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Vjenčanja  
na otvorenome

U ovim toplim 
danima, dok pišem 
ovaj članak, znam da 

je vjenčanje na 
otvorenome želja 

brojnih mladenki. 
Planiranje vlastita 

vjenčanja veliko je 
veselje, ali i velika 

obaveza. Želja da 
ono bude savršeno 

organizirano, 
jedinstveno, 

lijepo, prisutna je pri 
organiziranju svakog 

vjenčanja, ali posebno 
vjenčanja na 
otvorenome. 

Mnogi parovi svoje vjenčanje 
zamišljaju u toplom danu, 
ugodnoj noći, ispod zvjezda-
nog neba. U ambijentu gdje 
okruženi zelenilom medite-

ranskih parkova i mirisom borova, uz šum mora 
i dašak osvježavajućeg maestrala, diskretnu 
svjetlost lampiona i tisuću svjećica, uživaju u 
svakom detalju. 
Zvuči li vam ovo samo kao san? Srećom, taj 
san, san ljetne noći, nije neostvariv. 
Najbolja vjenčanja na otvorenome događaju se 
u vilama i stancijama. Vile uz more i stancije 

s bazenima prelijepa su mjesta za posebna 
vjenčanja, vjenčanja iz snova. Sami prostori 
posebni su po mjestu gdje se nalaze, oko-
lišu koji ih okružuje i atmosferi kojom zrače. 
Jednako tako njihova arhitektura i uređenje u 
kombinaciji s raskošnim cvjetnim dekoracijama 
uz prigušeno svjetlo i puno svijeća ugođaj će 
učiniti čarobnim, kao stvorenim za vjenčanje. 
Pri planiranju vjenčanja na otvorenome i oda-
biru mjesta, a kako bi vjenčanje bilo ugodno, 
a vi opušteni, savjetujemo da razmislite o ne-
koliko važnih stvari. Jedna od preporuka je da 
se odabere ono mjesto na kojem ćete, ako 
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je moguće, biti sami kako, primjerice, glazba 
ne bi smetala ostalim mještanima. Stancije su 
uglavnom na osamljenim mjestima, ali vile uz 
more često se nalaze u samome mjestu pa 
se u tom slučaju preporučuje da se razmisli 
o organizaciji poslijepodnevnog vjenčanja koje 
će potrajati do ponoći. 
Za uspješnost svadbene svečanosti te za 
izbjegavanje stresa važno je pratiti i vremen-
sku prognozu. Kako na vrijeme ne možemo 
utjecati i kako nas ono i u toplim ljetnim danima 
može iznenaditi, u pripremama vjenčanja na 
otvorenome važno je razmišljati i o alternativi, 
odnosno o zatvorenom prostoru. I vile i stan-
cije svojom prostornošću uglavnom nisu jako 
velike te se u njihov zatvoreni prostor može 
smjestiti do četrdesetak uzvanika. Ako je broj 
vaših uzvanika veći, preporučuje se da razmi-
slite o postavljanju šatora, pri čemu je važno 
da postoji dovoljno velik vrt ili okolni prostor 
kako bi se taj šator mogao i postaviti. Danas 
se i kod nas postavljaju veliki, raskošni šatori 
kakve smo navikli gledati u romantičnim filmo-
vima. Kako postavljanje takvog šatora znatno 
poskupljuje troškove vjenčanja, to je  uglavnom 
i razlog odustajanja od ideje organiziranja vjen-
čanja na otvorenome. Ne dopustite da vas to 
obeshrabri jer vjenčanja se mogu organizirati 
i uz bazene hotela ili terase uz more. U tom 
su slučaju hoteli odlično rješenje jer ako slu-
čajno vrijeme bude loše, raspolažu prostorima 
dovoljnim za smještaj uzvanika bez dodatnih 
troškova.
U razmišljanjima vezanim uz ovu temu važno je 
spomenuti i zanimljiva vjenčanja na plažama. 
Preporučamo ih za vjenčanja gdje su većina 
uzvanika mlađi ljudi kojima cijela organizacija, 
pa tako ni koja kap kiše, neće pokvariti ras-
položenje. 
Vjenčanja na otvorenome posebno su lijepe 
svečanosti. Nastaju iz sanjarenja i želja mlade-
naca, a kroz dobru suradnju s timom organiza-
tora. Sretna lica koja plešu svoj prvi ples pod 
zvjezdanim nebom, zaogrnuti mirisom borova i 
emocijama prisutnih uzvanika, najbolja su po-
tvrda da su snovi mogući. www.noidue.hr

Mnogi parovi svoje 
vjenčanje zamišljaju u 
toplom danu, ugodnoj 
noći, ispod zvjezdanog 
neba. U ambijentu gdje 
okruženi zelenilom 
mediteranskih parkova 
i mirisom borova, 
uz šum mora i dašak 
osvježavajućeg 
maestrala, diskretnu 
svjetlost lampiona i tisuću 
svjećica, uživaju u 
svakom detalju.


