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Zakochani w Mauritiusie
Rozmowa z Krystyn¹ Konarzewsk¹ ze sto³ecznego Biura Turystyki Zagranicznej Europa−Travel

klienta, pocz¹wszy od przelotu,
poprzez organizacjê pobytu na
miejscu, po wskazanie
atrakcyjnych miejsc wartych
odwiedzenia, zarówno na miejscu
jak i na trasie przelotu, np.
zwiedzanie Dubaju z polskim
przewodnikiem.
Na wstêpie ustalamy rodzaj hotelu
i zakres oczekiwañ klientów
dotycz¹cych samej ceremonii.
Nastêpnie realizujmy ich ¿yczenia
a nierzadko równie¿ marzenia.
Oczywiœcie oprócz organizacji
œlubu w miejscu wybranym przez
klienta, zapewniamy tak¿e wszelkie
dodatkowe us³ugi w postaci asysty
kosmetyczki, fryzjera, stylisty
paznokci. Je¿eli zachodzi taka
potrzeba, to zabezpieczamy
równie¿ œwiadków i t³umacza. Po
ceremonii œlubnej m³ode pary
decyduj¹ siê na wydanie przyjêcia
obiadowego dla zaproszonych
goœci. Nierzadko s¹ to uroczyste i
romantyczne kolacje przy
œwiecach, czêsto przygotowywane
na pla¿y.
Pani Krystyno, proszê powiedzieæ, co przemawia za

A jakich formalnoœci nale¿y dope³niæ chc¹c wzi¹æ

decyzj¹ o œlubie na Mauritiusie?

œlub na Mauritiusie?

Mauritius "przebija" inne destynacje wspania³ym

Pary wchodz¹ce po raz pierwszy w zwi¹zek ma³¿eñski

po³o¿eniem na Oceanie Indyjskim i ³agodnym

s¹ zobowi¹zane dostarczyæ nam akty urodzenia

byæ w wersji wielojezycznej lub przet³umaczone na

klimatem, panuj¹cym tam przez okr¹g³y rok. Hotele

oraz zaœwiadczenia o mo¿liwoœci zawarcia zwi¹zku

jêzyk angielski przez t³umacza przysiêg³ego.

s¹ usytuowane przy w³asnych pla¿ach i nie s¹ to

ma³¿eñskiego za granic¹. Te dwa dokumenty mog¹

wysokie obiekty. Wiele z nich jest
dos³ownie sk¹panych w zieleni piêknych
ogrodów, po³o¿onych wœród
egzotycznej roœlinnoœci. Œlub na terenie
danego hotelu mo¿e odbyæ siê tylko
jeden w ci¹gu dnia. Taka jest polityka
hotelarzy i œciœle tego przestrzegaj¹. W
dniu œlubu m³ode pary traktowane s¹
wyj¹tkowo. Wiêkszoœæ hoteli na
Mauritiusie posiada centrum odnowy
biologicznej z ofert¹ zabiegów SPA, w
zwi¹zku z czym zabiegi te proponowane
s¹ m³odej parze bezp³atnie lub z du¿¹
zni¿k¹. Obs³ugê klientów powierza siê
wysoce wyspecjalizowanemu
personelowi, który odbywa okresowe
szkolenia w tym zakresie.
Z jak¹ ofert¹ wychodz¹ Pañstwo do
narzeczonych, chc¹cych zawrzeæ
zwi¹zekma³¿eñski w tym miejscu?
Nasz¹ dewiz¹ jest pe³na obs³uga
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pokoju. Mog¹ spodziewaæ siê te¿ specjalnie
udekorowanych pokoi na noc poœlubn¹, podanych
do pokoju œniadañ nazajutrz po œlubie, prezentów w
postaci kapeluszy ratanowych, pareo lub masa¿y w
SPA. Atrakcji jest multum, w zale¿noœci od
wybranego hotelu. A te przeœcigaj¹ siê w ich
zapewnianiu.
Czy Mauritius to równie¿ kierunek podró¿y
poœlubnych?

Pary korzystaj¹ce z naszych us³ug zawsze ³¹cz¹ œlub
z podro¿¹ poœlubn¹ i pozostaj¹ na Mauritiusie od 8
dni do 15 dni. Ale w swojej ofercie mamy równie¿
opcjê podro¿y poœlubnej dla par, które zwi¹zek
ma³¿eñski zawar³y ju¿ wczeœniej. Jeœli s¹ to
nowo¿eñcy ze sta¿em ma³¿eñskim nie wiêkszym ni¿
9−12 miesiêcy, to równie¿ otrzymuj¹ ró¿ne zni¿ki w
hotelach i mog¹ liczyæ na specjalne atrakcje na
miejscu.
Czy na miejscu pañstwo m³odzi maj¹ do dyspozycji

Z uwagi na to, ¿e mo¿e ona odbyæ siê praktycznie w

koordynatorauroczystoœci?

ka¿dym miejscu, zarówno
na pla¿y jak i w ogrodzie,

Tak, oczywiœcie. Ka¿da para ma zagwarantowan¹

na katamaranie lub w

opiekê koordynatora œlubu, który zapoznaje parê z

³odzi podwodnej,

przebiegiem ceremonii i odpowiada na wszystkie jej

ewentualnie w altance

pytania. Wspólnie z par¹ dokonuje te¿ wyboru

na d³ugim pomoœcie

miejsca zaœlubin.

usytuowanym na
Oceanie − zdecydowanie

A jak wygl¹da sama ceremonia?

ró¿ni siê od ceremonii,
przeprowadzonej w

Urzêdzie. Ka¿d¹ z nich
prowadzi profesjonalny

Na jak¹ formê spêdzania czasu decyduj¹ siê pary,

urzêdnik zgodnie z

udaj¹ce siê na Mauritus?

lokalnym prawem
Czêœæ klientów wybiera sporty wodne i wycieczki
Jakich atrakcji, oprócz

morskie zwi¹zane z nurkowaniem, podró¿¹ po

wspomnianych przez

oceanie katamaranem. Tu godne polecenia s¹

Pani¹ zabiegów SPA,

kajaki, skuter lub ³ódŸ podwodna, podwodny spacer

mog¹ spodziewaæ siê

lub ³owienie ryb na g³êbokim morzu. Inni stawiaj¹ na

nowo¿eñcy?

wycieczki l¹dowe i udaj¹ siê do Parków
Narodowych, zwiedzaj¹ œwi¹tynie, plantacje herbaty,

Nowo¿eñcy otrzymuj¹ od

destylarnie rumu. S¹ te¿ tacy, którzy wypo¿yczaj¹

managerów hoteli, w

samochód i sami podró¿uj¹ po wyspie delektuj¹c

których s¹ zakwaterowani,

siê tym, co w niej najlepsze.

ró¿ne prezenty w postaci
szampana, rumu, koszulek
T−shirt z napisami JUST
MARRIED, koszy owoców

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a: Anna Pawliczko
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