft

Rivini

Halfpenny London

Galia Lahav

Viktor&Rolf

Atelier
GaliaCouture
Lahav

Galia Lahav

Viktor&Rolf
Christie
Nicole

Rivini

Prabal Gurung

Prabal Gurung

Vivienne Westwood

Halfpenny London

Viktor&Rolf

Galia Lahav

Yolancris

32

и на цю
т
а
в
у
з
а
нт
,
ують фа укави з рюшами ь
ж
в
о
д
о
р
п
р
Кутюр‘є ворюють великі кою. А виконуют
ст
шив
тему та -квітами та ви алт атласу для
кшт
, 3D
ні
воланами пкої тканини на прозорого плюме ,
їх як з цу урності, так і з емі знімні рукави
архітект ності. У моді окр ть красиву лінію
ря
аю
для повіт декольте відкрив жують увагу
з
ред
які разом них плечей і зосе ності нареченої.
спуще
а грацій
т
і
т
с
о
н
че
на витон

Lihi Hod
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ОБ‘ЄМНІ РУКАВИ
ХВИЛЯ ПОЦІНОВУВАЧІВ 80-Х НЕ ВЩУХАЄ, А ВІДГОМОНКИ
ВЕСІЛЬНОЇ СУКНІ ПРИНЦЕСИ ДІАНИ ПРОДОВЖУЮТЬ З‘ЯВЛЯТИСЯ
У КОЛЕКЦІЯХ 2022 РОКУ. СЕРІАЛ «КОРОНА» ЗРОБИВ СТИЛЬ ДІАНИ
СПЕНСЕР ЩЕ БІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМ, А ЇЇ ВІНЧАЛЬНУ СУКНЮ
ОДНІЄЮ З НАЙБАЖАНІШИХ У СВІТІ. НАРЕЧЕНІ ШУКАЮТЬ
НАТХНЕННЯ В ОБРАЗІ ПРИНЦЕСИ, А ДИЗАЙНЕРИ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ
ВПОДОБАННЯ СВОЇХ КЛІЄНТІВ. ПИШНІ РУКАВИ — БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ
ТРЕНД 2020, 2021 І 2022 РОКІВ.
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БАНТ ВЖЕ ЯКИЙ РІК ПОСПІЛЬ Є НЕВІДДІЛЬНОЮ ЧАСТИНОЮ ВЕСІЛЬНИХ
СУКОНЬ. НАРЕЧЕНИМ СПОДОБАВСЯ ЛЯЛЬКОВИЙ ДЕКОР, А ОТЖЕ,
ДИЗАЙНЕРИ РАДО ПРОДОВЖУЮТЬ ЙОГО ЗАСТОСОВУВАТИ. БАНТ МОЖЕ
БУТИ ЧАСТИНОЮ САМОЇ СУКНІ ТА ВІДІГРАВАТИ РОЛЬ СПІДНИЦІ ЧИ
КОРСЕТУ. ГІПЕРБОЛІЗОВАНИЙ ДЕКОР З АКЦЕНТОМ НА АСИМЕТРІЇ
ДОЗВОЛИТЬ ПРИХОВАТИ ПРОБЛЕМНІ ЗОНИ НАРЕЧЕНОЇ ТА ВІЗУАЛЬНО
ЗБАЛАНСУЄ ПРОПОРЦІЇ ЇЇ ФІГУРИ. У МОДІ ТАКОЖ І НЕВЕЛИКІ БАНТИКИ
НА ТАЛІЇ У СТИЛІ ЖАКЛІН КЕННЕДІ. НАЙПОПУЛЯРНІШИЙ ВАРІАНТ —
ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ БАНТ ПОЗАДУ ТАЛІЇ.

Amelia Casablanca

Galia Lahav

БАНТИ
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Pronovias Pronovias

Higar Novias

Pronovias

Marylise & Rembo Styling
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Amelia Casablanca

Pronovias

Yumi Katsura

Yumi Katsura

Pronovias

Yumi Katsura

Yumi Katsura

Galia Lahav

Verdin Bridal

Georges Hobeika

Yolancris

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta

Elie Saab
The Atelier

House of St. Patrick

Yumi Katsura

Pronovias

House of St. Patrick

Maggie Sottero

The Atelier

Ines Di Santo

Oscar de la Renta

Elie Saab

Justin Alexander

Vivienne Westwood

Marchesa
Marchesa
Atelier Pronovias

House of St. Patrick

ПЕРЕОСМИСЛЕНА КЛАСИКA
ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПИШНИХ СУКОНЬ У ВЕСІЛЬНИХ КОЛЕКЦІЯХ ДАВНО
ВЖЕ НЕ БУЛО. ЗВИЧАЙНО, БАЛЬНЕ ВБРАННЯ ЗАВЖДИ БУДЕ МАТИ ПОПИТ
У НАРЕЧЕНИХ, АЛЕ КЛАСИЧНИЙ СТИЛЬ ДИЗАЙНЕРИ ТРОХИ
ПЕРЕОСМИСЛИЛИ. ПИШНІ СПІДНИЦІ ДОПОВНИЛИ ЗРУЧНИМИ
КИШЕНЯМИ, А ВЕРХ — ІЛЮЗОРНИМИ ГЛИБОКИМИ ДЕКОЛЬТЕ, ПРЯМИМИ
Pronovias

ВИРІЗАМИ ТА ВИРІЗАМИ «СЕРДЕЧКО», СПУЩЕНИМИ ПЛЕЧИМА Й
ОБ’ЄМНИМИ РУКАВАМИ. ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА НОВУ «СТРІЧКОВУ»
ТЕХНІКУ ПОШИТТЯ СУКОНЬ, ЯКУ ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ДИЗАЙНЕРИ
OSCAR DE LA RENTA, А ЗГОДОМ ПІДХОПИЛИ Й ІНШІ КУТЮР’Є.
weddingmagazine.com.ua
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ДИЗАЙНЕРИ

ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА
АМЕРИКАНСЬКА
ДИЗАЙНЕРКА ЛІВАНСЬКОГО
ПОХОДЖЕННЯ РІМ АКРА,
ЯКА ОДЯГАЄ ДЛЯ ЧЕРВОНИХ
ХІДНИКІВ ДЖЕННІФЕР
ЛОПЕС, ЕЛЬ ФЕННІНГ,
АМАНДУ СЕЙФРІД ТА ІНШИХ
ГОЛЛІВУДСЬКИХ ЗІРОК,
ПОДІЛИЛАСЯ З ЖУРНАЛОМ
WEDDING ІСТОРІЄЮ
СТВОРЕННЯ ВЕСІЛЬНОЇ
СУКНІ UKRAINE.

Створення весільної сукні
UKRAINE від Reem Acra
Фотограф: Ruven Afanador

Весняна колекція 2022 року Love and Dreem («Кохання
та Мрія», спеціально змінено слово Dream задля співзвучності
з назвою бренду) натхненна різними культурами, віруваннями
та традиціями зі всього світу. Дизайнерка хотіла показати, наскільки різними бувають наречені, але всі вони прекрасні й
мають свої особливості. Так з’явилися вбрання під назвами
India, Mexico, Nepal, Austria, Lebanon, Native American, Ukraine.
«Цю гарну, дуже ніжну сукню недарма називають «Україною». Вона створена, щоб перехопити дух нареченого, коли
його кохана йде до вівтаря. На виготовлення цієї краси знадобилося десять майстрів і пара сотень годин. Вся вишивка виконана вручну найдрібнішим бісером та кристалами
на ніжних літерах. Сукня виготовлена з безлічі шарів різних
тканин, що надає їй достатньо об’єму, аби наречена зробила
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королівський вихід. Невідділна частина українського весілля –
фата. У давнину вважалося, що саме вона захищає наречену від злих духів. У традиційному вбранні України втілені
квіткові головні убори, які здебільшого виконані у червоних
і рожевих відтінках. Команда Reem Acra вибрала золото, щоб
підкреслити ще одну традицію, яка символізує щирі та серйозні наміри людей прожити одне з одним все життя», —
поділилася Рім Акра.
Тисячі наречених з усього світу вийдуть заміж у весільній сукні «Україна» та дізнаються більше про нашу країну й традиції. Ми маємо неймовірно багату культурну спадщину, яка є
нашою гордістю. Код української нації з глибинним змістом
вишиванок різних регіонів України може стати натхненням
не для однієї колекції. І це важливо!

Вбрання Temperly London

Вбрання Elie Saab

Туфлі
Emmy
London’s
Florence

Обруч з бантом
та вуаллю,
від Jennifer Behr

ЕЛЕГАНТНІСТЬ
У ДЕТАЛЯХ
В останні роки знаменитості доводять, що
скромне елегантне вбрання може прикрасити як 20-річну наречену, так і 50-річну.

Аромат
Trussardi Donna
з Levriero Collection

Саме лаконічні образи з цікавими деталями будуть актуальними й через пів століття. Ми не обговорюємо зараз чистий мінімалізм, бо мова йде не про прості лінії.
Незвичний крій, як от в сукні з запахом та
кишенями від Temperly London чи в сукні
з рукавами-шлейфами з розрізами від Elie
Saab, додадуть нареченій індивідуальності
Клатч
від Franchi

та модного звучання. Доповнюючи образ,
зробіть натяк на вінтаж: милих бантиках
на туфлях, ридикюлі та вуалетці на обідку.
Клатч
від Vivienne
Westwood

Туфлі
Prada

Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World
Instagram: world.of.flowers.boutique
weddingmagazine.com.ua
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Київ, вул. Омелютинська, 22
bestdayever.com.ua
+38 063 290 14 36
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sale@tinavalerdi.com
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tinavalerdi/_created
tinavalerdiweddingfashion

Весільна прикраса
з вуаллю від Merve
Bayindir Priya

Туфлі Emmy
London’s Florence

Вбрання Aire Atelier

Вбрання Aire Atelier

Сережки
Oscar de la Renta
з перлами
і кристалами
Swarovski

Аромат Perfect
від Marc Jacobs

Босоніжки
Loeffler
Randall

Клатч Etsy
з бантом

РЕТРОСПЕКТИВА
Це сучасне трактування образів жінок
епохи new look Крістіана Діора.
Вишукані сукні довжини міді з акцентними стрункими таліями, пишними
спідницями та цікавим декором.
Весільні колекції 2022 року важко
уявити без бантів, а тому прикрасити
вони можуть будь-яку частину вбрання чи аксесуару. Ідеально доповнять
образ сережки з перлами, коротка
вуаль на об’ємному обідку, драпірований атласний клатч та зручні туфлі
на kitten heels.

Букет: The World of Flowers
Салон: Wedding World
Instagram: world.of.flowers.boutique
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wedisson.com.ua
wedissonevent
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wedisson_event
+38 066 568 14 26

katycorso.com |
+38 096 363 01 82
company@katycorso.com
katycorso_official |
katycorso

Вбрання Luce Sposa

Сережки
Collection de
Haute Joaillerie
Chanel 1,5.
Одна камелія,
п’ять стилів

Аромат
Eclat de Fleurs
від Lanvin

Обруч, прикрашений
квітами ручної работи
від Merve Bayindir Priya

Каблучка Collection de
Haute Joaillerie Chanel 1,5.
Одна камелія, п’ять стилів

Вбрання Luce Sposa

Туфлі
Babe Pay
PLS

Туфлі Emmy
London’s Florence

Клатч з об’ємними
аплікаціями квітів,
стразами й паєтками

КВІТКОВИЙ ДЕКОР

Букет: Knyazev Flower
+38 050 902 2443
@knyazevflower

Флористичний декор завжди був невіддільною частиною весільної моди, та у 2022 році він набув приголомшливого розмаху. Об’ємні 3D-аплікації стали
головною прикрасою не лише суконь, а й аксесуарів.
Особливо актуальні обідки з великими квітами з
тканини. Романтичний акцент чудово поєднується
з мінімалістським стилем, додаючи елегантному
образу легкості. Флористичні мотиви варто включити
також в ювелірні прикраси з блискучим дорогоцінним
камінням. Дотримуйся total white look — і будеш
найстильнішою нареченою 2022 року.
weddingmagazine.com.ua
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Сережки від
Van Petersonю.
Листя конюшини
з жовтого золота
та кристалами
і краплі прісноводних перлів

Вбрання Oscar de la Renta

Вбрання Luce Sposa

Olivier Laudus.
Золота лоза для
волосся з кристалами та безліччю
прісноводних
перлин

Туфлі
Aquazzura

Каблучка True Bijoux
з прісноводними
перлинами і листям з
жовтого золота

Аромат Giardini di Seta
від Salvatore Ferragamo

ПИШНИЙ АЖУР
Ти можеш втілити мрію про дівчаче
весілля у ніжно-пудрових відтінках з
сукнею-хмаринкою з квітковою
вишивкою та ажурними візерунками. Це саме той випадок, коли
можна відчути себе справжньою
принцесою, але задля статусу не
потрібно надягати корону. Без зайвої
розкоші та ідеальності — лише
невимушена натуральність. Надай
перевагу нюдовому мейку та простій
зачісці, вінтажним прикрасам та
невеликому ароматному букету.
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Букет нареченої
Knyazevflower
+38 050 902 24 43

Туфлі
Le Silla

Ажурний
клатч
Elie Saab

Шануємо традиції української кухні !

З НАС ПОЧАЛАСЯ ІСТОРІЯ ЕТНОРЕСТОРАЦІЇ «КОЗАЧОК НА СОВКАХ»
Київ, вул. Володимира Брожка, 118 | +380 67 232 47 37
kozachok.ua |

KozachokSovki |

@kozachok_sovki |

kozachok.sovki@gmail.com

КРАСА

Eau Thermale.
Зволожуючий
концентрат,
Uriage

ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ
НЕОБХІДНО ПОЄДНУВАТИ
З РЕЛАКСУЮЧИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ, АБИ
ОТРИМАТИ МАКСИМУМ
ЗАДОВОЛЕННЯ ТА ЕФЕКТУ.
МИ ЗІБРАЛИ ДЛЯ ВАС
НЕ ПРОСТО ДІЮЧІ КРЕМИ
ТА СИРОВАТКИ, А ТАКІ
ЗАСОБИ, ЩО ЗДАТНІ
ПОЛОНИТИ ПОЧУТТЯ
СВОЄЮ НІЖНІСТЮ Й
ТОНКИМИ АРОМАТАМИ.

Lemon Sparkling
Cleansing Foam,
Secret Key

C+C Vitamin Micellar
Cleansing Water, Natura Bissé

Наш догляд починається з очищення.
Це дуже важливий етап для здоров’я
шкіри. І чудово, якщо саме він від самого початку на налаштовує на релакс
і пробуджує почуття. Міцелярна вода
C+C Vitamin Micellar Cleansing Water
від Natura Bissé — це справжній вітамінний коктейль, що ретельно очищує шкіру,
зволожує, тонізує, освіжає та буквально
покращує настрій.
weddingmagazine.com.ua

«Феміна кандіжель»,
Skinormil

«Феміна екстрем»,
Skinormil

Power Luxe,
HydroPeptide

[Гіалу]Біотик.
Відновлюючий
гель для
пружності
шкіри, SVR

Visible
Brightening
CicaGlow
Concentrate,
Elizabeth
Arden

З ТУРБОТОЮ
ПРО ТЕБЕ

ЧИСТА
НАСОЛОДА
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«Феміна дейлі»,
Skinormil

Ще один засіб для очищення шкіри —
Lemon Sparkling Cleansing Foam від
Secret Key — пінка для вмивання з екстрактом лимона теж дарує справжню насолоду при використанні, до того ж робить
шкіру сяючою та гладенькою.
Чудовим завершенням такого очищення
шкіри стане есенція з термальною водою
Eau Thermale Зволожуючий концентрат
від Uriage, що заспокоює, зволожує, зміцнює захисні властивості шкіри та надає сяяння. І, звичайно ж, подбати необхідно не
лише про якісне очищення шкіри обличчя,
але й тіла.

І особливу увагу варто приділити інтимній
гігієні, адже ваш комфорт — це запорука
гарного настрою. Бренд Skinormil пропонує
декілька ніжних гелів для різних потреб.
Наприклад, «Феміна дейлі» — ідеальний засіб для щоденної інтимної гігієни, що підходить для чутливої слизової та запобігає появі
подразнень й запалень. «Феміна кандіжель» використовується під час підвищеного ризику виникнення грибкової інфекції
або під час її лікування, він чудово заспокоює, усуває свербіж і дискомфорт, а «Феміна
екстрем» — при бактеріальній інфекції, він
усуває відчуття сухості та неприємний запах.

Молочко
для сухої
шкіри тіла
з Ванільним
екстрактом,
Cottage

«Толедерм
контроль»,
Uriage

Spa Resort
Hawaii Nectar
Hand Cream,
Dr Irena Eris

Ultimune,
Shiseido

Wakame
Smoothing Eye
Contour Care,
Annayake

Насичений
Антиоксидантний
концентрат
проти ознак
старіння,
SVR

EXPRESS BEAUTY
Маска для волосся
з гіалуроновою кислотою «Зволоження»

Інтенсивний
зволожуючий
крем для рук,
Apivita

ВАНІЛЬ З МЕДОМ

Herbier, PAYOT

крем

Power

Luxe

від

HydroPeptide має дуже чуттєву текстуру,

Sacred Nature
Youth Serum,
Comfort Zone

ШЛЯХ ДО
ДОСКОНАЛОСТІ
Чи може бути шкіра ідеальною — здоровою, сяючою та свіжою? Не тільки може,
а й мусить! Сучасні засоби по догляду —
чудові компаньйони у цій справі. Сироватка Ultimune від Shiseido повертає шкірі красу та зміцнює її захисні механізми,
робить її стійкою до стресів і відновлює
циркуляцію крові у капілярах. Антиоксидантний концентрат проти ознак старіння від SVR відновлює природне сяйво шкіри, покращує її колір, розгладжує
зморшки та усуває ознаки втоми. Органічна
сироватка Sacred Nature Youth Serum від
Comfort Zone значно зміцнює, пом’якшує,
забезпечує надійний антиоксидантний захист та оберігає молодість шкіри. Пілінгконцентрат Visible Brightening CicaGlow
Concentrate від Elizabeth Arden — справжній мастхев нареченої. Він стимулює природній пілінг, зміцнює, усуває пігментні
плями та неоднорідність тону, робить шкіру
гладкою, сяючою та свіжою.

миттєво покращує стан шкіри, робить її
гладенькою та підтягнутою, насичує живильною вологою та відновлює.
SVR [Гіалу]Біотик Відновлюючий гель
для пружності шкіри — чудовий засіб для
інтенсивного зволоження, зменшення стягнутості та відчуття дискомфорту шкіри, а також боротьби з першими віковими змінами.
А ось «Толедерм контроль» від Uriage
ефективно заспокоює гіперчутливу шкіру, зволожує, захищає, зміцнює та усуває
дискомфорт. Універсальний органічний
крем з ефірною олією лаванди Herbier від
PAYOT зміцнює імунну систему шкіри,
виводить токсини, живить та розслаблює
шкіру, даруючи виняткове задоволення.
Wakame Smoothing Eye Contour Care від
Annayake пробуджує красу погляду, розглад
жуючи зморшки, усуваючи темні кола та

припухлості. Є декілька способів розслабитися та перезарядитися. Перший — нанести на тіло легке натуральне зволожувальне
Молочко для сухої шкіри тіла з Ванільним
екстрактом від Cottage та зробити легкий
релакс-масаж. І не забувайте про руки —
вони теж потребують вашого догляду, а масаж до кінчиків пальців чудово розслабляє.
Допоможе отримати задоволення та зробити шкіру шовковистою крем-нектар для
рук Spa Resort Hawaii Nectar Hand Cream
від Dr Irena Eris, що зачаровує своїм екзотичним ароматом і створює атмосферу спа.
А Інтенсивний зволожуючий крем для
рук з медом від Apivita ефективно зволожує
та відновлює шкіру. Поки ви насолоджуєтеся пахощами квітів, ванілі та меду, ніжними
текстурами та масажем, нанесіть на волосся
EXPRESS BEAUTY — Маску для волосся
з гіалуроновою кислотою «Зволоження» від
Apivita, що зробить його гладким та блискучим.

Красу та здоров’я шкіри необхідно
відновлювати не тільки зовні, а й
зсередини, і багато в чому якість
дерми залежить від мікробіому орга
нізму. PiLeje «Лактібіан імуно» —
пробіотик, що зміцнює імунну
систему та слугує гарною профі
лактикою сезонних захворювань.
«Лактібіан АТБ» допомагає
відновити усунути розлади шлунку
та дискомфорт. Ці дієтичні добавки
варто взяти з собою і в подорож.
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ГЛАДКА ШКІРА, ЧУТТЄВІ ВУСТА ТА ГРАЙЛИВИЙ
ШЛЕЙФ НІЖНИХ ПАРФУМІВ — БРЕНД MARY KAY
ЗНАЄ, ЩО ПОТРІБНО НАРЕЧЕНІЙ. А ЩЕ ВІН НЕ
ЗАБУВ І ПРО КОХАНОГО. ПРИВАБЛИВІ НОВИНКИ
ДЛЯ БЕЗДОГАННОГО СВЯТКОВОГО ОБРАЗУ.

MUST
HAVE
ВУСТА ДЛЯ ПОЦІЛУНКІВ
Набір для бездоганного макіяжу губ — «Матовість та сяйво» —
це чудовий дует матової рідкої помади та олійки. Їх можна використовувати разом або окремо для грайливого розмаїття
образів. Прозора олійка створює легкий природний ефект, а матова помада — елегантний та яскравий. Набори представлені
у двох універсальних відтінках — рожевий і кориця.
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СЯЙВО
МОЛОДОСТІ

БЛИСКУЧИЙ
ВИХІД

Дермакосметичний набір для
догляду Mary Kay Clinical
Solutions™ «Ретинол 0,5» —
це надійний спосіб повернути
шкірі гладкість, шовковистість,
пружність, рівний та свіжий
колір. Сироватка «Ретинол 0,5»
розгладжує зморшки та покращує тон та еластичність шкіри.
Відновлювальне молочко з
рослинними оліями заспокоює
шкіру, пом’якшує та дарує
миттєве зволоження.

Маска-плівка з ефектом металік —
це по-справжньому блискучий
пілінг у всіх своїх проявах.
Освіжаюча маска містить дрібні
блискітки й не тільки має
ефектний вигляд при нанесенні,
але й захоплює результатом — через
30 хвилин шкіра стає гладкою,
зволоженою та шовковистою,
ідеальною для нанесення макіяжу.

ДЛЯ НЬОГО
СОКОВИТА ЧЕРЕШНЯ
Набір засобів для тіла «Соковита черешня» допоможе не тільки
зробити шкіру м’якою та ніжною, але й створить тонкий ароматний
звабливий шлейф та перенесе у тепле літо. Легкий лосьйон чудово
зволожує шкіру, а міст-спрей пом’якшує її, освіжає та огортає
ароматом черешні, що поступово розкривається у тонкощах
квіткового букету та солодкості теплого ванільного мускусу.

Про свого коханого чоловіка теж треба
подбати, аби він мав блискучий вигляд,
а його борода (якщо вона в нього є)
була доглянутою та охайною. У цьому
допоможе спеціальна олія для бороди
з легким ароматом м’яти та мускатної шавлії. Вона зволожує шкіру та
волосся, пом’якшує та робить бороду
блискучою та слухняною.
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БУКЕТ

НАРЕЧЕНОЇ
А ЩО ЯКЩО ВАШІ ПАРФУМИ БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИ,
ЗЛИВАТИСЯ, ГАРМОНІЮВАТИ, ПЕРЕПЛІТАТИСЯ
З БУКЕТОМ І МАТИМУТЬ СХОЖІ КВІТКОВІ КОМПОЗИЦІЇ?
ІДЕЯ ЦІКАВА, ПОГОДЬТЕСЯ. ОТОЖ ЗАПРОШУЄМО
У ПАХУЧИЙ САД ЧАРІВНИХ ПАРФУМІВ.

Тонкі грані
Аромат Ginza від Shiseido — це тонке
злиття Сходу і Заходу. Він натхненний
Білі гарденії унікальним японським районом Гінза,
який та
поєднує
в собі розкіш, сучасність
Квіти гарденії символізують довіру
жіночу
та історичну
спадщину. Яскравий сплеск
грацію, а їхні пахощі заспокоюють
та викликають
пряний
світлі почуття. Саме вони сталиграната,
головними
у рожевий перець, три
сорти жасмину,
пелюстки магнолії
парфумованій воді Gucci Flora Gorgeous
Gardenia.
й фрезії,
японська орхідея і кипарис
Ноти гарденії чарівно поєднуються
з абсолю
створюють
жасмина, ніжними й солодкими
акордаминеповторну
груші та ароматну вуаль.
коричневого цукру. До речі, амбасадором парфуму
стала запальна співачка Майлі Сайрус, яка влучно
передає характер Gucci Flora Gorgeous Gardenia.

Пристрасть
туберози
Її ще називають королевою ночі,
і недаремно — тубероза зачаровує
своїм екзотичним звучанням. Вона
світиться, немов зірка, в композиції
Carolina Herrera Good Girl Superstars.
Спокусливість туберози підсилюють
жасмин, боби тонка та какао.
Сріблястий мерехтливий флакон пар
фумованої води — це ще одна спокуса.
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Нарцис з характером
Парфуми Marc Jacobs Perfect Intense
закликають бути сміливою, проявляти свою
індивідуальність і самобутність.
Бути ідеальною для себе. І яскравий
нарцис чудово втілює цей настрій.
А насиченості та чуттєвості йому додають
жасмин, смажений мигдаль і сандал.

Рожеві глечики

Цвітіння сакури

Романтичний, ніжний букет, в якому
зібрані дуже витончені та свіжі квіти —
Water Lily з колекції Les Fleurs de Lanvin.
Він зачаровує рожевими глечиками,
водним жасмином і ранньою конвалією.
Ці прекрасні квіти підкреслюють
фруктові ноти граната та грейпфрута.

Витончена сакура та соковитий червоний
ревінь, оточені прозорим мускусом —
така неповторна композиція розквітає в
парфумах Giardini di Seta з колекції
Salvatore Ferragamo Storie di Seta.
До речі, цей парфум може припасти до
душі й вашому нареченому, адже всі
композиції колекції — унісекс
й їх можна комбінувати між собою,
створюючи свої унікальні букети.

Жасминове
кохання
Лілея почуттів
Біла лілея, жасмин та сяючі фруктові
ноти кавуна, бергамота та груші звучать, як зізнання у коханні в парфумах
Armand Basi Scent of Kiss #Poplove.
А флакон, що нагадує яскраву
рожеву помаду, стане додатковою
насолодою у користуванні.

П’янкий, чуттєвий та спокусливий
жасмин здатен закохати не тільки
своїми пахощами, але й ніжними
квітами. Він заполонив серце
лімітованих парфумів
Escada Fairy Love,
що на 86 % складається
з природніх компонентів. Жасмин
доповнюють соковиті фруктові
ноти груші та малини.
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ЗАЧАРУВАТИ ПРИРОДНОЮ
КРАСОЮ, НІЖНІСТЮ І
ЧУТТЄВІСТЮ ДОПОМОЖЕ
ПРАВИЛЬНИЙ МАКІЯЖ —
ВИТОНЧЕНИЙ, ПРОЗОРИЙ
І ДЕЛІКАТНИЙ.

КОХАННЯ
З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ

Макіяж в стилі нюд з кожним сезоном стає
більш досконалим, невидимим і яскравим
водночас. Він ніби створений для нареченої.
Він так витончено підкреслює природну
красу та свіжість. Головною в цьому макіяжі стає шкіра обличчя — гладка, шовкови52
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ста, з гарним кольором і рівною текстурою.
Найкраще використовувати засоби, що не
тільки коректують тон, приховують недоліки, а й зволожують шкіру та покращують її
колір зсередини. Такі здібності мають вже
добре нам відомі СС- та ВВ-креми.

Свіжий рум’янець — ще одна невід’ємна
деталь вдалого макіяжу. Його можна створити за допомогою стійких шовковистих
рум’ян Blush Couture з колекції Dip into
the beauty of wilderness від Artdeco. Вони
складаються з двох відтінків, що ідеально
гармоніюють між собою, та мають легке
перламутрове сяйво.

CC Cream Color
Control 3 in 1
(SPF 30), Soskin

Total Lip Gloss
In Colours, № 01,
Sensai

Блиск для губ
Vinyl Lip Gloss, № 02,
Make up Factory

Тональная основа
Light Weight
Foundation,
Make up Factory

Для вуст можна підібрати легкий блиск
Vinyl Lip Gloss, № 02 від Make up Factory
з прозорим ледь помітним нюдовим відтінком, який створить візуальний ефектоб’єму та соковитості. Або ж можна
зробити легкий акцент на губах і підфарбувати їх привабливим ягідним кольором Total Lip Gloss In Colours, № 01
від Sensai. Цей блиск чудово зволожує
й розгладжує ніжну шкіру губ.
Палітра тіней
Eye Shadow
Quartet, № 01,
IsaDora

BB Cream
Skin-Perfector
Moisturizing,
Soskin

CC Cream Color Control 3 in 1 (SPF 30)
від Soskin надійно захищає, забезпечує
антивіковий догляд, повністю зливається зі шкірою та покращує її колір, а
BB Cream Skin-Perfector Moisturizing
Cream з технологією «розумних» пігментів глибоко зволожує, приховує недоліки та

попереджує появу жирного блиску. Якщо
потрібне додаткове коригування шкіри, то
варто додатково нанести легку вуаль тональної основи Light Weight Foundation
від Make up Factory. Вона створює невагоме сяюче покриття, зменшує видимість
пор і приховує недоліки.

Для макіяжу очей ідеально підійде
палітра тіней Eye Shadow Quartet, № 01,
від IsaDora. Вона поєднує у собі чотири
кольори в бежево-коричневій гамі для
створення бездоганного природного макія
жу: ледь помітного або ж більш насиченого
в стилі smoky eyes.
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КЛАСИКА ПОЗА ЧАСОМ:
РОЗКІШНЕ КАМЕРНЕ ВЕСІЛЛЯ

КОЛИ МОВА ЙДЕ ПРО ЗІРКОВЕ СВЯТКУВАННЯ, ДО ЯКОГО ПРИКУТА ВСЯ УВАГА
ЗМІ, ОРГАНІЗАТОРАМ ВЕСІЛЬ ОСОБЛИВО ХОЧЕТЬСЯ ЗДИВУВАТИ ПАРУ ТА ПЕРЕВЕРШИТИ ЇЇ ОЧІКУВАННЯ Й ОЧІКУВАННЯ ЗНАМЕНИТИХ ГОСТЕЙ. А ФОРС-МАЖОРИ,
ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ЗНЕНАЦЬКА, ТІЛЬКИ ГАРТУЮТЬ КОМАНДУ: У ТАКІ МОМЕНТИ СТАЮТЬ У ПРИГОДІ САМОВІДДАНІСТЬ, ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УСІХ, ХТО ПРИЧЕТНИЙ ДО СТВОРЕННЯ УРОЧИСТОСТІ.
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Гравець футбольної команди «Динамо» Томаш Кендзера та його обраниця Вікторія Стецик прагнули
влаштувати невеличке камерне весілля та офіційну реєстрацію шлюбу.
Компанія подій Domino мала всього
десять днів на планування й організацію заходу. Відразу було вирішено
зробити затишне свято, атмосферне
та сімейне, тим паче, що планувалося
запросити не більше 15 гостей. Але
не так сталося, як планувалося.
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Від самого початку церемонію було заплановано
на понтоні на воді просто неба, але через невтішні
погодні умови за п’ять днів до весілля організаторам довелося шукати нову локацію. Було складно,
нервово, але всі швидко себе опанували та повністю змінили концепцію — від оформлення церемонії до нестандартного гостьового столу. Тому
гостям розіслали запрошення з новим місцем
проведення весілля готель Fairmont.
Декоратори компанії Golubchik зупинили свій
вибір на білому оздоблені, лаконічності та масштабності. В одній залі було об’єднано зону церемонії з величними декораціями та банкет з пишним
оформленням столу. Все це в поєднанні виграшно підкреслило розкішний простір та дало змогу
досхочу насолодитися ошатним декором. І треба
віддати належне організаторам: попри те, що наречений є громадянином іншої країни, виїзна
церемонія відбулася і шлюб було зареєстровано.
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Окремої уваги заслуговує гостьовий стіл. На практиці декораторів було створено найбільшу композицію для оформлення столу: три метри заввишки та два метри у діаметрі. У центрі над круглим
столом повисла велична конструкція, яка була
декорована сотнями білосніжних квітів і кришталевими пташками, а на самому столі були розставлені монобукети з садових троянд та білих
гортензій у низьких вазах.
Мода на класичні елементи в оформленні весіль
зараз упевнено закріпилася. Тому декоратори
підтримали інтер’єр зали за допомогою прозорих
канделябрів, а білі квіти підкреслили атмосферу
вишуканості.
Образ нареченої, який складався з блискучої мінісукні з об’ємними рукавами, драпуванням та шлейфом,
доповнив букет з розкішних білосніжних півоній
і троянд Девіда Остіна — безпрограшний варіант,
який гармонійно поєднав сучасні тренди з класикою.

Команда Domino висловлює подяку
парі за те, що мали честь стати
частиною їхньої історії кохання.
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Андрій і Марія

ТРЕВЕЛ-WEDDING
ВЕСІЛЬНОГО ОРГАНІЗАТОРА
МАРІЯ — ВЛАСНИЦЯ ВЕСІЛЬНОГО АГЕНТСТВА BIG WEDDING ТА ДИЗАЙН-СТУДIЇ, ДОСВІДЧЕНА МАНДРІВНИЦЯ, АНДРІЙ — АЛЬПІНІСТ, ПРОФЕСІЙНИЙ МАНДРІВНИК, ЗАСНОВНИК
ТА ІДЕОЛОГ «ДРУГОЙ TRAVEL». РАЗОМ ВОНИ ПІДКОРИЛИ ДЕСЯТКИ ВЕРШИН, АЛЕ НАЙВАЖЛИВІШОЮ БУЛА ВАЙНА-ПІКЧУ, ПЕРУ. САМЕ ТАМ, НАВПРОТИ ВЕЛИЧНОЇ ПАНОРАМИ
СТАРОГО МІСТА МАЧУ-ПІКЧУ, АНДРІЙ ЗРОБИВ ПРОПОЗИЦІЮ РУКИ ТА СЕРЦЯ. НЕДИВНО,
ЧОМУ ЗАКОХАНІ ВИБРАЛИ ПОДОРОЖІ ГОЛОВНОЮ ТЕМАТИКОЮ ВЕСІЛЛЯ.
Церемонія реєстрації та святкування були заплановані в один день. У розкішній білій залі, прикрашеній
сотнями ніжних орхідей, пара дала обітниці кохати одне одного вічно. Перший крок у ролі нової сім’ї
закохані зробили на карту світу, як символ того, що перед ними відкриті всі горизонти.
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Для святкової частини був обраний вишуканий ресторан
з унікальною історією «Прага». Банкетна зала була наповнена звучанням улюблених джаз-хітів у живому виконанні
дуету скрипки та вокалу. Весь весільний декор до найменших дрібниць продумала і вибрала сама наречена. Фотозона
у формі земної кулі, імена гостей на маленьких літачках,
старовинні карти, глобуси, саквояжі, композиції з живими
тропічними квітами створили яскраву та водночас затишну
атмосферу мандрів. Активна програма вечора, яка невід’ємно пов’язана з тревел-тематикою, була побудована на спільних історіях пари з подорожей.
«Після стількох скоординованих весіль здавалося, що на
власному я мимоволі буду контролювати організаційні процеси, — зізнається Марія — Але все виявилось з
точністю до навпаки. Завдяки моїй улюбленій команді я
цілковито занурилась у чарівну атмосферу свого свята, посмішок гостей, відчуття абсолютного щастя в моменті тут
і зараз. І все-таки класно відпочивати на власному весіллі!»
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Михайло та Віра
У ВИХОРІ ТАНЦЮ
ВЕСІЛЛЯ З НІЖНИМ ГРАДІЄНТОМ
ТА ХВИЛЕПОДІБНОЮ АСИМЕТРІЄЮ
У ТАНЦІ ЛЕГКО ЗАКОХАТИСЬ. ВІН ВІДКРИВАЄ ІСТИНУ БЕЗ МАСОК І ЗАЙВИХ
ОКРАС. ТАК ТРАПИЛОСЯ У ВІРИ З МИХАЙЛОМ: САМЕ ТАНЕЦЬ СТАВ ПОТУЖНОЮ СИЛОЮ, ЩО ОБ’ЄДНАВ ЇХНІ ДУШІ І ЗМУСИВ СЕРЦЯ БИТИСЯ В УНІСОН.
Міша — засновник Dmitruk Media Production. Закохані давно мали чітке уявлення
про те, як повинне пройти їхнє весілля. Ніжна церемонія просто неба, яскрава
вечірка для рідних та друзів, драйв, енергія і, звичайно ж, танці. Оскільки пара
надавала перевагу холодним відтінкам, основна колірна гама виконана переважно
в біло-лілових тонах. Для стилістики була обрана сучасна класика, що гармонійно
переплітала між собою усі зони весілля.
Для святкування закохані обрали надзвичайно мальовниче і затишне місце. ONOVO
Dendra Hotel огорнений дзвінким переливом птахів та ароматом хвойного лісу.
Церемонія проходила на відкритій галявині. Гостей зустрічала жива музика —
легкий джаз у виконанні саксофону. Зона Welcome після заходу сонця перетворювалась на лаунж-зону за допомогою ретрогірлянд.
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Арка, розташована на круглому подіумі, являла собою хвилеподібну срібну конструкцію з вертикальними елементами. Низки кришталевих намистинок, підкреслені композиціями з живих квітів, виблискували на фоні насичено-зеленої густої крони лісу.
Флористика на конструкції була асиметричної форми, групами з переходом кольору
від білого до лілового через рожевий. Щоб досягти такого ефекту хвилі, декоратори
використали гортензію, троянди різних сортів, еустому, гіпсофілу, арахніодіс та дельфініум. Букет нареченої Віри був асиметричної форми з троянд та орхідей.
Банкетна частина проходила у просторому шатрі. Оскільки більшість запрошених,
як і сама пара, невід‘ємно пов’язані з танцями, центр зали був вистелений професійною танцювальною підлогою. Гості розташовувались за круглими столами по
периметру шатра. Кожен стіл був декорований живими композиціями, білими
скатертинами до підлоги, підставними тарілками зі срібним кантиком, стільцями
«Мілан» молочного відтінку. На кожного гостя чекав подаруночок — декорована
коробочка з макаронами всередині.
Площа шатра дозволяла не економити місце, тому було прийнято рішення виокремити зону молодят. Президіум, піднятий на подіум, теж повторював ефект хвилі. Цього
було досягнуто завдяки конструкції з чотирьох колон, низок спадаючих кришталиків
та вільних композицій на білосніжному столі молодих. Улюблені треки закоханих у
виконанні кавер-бенду ідеально доповнили живу та драйвову атмосферу вечора.
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Ярослав і Антоніна

ВИТОНЧЕНЕ ВЕСІЛЛЯ
В ПАСТЕЛЬНИХ ТОНАХ
КОЖНА СЕКУНДА ПІДГОТОВКИ БУЛА ПРОНИЗАНА НАДЗВИЧАЙНОЮ ЛЮБОВ’Ю,
НІЖНІСТЮ, ХВИЛЮВАННЯМ Й УВАГОЮ ДО НАЙМЕНШИХ ДЕТАЛЕЙ.
Ще з самого початку пара запланувала провести цей день у тісному колі
найдорожчих людей. Оскільки наречена Антоніна — стиліст, важливою
задачею організаторів та декораторів було передати її витончений смак.
Тому поєднання класичного стилю з елементами бохо-шик стало ідеальним для цього рішенням. Улюблений колір нареченої — Max Mara. Теплий, елегантний, пастельний колір з пісочним відтінком був взятий за
основу. Його доповнили базовий молочний, рожеві та пудрові відтінки.
Таким чином, декораторам вдалось створити теплу колірну гаму, яка гармонійно підкреслювала образ нареченої та стилістику вечірки.
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Для святкування був обраний вишуканий ресторан у класичному стилі «Прага».
На весіллі було дві основні зони: зона welcome та гостьовий зал. Одразу після РАЦСу гості
перемістились на затишну галявину ресторану з живою музикою у виконанні саксофона.
Зона welcome складалася з кенді бару, оформлена золотим вінтажним посудом та свічками,
лаунж-зони та фотозони. Для останньої була використана гойдалка ресторану, декорована вишуканими композиціями з пампасної трави, евкаліпту та піоновидних троянд, додано килимову доріжку, свічки на високих свічниках та подушки. Теплий осінній день дозволив гостям
заглибитись у неспішну атмосферу камерної вечірки і сповна насолодитись магією моменту.
Для банкетної частини була обрана простора, наповнена світлом зала.
Парі дуже сподобалася ідея бути ближче до своїх гостей. Тому для розсадки було використано два ряди довгих столів, з місцями для молодят в голові кожного з них.
Для декору столу вибрали молочні скатертини до підлоги та раннери ідеального кольору
Max Mara. Кожен стіл прикрашали дві композиції класичної форми з піоновидних троянд й акцентами лагурусу та свічки на золотих вінтажних підставках.
Букет нареченої Антоніни був класичної форми з троянд David Austin Passion та невеликими акцентами лагурусу.
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Пара звернулася до весільного агентства Weddison event, щоб влаштувати
красиве свято. Після довгих розмов на
різноманітні теми організатору вдалося дізнатися про інтереси закоханих,
їхні захоплення і хобі, аби вималювати концепцію свята, яку згодом пара
підтримала з великим задоволенням.
Майже два роки минуло з моменту підготовки до реалізації весілля.
А тому воно було не просто бажаним,
а й довгоочікуваним, що додавало святу
ще більшої піднесеності.

ПЕРША СКРИПКА

У СОЛОДКОМУ ВЕСІЛЛІ
«ВЛАСТИВОСТІ СКРИПКИ ЗНАЧНО БАГАТШІ, НІЖ ПРО ЦЕ ДУМАЛИ,
ДУМАЮТЬ І ДУМАТИМУТЬ ВСІ НАШІ ПОПЕРЕДНИКИ ТА ПОСЛІДОВНИКИ», —
ГОВОРИВ НІККОЛО ПАГАНІНІ. ТАК МОЖНА СКАЗАТИ Й ПРО НАРЕЧЕНОГО
ВАЛЕРІЯ: ОКРІМ ЛЮДСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ВІН МАЄ БЕЗЛІЧ ТАЛАНТІВ,
ЯКИМИ ЗУМІВ ПОКОРИТИ АННУ І ПРОДОВЖУЄ ДИВУВАТИ ЇЇ ЩОДНЯ.
«При організації весілля ми завжди намагаємося уникати шаблонів і вносити частинку
історії саме тієї пари, для якої створюємо незабутнє свято. Кожне весілля гідне
бути унікальним!» — ділиться організатор
Юлія Серебрянська.
До класичного весілля open air у ніжнопудрових відтінках з вкрапленням блакитного кольору додалася індивідуальна історія
пари. Виявилося, що наречений довгий час
захоплюється грою на скрипці, але майже
ніхто про це не знав. Було вирішено супроводжувати вінчання пари, яке відбулося прямо на місці святкування в ресторані Fabius,
струнним квартетом. А в середині банкету
наречений зіграв на скрипці мелодію, яку
спеціально розучував протягом трьох місяців.
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Валерій та Анна

Але на цьому сюрпризи не закінчилися.
Пара разом захоплюється і регулярно
відвідує кулінарні майстер-класи та полюбляє готувати один для одного солодощі.
І, до речі, історія відносин також почалася з того, що Валерій самостійно приготував для Анни цукерки. Був запрошений
кейтеринг, за допомогою якого вдалося
реалізувати шоколадне шоу в головній
ролі з нареченим і повторити незабутній
момент знайомства у день весілля. Закінчився вечір красивим святковим салютом,
обіймами та щирими емоціями радощів.
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Наталія та Максим
Весільний день стартував зі спільних зборів та фотосесії у Fairmont. Далі — поїздка на улюбленому спортивному кабріолеті наречених до головної локації весілля
Shelest та ніжна церемонія від Ольги Радчук. А потім багато теплих слів від гостей,
пісочне шоу з історією кохання, виступи
артистів балету та вокалістів, безліч активностей та спілкування з близькими.
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LOVE ME TENDER
ПЕРША ЗУСТРІЧ ОРГАНІЗАТОРІВ З НАТАЛІЄЮ І МАКСИМОМ ВІДБУЛАСЯ
ЗА ДВА МІСЯЦІ ДО ВЕСІЛЛЯ, ТОДІ КОМАНДУ ВРАЗИЛА ТЕНДІТНІСТЬ У ВЗАЄМИНАХ ПАРИ. ТОМУ В КОНЦЕПЦІЇ НАМАГАЛИСЯ ВІДТВОРИТИ ТУ НІЖНІСТЬ
ТА РОМАНТИЧНІСТЬ, ЯКА ЦІЛКОВИТО ОГОРТАЛА НАРЕЧЕНИХ, І ДОДАТИ
ТРОХИ ДИНАМІЧНОСТІ ДО ВЕСІЛЬНОГО ДНЯ. АДЖЕ САМЕ ТАКИЙ БАЛАНС
БУВ ІДЕАЛЬНИМ ДЛЯ ВЕСІЛЬНОЇ АТМОСФЕРИ ЦІЄЇ ПАРИ ТА ДЛЯ ЇХНІХ ГОСТЕЙ.

Щоб створити затишну атмосферу та відокремити гостей весілля від відвідувачів ресторану
Shelest, BestDayEver 
запропонували змінити
зонування зали — об’єднати зону банкету і
церемонії та задіяти бокові виходи. Під дахом поруч з банкетною залою розмістилася
фотозона, вона ж вдень була welcome-зоною, а
ввечері — зоною тусовки для гостей на вулиці.
В оформленні молодята обрали близьку їм по
стилю сучасну класику. У декорі та флористиці панували ніжна колірна гама Pantone
Rose Quartz та Serenity та повітряні композиції задля створення атмосфери легкості
та романтичності. Золоті елементи декору
та сервірування столу вишукано доповнювали оформлення зали. А надвечір для затишку
та красивих фото запалали вогники.
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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

Італійське весілля
Ciao! Італія — країна романтики, емоцій, кохання та
смачної їжі. А унікальні гірські пейзажі, атмосферні
венеційські канали чи неймовірні пляжі Сицилії —
ідеальні локації для вашого весілля. Як організувати
свято по-італійськи з притаманною регіону пристрастю
та розмахом?

Гості
Якщо у списках запрошених менше пів сотні імен, то італійці ніколи не назвуть це повноцінним весіллям. На вашому святі повинні побувати всі: рідні,
друзі, колеги, давні знайомі.

Букет нареченої
Італійці і тут внесли в традиції свій норовливий характер, адже букет наре
ченої — обов’язок нареченого. Вважається, що він повинен сам вибрати,
оплатити та привезти його коханій в день весілля. Італійки йдуть під вінець
з букетами з троянд, лілій, гіацинтів. До речі, обов’язковою є наявність в них
оливкових гілок, базиліку, шавлії чи розмарину.

Сукня
Італійський консерватизм легко читається і в одязі нареченої — білосніжна
класична сукня, яку доповнює довга фата, виконана з витонченого, невагомого, як павутиння, мережива. Зачіска — втілення скромності та строгості:
вишукана черепашка, равлик або гладко зібране волосся. Кількість прикрас —
мінімальна, оскільки італійці вважають, що в день створення сім’ї на наречених повинні бути лише обручки.

Їжа та напої
Гірко! І гості піднімають келихи з прохолодним ігристим, яке ідеально доповнює
італійську концепцію свята — Fiorelli ASTI. Досконалу гастрономічну пару
йому складуть сири, фрукти, риба та морепродукти. Саме те, без чого не минає
жодне весілля у цій країні.

Декор
Доповнить ваше свято — оливкове дерево, яке є символом Італії. Тому
гарною ідеєю буде стилізувати свято в зелених кольорах. Можна додати
рослинний символ Італії — ніжну маргаритку, нею також доречно прикрасити
весільні атрибути.

EDEN RESORT
УВАГА! ПЕРЕЗАПУСК
ВЖЕ НЕ ПЕРШИЙ СЕЗОН «ЗЕЛЕНІ ВЕСІЛЛЯ» — БЕЗУМОВНИЙ ЛІДЕР СЕРЕД УПОДОБАНЬ УКРАЇН
СЬКИХ НАРЕЧЕНИХ. ФАНТАЗІЯ ОРГАНІЗАТОРІВ УРОЧИСТИХ СВЯТ ВИРИВАЄТЬСЯ НА ПРИРОДУ ЗА НАСТРОЄМ, СВІЖИМ ПОВІТРЯМ ТА ЯСКРАВИМ ВАЙБОМ, ТОМУ І МОДА НА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ З КРАСИВИМИ ЛАНДШАФТАМИ ТА НЕЗАЙМАНИМ НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ,
НА ЗАМІСЬКІ САДИБИ ТА НЕВЕЛИКІ СПА-КУРОРТИ НІКОЛИ НЕ ПРОЙДЕ. ПРО ОДНЕ З ТАКИХ
МІСЦЬ МИ ХОЧЕМО СЬОГОДНІ РОЗПОВІСТИ.
Майк, один із власників Eden Resort:
«Хоч як би ми, людство, не прагнули створити щось прекрасне, природа завжди нас перевершить. Ніщо людям не замінить
тягучі заходи сонця і ніжні світанки, легкість хмар, що летять
удалині, шовковисту траву під ногами й ранкову прохолоду річки. Автори Eden Resort зробили все можливе, щоб не змагатися
з природою, а лише її підкреслити. Дерев’яні котеджі органічно
інтегровані у відкритий простір, що дає гостям можливість
поєднувати те прекрасне, що створила природа, з комфортом
і безпекою. Ми сподіваємося, що ваше весілля в Eden Resort стане по-справжньому особливим».

100 СЦЕНАРІЇВ
Весілля open air — це насамперед втілення цікавих, небанальних,
а іноді й дивакуватих ідей кожної пари. На території Eden Resort
можна побудувати весільний майданчик з нуля і скористатися
тільки чарівним заходом сонця — він тут для усіх. А можна залучити дерев’яні котеджі, банкетну залу, зону для вечірки навколо
басейну або берег річки з пірсом, що йде вдалечінь горизонту.
Eden Resort розташований у такому принадному з погляду
природного ландшафту місці, що саме диктує десятки різноманітних сценаріїв весільного дня.
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Навколо ліс, річка, Київське водосховище. І в залежності від
концепції свята можна зупинитися на романтичному весіллі
в стилі улюбленого всіма бохо, де наречена ефектно з’являється перед гостями — в човні, що пливе по річці. А саме свято
органічно вписується в наявний пейзаж із невеликими декораторськими та флористичними корективами, включаючи арку
для виїзної церемонії.
Тренд останнього часу — мікровесілля до 50 осіб. Як ми пам’ятаємо, ліс, річка та море у нас вже є, а якщо додати душевності та запалу — отримаємо барбекю-паті. У обгородженому
внутрішньому дворі, між двома дерев’яними котеджами, поряд
з басейном гості можуть розважатися приготуванням м’яса або

ФАКТИ, ЯКІ ТРЕБА
ВРАХУВАТИ ПІД ЧАС
ПЛАНУВАННЯ ВЕСІЛЛЯ
Eden Resort розташований за 50 кілометрів від Києва. Село Ясногородка, Вишгородський район. Ми можемо надати
трансфер на 7 пасажирів.
Площа курорту — шість тисяч квадратних метрів.
На території розташовані два котеджі
з камінною залою, альтанки для відпочинку, басейн. Територія обгороджена.
Кількість номерів у двох котеджах: 11.
Площа стандартного номера: 20 м2.
Зала для невеликих урочистостей: 70 м2.
Місткість зали: до 50 осіб.
СПА: класична та японська лазні, басейн
з підігрівом на вулиці.
Розваги: водний спорт, човни з електричним двигуном, риболовля, велосипедні
прогулянки, настільний теніс.
Для дітей: гірки, батут, PS5.
Для приготування їжі на свіжому
повітрі: гриль-мангал, тандир.

його поїданням, дихати свіжим повітрям та насолоджуватися коктейлями. З оформлювальних рішень достатньо цікавої
фотозони у стилі, наприклад, американського ранчо — і гості
надовго запам’ятають теплу зустріч.
І ще з гарного: якщо молодята вибирають класичне свято зі
стильно накритими столами та зміною страв, можна не боятися
запрошувати гостей з дітьми. Дітям не доведеться із заплаканими обличчями сидіти під столом і псувати фату нареченій. На території курорту є справжні дитячі розваги — улюблений батут,
рухливі ігри, гойдалки, гірки. Сама ж ділянка обгороджена —
і всім гарантується недоторканність особистого простору та безпека гостей. Наявність СПА, включаючи класичну і японську лазні,
та спортивних розваг на воді — моторні та звичайні човни, каяки, сапи, риболовля — наштовхують на думку про проведення
холостяцьких вечірок та дівич-вечорів у атмосфері свободи та
насолоди життям. Особливо приємно її усвідомлювати, коли
твій друг чи подруга із цією свободою завтра вже розпрощається. Але це не точно.
Ну і вишенька на торті: весілля цілий рік — тут неймовірна краса завжди. Природа не відпочиває взимку, восени
та навесні, а для затишку у прохолодний день є банкетна
та камінна зали, де можна облаштувати атмосферне свято
у староанглійському стилі.

Зв’язок за телефоном: +380 677 144 133
@EdenResort
@ganedenresort
edenresort.com.ua
Фото: Victoria Priessnitz
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ
ГОТЕЛЬНОГО СЕРВІСУ.

california_hotel_odessa |

californiaodessa |

manager@hotelcaliforniaodessa.com

РОЗКІШ УНІКАЛЬНА,
ЯК І КОЖЕН НАШ ГІСТЬ!

+380 487 37 6777 | +380 683 30 4618 (Viber, WhatsApp, Telegram) |

hotelcaliforniaodessa.com
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Індекс 02134
Підписуйтесь на «Мир туризма» у будь-якому відділенні Укрпошти

MirTurizma

editor@mirtu.com

www.mirtu.com

ПОДОРОЖ

МОЖНА БЕЗЛІЧ РАЗІВ
ПЕРЕГЛЯДАТИ ФОТОГРАФІЇ
У СТРІЧЦІ INSTAGRAM ЗА
ГЕОЛОКАЦІЄЮ МАЛЬДІВСЬКИХ
ОСТРОВІВ, ТА ВАРТО ОДНОГО
РАЗУ ПРИЛЕТІТИ СЮДИ
Й ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО НЕ
ФОТОШОП РОБИТЬ ПАЛІТРУ
ПРИРОДИ ТАКОЮ НАСИЧЕНОЮ,
А ЛЮДЕЙ УСМІХНЕНИМИ
ТА ЩАСЛИВИМИ. РАЙСЬКІ
ОСТРОВИ, ОСТРОВИ МРІЇ — ТАКЕ
МОЖНА ПОЧУТИ ПРО МАЛЬДІВИ
У РЕКЛАМІ. АЛЕ РЕДАКЦІЯ
WEDDING ВИРУШИЛА У
ПОДОРОЖ, ЩОБ НАОЧНО
ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ
В ІДЕАЛЬНОСТІ ЛОКАЦІЇ ТА
РОЗПОВІСТИ ВАМ ДЕТАЛЬНІШЕ
ПРО РОМАНТИЧНІ ВІДПУСТКИ,
МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ
І ВЕСІЛЬНІ ЦЕРЕМОНІЇ
НА ЦІХ ОСТРОВАХ

МАЛЬДІВИ —
НАЙIДЕАЛЬНIШЕ МIСЦЕ
ДЛЯ МЕДОВОГО МIСЯЦЯ
За останній рік Україна ввійшла у
ТОП-10 країн та зайняла шосте місце
з відвідування Мальдівських островів
у туристичних цілях. У 2022 році відбудеться святкування 50-річчя туризму на Мальдівах — і це гарний привід
зануритися у тропічну атмосферу безтурботності. Так, саме безтурботності. Хоча одні з головних питань, які
виникали у туристів під час подорожей у будь-які країни у 2021 році,
були пов’язані з вакцинацією від
COVID-19 та правилами перетину
кордону. Можемо зразу заспокоїти:
на мальдівських курортах вакциновано від коронавірусу весь персонал,
а влада країни робить все, аби відпочинок був максимально безпечним.
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Задля збереження здоров’я туристів та самих мальдівців, а також контролю ситуації
з ковідом є декілька правил, яких повинен
дотримуватися кожен турист. Перед прильотом у країну (за 24 години) необхідно
заповнити Health Declaration, яка конвертується у qr-код, який просканують в
аеропорті. Навіть якщо у вас є паспорт вакцинації, обов’язково має бути негативний
ПЦР-тест (за 96 годин), який ви покажете
на контролі (станом на жовтень 2021, —
Прим. ред.). Масковий режим та дотриман-

ня дистанції лише в аеропорті, на курорті
ви вільні від цього (хіба що у ресторанах у
фуршетних зонах потрібна маска). Також
є обмеження у пересуванні між курортами: щоб потрапити з одного острова на
інший, треба проходити тестування. Загалом, останнє не стало для нас проблемою — заради порівняння двох курортів
ми здійснили декілька перельотів, зробили
тест та очікували на результат в ізоляції на
власній віллі з видом на лагуну.
Розуміння, що ми на Мальдівах, з’явилося
одразу під час внутрішнього перельоту з Мале на гідролітаку Manta Air,
коли летиш над Індійським океаном
та розглядаєш острови різної форми,
які усипані білосніжним піском, яскравою зеленню та оздоблені по канту
бірюзовими водами. Готуйтесь до того,
що ви затамуєте подих від навколишньої
краси та усвідомлення того, що ви
насправді знаходитеся у райському місці.
Та найголовніше — беріть одразу два тюбики крему від засмаги з SPF 50.
weddingmagazine.com.ua
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KANDIMA
MALDIVES –
ОСТРIВ
З АВТЕНТИЧНОЮ
ПРИРОДОЮ
КУРОРТ KANDIMA З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
ПОТРАПЛЯЄ У САМЕ СЕРЦЕ: ЩОЙНО ВИ
ПРИБУВАЄТЕ НА ОСТРІВ, У ПРОЗОРІЙ ЛАГУНІ
ПОБЛИЗУ БЕРЕГА ВАС ЗУСТРІЧАЮТЬ ДЕСЯТКИ
БЕЙБІ-АКУЛ, СКАТИ МАНТИ (МОРСЬКІ ДИЯВОЛИ),
КРАБИ ТА РІЗНОМАНІТНІ РИБИ, А КОКОСОВІ
ПАЛЬМИ, АРОМАТНІ ГІБІСКУСИ ТА СОКОВИТОЗЕЛЕНІ КУЩІ МАНЯТЬ У ТРОПІЧНІ ТУНЕЛІ. ТА
ПОПРИ КАРТИНКУ «БЕЗЛЮДНОГО ОСТРОВА»
ВАШОМУ ЖИТТЮ ТУТ НІЩО НЕ ЗАГРОЖУЄ:
РОСЛИНИ ОПРИСКУЮТЬ ВІД КОМАХ (КРЕМИ ВІД
КОМАРІВ НЕ СТАЛИ У ПРИГОДІ), А НЕБЕЗПЕЧНИХ
ТВАРИН НЕМАЄ. ХІБА ЩО МИЛА ЛЕТЮЧА ЛИСИЦЯ
ЗАЦІКАВИТЬСЯ ВАШИМИ ОКУЛЯРАМИ, МАЛЕНЬКІ
ЯЩІРКИ УВЕЧЕРІ ЗАВІТАЮТЬ В OPEN AIR ВАННУ ЧИ
СІРА ЧАПЛЯ ЗАХОЧЕ ПОЛАСУВАТИ ВАШИМ ОБІДОМ.
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ДЛЯ МОЛОДЯТ У KANDIMA
Є ДЕКІЛЬКА ЦІКАВИХ ФІШОК. ОКРІМ ДВОХ
РОЗКІШНИХ HONEYMOON AQUA POOL
VILLA З ПРИВАТНИМ РОЗТАШУВАННЯМ
І НАЙКРАЩИМ КРАЄВИДОМ НА ЛАГУНУ
Й ОКЕАН ТУТ ПРОПОНУЮТЬ НЕЗВИЧНУ
ФОТОСЕСІЮ «ВБИЙ СВОЮ ВЕСІЛЬНУ
СУКНЮ», ДЕ ВИ МОЖЕТЕ СТРИБАТИ У
БАСЕЙН ЧИ ЗАНУРЮВАТИСЯ У ВОДУ
У ВЕСІЛЬНОМУ ВБРАННІ. ЯКЩО ВИ З
СОБОЮ НЕ ХОЧЕТЕ ВЕЗТИ СУКНЮ,
ЇЇ МОЖНА ПРИДБАТИ НА ТЕРИТОРІЇ
ОСТРОВУ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ВЕСІЛЬНОМУ
БУТИКУ. ТАКОЖ ПАРИ МОЖУТЬ
ВЛАШТУВАТИ ВЕСІЛЬНУ ЦЕРЕМОНІЮ
З ТРАДИЦІЙНИМИ МАЛЬДІВСЬКИМИ
АТРИБУТАМИ,
А ДЛЯ ЛОКАЦІЇ ВАМ ЗАПРОПОНУЮТЬ
ПІЩАНУ КОСУ, ПОНТОН ПОСЕРЕД ОКЕАНУ,
ЯХТУ ЧИ ОКРЕМИЙ ОСТРІВ.

Серед усієї цієї природи чудово замаскувалися 264 вілли дев’яти категорій: тут є
вілли на воді, пляжні вілли з басейном чи
без, окремі на двох чи сімейні на чотири
номери, з виглядом на лагуну чи океан. Вас
приємно вразять відкриті ванні кімнати
з тропічним душем та джакузі, просторі
спальні з блакитними акцентами у декорі та тераси, на яких можна проводжати
захід сонця за келихом вина. До речі, на
Мальдіви не можна провозити алкоголь,
навіть з Duty Free, оскільки це мусульманська країна і тут він заборонений законом.
Хоча на самих курортах ви знайдете у барній карті всі елітні алкогольні напої та авторські коктейлі від барменів з всесвітньо
відомими іменами.
На території — два основних ресторани
міжнародної кухні та шведського столу,
ресторан середземноморської та італійської кухні Azure, ресторан азійської кухні Sea Dragon, де з акваріума ви самостійно можете вибрати свіжі морепродукти,
ресторан зі стравами на грилі Smoked, два
бари Breeze Pool Bar та Beach Club, а також бар та нічний клуб винятково для
дорослих Forbidden Bar, кафе з ароматною кавою та свіжою випічкою Aroma та
гастрономічний бутик Deli. Наша вам порада: обов’язково замовте плавучий обід у
власний басейн — цікавий досвід та красиві фотографії вам гарантовано.

Kandima вирізняється з-поміж інших
курортів, адже це острів не просто про
відпочинок, а про стиль життя. Якщо ви
захоплюєтеся спортом, тут є футбольне поле, тенісні корти, зали для йоги,
клуб Aquaholics, де можна зайнятися
снорклінгом, плаванням на байдарках,
спробувати віндсерфінг, катання на гідроциклі, а якщо потребуєте релаксу —
різноманітні види масажів та косметичних процедур в esKape Spa, бажаєте зайнятися творчістю — художні та кавові
майстер-класи, полюбляєте вечірки —
тоді вам на танцмайданчик під запальні
діджей-сети чи пісні кавер-бенду, давно
мрієте про лінивий відпочинок — зони
біля басейнів-інфініті чи вашої власної
вілли ідеально для цього підійдуть.
weddingmagazine.com.ua
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ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО КУРОРТУ
МИ ВИРУШИЛИ ДО ЛЮКСОВОГО
ГОТЕЛЮ LUX* SOUTH ARI ATOLL,
ЯКИЙ РОЗТАШОВАНИЙ
У 25 ХВИЛИНАХ ЛЬОТУ НА
ГІДРОЛІТАКУ ВІД МАЛЕ. ОСТРІВ
ЗАВДОВЖКИ 1,8 КІЛОМЕТРА ТА
ШИРИНОЮ У 200 МЕТРІВ ЦІКАВИЙ
СВОЄЮ РОЗВАЖАЛЬНОЮ
КОНЦЕПЦІЄЮ ТА ЧУДОВИМ
ЧУТТЯМ СМАКУ ЯК У ДИЗАЙНІ,
ТАК І В ЇЖІ. ПРОСТОРІ БІЛІ ВІЛЛИ,
НАЧЕ СКРИТІ ВІД ОЧЕЙ, ЗЛИЛИСЯ
З БІЛОСНІЖНИМ ПІСКОМ.

LUX* SOUTH ARI ATOLL –
ВАРТО ЗАУВАЖИТИ,
ЩО НА КУРОРТІ ДОБРЕ
ПОМІТНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНЕРА
ТА САДІВНИКІВ, ЯКІ ЩОДНЯ
ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ТЕРИТОРІЄЮ.
НАВКРУГИ ОСТРОВА,
ПО БЕРЕГОВІЙ ЛІНІЇ, БЕЗЛІЧ
ФОТОЗОН — ІДЕАЛЬНИХ ЛОКАЦІЙ
ДЛЯ ІНСТАСВІТЛИН.
Курорт пропонує 193 вілли: пляжні та
водні, від 60 до 360 метрів квадратних,
з краєвидом на лагуну та океан. Усі з лаконічним дизайном та ліжками king size
з підсвічуванням для солодких снів. LUX*
можна назвати гастрономічним курортом,
який поєднав кухні та культури з різних
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ОСТРІВ З ЧУТТЯМ СТИЛЮ
куточків світу. Тут є вісім ресторанів та
п’ять барів: ресторан міжнародної кухні
MIXE, східної Senses, японської Umami,
середземноморської Allegria, азійської East
Market. Рекомендуємо влаштувати приватну вечерю з BBQ-меню на березі океану
та насолодитися зоряним небом.
Радимо вам неодмінно відвідати спа.
Тільки уявіть: на вас чекає масаж у виконанні філіппінки чи індонезійки в одній
з 15 садових чи 4 водних вілл, з аромамаслами власного виробництва, традиційного гонга, вібрації якого пронизують усе
тіло, та чаювання по закінченню. Опісля

СЕРЕД ТОГО, ЩО ВАРТО ОБОВ’ЯЗКОВО
СПРОБУВАТИ НА МАЛЬДІВАХ: КРУЇЗ НА ЯХТІ
У ПОШУКАХ КИТОВОЇ АКУЛИ (ЯКЩО ВАМ
ПОЩАСТИТЬ, ВИ ЗМОЖЕТЕ ПОПЛАВАТИ
РАЗОМ З ВОСЬМИМЕТРОВИМ ЖИТЕЛЕМ
ОКЕАНУ), СНОРКЛІНГ БІЛЯ КОРАЛОВИХ
РИФІВ З ЧЕРЕПАХАМИ ТА АКУЛАМИ, СЕАНС
МАСАЖУ ПІД ШУМ ПРИБОЮ, ФОТОСЕСІЯ З
ДРУГОЮ ПОЛОВИНКОЮ ТА НЕКВАПЛИВИЙ
КОКТЕЙЛЬ НА ЗАХОДІ СОНЦЯ.

у спа-центрі можна вибрати доглядальні
косметичні засоби, які ще довго будуть
нагадувати про відпочинок у LUX*. На курорті є бібліотека з чудовою літературою,
що вкотре підтверджує: тут все створено
для повної релаксації. Та крім спокійного відпочинку на острові вистачає активних розваг: різноманітні водні види спорту, настільний теніс, більярд, фітнес-центр
Technogym, басейни, дитячий клуб, дайвінг-центр. Команда курорту щодня готує
програму для гостей: так ви можете відшукати заховану на території пляшку з сертифікатом на спа/вечерю/заняття у водному
клубі, зав’язати стрічку на дереві бажань,
зустріти візок з безплатним морозивом,
відвідати кавовий майстер-клас, випити

безкоштовно горнятко кави локальної
обжарки. Також ви можете заздалегідь потурбуватися про ваші розваги та обрати одну
з програм Collectible Experiences, яка буде
відповідати вашим вподобанням та хобі.
У LUX* вам запропонують відсвяткувати
весілля: скромну церемонію на двох чи
розкішне свято на сотню гостей — вирішувати вам. Та майте на увазі, що заради
вас можуть повністю закрити курорт і збу
дувати неймовірні декорації для весілля.
Дякуємо за організацію подорожі
офіс із туризму Мальдів VisitMaldives.
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КАНАРСЬКІ ОСТРОВИ:
ВЕСIЛЬНА ПОДОРОЖ НА ТЕНЕРИФЕ
ВІДПОЧИНОК НА КАНАРСЬКИХ ОСТРОВАХ ЗОВСІМ НЕЩОДАВНО БУВ
МРІЄЮ ЧИ НЕ КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ, А ЗАРАЗ МОЖЕ СТАТИ РЕАЛЬНІСТЮ
ВСЬОГО ЗА П’ЯТЬ ГОДИН ЛІТАКОМ. ІДЕАЛЬНІСТЬ ТЕНЕРИФЕ У ТОМУ,
ЩО ТУТ НЕ БУВАЄ ЗИМИ ТА МОЖНА КОМФОРТНО ПОДОРОЖУВАТИ ПРОТЯГОМ УСЬОГО РОКУ. А ПРИРОДА ПІВНІЧНОЇ Й ПІВДЕННОЇ
ЧАСТИНИ ОСТРОВА НАСТІЛЬКИ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ, ЩО ХОЧЕТЬСЯ
ДАТИ ГОЛОВНУ ПОРАДУ — ОРЕНДУЙТЕ АВТО Й ПОДИВІТЬСЯ ОСТРІВ
ПОВНІСТЮ. ЙОГО ОБРИВИСТІ СКЕЛІ НАД АТЛАНТИЧНИМ ОКЕАНОМ,
ЧОРНІ ПЛЯЖІ, ГУСТІ ЛІСИ, ВИНОГРАДНИКИ, БАНАНОВІ ПЛАНТАЦІЇ
ТА ВУЛКАН ЗАКАРБУЮТЬСЯ У ВАШІЙ ПАМ’ЯТІ НАЗАВЖДИ.

ПЛЯЖІ
На Тенерифе можна влаштувати традиційний сценарій для медового місяця: з
розкішним відпочинком на luxury-курорті, усамітненням закоханих у власному номері чи віллі, спа-процедурами
для двох, романтичними вечерями під
захід сонця, лінивим засмаганням на
пляжі та плаванням в басейні чи океані. Беззаперечно для усього цього є неймовірні готелі зі світовим ім’ям, такі
як The Ritz Carlton Abama Hotel, Gran
Hotel Bahia del Duque, Hotel Jardines de
Nivaria, що гарантують найвищу якість
обслуговування і вашу приватність.
Та радше спробувати порівняти різні
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вулканічні пляжі острова й додати весільній подорожі активностей. На півночі можна побачити пісок графітного кольору,
який підкреслюється сіруватою
картинкою хмарного неба, що
зависає щодня по полудні, та
контрастує з бурливим насичено-блакитним океаном. Місце
для приборкувачів хвиль —
вам варто спробувати серфінг.
На півдні є пляжі з жовтим
та чорним піском: тут сонячно,
а океан на диво спокійний. Для
вас стане сюрпризом темпера-

тура океану восени чи взимку —
вона майже не буде відрізнятися від температури повітря,
комфортні +20 вам гарантовано. По всьому острову можна
зустріти пляжі з природними
басейнами, та одними з найкращих вважають пляжі на
західному узбережжі на нещодавно реконструйованій набережній навпроти курорту Gran
Melia Palacio de Isora. До речі,
сам готель має найбільший інфініті-басейн з солоною водою
у Європі.

ВУЛКАН ТЕЙДЕ
Це те, що варте вашої уваги!
Майже з будь-якої точки острова можна побачити верхівку
Тейде — третій за висотою від
дна океану (7500 м) вулкан
у світі. Останнє виверження
було понад сто років тому, зараз його вважають сплячим.
Вулкан Тейде — Національний
парк Іспанії й у 2006 був внесений до Списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, загальна
площа 18900 га. Небо над Тейде може конкурувати лише з
небом над Атакамою та Гаваями, тут розташована обсерваторія. Навіть неозброєним оком
можна побачити тисячі зірок
та планети. Головне — приїхати сюди не в повний місяць.

Та перш ніж ви вирушите у
подорож, переконайтеся, що
не забули теплий верхній одяг:через різкий перепад температур він вам знадобиться вже на
півдорозі. Найліпше їхати вдосвіта чи ввечері, аби помилуватися сходом чи заходом сонця.
Повірте, це буде неймовірне
видовище! На звивистій дорозі
є багато оглядових майданчиків, зупиніться на одному з них
та неквапливо випийте гарячий
чай з термоса. Нагорі є готель
з рестораном Parador de Las
Cañadas del Teide, але бронювати номери треба заздалегідь.
Уявіть, як чарівно було б прокинутися тут з дивовижним
виглядом на вулкан!
weddingmagazine.com.ua
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МІСТА
Переїжджаючи по острову, не
забувайте про історичні пам’ятки, архітектуру, колорит невеликих міст та їхніх жителів. Вам
точно сподобається місто повстале з попелу Гарачико з затишними вуличками й набережною.
Завітайте на обід до Hotel San
Roque — вілли 18-го століття,
насолодіться оздобленням внутрішнього двору й витонченими
стравами. Казкове містечко СанКрістобаль-де-Ла-Лагуна з різноколірними будинками нагадує
декорації до фільму. Воно злилося зі столицею острова Санта-Крус, яку точно оцінять любителі шопінгу — тут збудовано
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молл El Corte Ingles, в якому
представлені світові бренди за
привабливими цінами (податок
на Тенерифе значно нижчий,
ніж у Європі). У столиці варто
зупинитися у стильному Hotel
Iberostar Grand Mencey, в аристократичному дизайні якого
поєдналися мінімалізм, вінтаж і
модерн. І на завершення — туристичний центр північного узбережжя — Пуерто-де-ла-Крус
з відомим пляжем Jardіn, оточеного пальмовим гаєм. У цьому
місті вас огорне турботою та
вразить кількістю витворів мистецтва The Hotel Botanico & The
Oriental Spa Garden.

РОЗВАГИ
Острів славиться найбільшим
у Європі карнавалом Санта-Крус-де-Тенерифе та другим у світі після бразильського
карнавалу в Ріо-де-Жанейро.
Задля яскравого видовища
сюди варто приїжджати у лютому. Але є дещо, що вражає
цілий рік! Рекомендуємо вийти на яхті в океан, щоб побачити китів, черепах чи дельфінів. Найбільша ймовірність,
що ви побачите саме китів,
які тримаються сім’ями. Тварини розміром чотири-п’ять
метрів досить близько підпливають до човнів — і ви зможе-

те не лише їх роздивитися, а
й почути. В такі моменти відбувається єднання з природою. Також радимо відвідати
Loro Park у Пуерто-де-лаКрус — зоопарк з найбільшою колекцією папуг у світі,
шоу косаток, морських левів
та дельфінів з басейном для
тварин об’ємом 22 мільйони літрів морської води. Тут
займаються дослідженнями
глибин океану, порятунком,
захистом, збереженням тварин та їхнього природного
середовища проживання для
майбутніх поколінь.

ГАСТРОНОМІЯ
Канарська кухня відрізняється від
іспанської, та все ж таки базується на середземноморській. Вона
багата на морепродукти, сири й
овочі та включає екзотичні фрукти. Після дегустацій острівних
традиційних страв — супу «Потахе», «Кролика по-канарськи»
під соусом «Сальморехо» з картоплею «Папас Арругадас» — вам
захочеться місцевих смаколиків —
свіжих фруктів, молочного десерту

«Лече Фрітта» та кави з лікером «Баракіто». Висока кухня
також здивує смаками: на острові є ресторани з зірками
Мішлен. Додому неодмінно
привезіть соуси мохо і рохо,
хамон, сири й пляшечку вина.
За останнім варто поїхати на
виноробню Bodega San Miguel
та переконатися, що таких сортів винограду, як на Тенерифе,
не росте більше ніде у світі.

Дякуємо за організацію подорожі Офіс з туризму Тенерифе VisitTenerife.
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ANGELFLOWERS
By V. Savitskaya
+38 067 503 17 74
angelflowers.ua
Instagram:
@af_angelflowers

GOLUBCHIK
Simply Chic Occasions
+38 067 216 38 38
+38 067 209 71 00
Instagram:
@g.o.l.u.b.c.h.i.k

САЛОНИ, МАГАЗИНИ,
БУТИКИ БЬЮТI
SDM PHARMA
КиЇв
вул. Микільсько-Слобідська, 6в
офіс 100
+38 044 502 27 79
HEXAGONE
Київ
вул. Фрунзе, 134а
+38 044 337 70 00
+38 044 337 77 00
MARY KAY
marykay.ua
Instagram:
@marykay_ukraine
L‘OCCITANE
+38 095 268 07 70
loccitane.com.ua
Instagram:
@loccitane_ua
ALFA SPA
+38 063 228 48 08
soskin.com.ua
hydropeptide.com.ua
comfortzoneskin.com.ua

ФОТО, ВIДЕО
Фотостудія
ESCORZO
Олександр Цибульський
+38 093 345 03 34
+38 066 299 60 13
еscorzo.com.ua
Instagram:
@escorzophoto
Фотограф
ОКСАНА БОРОВКО
+38 068 358 49 93
Oborovkophotography.
wordpress.com.ua
Instagram:
@wedprophoto
Відеографи
BS PRO
+38 097 746 69 28
smolinfilms.com
Instagram:
@bs_pro
РЕСТОРАНИ
VERANDA ON THE RIVER
Київ
Набережне шосе, 11а
+38 068 400 98 98
+38 044 299 49 49
veranda.ua/en
Instagram:
@veranda.on.the.river
ЕТНОРЕСТОРАЦІЯ
«КОЗАЧОК НА СОВКАХ»
Київ
вул. Володимира Брожка,
118
+38 067 232 47 37
kozachok.ua
Instagram:
@kozachok_sovki
«ОДЕСЬКИЙ БУЛЬВАР»
Київ
Русанівський бульвар, 7
+38 063 233 33 88
Instagram:
@odesskiybulvar
ГОТЕЛI
CITY HOTEL
Київ
вул. Б. Хмельницького, 56a
+38 067 640 38 03
+38 044 390 07 01
cityhotel.ua
Instagram:
@cityhotelkyiv

Комплекс відпочинку
GOSTEVIYA
Вінницька обл.
Вінницький р-н
смт Стрижавка,
Урочище таборів
відпочинку №1,
комплекс «Гостевія»
+38 067 906 81 00
gosteviya.vn.ua
Instagram:
@gosteviya
EDEN RESORT
Київська обл.
Вишгородський р-н
с. Ясногородка
+38 067 714 41 33
edenresort.com.ua
Instagram:
@ganedenresort
«МИСЛИВСЬКИЙ ДВІР»
Київ
вул. Славгородська, 49
+38 097 220 40 79
+38 050 560 03 09
+38 050 608 84 30
mdvir.com
Instagram:
@myslyvskyjdvir
CALIFORNIA
Boutique Hotel
Одеса
вул. Єврейська, 27
+38 068 330 46 18
+38 048 737 67 77
hotelcaliforniaodessa.com
Instagram:
@california_hotel_odessa
ЮВЕЛIРНI ВИРОБИ
CRYSTAL GROUP
+38 095 889 99 99
crystalgroup.ua
Instagram:
@crystalgroup.ua
АЛКОГОЛЬНI КОМПАНIЇ
ТОВ «Регно Італія УА»
ТМ FIORELLI
regno.ua
Instagram:
@fiorelli_official

Фотограф Оксана Боровко

Весільні світлини — це ваші
особливі спогади про один
з найщасливіших днів життя.
А я саме та людина, яка зображує
історії кохання за допомогою
гри світла й тіні, композицій, нестандартних ракурсів та інших
технік фотографа. Кожна ваша
історія для мене індивідуальна,
а емоції — безцінні. Як фотограф, яка проводить фотосесії
у різних куточках світу, працює
на показах тижнів весільної моди
та знімає обкладинки й проєкти
для Wedding, можу сказати, що
важливим є професійний підхід
до вашого свята, адже кожне
весілля неповторне.

Буду рада бачити вас
в об’єктиві своєї камери!
@wedprophoto |

oborovkophotography.wordpress.com |

oborovko@gmail.com |

+380 68 35 84 993

Фото: Taylor Heery

Eden Resort,
Berezhetska street,
Yasnohorodka,
Vyshhorod District,
Kyiv Oblast,
Ukraine, 07324

edenresort.com.ua
EdenResort
@ganedenresort
+380 677 144 133

