
Nunta � 2007, doar dac�renunt�altii
Sansele de mai gasi anul acesta o sala de nunti libera sunt aproape inexistente. Norocul de a da, totusi,
peste un restaurant disponibil inseamna, de fapt, ghinionul altora. Perechile care se grabesc sa isi uneasca
destinele o pot face inca anul acesta numai daca, din diferite motive, alte cupluri renunta la rezervare in
ultimul moment. In cazul in care vreti o nunta vara, mai aveti de asteptat cel putin doi ani, insa, chiar si
pentru 2009, trebuie sa va grabiti.<br />  <br />  <b>Solicitari multe, restaurante putine</b><br />  <br />
 Restaurantele din Sibiu fac cu greu fata cererilor, atunci cand e vorba de organizarea unei nunti. Dorinta
cuplurilor de a sarbatori momentul cand devin o familie nu este usor de indeplinit si poate dura cel putin
doi ani. Cele mai multe perechi ar vrea sa faca petrecerea sambata, pentru ca rudele si prietenii raspanditi
in toata tara sa ajunga la serviciu in timp util, dupa nunta. Anul acesta, insa, sambetele sunt aproape toate
" luate" , iar rezervarile au fost facute cu cel putin un an in urma. Nici la capitolul " duminici" , sansele nu
sunt prea mari. " Pentru anul acesta mai sunt libere doua-trei duminici, in toamna. Sala, de cel mult 120
de locuri, este deja rezervata si pentru cateva week-end-uri de anul viitor" , spune Nicolae Turean, seful
restaurantului Hotel Parc.<br />  <br />  <b>Doar in toamna</b><br />  <br />  Lunile de vara sunt prima
optiune a celor care doresc sa isi uneasca destinele. Doar toamna au mai ramas cateva zile razlete in care
perechile pot sarbatori. " Se mai pot face rezervari inca, dar catre sfarsitul toamnei. In octombrie ar mai fi
o varianta si in noiembrie. Sala are maxim 150 de locuri. Nu se plateste inchirierea locatiei, ci doar pretul
meniului, de 110 lei, fiecare" , spune Ovidiu Nicoara, managerul restaurantului Sonne. <br />  <br /> 
<b>su in vara lui 2009</b><br />  <br />  Mai grijulii, unele cupluri si-au rezervat din timp sala pentru
nunta. Ca sa fie siguri ca nu vor avea probleme, si-au programat petrecerea chiar si pentru vara lui 2008.
Intarziatii ar fi cazul sa se grabeasca, asta daca vor o nunta macar in vara lui 2009. " Restaurantul Royal
are 340 de locuri. Pentru acest an, nu mai avem date disponibile. Sunt ocupate deja si lunile iulie-august
ale anului viitor, asa ca perechile pot opta pentru intervalul septembrie-noiembrie 2008. Asteptam
finalizarea noului restaurant Madrigal, unde serviciile vor fi de cinci stele" , precizeaza Bobi Petru, F&B
manager, Hotel Palace. <br />  <br />  <b>Un deces, bucuria altora...</b><br />  <br />  Daca sunteti
norocosi din fire, nu incetati, totusi, sa cautati un restaurant liber. Din motive mai putin fericite, unele
cupluri renunta pe ultima suta de metri la petrecerea de nunta. In asemenea ocazii rare, dar reale, sansa va
surade. " Nu prea mai sunt optiuni pentru 2007. Doar cateva posibilitati razlete. In 1 iulie este o zi cand
sala de nunti este libera, o duminica in 22 iulie, una in 14 octombrie. Din cauza unui deces in familie, un
cuplu tocmai a renuntat la rezervarea din sambata de 20 octombrie. La o nunta, se plateste meniul si
personalul. Pot fi maxim 180 de invitati, iar pretul unui meniu este de 150 lei" , adauga Ana Baltean, sefa
de sala a restaurantului Imparatul Romanilor.<br />  <br />  <b>Nunta in cort</b><br />  <br /> 
Alternativa unei petreceri la restaurant o reprezinta nunta in cort, la moda in acest an, dupa cum spun
organizatorii de nunti. Nunta in aer liber este o varianta la indemana in cazul in care doriti sa amplasati
cortul pe o pajiste inverzita, pe un deal, intr-o gradina, sau, de ce nu� la malul marii. Organizatorii de
nunti sustin ca nunta in cort costa aproximativ la fel cat o nunta intr-un spatiu inchis. " Depinde cati
invitati sunt, depinde ce anume isi doreste perechea respectiva. Pretul unei nunti in cort este apropiat de
costul unei nunti la restaurant. Cu un minim de invitati, pretul porneste de la 2.000 de euro, dar poate
ajunge si la milioane de euro, in cazul in care cuplul invita o formatie internationala de muzica, spre
exemplu. Avem foarte multe solicitari. Cele mai multe nunti se tin intre mai si octombrie, dar suntem
disponibili pentru orice perioada" , spune Constanta Cucu, manager Ton Mariage.<br />  <br />  Magda
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