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Olśniewający kraj
Wywiad z Krystyn¹ Konarzewsk¹ ze sto³ecznego Biura Turystyki Zagranicznej Europa−Travel

Jakich formalnoœci nale¿y dope³niæ chc¹c
wzi¹æ œlub na Sri Lance ?

Nazwa pañstwa Sri Lanka, w sanskrycie oznacza „olœniewaj¹cy kraj”. Czy
wiele par decyduje siê na wypowiedzenie sakramentalnego „tak”
w³aœnie na Sri Lance?
Coraz wiêcej! Pary ulegaj¹ urokowi egzotycznych obrzêdów i...
przeja¿d¿ce na s³oniu!

Aby legalnie zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski nale¿y
skompletowaæ standardowy dla tego rodzaju
œlubów zestaw dokumentów. S¹ to:− orygina³y
odpisów aktów urodzenia obojga ma³¿onków−
paszporty i ich skany− zaœwiadczenie o zdolnoœci
prawnej do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za
granic¹, wydawane przez USC− wpis o rozwodzie
lub akt zgonu w przypadku, kiedy któreœ z
ma³¿onków by³o wczeœniej w zwi¹zku
ma³¿eñskim. Wdowy i wdowcy, oprócz aktu
zgonu ma³¿onka musz¹ okazaæ równie¿
poprzedni akt ma³¿eñstwa− certyfikat adopcji,
zmiany imienia lub ka¿dy inny dokument
zwi¹zany ze zmian¹ to¿samoœci lub stanu
cywilnegowszystkie dokumenty musz¹ zostaæ
przet³umaczone na jêzyk angielski przez
t³umacza przysiêg³ego, a nastêpnie poœwiadczone notarialnie.Aby
móc pobraæ siê na Sri Lance, przyszli pañstwo m³odzi nie mog¹ byæ
spokrewnieni poprzez adopcjê, ma³¿eñstwo (czyli np. posiadaj¹c
innych rodziców, którzy nastêpnie siê pobrali) ani przez wiêzi krwi. Musz¹

Z jak¹ ofert¹ wychodz¹ Pañstwo do narzeczonych, chc¹cych
zawrzeæ zwi¹zekma³¿eñski w tym zak¹tku ziemi?
Na Sri Lance proponujemy œluby w hotelach o ró¿nym
standardzie. Mo¿emy zorganizowaæ ceremoniê w niemal ka¿dym
hotelu na wyspie, jeœli tylko œwiadczy on takie us³ugi. Ponadto
proponujemy zakwaterowanie w ró¿nych miejscach −
pensjonatach, willach, a nawet w domkach na wodzie! Naszym
klientom, oprócz wspania³ej ceremonii œlubnej, proponujemy
wycieczki z przewodnikiem po Sri Lance, na których mo¿na
zobaczyæ m.in. "Lwi¹ Ska³ê", œwi¹tyniê w Dambulli, a tak¿e prze¿yæ
prawdziwe safari i odwiedziæ sierociniec dla s³oni. Dodatkowo w
hotelach organizowane s¹ ró¿ne imprezy, zawody sportowe, czy
treningi fitness. Organizujemy te¿ podró¿e poœlubne, wyjazdy
narzeczeñskie i inne romantyczne wyjazdy.

mieæ skoñczone 21 lat.Minimalny okres rezydencji przed œlubem w kraju
wynosi 5 dni.
Dodatkowo wszyscy wyje¿d¿aj¹cy na Sri Lankê musz¹ posiadaæ wizê, a
w³aœciwie oficjalne pozwolenie na krótk¹ wizytê – ETA. Dokument
wydawany jest w formie elektronicznej (czyli dokument jest wirtualny, nie
fizyczny – jak wiza) i ma zapewniæ “skuteczn¹, niezawodn¹ i
uproszczon¹ obs³ugê wszystkich odwiedzaj¹cych”.
Czy na miejscu pañstwo m³odzi maj¹ do dyspozycji
koordynatorauroczystoœci?
Oczywiœcie! Ka¿dy pakiet œlubny uwzglêdnia us³ugê indywidualnego
koordynatora œlubnego, który pomaga parze przygotowaæ siê do tego
wyj¹tkowego dnia, a tak¿e organizuje dla pary wszystko, czego ta sobie
za¿yczy.
Jak przebiega sama ceremonia?
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Ju¿ sama ceremonia jest ogromn¹ atrakcj¹ dla bohaterów
dnia. Ponadto, m³odzi otrzymuj¹ czêsto pakiety do SPA na
dzieñ przed œlubem, romantyczn¹ kolacjê po uroczystoœci,
czy specjaln¹ dekoracjê na noc poœlubn¹.
Na jak¹ formê spêdzania czasu decyduj¹ siê pary, udaj¹ce
siê w podró¿ poœlubn¹ na Sri Lankê?
Poniewa¿ Sri Lanka jest bardzo ciekawym krajem, polecamy
zorganizowane wycieczki po ca³ej wyspie, trwaj¹ce 4−5 dni.
W ofercie uwzglêdnione jest zwiedzanie najwa¿niejszych
atrakcji Sri Lanki oraz noclegi i wy¿ywienie na trasie wycieczki.
Dla osób chc¹cych wypocz¹æ proponujemy korzystanie z
piêknych hotelowych pla¿ oraz ró¿norodnych atrakcji
hotelowych, od SPA, przez baseny i boiska sportowe, po
butiki na terenie hotelu.
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Wiêcej informacji na: www.romantic−travel.pl
Œlub na Sri Lance jest niepowtarzalny w swojej oprawie. Towarzyszy mu
wiele egzotycznych symboli i zwyczajów. Pakiety œlubne zawieraj¹
najczêœciej obecnoœæ lankijskich dziewcz¹t, które wykonuj¹ tradycyjny
œlubny taniec oraz bêbniarzy w lankijskich strojach. Uroczystoœæ odbywa
siê na terenie hotelowego ogrodu. Najpierw pan m³ody, póŸniej panna
m³oda s¹ prowadzeni z hotelu do miejsca œlubu przez œwiadków,
tancerzy i bêbniarzy. Nastêpnie Mistrz ceremonii zaprasza parê na
specjaln¹ platformê. Oblubieñcy wymieniaj¹ siê obr¹czkami, a tak¿e
tradycyjnymi liœæmi siedmiokrotnie, co symbolizuje wiêŸ, jednoœæ i
mi³oœæ przez kolejne 7 generacji. W dalszej kolejnoœci m³odej parze

obwi¹zuje siê razem najmniejsze palce u d³oni z³ot¹ nitk¹, które
nastêpnie polewane s¹ wod¹ przez mistrza ceremonii. Chór dziewcz¹t
œpiewa œlubne pieœni i wrêcza symboliczny podarunek. Œwie¿o
poœlubiona para jest poproszona o zejœcie ze specjalnej platformy, a
nastêpnie rozbijany zostaje kokos, co oznacza b³ogos³awieñstwo
odnoœnie przysz³ego potomstwa. M³oda para zapala tradycyjne lampy
oliwne, co z kolei oznacza sukces. PóŸniej m³odzi przechodz¹ w
specjalne miejsce na kanapê, aby obejrzeæ jak tancerze prezentuj¹
swoje umiejêtnoœci. Kolejno dostaj¹ specjalny napój i opcjonalnie tort.
Na koniec pañstwo m³odzi wybieraj¹ siê na przeja¿d¿kê po pla¿y na
specjalnie przystrojonym s³oniu.
Jakich jeszcze atrakcji, dedykowanych specjalnie im, mog¹
spodziewaæ siê nowo¿eñcy?
www.mlodapara.pl
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