Economy package: (Gel 500)


Wedding ceremony;



Music



Champagne



Wedding dance

Economy Plus package (Gel 700)


Wedding ceremony;



Music



Photo session of ceremony or wedding bouquet



Champagne



Wedding dance



Pyrotechnic: Serpentine



Red carpet

Standard package (Gel 1200)


Wedding ceremony



Music program: live accompaniment – piano, violin, flute



Hall decoration with light special effects



Photo session of the ceremony or wedding bouquet



Champagne



Wedding dance



Pyrotechnic: serpentine



Pyrotechnic: stage fountain



Red carpet



Photo session in garden near the phaeton

Premium package (Gel 2500)


Wedding ceremony



Music program: live accompaniment – piano, violin, flute



Hall decoration with light special effects



Florist services: wedding bouquet, hall decoration with fresh flowers compositions



Photo session of the ceremony



Champagne



Wedding dance



Pyrotechnic: serpentine



Pyrotechnic: stage fountain



Special effects: skylighters or helium balloons



Red carpet



Photo session in garden near the phaeton



Cortège: retro/modern car for 5 hours

Platinum package (Gel 3500)


Wedding ceremony



Music program: live accompaniment – piano, violin, flute



Hall decoration with light special effects



Florist services: wedding bouquet, hall decoration with fresh flowers compositions



Photo session of the ceremony



Champagne



Wedding dance



Pyrotechnic: fireworks



Pyrotechnic: serpentine



Pyrotechnic: stage fountain



Special effects: sky lighters or helium balloons or pigeons



Red carpet



Photo session in garden near the phaeton



Cortège: retro/modern car for 5 hours



Video service



Choreographs’ master class

Additionally:


Wedding menu/furshete menu



Additional music-entertainment program with client’s choice



Video service (with editing)



Invitation letters



Courier service



Wedding tart



Designer, visage, stylist (outfit, accessories, hairstyle, visage)

ეკონომ - პაკეტი (500 ლ)


ხელისმოწერის ცერემონია



მუსიკალური გაფორმება



შამპანური



საქორწინო ცეკვა

ეკონომ პლუს პაკეტი (700 ლ)


ხელისმოწერის ცერემონია



მუსიკალური გაფორმება



ცერემონიის ფოტოსესია ან საქორწინო თაიგული



შამპანური



საქორწინო ცეკვა



პიროტექნიკა: სერპანტინი



წითელი ხალიჩა

სტანდარტული პაკეტი (1200 ლ)


ხელისმოწერის ცერემონია



მუსიკალური პროგრამა: ცოცხალი აკომპონიმენტი - როიალი, ვიოლინო, ფლეიტა



დარბაზის დეკორირება განათების სპეც. ეფექტებით



ცერემონიის ფოტოსესია ან საქორწინო თაიგული



შამპანური



საქორწინო ცეკვა



პიროტექნიკა: სერპანტინი



პიროტექნიკა : სცენის შადრევნები



წითელი ხალიჩა



ფოტოსესია ბაღში ეტლთან

პრემიუმ პაკეტი (2500 ლ)


ხელისმოწერის ცერემონია



მუსიკალური პროგრამა: ცოცხალი აკომპონიმენტი - როიალი, ვიოლინო, ფლეიტა



დარბაზის დეკორირება განათების სპეც. ეფექტებით



ფლორისტების მომსახურება: საქორწინო თაიგული, დარბაზის ცოცხალი ყვავილების
კომპოზიციებით დეკორირება



ცერემონიის ფოტოსესია



შამპანური



საქორწინო ცეკვა



პიროტექნიკა: სერპანტინი



პიროტექნიკა: სცენის შადრევნები



სპეც. ეფექტები: სქაილაითერები ან ჰელიუმიანი ბუშტები



წითელი ხალიჩა



ფოტოსესია ბაღში ეტლთან



კორტეჟი: რეტრო/თანამედროვე ავტომობილი 5 საათით

პლატინიუმ პაკეტი (3500 ლარი):


ხელისმოწერის ცერემონია



მუსიკალური პროგრამა: ცოცხალი აკომპონიმენტი - როიალი, ვიოლინო, ფლეიტა



დარბაზის დეკორირება განათების სპეც. ეფექტებით



ფლორისტების მომსახურება: საქორწინო თაიგული, დარბაზის ცოცხალი ყვავილების
კომპოზიციებით დეკორირება



ცერემონიის ფოტოსესია



შამპანური



საქორწინო ცეკვა



პიროტექნიკა: ფოიერვერკი



პიროტექნიკა: სერპანტინი



პიროტექნიკა: სცენის შადრევნები



სპეც. ეფექტები: სქაილაითერები ან ჰელიუმიანი ბუშტები ან მტრედები



წითელი ხალიჩა



ფოტოსესია ბაღში ეტლთან



კორტეჟი: რეტრო/თანამედროვე ავტომობილი 5 საათით



ვიდეო მომსახურება



ქორეოგრაფის მასტერ-კლასები

დამატებითი ღირებულება:


საქორწინო სუფრის / ფურშეტის მენიუ



დამატებითი მუსიკალურ-გასართობი პროგრამა შერჩევისამებრ



ვიდეო მომსახურება (გადაღება, მონტაჟი)



მოსაწვევი ბარათების დამზადება



საკურიერო სერვისი



საქორწინო ტორტი



დიზაინერის, ვიზაჟისტის, სტილისტის მომსახურება (სამოსი, აქსესუარები,
ვარცხნილობა, ვიზაჟი)

