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<i>Indiferent de luna, anul acesta cu greu mai gasesti unde sa faci nunta in Sibiu. Daca vrei sa te
casatoresti vara, trebuie sa iti rezervi restaurantul cu cel putin un an jumatate - doi inainte. Iulie si august
sunt lunile in care sibienii se inghesuiesc la unit destine, alaturi de familie si prieteni. Tinerele perechi se
plang ca sunt restaurante care cer garantii de 500 de euro, pentru ca nunta sa aibe loc in ziua dorita, fie ea
si peste doi ani.</i><br />  <br />  Ati hotarat cu sufletul pereche sa deveniti o familie? V-ati anuntat si
rudele si prietenii? Ati stabilit si data? Felicitari! Din acest moment mai aveti de asteptat cel putin doi
ani. Asta, in cazul in care tineti la data stabilita, evident, nu in acest an. Cea mai frumoasa zi din viata
dumneavoastra pare mult mai indepartata decat v-ati asteptat, mai ales dupa ce dati cateva zeci de
telefoane la restaurantele si la salile de nunti din Sibiu. Aveti trei optiuni. Prima ar fi sa asteptati ca
restaurantul sa fie liber peste cativa ani, in ziua in care doriti sa va uniti destinul cu persoana iubita. A
doua optiune, daca va grabiti, este sa acceptati ziua propusa de restaurant, desi putine au mai ramas
neocupate anul acesta. In cea de-a treia ipostaza, aveti noroc: partenerul este din alt judet, unde casatoriile
sunt mai rare.<br />  <br />  <b>Unii au rabdare, iar unii nu au bani</b><br />  <br />  Olivia Banciu este
una dintre tinerele sibience care de-abia asteapta sa se casatoreasca. Isi cauta de peste un an o sala unde sa
faca petrecerea nuntii, dar, ghinion: mai are mult si bine pana la fericita zi. " Peste tot pe unde am sunat
ori am amers impreuna cu prietenul meu ni s-a spus ca salile sunt demult ocupate in ziua pe care ne-o
dorim. Vrem sa ne casatorim in luna august. Inca de anul trecut am aflat ca august este ocupata pana prin
2009. Avem ce face? Asteptam�" , spune, dezamagita, Olivia. Asteptarea nu costa decat ani pierduti, dar
garantia ca macar in 2009 te vei casatori are un pret� in euro. " Toata lumea stie ca trebuie sa faci
rezervare la restaurant cu aproximativ 1,5-2 ani inainte de data nuntii. Ca sa iti iasa dupa cum doresti,
sunt sigur ca trebuie sa ai pile. In plus, unele restaurante ne-au cerut 500 de euro acont. Nu ii ai, astepti
mai mult de doi ani" , ofteaza Dan Sava, un tanar sibian ale carui venituri nu ii permit sa isi
indeplineasca, deocamdata, dorinta.<br />  <br />  <b>Nunta sa fie, chiar si in alt judet</b><br />  <br />
 Din cauza numeroaselor probleme care duc tot mai departe ziua nuntii, sibienii cauta solutii oriunde,
chiar si in alte judete. " Am intampinat doua mari piedici. Cautam de anul trecut. Nu mi-a venit sa cred.
Unde ne-ar fi placut, nu mai este liber pana in 2008, pentru ca salile au fost inchiriate cu mult timp in
urma. Vrem o zi libera toamna, vara e prea cald. Nu pot sa zic ca nu am gasit deloc sali, insa au intervenit
alte probleme. Nici nu erau frumoase, nici nu aveau o capacitate de peste 250 de persoane, de cat avem
nevoie. Mai sunt disponibile doar localuri foarte mici. Pentru ca nu am gasit nimic potrivit aici, am
inceput sa cautam in Brasov, de unde este viitorul meu sot. Am avut noroc. O sa ne casatorim in
octombrie, asa cum ne-am dorit" , spune, multumita, sibianca Elena Raicu.<br />  <br />  <b>Unde mai
sunt locuri?</b><br />  <br />  Nuntile sunt o afacere buna, mai ales cand stii de la inceputul anului ca ai
localul aproape complet rezervat. " Doar 3 sau 4 zile mai avem libere pentru 2007. Sala are maxim 150 de
locuri. Inchiriatul in sine, al salii, nu costa nimic. Pretul fiecarui meniu variaza intre 100-110 RON" ,
spune Ovidiu Nicoara, administratorul restaurantului Sonne. Daca nu tineti mortis sa va casatoriti in iulie
sau august, anul acesta s-ar mai gasi cateva posibilitati sa faceti nunta. " Majoritatea perechilor vor sa faca
nunta sambata, daca se poate in iulie sau august. Nu poti sa faci pe placul a 50 de familii in doar doua
luni. Mai sunt duminici libere, in lunile octombrie, septembrie, noiembrie. Sala mare are o capacitate de
400 de locuri, iar cea mica, pe care o construim si vom da in curand in folosinta, are 150" , explica Nicu
Aron, general managerul Hotelului Silva. Nici restaurantul Hotelului Parc nu mai are sambete libere, dar
mai sunt, totusi, cateva duminici. Restaurantul Hotelului Imparatul Romanilor este ocupat in proportie de
60-70 la suta pentru acest an, dar mai sunt si sambete si duminici libere. Şanse mai multe aveti la Hotel
Continental, unde directorul Iulia Dragomirescu ne asigura ca sunteti asteptati cu drag.<br />  <br /> 
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