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Młoda Para na Hawajach
Niew¹tpliwe atuty œlubu wyjazdowego, to mo¿liwoœæ zorganizowania
wszystkiego w tydzieñ, pobyt w luksusowym hotelu, ceremonia plenerowa w
romantycznym, odosobnionym miejscu i gwarancja ciep³ej, s³onecznej
pogody przez ca³y rok. Do dyspozycji pañstwa m³odych na miejscu jest
wiza¿ysta, fryzjer, fotograf (za dodatkow¹ op³at¹), limuzyna z szampanem,
urzêdnik i dwóch œwiadków w Honolulu. Bohaterowie dnia maj¹ zapewnion¹
opiekê polskojêzyczn¹ podczas œlubu. Na Hawaje musz¹ jedynie przywieŸæ
stroje œlubne, które na miejscu mog¹ ozdobiæ tradycyjne girlandy z kwiatów
hawajskich "lei". Za dodatkow¹ op³at¹ pañstwo m³odzi mog¹ zjeœæ obiad
poœlubny (luau) w Centrum Kultury Polinezyjskiej. Kto najczêœciej decyduje
siê zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski na koñcu œwiata? Przede wszystkich
narzeczeni, którzy wyobra¿aj¹ sobie tak podnios³y moment bez obecnoœci
najbli¿szych, pragn¹ wtedy byæ tylko we dwoje oraz ci, dla których jest to
kolejny œlub. W dobie zaawansowanej technologii istnieje mo¿liwoœæ
transmisji uroczystoœci on−line. Nale¿y tylko pamiêtaæ o dwunastogodzinnej
ró¿nicy czasu.
Kto nie s³ysza³ o mieœcie Honolulu czy pla¿y Waikiki? Dla wiêkszoœci z nas Hawaje,

Fantastyczn¹ atrakcj¹ œlubu na Hawajach jest te¿ organizowany przez Biuro

bêd¹ce najm³odszym z 50. stanów USA i po³o¿one wy³¹cznie na wyspach, to

Podró¿y Europa−Travel przystanek w Los Angeles (w drodze powrotnej do kraju). Na

miejsce bajkowe lecz znajduj¹ce siê na koñcu œwiata. A jednak coraz wiêcej par

lotnisku czeka na nowo¿eñców polskojêzyczny przewodnik, który zabiera

z ró¿nych stref geograficznych decyduje siê wypowiedzieæ magiczne
s³owo "tak" w³aœnie w tym odleg³ym a zarazem rajskim zak¹tku globu
ziemskiego.
Zakochanych porywa magia rajskiej wyspy, bajkowa sceneria oraz
panuj¹cy tam klimat. Œlub mo¿na wzi¹æ na pla¿y, przy szumie
oceanu, w tropikalnym ogrodzie, pod palmami... Warunki sprzyjaj¹
aktywnemu wypoczynkowi − sportom wodnym, bli¿szym b¹dŸ dalszym
wycieczkom, zg³êbianiu lokalnej kultury, smakowaniu lokalnej kuchni,
tote¿ wiêkszoœæ par ³¹czy ceremoniê z podró¿¹ poœlubn¹, wszak to
"wyspa emanuj¹ca mi³oœci¹, potêguj¹c¹ j¹ w zakochanych". Co
wa¿ne, œlub zawarty na Hawajach to ceremonia o charakterze
cywilnym. Taki œlub jest honorowany w Polsce. Trzeba tylko o tym
fakcie powiadomiæ USC. Warunek − narzeczeni musz¹ mieæ
ukoñczone 16 lat. Nad organizacj¹ zagranicznej uroczystoœci œlubnej
czuwa sto³eczne Biuro Podró¿y Europa−Travel (romantic−travel.pl), które
specjalizuje siê w tego typu przedsiêwziêciach, oferuj¹c ró¿norodne
pakiety (bogatsze i skromniejsze), dostosowane do ró¿nych potrzeb
klientów. Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e koszt œlubu i podró¿y poœlubnej
na Hawajach jest porównywalny z cen¹, jak¹ narzeczeni musieliby zap³aciæ za
zorganizowanie uroczystoœci w Polsce. Przyk³ad? Oœmiodniowy pobyt to wydatek

zakochanych na przeja¿d¿kê po Hollywood, Malibu, Beverly Hills, Santa Monica,

od 14 tys. z³ za parê. Biuro wystawia zaœwiadczenia do Ambasady USA dla osób

Downtown Los Angeles. Taki wypad dostarcza du¿o wra¿eñ, stanowi¹c wspania³e

ubiegaj¹cych siê o wizê.

urozmaicenie podró¿y. Nowo¿eñcy s¹ zachwyceni. Jest to te¿ dla nich chwila
wytchnienia przed d³ugim lotem do Europy.

Ewelina i Pawe³
Pomys³ na œlub hawajski wyp³yn¹³ od mojego mê¿a. Chcia³, aby ta
chwila by³a naprawdê wyj¹tkowa. Nie w jego stylu s¹ wielkie wesela.
Na pocz¹tku by³am przeciwna, bo jak to, tak wa¿ny dzieñ mam
spêdziæ bez rodziców i najbli¿szych? Nie by³am do tej idei
przekonana. Jednak kiedy przegl¹daliœmy ró¿ne oferty, z dnia na
dzieñ coraz bardziej siê przekonywa³am. Zdecydowaliœmy wspólnie,
¿e to bêdzie tylko NASZ DZIEÑ.
Przygotowañ nie by³o a¿ tak du¿o, poniewa¿ biuro podró¿y
organizowa³o wszystko na miejscu. My − tylko paszporty, wizy i stroje
œlubne. Trwa³o to jakieœ 4 miesi¹ce, po czym nast¹pi³ moment
wyjazdu, czyli pakowanie walizek i... do samolotu.
Uroczystoœæ by³a bardzo krótka. Rano przygotowania − czesanie,
malowanie i przejazd limuzyn¹ na pla¿ê. Tam ju¿ czeka³ na nas
urzêdnik, który udzieli³ nam œlubu. Nawet da³ radê przeczytaæ
Dominika i Alan
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przysiêgê po polsku, wiêc by³a to dla nas komfortowa sytuacja. By³ z

www.mlodapara.pl
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¿e w planach mamy zamiar niebawem ponownie
odwiedziæ to piêkne miejsce.

Alan i Dominika
Chcieliœmy aby nasz œlub by³ wyj¹tkowy,
niekonwencjonalny. Najbardziej zale¿a³o nam na
tym, aby odby³ siê na pla¿y. Hawaje wybraliœmy ze
wzglêdu na piêkno tego miejsca.
Przygotowania przebieg³y bardzo sprawnie. W
organizacji uroczystoœci pomog³o nam biuro
podró¿y Europa Travel. A wiêc przygotowania
okaza³y siê niczym skomplikowanym.
W dniu œlubu, po przybyciu piêknym bia³ym
Lincolnem na miejsce, spotkaliœmy siê z
pracownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego na Hawajach
− Kimo. Po krótkiej rozmowie podpisaliœmy wczeœniej
ju¿ przygotowane dokumenty. Nastêpnie powoli
kierowaliœmy siê do miejsca, w którym mia³a odbyæ
siê uroczystoœæ. By³a to piêkna pla¿a Kahala, wokó³
której otacza³ nas cudowny rajski krajobraz wyspy
nami tak¿e − polski asystent oraz polska para

Jak najbardziej zachêcamy inne pary do podjêcia

Oahu. Uroczystoœæ przebieg³a sprawnie, momentami

œwietnych fotografów. Kiedy za³o¿yliœmy obr¹czki, by³

decyzji o œlubie na Hawajach, poniewa¿ naprawdê

œmiesznie (urzêdnik wypowiada³ s³owa przysiêgi po

buziak i szampan, a nastêpnie mieliœmy wykupion¹

warto. Odbyliœmy z mê¿em kilka podró¿y ale ta −

polsku). Z ca³ego serca mo¿emy poleciæ innym tak

Zakwaterowanie mieliœmy w piêknym hotelu z

by³a, jest i na zawsze pozostanie w naszych sercach.

piêkny œlub, poniewa¿ zostaje on w pamiêci do

basenem. Codziennie wieczorami, kiedy p³ywaliœmy

Na pami¹tkê mamy piêkny album, mnóstwo zdjêæ i

koñca ¿ycia.

odbywa³y siê tam mini hawajskie koncerty. Po prostu

prezentacjê multimedialn¹. Zawsze kiedy je

Miesi¹c miodowy spêdzaliœmy po czêœci na

bajka...

ogl¹damy, to w oku krêci siê ³za szczêœcia. Zdradzê,

Hawajach oraz w Los Angeles w Kalifornii.

5−cio godzinn¹ sesjê fotograficzn¹, wiêc dzieñ
szybko min¹³. By³o cudownie mimo, ¿e nie by³o z
nami naszych bliskich.
Po œlubie zosta³o nam zaledwie oko³o tygodnia, ale
staraliœmy siê wykorzystaæ ten czas jak najlepiej. By³
to taki mini miesi¹c miodowy. Trochê zwiedzaliœmy,
wybraliœmy siê na wycieczkê wokó³ wyspy (byliœmy na
wyspie Oahu) z polsk¹ grup¹ i polskim
przewodnikiem. Nastêpnie zwiedziliœmy i poznaliœmy
kulturê, a nawet próbowaliœmy kuchni polinezyjskiej.
By³a to bardzo ciekawa wycieczka ale najbardziej
zafascynowa³a nas wyprawa na pla¿ê Hanauma
Bay, gdzie mogliœmy nurkowaæ z piêknymi rybami a
mê¿owi uda³o siê nawet p³yn¹æ razem z ogromnym
¿ó³wiem. Byliœmy tam dwa razy, tak nam siê
spodoba³o. Na koniec pobytu zwiedziliœmy tamtejsze
oceanarium − p³ywanie z delfinami, pokazy
artystyczne ró¿nych zwierz¹t morskich, ogl¹danie
rekinów i rozmaitych dziwnych stworzeñ.

Do atrakcji mo¿emy zaliczyæ zwiedzanie ca³ej wyspy
Oahu, sesjê œlubn¹ w przepiêknych lokalizacjach
oraz aktywny wypoczynek na hawajskich pla¿ach.
Oczywiœcie, zachêcamy wszystkie przysz³e m³ode
pary do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego na
Hawajach. S¹ to piêkne wyspy, mnóstwo zwiedzania,
historyczne lokalizacje, które do tej pory mogliœmy
podziwiaæ w holywoodzkich produkcjach oraz
niezapomniane widoki, smaki kuchni hawajskiej oraz
ludzie, którzy nastawieni s¹ zawsze przyjaŸnie a
uœmiech nie opuszcza ich twarzy.

Zebra³a: Anna Pawliczko
Artyku³ powsta³ dziêki uprzejmoœci
Krystyny Konarzewskiej z Biura Podró¿y Europa−Travel
Zdjêcia: z archiwów Dominiki i Alana
Ewelina i Pawe³
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