
Het beste weer in populaire vakantiebestemmingen is meestal in het
hoogseizoen, wat betekent meer drukte, hogere prijzen en minder
beschikbaarheid. Dus als je tijdens het hoogseizoen kiest om te trouwen,
reserveer dan zo snel mogelijk je locatie en verblijf. Als je kiest voor het
voorseizoen, kunnen jullie misschien profiteren van het goede weer en
jullie gasten (en jezelf) een beetje geld besparen. Buiten het seizoen kan
het zijn dat niet iedereen vrij kan nemen, het weer is een gok en de meeste
restaurants en winkels zijn mogelijk nog gesloten.

Houd rekening bij het uitkiezen van de bestemming met de algehele stijl.
Italië staat bekend om de wat oudere bouw terwijl bijvoorbeeld Spanje
moderner is ingericht. Als je eenmaal een locatie hebt gekozen, bepaal het
beste deel van de plaats (dat is waarom je ervoor hebt gekozen, toch?)
bijvoorbeeld aan de fonkelende zee, of langs een felgroen bos. 

Ben je een echte reiziger of geen zin in een “standaard”
huwelijksfeest? Waar wacht je nog op? Pak dan je koffers en je
paspoort en trouw in een prachtig buitenland!

Er is iets speciaals aan trouwen in die afgelegen bestemming waar je
partner je misschien ten huwelijk vroeg, tegen een achtergrond van
bergen of in het zand ergens tropisch. Hoe schitterend deze
bestemmingen ook zijn, vergeet niet het organiseren van een bruiloft
in een ander land iets lastiger is. Je kunt er niet “even” langs en ook
de taalbarrière kan een probleem vormen. 

Bij destination weddings worden vaak wel weddingplanners
aangeraden. Deze tips helpen je om de perfecte trouwdag in het
buitenland te plannen.

Als je een bruiloft buitenshuis plant, zijn de mogelijkheden eindeloos:
Is er een plaats die voor jou van bijzondere betekenis is?
Misschien is het de stad waar jullie samen zijn geweest of je
gedeelde universiteitsstad. 
Denk bij het nadenken over opties na over de mogelijke
negatieven en positieven. 
Kunnen gasten er gemakkelijk heen reizen? 
Heeft het een paspoort nodig?

 

Zijn er taalbarrières die de planning moeilijker zouden kunnen
maken? 
Staat de locatie bekend als duur (wat kan invloed hebben op
jullie budget en gasten ervan weerhouden om de reis te
maken)? 
Kies een plaats met de ambiance of betekenis waarnaar u op
zoek bent, met de gemakken en overwegingen die jullie gasten
zullen waarderen.

Sun: check - Beach: check - Ocean: check



Je denkt misschien dat een destination wedding je geld zal besparen
omdat je waarschijnlijk een kleinere gastenlijst hebt. 
En hoewel je gelijk hebt over de grootte van een feest, kan een
destination wedding je net zo veel kosten als wanneer je dit “gewoon” in
ons landje zou doen. Bij een buitenlandse bruiloft heb je wel de extra
kosten van een bezoek aan de bestemming (misschien meer dan eens) en
wil je misschien ook vliegtickets en hotels voor jullie en/of eventuele
gasten opnemen in jullie budget. Als je niet tevreden bent met de lokale
pro’s, zoals de fotograafopties, moet je misschien iemand binnen laten
vliegen waardoor je ook extra kosten betaald. 

De meeste bestemmingsaangelegenheden duren over het algemeen twee 
of meer dagen, wat betekent dat je gasten zult ontvangen en een paar
feestjes (aankomst feest, welkomstborrel, afscheidsbbq, zult houden. 

Houd er rekening mee dat je misschien voor sommige van je gasten moet
betalen voor de reis of verblijft (zoals je beste vriend en eerste
bruidsmeisje die enorme studieschulden hebben). Kortom: maak een
realistisch budget dat extra kosten met zich meebrengt.

Organiseer je een destination wedding? Bezorg jullie gasten dan ruim van
tevoren de benodigde informatie. Verstuur een save the date van zodra je
details hebt!  Jullie gasten, familie en vrienden moeten namelijk verlof
regelen, de reisplannen in orde maken en eventueel voor kinderopvang
zorgen.

Een Wedding Planner?
Als je beslist om ver van huis een feest te organiseren, moet je ten minste een deel van de planning aan
iemand anders toevertrouwen. Een wedding planner kan de last dragen van het onderzoeken van lokale
professionals, omgaan met de logistiek en last-minute problemen oplossen die zich mogelijks kunnen
voordoen in de weken voorafgaand jullie huwelijk. Als wedding planner kunnen wij ook achter de schermen
helpen zoals activiteiten regelen voor gasten etc.
Weddingplanning vereist namelijk heel veel geduld maar ook tijd. Tijd die jullie misschien niet hebben.



Trouwen voor de wet?
Doe dit vooraleer jullie naar de bestemming vertrekken.

Jullie gasten?
Familie en vrienden gaan graag mee op reis naar jullie bestemming om jullie liefde te vieren?
Maak het dan voor hen zo eenvoudig mogelijk! Creëer een website met alle belangrijke details– hoe kom
je daar, waar te verblijven, de timing, inside information over de locatie zoals wat er allemaal te doen is,
suggesties over wat de gasten zouden kunnen dragen, zeker in functie van het weer.

Zijn ze aangekomen? 
Iedereen ontvangen is moeilijk want iedereen komt op een ander tijdstip aan, maar laat ze zich welkom
voelen door middel van een welkomstpakket met een brief. En maak tijdens de grote dag een moment
om iedereen persoonlijk te bedanken voor hun reis om jullie huwelijk met jullie te vieren.

Are you ready for take-off?


