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O sali  
niepowtarzalnej

kiedy mówimy „tak”, kierujemy te słowa do osoby, którą kochamy.  
Gdy szukamy sukni ślubnej, wybieramy tylko tę idealnie leżącą.  

Jeśli decydujemy o dekoracji sali weselnej, chcemy, by olśniewała gości,  
dlatego dekorujmy ją w dobrym guście, z elegancją i rozmachem!

  Julia Kalęba  

Przed chwilą staliście się mężem i żoną, 
a teraz chcecie wspólnie z najbliższy-
mi świętować tak długo oczekiwany 

moment. Razem z gośćmi wchodzicie na salę 
weselną, a pierwszą rzeczą, która przykuwa 
uwagę zgromadzonych, jest stół Młodej Pary. 
Oczywiście piękny i zachwycający, bo koszto-
wało was to wiele logistycznych prób i usta-
leń. Pamiętacie jeszcze początki przygotowy-
wania sali, gdy zastanawiacie się, jak sprawić, 
aby stół nowożeńców wyglądał zjawiskowo, 
a goście byli nim zachwyceni? 

Odpowiednio dobrane aranżacje...
By osiągnąć spektakularny efekt, każdy detal 
dobieramy do tematu przewodniego wesela. 

Jego kolorystyka i charakter muszą konse-
kwentnie nawiązywać do oprawy całej ce-
remonii. Z drugiej strony warto pamiętać, 
że stół nowożeńców – jako centralny punkt 
ogniskujący spojrzenia gości – powinien zde-
cydowanie się wyróżniać. Co warto na nim 
postawić? Klasycznym rozwiązaniem jest bu-
kiet – okazały, ale nie zasłaniający (!) Młodej 
Pary. Jeśli nie chcemy, by był nazbyt konwen-
cjonalny, nadajmy mu oryginalny kształt, 
wpisany w temat i charakter wesela. Idealna 
będzie też kompozycja z kwiatów symbolicz-
nie powiązanych z bukietem Panny Młodej.
Do ozdób florystycznych dopasujmy świece 
i świeczniki, które podkreślą odpowiedni kli-
mat. Możemy zdecydować się np. na świece 

wyprofilowane w charakterystyczny sposób, 
wzmacniający pożądany efekt. Dzięki temu, 
że dzisiejszy rynek nie ogranicza się do zale-
dwie kilku czy kilkunastu rodzajów dekoracji 
– przy odrobinie wytrwałości bez trudu uda 
się znaleźć dodatki powiązane z dowolnym 
motywem.

...zdobędą serca gości...
Pozostałe stoły dekorujemy skromniej, ale na 
podobieństwo centralnego. Zastosowane do-
datki powinny wpasowywać się w klimat we-
sela, niezależnie od tego, czy chodzi o kwiaty, 
czy serwetki. Jeśli chcecie wprowadzić coś, co 
was wyróżni i stworzy możliwość wykazania 
się kreatywnością, postawcie na winietki. 

Małe karteczki z imionami nie tylko uchro-
nią was od chaosu wśród usadawiających się 
gości weselnych, ale również spersonalizują 
miejsca, a nakryciom dodadzą wyjątkowości 
i  uroku. Winietki są sprawdzonym elemen-
tem dekoracji wesel o każdej tematyce. Załóż-
my jednak, że cenicie minimalizm – wówczas 
nawet te drobne karteczki należy utrzymać 
w przyjętym stylu. Wybierzcie prostą formę, 
bez zbędnych ozdobników, np. kokardek, 
wstążeczek czy obrazków. Doskonale spraw-
dzą się delikatny wzorek i lekkie tło, zwłasz-
cza jeśli będą przy tym współgrać z kolory-
styką serwet czy kwiatów. Warto zastanowić 
się nad wykorzystaniem prostej, ale ciekawej 

czcionki. Można też pokusić się o przygoto-
wanie etykiet – zabawne lub zawierające sen-
tencje zapewnią nietuzinkowy efekt. 

...którzy zasiądą...
Gdy stoły są już odpowiednio zaaranżo-
wane, czas przemyśleć kwestię krzeseł. 
Przy bogactwie ozdób na stołach sztuką 
jest udekorowanie siedzisk z klasą, ale bez 
zbędnych dodatków, które mogłyby wywo-
łać efekt przepychu. I odwrotnie, jeśli stoły 
są skromnie udekorowane, warto pokusić 
się o pomysłowe rozwiązania. Zwolenni-
cy ciekawych i  niesztampowych dekoracji 
mogą wybierać spośród wielu propozycji, 
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stół nowożeńców – jako centralny punkt 
ogniskujący spojrzenia gości – powinien 

zdecydowanie się wyróżniać.  
Co warto na nim postawić?  

klasycznym rozwiązaniem jest bukiet – okazały,  
ale nie zasłaniający (!) Młodej Pary. 
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począwszy od kwiatów zebranych w bukie-
ciki i zamocowanych do oparcia, poprzez 
kolorowe kokardy czy szarfy, aż po falba-
niaste i zdobne upięcia. Ciekawym i coraz 
częstszym rozwiązaniem są mocowane do 
oparcia... pawie pióra. Niezależnie od tego, 
czy wybraliście egzotykę, styl marynar-
ski czy vintage, łatwo dobierzecie ozdoby 
o dowolnej tematyce. Jeśli jednak bogactwo 
stołu nie zachęca do używania przesadnie 
zdobnych dekoracji na krzesłach, wówczas 
idealnie sprawdzą się delikatne wstążki 
upięte na oparciu. Subtelnie splecione, będą 
minimalistycznym i drobnym, ale uroczym 
rozwiązaniem. 

...wśród olśniewających efektów
Przyciemnione światło i kolorowa kula po-
woli odchodzą do lamusa. Kojarzone z dys-

koteką, a nie ważną uroczystością, znikają 
z  sal weselnych. Na ich miejscu pojawiają 
się rozwiązania, które nie tylko zapewnia-
ją właściwe oświetlenie sali, ale również ją 
urozmaicają. Idealnym przykładem są de-
koracje światłem. Dzięki nowoczesnej tech-
nice uzyskuje się zdumiewające efekty, kreu-
jące odpowiedni klimat i przenoszące gości 
w świat wybranego filmu, książki czy jakiejś 
odległej krainy.
Zwolennikom naturalnych rozwiązań, dla 
których idealne wesele to ekowesele bez na-
tłoku technologicznych nowinek, proponu-
jemy zupełnie odmienną aranżację. Do wy-
kreowania klimatu sielskiej krainy można 
posłużyć się różnymi lampionami dającymi 
ciepłe, intymne światło. Przy wyborze odpo-
wiednich materiałów efekt naturalności jest 
gwarantowany. 

By osiągnąć 
spektakularny efekt, 

każdy detal dobieramy 
do tematu przewodniego 
wesela. Jego kolorystyka 

i charakter muszą 
konsekwentnie 

nawiązywać do oprawy 
całej ceremonii.
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pROMOCJA

Wasze urokliwe wspomnienia

Ślub i wesele to bez wątpienia najpiękniejsze i naj-
bardziej uroczyste chwile, które zmieniają życie 
o 360 stopni. Przepis na udane przyjęcie weselne 
to przede wszystkim wybór właściwego miejsca. 
Luksusowe hotele Radisson Blu zapewnią pań-
stwu profesjonalną obsługę, która zadba o każdy 
szczegół oraz wygodę i dobrą zabawę gości.

Potrawy
Na przyjęciu szczególnie ważne jest doskonale do-
brane i skomponowane menu. Każde nasze danie 
przygotowywane jest przez najlepszych kucharzy 
i  dopasowane do konkretnej pory roku, w której 
odbywa się wesele. Dokładamy wszelkich starań, 
aby potrawy były perfekcyjnie przyrządzane oraz 
wzbogacane o świeże, sezonowe produkty.

Aranżacja
Oprócz idealnie dopasowanych do Państwa oczeki-
wań dań zapewniamy także stylową i nowoczesną 
aranżację restauracji. W nadchodzącym sezonie 
będą królowały minimalistyczne, eleganckie dodatki 
oraz ponadczasowa biel. To od Pary Młodej zależeć 
będą użyte akcenty kolorystyczne – subtelne lub bar-
dziej intensywne, przyciągające wzrok. 

Piękno tego dnia
Klimat wesela tworzą Para Młoda i goście, nato-
miast obsługa hoteli Radisson Blu stara się do-
piąć wszelkie organizacyjne sprawy tak, aby nic 
nie zakłóciło wyjątkowości tego dnia. Jesteśmy 
w  stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbar-
dziej wymagających klientów i jako nieliczni nie 
tylko potrafimy, ale i autentycznie pragniemy do-
stosować się w 100% do wymagań narzeczo-
nych. Hotel Radisson Blu to miejsce dla każdego, 
kto pragnie zorganizować wesele z klasą.  

Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa
www.radissonblu.pl/hotel-warszawa

Radisson Blu Sobieski Hotel, Warszawa
www.radissonblu.pl/sobieski-warsaw 

Tel: +48 22 321 88 92
Faks: +48 22 320 17 54

groupdesk.poland@rezidor.com 

raDIssoN BlU HoTEl, WarszaWa: 
sposób na udane wesele to właściwe miejsce, 

nienaganna obsługa i dobra kuchnia.  
odpowiedni wybór muzyki dopełni wyjątkowej 

oprawy tego niepowtarzalnego dnia.

E
k

sP
E

r
t

 r
a

d
zi

FO
T.

 M
AT

. p
RA

SO
W

E 
RA

DI
SS

O
N

 B
LU

 h
O

TE
L,

 W
AR

SZ
AW

A
FO

T.
 M

AT
. p

RA
SO

W
E 

RA
DI

SS
O

N
 B

LU
 h

O
TE

L,
 W

AR
SZ

AW
A







PRZYJĘCIE WESELNE | inspiracje

Na czarno i na biało
Oba zestawione razem albo osobno. Pojedynczo czy połączone z innymi kolorami – 

zawsze są doskonałym pomysłem na motyw przewodni przyjęcia weselnego.  
W końcu klasyka nigdy nie wychodzi z mody, a białe lub czarne dekoracje 

z elementami np. kropek i koronek będą prezentowały się szykownie.  
Przedstawiamy garść pomysłów na wesele z przewodnim motywem czerni i bieli. 

  Paulina Stępień 

Klasyka i elegancja 
Aranżacja czarno-białego wesela powinna być przemyślana  
od A do Z, bez pozostawiania niczego przypadkowi. Począwszy 
od czekoladowych babeczek na delikatnych podstawkach, przez  
białą zastawę, na serwetkach owiniętych czarnymi wstążkami  
w białe groszki kończąc. Dekoracja kwiatowa w kształcie kul  
z białych goździków przyozdobionych czarną koronkową wstążką 
nada aranżacji stylu i klasy.  

1, 2. Aranżacja słodkiego stołu – kwiaty, naczynia i dodatki – 1000 PLN,  
www.patykwia.pl 
3. Zastawa stołowa – Rosenthal „Nendoo”, talerz na nodze (10 cm) – 80 PLN, 
www.sklep.rosenthal.pl

Winietek czar 
Klasyczne kartoniki w groszki ozdobione kokardką czy może  
bardziej nowoczesny design – wycięte w lustrze akrylowym  
i położone na talerzu? Cokolwiek wybierzecie, będzie to dla gości 
miła i oryginalna pamiątka, przypominająca o waszym  
niezwykłym weselu.  

4. Winietki – 2 PLN/szt., www.ilustratyw.pl

Słodki bohater wieczoru 
Tort weselny również musi podporząd-

kować się zamysłowi czarno-białego 
wesela. Śmietankowy tort z białą  

polewą i lukrowymi ozdobami  
rozbudzi apetyt każdego gościa.  

Udekorowany kwiatami o kształcie  
i kolorach anemonów będzie  

strzałem w dziesiątkę.  

5. Tort trzypiętrowy – 1100 PLN/100 porcji, 
www.tortowaawangarda.com.pl
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Zapraszamy do stołu 
Moda na table plan przybyła do nas z zachodu i doskonale się sprawdza 
– dzięki niemu unikamy rozgardiaszu przy zajmowaniu przez gości 
miejsc na przyjęciu. Polecamy minimalistyczną formę z misternym, 
koronkowym zdobieniem na brzegach każdej z kart z nazwiskami 
zaproszonych osób. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby table plan 
wykonać także samodzielnie, wystarczy 
odrobina zdolności plastycznych. 

6. Table plan – 150,99 PLN,  
www.sklep-slubny.venarti.pl

…i dla rodziców 
W ferworze ślubnych przygotowań 
nie możemy zapomnieć również 
o podziękowaniach dla rodziców  
Młodej Pary, pamiętając, że i w tym 
elemencie można zachować motyw 
przewodni wesela. Skrzynka na 
wino z inicjałami pary i datą ślubu, 
z dekoracyjnym wiekiem, to ozdobny 
i stylowy podarunek. 

7. Skrzynka na wino – 90 PLN,  
www.sklep-slubny.venarti.pl

Podziękowania dla gości… 
Powinny być spójne z motywem 

przewodnim wesela. Można postawić 
na słodycze, które wszyscy lubią, lub 

butelkę czerwonego wina, któremu 
nikt nie odmówi, dodatkowo 

zawieszka z datą wesela i zabawną 
sentencją będzie dla gości doskonałą 

pamiątką i wspomnieniem dobrej 
zabawy. Oryginalnym pomysłem 

są personalizowane magnesy 
z wygrawerowanymi inicjałami  

Młodej Pary. 

8. Magnesy z inicjałami – 4,90 PLN/szt.,  
www.madameallure.pl

9. Personalizowana zawieszka – 25 PLN/szt., 
www.studiominiforma.pakamera.pl

Na wspomnienia 
Po weselu pozostają tuziny zdjęć i płyty z nagraniami. Każdą pamiątkę 
będziemy przeglądać ze wzruszeniem, ale tę jedną szczególnie – księgę 
gości z osobistymi życzeniami oraz wpisami od rodziny i przyjaciół.

10. Księga gości weselnych – 180 PLN, www.madameallure.pl

Last but not least 
Pojawienie się Pary Młodej przed kościołem zawsze wzbudza 
zaciekawienie i emocje wśród zgromadzonych gości. Gdy na miejsce 
ceremonii przybędziemy z klasą – czarno-kremowym Jaguarem Mark IV 
z lat 40. XX w. – wzbudzimy gwarantowany zachwyt nie tylko u męskiej 
części publiczności.

11. Wynajęcie jaguara – 2000 PLN, www.jaguaremdoslubu.com.pl
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W poszukiwaniu smaku…

W  piwnicach Domu Dochodowego przy placu 
Trzech Krzyży Magda Gessler – znana kreatorka 
smaków i wnętrz – prowadzi restaurację AleGlo-
ria. To miejsce ukazuje polską kuchnię w nowym 
wymiarze. Przepisy polskiej kuchni dworskiej, po-
łączone z mniej lub bardziej znanymi tradycyjnymi 
potrawami, ukazują nowy wizerunek naszej sztuki 
kulinarnej. AleGloria to ambasada polskiej sztuki 
w nowoczesnej wersji. Sztuki, która współgra ze 
światem, potrafi zaistnieć we współczesnej Euro-
pie – podkreśla Magda Gessler. To polski fusion 
kulinarny.

Tradycja i nowoczesność
Dysponujemy pięcioma oddzielnymi salami, zróżni-
cowanymi pod względem klimatu, wystroju i aran-
żacji. Przy dużej liczbie gości najlepszym miejscem 
będzie wewnętrzne, przepięknie zaprojektowane 
i  oświetlone patio w  holu Domu Dochodowego 
o Trzech Frontach. Patio, które mieści się bezpośred-
nio przy restauracji AleGloria, to miejsce o szerokim 
wachlarzu możliwości adaptacyjnych, w  zależności 
od potrzeb i  preferencji klientów. Cała jego prze-
strzeń to idealne miejsce na zorganizowanie przyję-
cia weselnego. Mamy w tym bogate doświadczenie, 
dodatkowo jesteśmy w pełni otwarci na Państwa po-
mysły dotyczące wymarzonej uroczystości zaślubin, 
a wszystkie te atuty czynią z naszej restauracji miejsce 
niepowtarzalne. Zapraszamy do bajecznego świata 
sztuki i smaku z czerwoną truskawką w tle – symbo-
lem AleGlorii.

Wymarzone miejsce
„AleGloria nigdy nie była i nie jest zwyczajną restau-
racją. Wymyślona została przeze mnie przed laty 
jako miejsce kulinarnego kultu nowej Młodej Polski. 
Taki hołd chcę nadal składać gościom, którzy zdecy-
dują się mnie tu, w AleGlorii, odwiedzić.”
 

Zapraszam,

z zespołem restauracji AleGloria

www.AleGloria.pl
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AleGloriA, WArszAWA: 
Cała przestrzeń restauracji to idealne miejsce  

na zorganizowanie przyjęcia weselnego.  
Tutaj rządzi wyobraźnia i odwaga,  

frywolność łączenia tradycji z nowoczesnością  
i swoboda kontrastowych  

zestawień.
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Energetyczna wiosna
Dla tych, którzy wiosną zamierzają rozpocząć NoWE życie, przygotowaliśmy  

zestaw prostych, minimalistycznych oraz funkcjonalnych upominków,  
które zapewnią nowoczesne oraz pełne energii rozpoczęcie NoWEJ wiosny. 

 Nina Rams 

1. Kubek z rysunkiem Andrzeja Mleczki – 35 PLN, www.sklep.mleczko.pl, 2. Publikacja sesji ślubnej w „Magazynie WESELE” – ceny od 500 PLN, pytania 
prosimy kierować na adres: info@magazynwesele.pl, 3. Serwis „Biała Maria” dla 6 osób (21 el.) – 1810 PLN, www.sklep.rosenthal.pl, 4. Komplet pościeli 

dla dwojga – ceny od 917 PLN, www.LauraAshley.pl, 5. Srebrna ramka na zdjęcia 25 x 19,5 cm – 649 PLN, www.swarovski.com, 6. Widelce i noże stołowe 
model Wschodni, Linia Klasyczna – 2163,71 PLN, www.hefra.pl, 7. Ekspres do kawy Ariete Cafe Charme – 499 PLN, www.czerwonamaszyna.pl, 

8. Lot widokowy nad Łodzią dla dwojga – 399 PLN, www.wyjatkowyprezent.pl, 9. Kolorowe kieliszki House Doctor – 25 PLN/szt., www.whitehousedesign.pl, 
10. Kosz piknikowy Cilio dla 4 osób – 469 PLN, www.designforhome.pl, 11. Drewniany stempel Ex Libris – 65 PLN, www.madameallure.pl, 

12. Ławeczka Loft – 629 PLN, www.westwing.pl
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   Postaw na srebro

kto powiedział, że elegancki stół musi być 
przeładowany kolorami i ozdobami?

Kto powiedział, że elegancki stół po-
winien być przeładowany kolorami 
i ozdobami?

Dzisiejsze kanony mody wskazują, że ele-
gancja to monochromatyczna kolorystyka 
i minimalizm, zarówno w ilości, jak i formie. 
I taki też jest stół według HEFRY, jedynego 
polskiego producenta srebrnych i platerowa-
nych sztućców oraz wyszukanej galanterii 
stołowej.

Nie ma nic piękniejszego niż klasyczna bia-
ła porcelana w towarzystwie wyjątkowych 
srebrnych sztućców, a wszystko to na tle 
śnieżnobiałego, wykrochmalonego obrusa. 
Nie bez znaczenia są również eleganckie do-
datki, tzw. galanteria i sztućce środka stołu.
Wytwarzana przez HEFRĘ galanteria stoło-
wa, zwana też biżuterią stołu, kreuje atmos-
ferę wyjątkowości, elegancji i dobrego sma-
ku. Produkty HEFRY idealnie wpisują się 

w modę na szlachetny minimalizm poprzez 
swój ponadczasowy urok klasyki, zapocząt-
kowany przez twórców marki –  Henneber-
ga i Frageta – i kontynuowany przez 190 lat 
istnienia firmy, aż do dzisiaj.
Stół, na którym królują sztućce i dodat-
ki sygnowane marką HEFRA, to nie tylko 
uczta dla oczu, ale i doskonała oprawa dla 
serwowanych potraw.

www.hefra.pl
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