Teknede Düğün

Organizasyonlarda yeni trend : Teknede Düğün...
Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte tatlı bir telaş başladı... Her çift farklı ve unutulmaz bir
düğün - nişan istiyor çünkü. Bir dönem otellerin balo salonları gözdeydi, sonra biraz çevreci olup
doğaya çıktık. Artık yeni bir trend var... Teknede düğün, teknede nişan.
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Tekne resimleri için tıklayınız...

Boğaz’ın mavi sularında yakamozlar eşliğinde evlenmenin keyfini anlatmaya kelimeler
yetmez.
Aslında sevinçli bir telaş ile başlanan hazırlıklar, zamanın az yapılacak işlerin çok olması
nedeniyle stresli günlere dönüşmesin. Bu mutlu gününüzde talepleriniz doğrultusunda,
menüden mekan seçimine, süslemeden pastaya, hatta davetiyeden nikah şekerine kadar tüm
bu stresli hazırlık sürecini Bosphorus Tekneleri olarak biz yapalım, siz keyfini çıkarın...
Hayatınızın yeni sayfasına keyifli bir başlangıç yapabilmeniz için bu mutlu günde detaylarla biz
Bosphorus Tekneleri
ilgileniyoruz. Güzel bir davette uyum çok önemlidir. Doğru mekan, doğru seçilmiş lezzetli bir
menü, dekorasyon, pasta, program akışı ve zamanlama, ses ve ışık sistemi, müzik birbiriyle o
eşsiz uyumu yakaladığında sadece sizin değil seneler sonra misafirlerinizin bile övgüyle
bahsettiği bir gece olarak hafızalarda yerini alacaktır.
Akşam üzeri Boğaz’da gün batımının kızıllığında başlayan düğününüz gecenin güzelliği
eşliğinde, yalnız sizin için değil misafirleriniz için de unutulmaz bir partiye dönüşsün... Özel
ışıklandırılmış köprülerimizin inci gerdanlık gibi süslediği boğazda Bosphorus Tekneleri ile
gezerken İstanbul’a farklı bir açıdan bakacaksınız. Bu hoş atmosferde, makul fiyatlarla
gönlünüzce eğleneceksiniz.
Teknede düğün organizasyonları sanıldığı kadar zor ve masraflı değil. Hatta balo salonlarına
oranla daha uygun bütçeli diyebiliriz. Ayrıca hem Avrupa hem de Anadolu yakasında belirli
noktalardan misafirlerinizi alabileceğimiz için köprü trafiğine takılmadan kendilerine en uygun
noktadan binebilirler.
Boğaz’ın güzelliği ile tamamlanan teknelerin arzunuza göre süslenmesi ile muhteşem bir
ambians elde edebilirsiniz. Profesyonel ekip tarafından hazırlanmış özel masa parterleri, çiçek
aranjmanları, taklar... Bu gece herşey sizin için...
Tekne düğünlerinde menü olarak alternatifli set menülerden birini seçebilir, Hoşgeldin kokteyli
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ile keyifli bir geceye merhaba diyebilirsiniz. Arzu ederseniz katalogdan seçtiğiniz pastayı sizin
için yaptırabiliriz.
Gece boyunca Dj tarafından çalınan parçalar sizi ve misafirlerinizi eğlencenin doruğuna
çıkaracak. Giriş ve pasta kesimi için özel melodinizi seçmeye hazır mısınız?
Teknede organize edilen düğünlerde konsept de buna uygun belirlenebilir. Davetiyeler ve nikah
şekerleri deniz kabuğu, balık veya gemi dümeni ile süslenebilir. Aynı şekilde masalara deniz
kabukları ile dekorasyon yapılabilir. Hatta misafirlerinize deniz ürünleri ağırlıkta olan bir menü
sunabilirsiniz.
Profesyoneller tarafından arzunuza göre hazırlanmış bir dekorasyon, lezzetli menüler, müzik...
Cevabınız "evet" ise tekneye bekliyoruz...
Düğün organizasyonlarınızda, mekan seçimi, davetiyelerin hazırlanması, LCV hizmetleri,
planlama ve konseptin tasarımı, dekorasyon ve süslemeler, masa parterleri ve çiçek süsleme,
menü ve isim kartları, nikah masası, gazebo, gelin yolu, geçiş takları, balon süsleme, peçete
bilezikleri, düğün pastası, anı kürsüsü ve anı defteri, ses-ışık-görüntü sistemleri, nikah şekeri
tasarım ve uygulaması, fotoğraf-video çekimi, barkovizyon gösterisi ve her türlü detay için Bosp
horus Tekneleri
yanınızda...
Kendi evinizin bahçesinde bir organizasyon gerçekleştirmeyi planlıyorsanız catering servisimiz
ile hizmet vermekteyiz.
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