GHID PRACTIC
Cu 12 - 16 luni inainte:
Hotarati data nuntii
Consultati-va cu parintii, pentru a stabili stilul nuntii
Alegeti nasii, domnisoarele si cavalerii de onoare
Stabiliti un numar de invitati aproximativ (in functie de acesta se va alege restaurantul)
Alegeti restaurantul, discutati toate conditiile si faceti rezervarea
Daca aveti acte pierdute sau deteriorate, incercati sa obtineti altele noi in timp util
Angajati un consultant in cazul in care aveti nevoie de ajutorul unor experti in
organizarea evenimentului

Cu 7 - 8 luni inainte:
Stabiliti Biserica si sectorul unde veti efectua cununia civila, faceti o programare si
purtati o discutie cu preotul
Incepeti sa cautati rochia si costumul de mire, precum si accesoriile aferente
Obtineti de la restaurant primele variante de meniu catre care inclinati si stabiliti pachetul
de bauturi
Alcatuiti lista de invitati
Alegeti o agentie de turism cu oferte de voiaj pentru luna de miere

Cu 5 - 4 luni inainte:
Cu ajutorul consultantilor, alegeti decoratiunile pentru sala, aranjamentele florale, faceti
rezervari sau contracte cu fotograful, DJ-ul sau cameramanul, etc
Alegeti alte servicii pe care le doriti la nunta si rezervati-le (transport, artificii, porumbei,
make-up, etc)
Stabiliti meniul in cele mai mici detalii (eventual in urma unei degustari ), si stabiliti toate
detaliile cu restaurantul

Alegeti invitatiile si compuneti textul pentru ele
Definitivati planurile pentru luna de miere si faceti rezervari la agentia de voiaj
Comandati verighetele

Cu 2 luni - 6 saptamani inainte:
Definitivati lista invitatilor si comandati invitatiile
Interesati-va in legatura cu actele medicale si efectuati-le ( atentie!!! termenul de
valabilitate ale acestora este de 14 zile incepand cu ziua in care depuneti dosarul
la Oficiul Starii Civile )
Programati o proba la magazinul sau atelierul unde ati comandat rochia / costumul
Planificati petrecerea de dinainte de nunta
Organizati transportul invitatilor, mai ales daca aveti invitati din provincie
Rezervati camere la hotel sau alegeti alte variante pentru cazarea acestora
Rezervati si o camera la hotel pentru dvs, pentru noaptea nuntii
Expediati invitatiile

Cu 2 saptamani inainte:
Depuneti dosarul cu acte la Oficiul Starii Civile
Mergeti pentru o proba la salonul de hair-style sau make-up ales
Stabiliti ultimele detalii cu fotograful, cameramanul , discutati cu DJ-ul / formatia asupra
programului, preferintelor si valsul mirilor
Alegeti si comandati tortul miresei daca acesta nu a fost inclus in meniul
oferit de restaurant
Transmiteti limuzinei orele si adresele, precum si itinerariul ales

Cu 1 saptamana inainte:
Verificati ultimele detalii cu cel care s-a ocupat indeaproape de organizarea nuntii
Faceti bagajele si pregatiti pasaportul si biletele pentru luna de miere
Comunicati restaurantului numarul final de invitati, stabiliti un orar pe meniu,stabiliti
asezarea meselor, numerotarea acestora, asezarea invitatilor la mese
Verificati inca o data rochia, costumul de mire si accesoriile
Daca aveti pantofi noi incercati sa-i mai purtati prin casa !
Cu o zi inainte, mergeti al un salon de cosmetica, pentru manichiura/pedichiura si
eventual un masaj relaxant
Stabiliti cu prietenii cum si unde sa va vedeti pentru o ultima petrecere in calitate de
"burlaci"

