MINŐSÉGBEN, BIZTONSÁGBAN!

Mert Mi Balin otthon vagyunk!

Álomesküvő Bali szigetén
Ha párjával úgy döntött, hogy ezt az eseményt nem otthon, hanem egy távoli egzotikus utazással egybekötve, romantikus
környezetben szeretné átélni, akkor Bali kis szigete erre valóban alkalmas színhely, melyet már egyre több házasulandó
választ a világ minden részéből erre a célra. Egzotikus esküvő vagy csak szimbolikus szertartás amiről Ön álmodik? Jó
helyen jár egy igazi Bali esküvő megszervezéséhez.
Ebben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, és egy részletes áttekintést adni, hogy megfontolt döntést tudjanak hozni.
Különböző esküvői formák között lehet választani:
Hivatalos esküvő: egyházi (katolikus/protestáns) és polgári esketés. Az itt kapott házasságlevél Magyarországon
honosítható.
Csak egyházi esketés (katolikus, protestans, Buddha,hindu) pl. akkor ajálnható, ha a pár már megtartotta,vagy később
kívánja tartani a polgári esketést.
Szimbólikus esküvő : azok a párok választják, melyek már régebben hivatalosan egybekeltek, ill. együtt élnek, de
szeretnék fogadalmukat felújítani (pl.házassági évforduló),vagy pedig valamilyen okból kifolyólag nem óhajtanak
hivatalosan egybekelni,de szeretnének egymásnak örök hűséget fogadni.
Esküvő Balin
Életünk egyik legfontosabb és legszebb eseménye az egybekelésünk, így nem mindegy, hogy hol és milyen körülmények
között mondjuk ki a boldogító igent. Bali sziget trópusi tájaival, pálmás tengerpartjaival, misztikus templomaival ilyen
keretet tud adni az esküvőnek, melyre később is szívesen és nosztalgikusan gondolunk vissza.
Hivatalos házasságkötés Indonéziában:
Az indonéz törvények kimondják, hogy a házasságkötés csak akkor
érvényes, hogy ha felekezeti esketés előzte meg a polgárit. Tehát ahhoz,
hogy Indonéziában (így Bali szigeten is) valaki hivatalosan házasságot
kössön, mind az egyházi, mind a polgári szertartásnak meg kell
történnie.
Nem lehet törvényes esküvőt lebonyolítani kizárólag a polgári esküvő
megtartásával (kivétel csak akkor, ha előzőleg igazolni tudják az egyházi
házasságlevél bemutatásával, hogy már megtörtént a felekezeti esketés).
Az egyházi szertartás formájánál öt vallás közül lehet választani:
katolikus,
protestáns,
hindu,
iszlám
vagy
buddhista.
Nagyon fontos, hogy mindkét fél egyazon vallású legyen!
Az európai külföldiek általában a katolikus, és még gyakrabban a protestáns formát választják. A Bali szigeti katolikus
egyházi ügyintézés igen hosszadalmas, kb. másfél hónapot vesz igénybe, és igen sok iratot/igazolást kérnek hozzá. Ha nem
komoly gyakorló katolikus a jegyespár, azt javasoljuk, hogy a protestáns formát válasszák, mert annak az ügyintézése
gyorsabb és egyszerűbb.
Az Indonéziában kapott házasságlevél Magyarországon honosítható!
Esküvő szállodában: Hely: Az esküvő a már előre kiválasztott szálloda arra kijelölt és feldíszített részében (kertjében,
tengerpartján, termében) zajlik le.
pl:
Aston Bali Resort USD 1.500,Grand Mirage Resort USD 1.600,Melia Bali Resort USD 1.675,Melia Benoa Resort USD 1.500,Kinds Villa Bintang USD 1.450,Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u 18-20.
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Az esküvői szertartás lefolyása szállodában:
Egyházi képviselő (pap, tiszteletes, stb.) vezeti le az egyházi szertartást, és áldja meg a jegyespárt. A szertartás végeztével a
házaspár aláírja és megkapja az egyházi házasságlevelet. Az esketés kb. 20 percig tart.
A fenti szertartást a jelenlévő polgári anyakönyvvezető figyelemmel kíséri, és ezt követően közvetlenül megtörténik a
polgári esketés, mely kb. 15-20 percig tart. Az anyakönyvvezető a beszéd és az aláírások után átadja a polgári
házasságlevelet.
Ezt követi a koccintás és a torta felvágás ceremóniája, majd a jegyespár virágeső közepette hagyja el az esketés helyszinét.
Esküvő hindu templomban:
Azoknak a pároknak ajánljuk ezt a formát, akik a balinéz ősi hagyományok szerint szeretnének egybekelni.
A helyszín egy magas kasztbéli család temploma, ahol a család és a helyi közösség együttesen készül fel az eseményre.
A balinéz hagyományok szerint egy esküvői szertartás nem kizárólag a szervező család „ügye”, hanem a közösségből sokan
részt vesznek az előkészületekben: helyszín dekoráció, áldozati kosarak elkészítése, főzés, gamelán népzene.
Amennyiben a jegyespár ezt a formát választja, úgy egy igazi, népi, sokszínű és szakrális esküvőben lesz része, gamelán
népzenével, néptáncokkal, balinéz ételkülönlegességekkel, és a szomszédból átsurranó gyerek-tömeggel.
Az esküvői szertartást megelőző előkészületek, események:
Autóval elvisszük a jegyespárt a szállodából a hindu templomba. Érkezés után frissítő itallal és süteménnyel fogadják őket,
majd ezt követően megkezdődik a sminkelés, frizura és fejdísz elkészítése, és a balinéz esküvői ruhába öltöztetés.(Ez kb.
1,5 órát vesz igénybe) Miután készen állnak, néhány beállított fotózás után megkezdődik az esküvői szertartás.
A jegyespárt gyaloghintón viszik a hindu templom bejáratához, népi menet és gamelán zenekar kíséretében. Érkezéskor
welcom-drinkkel fogadják őket. Ezt követi a ceremónia hivatalos esketése, majd a balinéz hagyományok szerinti
szertartás, amely során 2 balinéz ruhába öltözött kislány kíséri a jegyespárt lépésről lépésre.
A következő esküvői formák közül lehet választani:
1. Hivatalos (protstáns + polgári) esketés + balinéz ceremónia a fent leírtak alapján, teljes kivitelezésben kb. USD 1.820
2. Hivatalos (protestáns+polgári) esketés + balinéz ceremónia gyaloghintó,gamelan zene és vacsora nélkül, egyszerűsített
változatban kb. USD 1.540
3. Szimbólikus esketés balinéz ceremóniával, teljes kivitelezésben kb. USD 1.650
4. Szimbólikus esketés balinéz ceremóniával, gyaloghintó, gamelan zene és vacsora nélkül, egyszerűsített változatban USD
1.310
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