
Wedding

Tropical Sun

„...dla Ciebie jestem wszędzie, wśród palm i plaż ziemskiego raju,
tam Cię zabiorę w wyjątkową podróż, tylko My razem zakochani...”
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Twój wyjątkowy dzień w karaibskiej scenerii...

Atrybuty ślubów na Dominikanie: turkusowa woda, palmy, biały piasek...
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Atrybuty ślubów na Dominikanie: turkusowa woda, palmy, biały piasek...

Kameralne miejsce z dala od hotelowych resortów...

Kawałek raju do wyłącznej dyspozycji Młodej Pary...
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Zatrzymaj wspomnienia, upamiętnij ten dzień wyjątkową sesją fotograficzną...

Gra kolorów, wiatr, piękno natury...
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Muzyka Karaibów w rytmie bachiaty, merengue...

Trio muzyczne kreuje wyjątkową atmosferę chwili...
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Wybierz swój styl...

Spełniamy marzenia, Twoje oczekiwania i nasze inspiracje abyś czuł się wyjątkowo...
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„Diabeł tkwi w szczegółach”

Najwyższa dbałość o detale, delikatnie, zwiewnie z kolorystycznym akcentem...
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Bambusowe gazebo z delikatnymi akcentami różu...

Storczyki dodadzą blasku Pani Młodej...
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Naturalnie, egzotycznie, romantycznie...

Piękno Dominikany w najlepszym wydaniu...
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A może w stylu marynarskim ?

Niebieski motyw przewodni i marynarskie akcenty...
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Wznieśmy toast za szczęście i miłość Państwa Młodych !

Nie zabraknie szampana...
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Konie, trio muzyczne, sesja fotograficzna na plaży...

Wszystko możemy dla Ciebie przygotować...
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Niesamowite przeżycie w towarzystwie bliskich...

Wiwatujący goście to dodatkowe emocje...
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Krok po kroku:

Jeżeli posiadasz ważny paszport, jesteś stanu wol-
nego i masz więcej czasu niż 30 dni do wymarzonej 
daty ślubu to skontaktuj się z nami.
Pracujemy według następującego schematu:

1. Wybierz datę ślubu i skontaktuj się 
    z koordynatorem

2. Poznaj specjalną ofertę dla nowożeńców 
    na swój wymarzony wyjazd

3. Razem z naszym koordynatorem określ swoje    
    oczekiwania - wybierz pakiet ślubny

4. Dokonaj rezerwacji wstępnej

5. Podpisz umowę

6. Pomagamy w załatwieniu wszelkich
    formalności urzędowych

7. Pozostajemy w stałym kontakcie, tak żebyście 
    Państwo czuli się komfortowo, spokojni
    o jakość organizacji Waszej ceremonii
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Nasze atuty:

1. Koordynator tropikalnych ślubów w Polsce

2. Umowa podpisana z polskim organizatorem

3. Po przylocie kontakt z polskim koordynatorem  
    ślubnym w miejscu ceremonii

4. Gwarancja jednej ceremonii jednego dnia

5. Dodatkowe przywileje dla naszych par podczas 
    wycieczek a także przy rezerwacjach hoteli

6. Inspirujemy Parę Młodą i spełniamy jej
    oczekiwania

Zobacz naszą galerię zdjęć...
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Skorzystaj z naszej profesjonalnej opieki...

Skontaktuj się z naszym koordynatorem i poznaj szczegóły...



Tropical Sun Tours Sp. z o.o.
Ul. Misjonarzy Oblatów NMP 20A

40-129 Katowice
E-mail: biuro@tropicalsun.pl

Tel.: +48 32 747 55 55
www.romantyczne.com

Kontakt do naszych koordynatorów:

Katarzyna - +48 605 999 980
Małgorzata - +48 533 666 866

Angelika - +48 533 344 664
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