svatební dům

nuance

zjevení
v zeMi
půjčoven

2 016
svatební magazín 2016, 15. ročník
68 Kč / 3,50 €
foto © Pronovias Barcelon

ŽENSKÝ RÁJ
JEDINÝ ZÁSTUPCE
TO NAPOHLED
PRONOVIAS BARCELONA
v jižních Čechách, Svatební dům Nuance
Milí přátelé,
Biskupská
ulice v Českých Budějovicích
NUANCE v uplynulých pěti letech obnovila i v Čechách lesk slavné barcelonské
firmy Pronovias. Připomněli jsmewww.nuance.cz
její padesátiletý význam, kvalitu, a vyzdvihli
ji nad rámec běžných značkových svatebních šatů. Pronovias dnes zná a oceňuje
většina českých snoubenců. Slečny po šatech od ní touží, mladé paní se k ní rády
vracejí u šatů společenských. O kvalitních šatech se konečně začalo uvažovat jako
o zlatém hřebu svatby či společenské akce.
V NUANCI se z toho radujeme, přestože naše marketingové úsilí o zviditelnění
Pronovias posloužilo i konkurenci ke svezení se na vlně její popularity.
Je báječné, že nevěsty stále častěji chtějí šaty zakoupit, je skvělé, že se začínají
prosazovat designové kousky a haute couture. V NUANCI pociťujeme také výrazné změny v chování zákazníků, svatby se oproti posledním desetiletím rozprostřely do celého roku, přicházíte rezervovat ještě i v říjnu, listopadu, prosinci,
a zas od ledna... Poptáváte kvalitní a dražší modely, a to i společenské a pánské.
Na obé reagujeme. V pražské NUANCI postupně uzpůsobujeme prostory zvětšujícímu se počtu zkoušejících, přibudou nová místa u zrcadel i na sezení, zavádíme bezplatnou službu focení profi přístrojem s 20 Mpix, ze kterého lze snímky
přímo odeslat emailem nebo sdílet na sociálních sítích.

SvateBnÍM eXPerteM neMŮŽe BÝt KaŽDÝ
FirMY SÍDlÍcÍ ve SvateBnÍM DoMĚ JiMi JSou

Na poptávku po absolutní špičce zavádíme do sortimentu jednak nejvyšší řadu
pronoviasek, haute couture „Atelier Pronovias“, druhak barcelonskou značku celebrit Rosa Clará. Doplněním bude i nadále minimalistická rodinná návrhářská firma z Alicante, Pepe Botella.
Muži si v NUANCI zvykli kupovat či pronajímat skutečně (nikoliv jen marketingově) slavnostní a kvalitní německé obleky Wilvorst, kterých je vždy dostatek na skladě, včetně bot a doplňků, a které v běžných pánských buticích prostě nemají.
Děkujeme vám za v českých podmínkách obří podporu našich aktivit napříč sociálními sítěmi, děkujeme za všechna milá slova, přání a fotografie!
Viktor Blažek

Žádná část magazínu nesmí být kopírována či užita k reklamě někoho jiného.
Vydavatel: NUANCE Wedding Group, s. r. o. | Design a ilustrační foto: Martin Andrle, www.martinandrle.cz, PRONOVIAS Barcelona
a Wilvorst | Editor: Viktor Blažek, www.svatebnimagazin.cz | Inzeráty: Martin Andrle a inzerenti | Produkce: Beta AX, www.betaax.cz
Tisk : PB tisk , s.r.o., www.pbtisk .cz. 15. ročník – 2016.

N UA N C E svatebn í d ů m
Praha 1 národní 23

N UA N C E svatebn í d ů m
České budějovice Biskupská 31

Vypravte se k nám klidně autem. V ulici Národní nejsou rezidentní zóny. U svatebního domu je
stání na parkovací automat, případně parkoviště pod Národním divadlem. Jsme největším premium dealerem nejuznávanější světové značky PRONOVIAS Barcelona v ČR. I ostatní produkty
a služby NUANCE svatebního domu jsou od lídrů branže.

Padesát metrů od radnice k mostu. Prémiový svatební salon NUANCE je v Biskupské ulici
od roku 1995. Přinesl evropský standard svatebních služeb, jako jediný v jižních Čechách zastupuje barcelonskou firmu PRONOVIAS a německého výrobce prestižních pánských obleků
Wilvorst.

+ 420 737 438 084 | na výběr je nutné se objednat

+ 420 737 014 374 | na výběr je nutné se objednat

pronovias@nuance.cz | www.nuance.cz

sanpatrick@nuance.cz | www.nuance.cz

5. ročník

Den & Noc

Svatební
časopis
- móda, styl
a inspirace

www.tvoje-svatba.cz
Ivana Jirešová, herečka

Gabriela Kratochvílová, Česká Miss 2013, moderátorka

Přihlašte se do soutěže Souboj nevěst na

www.tvoje-svatba.cz
a vyhrajte své velké věno

www.soubojnevest.cz

pepe botella
Máme rádi rodinnou svatební firmu
Pepe Botella z Alicante. Jsou to milí a usměvaví lidé s neotřelými módními nápady, ze kterých se stávají trendy. Jejich svatební modely jsou minimalistické a sebevědomé.
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svatební

dekorace
Magda Design

NUANCE svAtEbNí DůM,1. pAtro | pracovní doba dle domluvy
tel. 602 739 955 | magda.vondrova@centrum.cz
www.floristika-svatebnidesign.webnode.cz | e-shop: svatby-magdadesign.cz

Pro oblíbené prsteny Retofy přímo ke zdroji.
Nová reprezentační prodejna Retofy je ve Svatebním domě Nuance na Národní 23.
Při rezervaci šatů můžete zároveň vybrat prsteny z nejširší nabídky Retofy v Praze.
www.retofy.cz

floristika
2
půjčovna dekorací
návrhy a realizace kompletní svatební výzdoby
2
svatební doplňky pro nevěsty, družičky, hosty...
2
svatební dekorace, dekorace aut, autobusů, restaurací, kostelů
2
návrhy originálního svatebního designu, zakázková výroba na míru
svatební oznámení
2
výroba svatebních vlasových doplňků i bižuterie

Nevěstám z NUANCE
odečteme 10 % ze zakázky
na prsteny

Štěpánka
Podroužková
Dvojnásobná mistryně ČR a mistryně Evropy v makeupu. Líčení a účesy
celebrit, TV pořadů Star Dance, Superstar, Miss ČR a mnoha dalších, školitelka
vizážistických kurzů.
18 let praxe v oboru se sídlem v salonu v hotelu Duo.
Líčení i účesy Vás a Vaší rodiny v den svatby u Vás doma kdekoliv po celé ČR
Hotel Duo, Teplická 492/19, Praha 9 - Střížkov
tel. 777553811
www.kosmetika-vizazistika.cz

Příjemné posezení, výborná káva, milá obsluha
a spousta dobrot v cukrárně a kavárně Bauman
přímo ve svatebním domě Nuance.

Objednávejte
svatební pečivo, cukroví a dorty.
Bauman Premium Bakery
Národní 23, Praha 1
tel. +420 222 513 142
www.bauman-bakery.cz

Svatební den

Těšíme se na vás
tržiště 9, 118 00 Prague 1 • www.aria.cz • stay@aria.cz • tel. +420 225 334 111

vStUP ZdaRMa

otevřených dveří

11. a 12. dubna
(pátek
a sobota)
vždy
od 14 do 18 hod.
sobota 2014
22. října
2016
od 13:00
do 19:00

Deset argumentů

pro koupi

svatebních šatů
1

Tradice nákupu svatebních šatů byla přerušena komunisty, kteří vykořenili módu,
coby druh prvorepublikového umění.

2

Půjčování vzniklo z nouze, na základě náhodného výskytu nemnoha použitelných šatů po revoluci v Čechách.

3

Půjčování patřilo k životní úrovni devadesátých let minulého století, před
emancipací naší země v rámci Evropy.

4

Vlastní svatební šaty jsou, za normálních okolností, pilířem každé svatby a jejího estetického vyznění.

5

Svatební šaty jsou klenotem, vyjadřujícím osobnost a osobitost nevěsty a její
přístup ke sňatku.

6

Svatební šaty by měly být nejkrásnějším a nejkvalitnějším oděvem v životě
ženy, na což se zapomíná.

7

Kupované šaty mohou být upraveny na postavu do nejmenších detailů, není
nutné zachovávat odstranitelnost zásahů.

8

Svatební zážitky a emoce zůstávají novomanželům prostřednictvím vlastních
šatů trvale s nimi.

9

Nevěsta se cítí v nových vlastních šatech zcela uvolněně, sebevědomě a bezpečně, hosté jsou unešeni jejím vyzařováním.

10

Svatební modely na prodej mohou obsahovat jemnější nejluxusnější materiály, choulostivé aplikace, peří, drahokamy, a lze si je pořídit z celého sortimentu výrobce.
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ného. S těmito doporučeními však nakládejte opatrně. Každý zná někoho, kdo je fotograf, ale ne každý
fotograf, na kterého narazíte, je opravdu skvělý svatební fotograf.

Jak najít

Zúžení výběru
Věnujte pozornost svému rozpočtu a svým specifickým potřebám. Například, máte-li svatbu na pláži
nebo ve stodole, budete chtít vybrat fotografa, který
ovládá venkovní fotografování a umí si poradit s každým počasím.
Máte rádi určitý styl fotografií? Od tradičního až
po hravý a veselý? Můžete snadno najít fotografa,
který ztělesňuje styl, jaký si přejete. S tímto na mysli budete mít možnost zúžit své možnosti při výběru
toho nejvhodnějšího svatebního fotografa.

skvělého fotografa na svatbu
Svatba je významnou událostí v životě každého z nás.
Tato důležitá událost je omezena pouze na jeden den,
a každý prožitý okamžik se stává jedinečným. Skutečně
zachytit a uchovat svatební okamžik vyžaduje skvělého
svatebního fotografa.
Správný fotograf může zvěčnit celou akci s lehkostí; zachytit emoce, radost, dojetí i zábavné aktivity. Vaše svatební album se snadno může stát nejmilovanější knihou
ve vašem životě. Při výběru skvělého svatebního fotografa existují určitá úskalí, kterým je třeba se vyhnout.
Níže jsou uvedeny některé tipy, které byste rozhodně
měli při výběru svatebního fotografa zvážit.

Hledat zavčasu
Konečně jste se zasnoubila. Hurá! Nyní, když jsou námluvy u konce, je čas podívat se po svatebním fotografovi. Chcete-li najít toho nejlepšího, mějte na paměti, že služby profesionálních fotografů jsou často
rezervovány s velkým předstihem. Někteří fotografové mají obsazené termíny i rok dopředu. Pokud jste
si někoho již vybrali, ujistěte se, že máte své datum

tvorba se vám bude líbit. Každopádně je lépe začít
brzy a získat tak přístup k více fotografům.
Začnete-li co nejdříve, budete mít dostatek prostoru
zúžit vyhledávání a vybrat si podle svého vkusu. Můžete být nároční; máte možnost být vybíraví. Pokud
začnete s hledáním na poslední chvíli, můžete snadno skončit se špatným fotografem, který je například
nekvalifikovaný, nebo co je horší – skončit bez fotografa.

Vedení pohovorů
– důležitost schůzky

Pověst
Mnozí svatební fotografové mají za sebou zkušenosti i úspěchy. Nicméně to nemusí vždy znamenat, že
budou těmi pravými. Při výběru svatebního fotografa
můžete začít s doporučeními od rodiny a přátel.
Mnoho z vašich přátel bude mít i fotoalba, a proto
zkoumejte kvalitu fotografovy práce právě z nich. Pomocí facebookových a webových stránek můžete začít vyhledávání online. Kromě toho můžete navštívit i profesní asociace, které skvělé fotografy zaštitují
a mohou vám s hledáním fotografa pomoci.

„

Jakmile budete mít seznam vytipovaných fotografů, je čas začít s osobními rozhovory. Při těchto setkáních se můžete zeptat na co chcete a nemusíte se vyhýbat žádným detailům. V rozhovoru nezapomeňte,
že jde o hledání a získávání informací. A také nebuďte zaskočeni tím, že i fotograf se chce dozvědět více
o vás a vaší svatbě.
Neskončete interview s nezodpovězenými otázkami.

Vaše svatební album se snadno může stát
nejmilovanější knihou ve vašem životě.

“

Mějte již předem připravený soubor otázek, na které
se chcete zeptat. Chcete-li získat dobrý přehled o odborných znalostech fotografa, požádejte jej o ukázky práce. Stejně tak můžete posoudit jeho práci a vý-

veň fotografa z jiné strany. Dochvilnost, solidní zázemí fotografa či schopnost myslet „out of box”, s cílem
získat dokonalý snímek, jsou vlastnosti, na které je
dobré brát ohled při výběru skvělého svatebního fotografa. Stejně tak je důležité i to, jak si s fotografem
sednete osobnostně.

Vybavení fotografa
Buďte si vědomi toho, že pro zachycení celé svatby
v mimostudiovém prostředí je zapotřebí více než jeden objektiv. Samozřejmě není nutné být tak technicky zdatní jako fotograf, ale určitě byste měli mít
povědomí o tom, že fotograf by měl vlastnit např. náhradní fotoaparát, blesk a profesionální programy
pro úpravy fotografií.
Nemusíte mít dokonalý přehled ve fotografickém řemesle, ale v případě, že fotograf vypadá zmateně při
technických otázkách, poznáte sami, že bude lépe
podívat se po jiném. Dotazovat se na fotografické vybavení a postprodukční programy, které fotograf používá, vám pomůže lépe pochopit, co fotograf zná
a jak je zkušený.

Rozpočet a smlouva
Po všem tom hledání se určitě budete chtít pečlivě
podívat na smlouvu. Pokud nemáte v písemné formě vše, na čem jste se s fotografem dohodli, můžete
později čelit spoustě komplikací. Možná při hledání
svého perfektního fotografa spěcháte, přesto se ale
ujistěte, že vaše smlouva obsahuje všechno, co má
fotograf dodat.
Smlouva by měla obsahovat i údaje týkající se domluveného rozpočtu. Tak se vám nestane, že budete muset doplácet za věci, které jste považovali za samozřejmé. Nebojte se fotografa zeptat na balíček jeho služeb na míru. Zákaznické balíčky mohou
více vyhovovat vašemu rozpočtu. Na konci dostanete win-win
scénář, kdy budou
obě strany spokojené.

Závěrem

svatby jasně potvrzeno.
Pokud je vaše svatba v hlavní sezóně, buďte připraveni čelit možnému nedostatku kvalitních svatebních
fotografů. Může se stát, že s výběrem fotografa to nebude snadné. Dobré je najít vícero fotografů, jejichž

Různí profesionálové ve svatebním odvětví vám mohou dát různá doporučení, která vás mohou zavést
na „dlouhou cestu” při hledání fotografa. Ať už je to
manažer svatebního místa, kuchař, pekař, květinářka
nebo řidič limuzíny. Každý z nich doporučí někoho ji-

sledky například na ukázce albumu, slideshow apod.
Soustřeďte se na technické zpracování, ostrost, kompozici i styl a emocionální vyznění fotografií.
Rozhovor vám také pomůže zjistit profesionální úro-

Volba skvělého svatebního fotografa
může být náročná, ale
nebojte se jí! S výše
uvedenými tipy se hledání a vybírání může
stát příjemnou záležitostí. Na konci pak budete šťastní, že máte
pečlivě zdokumentovaný váš velký den přesně tak,
jak jste chtěli.
Petr Pělucha,
člen ISPWP a Cechu svatebních expertů

Uspořádejte svou svatbu

v krásném a originálním prostředí
našeho resortu!

Proč si vybrat právě nás?
• Krásné prostředí pro svatby od 20 až po 300 osob.
• Venkovní prostory, zastřešená pergola, grilování.
• Fantastická kuchyně s důrazem na kvalitní suroviny.
• Možnost pohodlného ubytování.
• Veškerý svatební servis, koordinace.

Kompletní

svatební floristika

Celý náš tým se na Vás už těší!
www.vigvam.cz / +420 777 666 617

SVATEBNÍ AGENTURA WEDDING DESIGN
S CELOREPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTÍ
• založena v roce 2000
• přes 350 spokojených párů
• nabízíme maximální péči, nápady, zkušenosti,
odbornost a obrovskou vášeň pro to, co děláme
• skvělé dodavatele, kteří spolu s námi tvoří
bezvadně sehraný tým
SVATEBNÍ SALON WEDDING DESIGN
V PARDUBICÍCH
• nádherné a kvalitní šaty renomovaných značek
• vlastní krejčovství FEMME FATALE, specializující se na šití svatebních a společenských šatů

www.weddingdesign.cz / +420 777 666 617

Zahradní styl × Noblesní styl
Pracujeme s láskou, radostí a profesionalitou.
Poznejte nás osobně, těšíme se na Vás!
Dejvická 401/42, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel:. 739 612 347

www.flowers-living.cz

10% sleva pro čtenáře magazínu NUANCE!

Zažijte pohádkovou svatbu

v nejromantičtějším městě Český Krumlov
Český Krumlov a hotel Růže je ideálním místem pro romantickou svatbu. Prostory bývalé jezuitské koleje ze 16. století v samém centru Českého Krumlova, terasa nad řekou a stylový interiér vytvářejí jedinečnou okouzlující atmosféru
pro Váš svatební den. Společně se sesterským hotelem Old Inn nabízíme unikátní variabilní prostory a ubytování.

Zajistíme pro Vás

Ubytování v designových pokojích

Svatební obřad v jedinečných prostorách hotelu
nebo přímo na zámku Český Krumlov
Svatební hostinu, catering, svatební koláčky a dort

Tisk svatebních tiskovin
Služby fotografa a kameramana
Kosmetické a kadeřnické služby
Živou hudbu

Kontaktujte nás a my Vám rádi připravíme Vaši svatbu na klíč:
Hotel Růže, Horní 154, 381 01 Český Krumlov
T: +420 380 772 423 / M: +420 602 465 405
conference@hotelruze.cz / www.hotelruze.cz / www.janhotels.cz

Jsme

jen Vaše
NUANCE je zakladatelkou novodobé svatební branže v ČR. Toto konstatování používám, když mám krátce popsat naši firmu. 26 roků tlačíme krok po kroku české postkomunistické půjčovnictví k světově standardnímu pojetí obchodu se
svatebními a společenskými oděvy, k bridal stores, k prodejnám místo půjčoven. Pronájem svatebních šatů se zdá praktickým, ale postrádá ducha vzácnosti a jedinečnosti. Svatební oděv musí být s nevěstou propojen, musí být vybrán a upraven jen
a jen pro ni, i v těch nejmenších detailech. Není to obyčejný volnočasový kus látky,
je to symbol nejdůležitější události života. A jako takový by měl být symbolem osobním, vlastním, prvním a posledním. Zapomeňte na všechny rady jediných moudrých, vydejte se při svém vstupu do rodinného života, tvorby historie vlastního štěstí,
znovunalezenou cestou přehodnocením priorit svatebního rozpočtu. Nejlepší svatební šaty, které Vám NUANCE vozí z Barcelony, Vám svou jemností, kvalitou a krásou naznačí, že po Vás už k nikomu nechtějí.
Viktor Blažek

Na následujících dvou stranách přinášíme reportáž z účasti Nuance na kongresu
Pronovias 2017 v lednu 2016.
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www.danielseiner.cz
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JAZZperados
jazz ¬ swing ¬ latin
Zahrajeme na Vaší
svatbě – párty – rautu
či jiné společenské akci.
David Pokorný
+420 777 303 140
davypok@seznam.cz
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Hotel Štekl
& hotel Gold
Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
Zámecký hotel Štekl je zasazen uprostřed překrásné a historicky
bohaté krajiny Jižních Čech, v těsné blízkosti zámku Hluboká,
který je jedním z nejnavštěvovanějších zámků České republiky.
Hotel Štekl je dnes výjimečný hned v několika směrech: svou
polohou, historií a citlivým skloubením profesionálních služeb
s přátelskou domácí atmosférou. Stává se tak ideálním místem
pro uspořádání Vaší svatební hostiny. Pronajmout si můžete Regentský sál, restauraci „Pánů z Růže“, nebo Oranžérii s celkovou
kapacitou od 50 do 150 míst, která je propojená s prostornou
terasou s výhledem na celé Jižní Čechy.

Hotel Gold, Český Krumlov
Romantický hotel Gold je v malebném prostředí městského
parku, přímo na břehu Vltavy. V bezprostřední blízkosti historického centra Českého Krumlova se tak našim hostům nabízí
26 komfortních pokojů, z nichž některé jsou nadstandardně vybaveny vlastní saunou nebo vířivou vanou. Požitek při vychutnávání specialit domácí i zahraniční kuchyně umocňuje překrásný
výhled na velkolepý zámek zdvíhající se na skále za řekou, a to
z restaurace, venkovní terasy i Regentského sálu. Všechny tyto
prostory jsou ideální pro pořádání svatebních oslav. Hotelovým
hostům dále slouží vlastní, kamerou sledované parkoviště.

Zámek Mitrowicz
je jedinečný, romantický a citlivě zrestaurovaný zámek z roku 1565
s neopakovatelným geniem loci, ležící na břehu řeky Lužnice v blízkosti Týna nad
Vltavou. Zámek patří mezi památkově chráněné objekty s unikátními freskami v celém reprezentativním patře. Ve druhém patře nabízí citlivě a moderně koncipované
ubytování v soukromých komnatách rodu Vratislavů z Mitrowicz.
svatební obřady
hlavní sál / nádvoří / nová zámecká zahrada
ubytování / catering / kompletní svatební služby

Pro Vaši svatbu zajistíme
» Svatební obřad přímo na nádvoří
» Kočár na projížďku zahradami a cestu na obřad
» Hudbu jakéhokoliv žánru
» Květinovou výzdobu obřadu, kytici, myrtu, aranžmá
do apartmá, žardiny na tabule a rautové stoly
» Ovocné koše na pokoj novomanželům a rodičům
» Romantickou výzdobu se svíčkami a květinami
» Vytištění menu a jmenovek na stůl
» Svatební dorty, výslužky, svatební koláčky
» Služby fotografa nebo kameramana
» Ohňostroje venkovní, interiérové, ohňostroje s hudbou
» Kostýmované svatební oslavy
» Vystoupení šermířů, kejklířů, fakírů, břišních tanečnic
HOTEL ŠTEKL****
Bezručova 141,
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel. +420 387 967 491
stekl@hotelstekl.cz
www.hotelstekl.cz

HOTEL GOLD****
Linecká 55,
381 01 Český Krumlov
Tel. + 420 380 712 551
gold@hotelgold.cz
www.hotelgold.cz

WWW.ZAMEKMITROWICZ.CZ
TEL: 420 728 353 133
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DIPLOMAT HOTEL PRAGUE

JE ČAS NA PŘÍPRAVY!
SVATEBNÍ VELETRH V DIPLOMAT HOTELU PRAGUE 5. � 6. ÚNORA 2016
PÁTEK:

víte, že nuance zastupuje prémiovou značku rosa clará,
respektive rosa clará two?

14:00 – 20:00

SOBOTA:

10:00 – 20:00

módní přehlídky • kuchařská show • svatební dekorace • líčení • ochutnávky jídel
PARTNEŘI:

Zde model evento z kolekce 2016

.cz
Nejnavštevovanejší stránky o svatbách
åª;åěiÜj¥åªêiØªiêõ

DIPLOMAT HOTEL PRAGUE 
Evropská 15, 160 41 Praha 6, www.diplomathotel.cz, www.vi-hotels.com, facebook.com/SvatebniVeletrhPraha
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Úsměv
budí úspěch
Nehoníme se za fotkami s celebritami, netlačíme se při světových prezentacích a veletrzích do zákulisí,
abychom dali najevo, koho známe... Vzhledem k tomu, že se často usmíváme, lidé s námi sami rádi prohodí pár
slov. A to jak v mateřské firmě v Barceloně, tak i například v televizi...
1 Ředitelka Pronovias pro západní Evropu, paní Julia Cher, s majitelkou NUANCE 2 Architektka vlajkového
obchodu Pronovias v Barceloně, paní Lázaro Rosa-Violán, s majitelkou NUANCE 3 Ředitel Pronovias pro východní Evropu, pan Alexei Koulakov, se synem majitele firmy Pronovias, panem Alberto Palatchim jr., s majitelkou NUANCE 4 Natáčení úspěšného seriálu TV Prima Svatby v Benátkách se občas odehrávalo přímo v NUANCI 5 Zakladatel alicantské firmy Pepe Botella, pan Pepe Botella s majitelkou NUANCE 6 Pan Petr Kostka se svatebními šaty z NUANCE 7 Herečka Alice Bendová s majitelkou NUANCE při natáčení seriálu TV Prima
Svatby v Benátkách
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Obřad, hostina a ubytování

na Zámku Dobříš
•

Prožijte svůj nejkrásnější den v romantickém prostředí
dobříšského zámku patřící rodu Colloredo-Mannsfeld.

Nuance doporučuje
švýcarské žehlicí systémy Laurastar.
Žehlíme s nimi již 20 let.
Vhodné i jako hodnotný svatební dar.
800 100 947 / 739 218 104
www.laurastar.cz

20 let s Laurou!
Svatební dům nUanCe
v Českých budějovicích používá k přípravě skvostných svatebních a společenských šatů
Pronovias, košil, vest a obleků na vaši svatbu profesionální
žehlicí systém od miele studia
z Otavské ulice 1453.

Víme, čím žehlíme.
miele Studio
České budějovice, Otavská 1453
www.mielestudiocb.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Svatební obřady

Zrcadlový sál / Konírna / Francouzský park

Kompletní svatební servis

Catering, rautové stany / Hostina v prostorách zámku / Květinová výzdoba / Efekty a ohňostroje

Hotel Garni**** Zámek Dobříš

10 komfortních pokojů / Svatební apartmá / Konferenční centrum, Fitness / Parkování v areálu zámku

Zámecká restaurace

•

Včasná rezervace nutná. Uveďte, že jde o kontakt přes NUANCE.
Ředitel Pavel Krejcárek

tel.: 318 521 240 / info@zamekdobris.cz / www.zamekdobris.cz
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Civilní, církevní svatby a svatby „na oko“, včetně navazujících služeb

10% novomanželská sleva na zájezdy s CK IRÍNY TOURS

pro Vás zajistí CK IRÍNY TOURS spol. s r. o., firma s tradicí od roku 1991.
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rosa clará
NUANCE vzala pod svá křídla
další úžasnou barcelonskou značku Rosa Clará.
Svatební a společenské modely od této garderobiérky
světových celebrit Vám budou náramně slušet.

elda
rosa clará 2016
od Nuance

edurne
rosa clará 2016
od Nuance

emery
rosa clará 2016
od Nuance

ecuador
rosa clará 2016
od Nuance

dominic
rosa clará 2016
od Nuance

ramir
rosa clará 2016
od Nuance

real
rosa clará 2016
od Nuance

reflejo
rosa clará 2016
od Nuance

roma
rosa clará 2016
od Nuance

redil
rosa clará 2016
od Nuance

realeza
rosa clará 2016
od Nuance

rumbo
rosa clará 2016
od Nuance

rosil
rosa clará 2016
od Nuance

bez patosu.

f o t o g r a f
nejen svatební

bez patosu.

SvateBnÍM eXPerteM neMŮŽe BÝt KaŽDÝ
FirMY SÍDlÍcÍ ve SvateBnÍM DoMĚ JiMi JSou

f o t o g r a f
nejen svatební

JEDINÝ ZÁSTUPCE
PRONOVIAS BARCELONA
v jižních Čechách, Svatební dům Nuance
Biskupská ulice v Českých Budějovicích
www.nuance.cz

v Nuanci je vše, co potřebujete
SvAtEbNí SAloN
PronoviaS, PePe Botella, roSa clará
SpolEčENSký bUtik
PronoviaS, roSa clará
pRodEJNA oblEků
wilvorSt
SvAtEbNí obUv
rainBow, wilvorSt
doplŇkY A dEkoRACE
MaGDa DeSiGn
ZlAtNiCtví
retoFY
CUkRÁRNA
BauMan
REdAkCE čASopiSU
tvoJe SvatBa
CAStiNG
SouBoJ nevĚSt

NUANCE SvAtEbNí dům
národní 23, Praha 1
+ 420 737 438 084
pronovias@nuance.cz

NUANCE SvAtEbNí dům
Biskupská 31, České Budějovice 1
+ 420 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz

Po–Pá 10–19 hodin | So 10–18 hodin

Po–Pá 10–18 hodin | So 9–16 hodin

w w w. n u a n c e . c z

žehlíme výhradně švýcarskými systémy

jsme držiteli certifikátu prémiové kvality

