Wesele i ślub zimą - czy to dobry pomysł?
data aktualizacji: 2021.12.15

Organizacja ślubu i wesela zimą wciąż jest mało popularna wśród par młodych. Wszystko
przez niesprzyjającą pogodę, krótkie dni oraz konieczność znalezienia ciepłej sukni ślubnej.
Zimowa uroczystość ma jednak wiele plusów i w niektórych aspektach pokonuje wesela
organizowane wiosną i latem. Sprawdź w naszym artykule, dlaczego warto zdecydować się
na ceremonię w chłodniejszych miesiącach.

Dlaczego warto zorganizować wesele i ślub zimą?
Na wesele i ślub zimą decyduje się tylko 15 proc. par młodych. Zimowy ślub może mieć jednak
wiele zalet, zwłaszcza jeśli chodzi o dostępne terminy oraz całkowity koszt uroczystości. Z
tego powodu warto sprawdzić ofertę miejsc takich jak sala do wynajęcia GoParty lub pałacyków i
hoteli. Jakie jeszcze plusy ma zorganizowanie wesela i ślubu w zimę?

Niższe koszty organizacji ceremonii
Grudzień, styczeń i luty, choć nie należą do sezonu ślubnego, są coraz częściej wybierane przez
młode pary z uwagi na niższe koszty realizacji uroczystości oraz wiele wolnych terminów. Wiosną i
latem czas oczekiwania na wesele to najczęściej rok lub dwa lata. Tymczasem zimą wesele
można zorganizować już w 2-3 miesiące. To zatem doskonałe rozwiązanie dla tych narzeczonych,

którzy nie chcą czekać latami na możliwość zawarcia związku małżeńskiego.
Zimą koszty wynajmu sali weselnej są o wiele niższe niż w maju, czerwcu, lipcu czy sierpniu. Z uwagi
na mniejszą liczbę zleceń, również fotografowie, dekoratorzy, floryści, makijażystki, barmani zespoły
i DJ-e opuszczają ceny swoich usług. Za wesele zimą można zapłacić nawet 20-40 proc. mniej
niż wiosną lub latem.

Wyjątkowy klimat i dekoracje
Plusem organizacji uroczystości o tej porze roku jest również oszczędność na dekoracji
kościoła. Pary młode, które chcą wziąć ślub kościelny, nie muszą martwić się o surowy wystrój
świątyni. W okresie bożonarodzeniowym zdobią ją choinki i kolorowe światełka. To wszystko
sprawia, że uroczystość jest bardzo klimatyczna. Oczywiście wyjątkową atmosferę można
spotęgować niewielkim kosztem za pomocą świeczek, lampionów czy sosnowych gałązek. Pary
młode, którym zależy na podkreśleniu zimowego charakteru uroczystości, mogą podjechać pod
kościół saniami ciągniętymi przez zaprzęg konny. Te warto również wynająć dla gości weselnych
zamiast klasycznego autokaru.
Jednym z najważniejszych elementów ceremonii jest wyjście ze świątyni, ponieważ to pierwsza
wspólna droga, jaką pokonują małżonkowie. O ile na zewnątrz będzie już ciemno, wspaniałą
atmosferę stworzą pochodnie, trzymane przez kilka wybranych osób.

Oryginalny strój
Ślub zimą wymaga zrezygnowania ze zwiewnych, koronkowych sukni ślubnych z odkrytymi
ramionami. Na szczęście istnieje wiele kreacji, które ochronią przed chłodem, a jednocześnie
sprawią, że panna młoda będzie wyglądała zjawiskowo. Jednym z najlepszych rozwiązań jest
postawienie na szal dopasowany do sukni oraz charakteru uroczystości. Na ślubie w stylu
tradycyjnym sprawdzi się etola ze sztucznego futra. W przypadku imprezy boho - ciepły, wełniany
szal. A co na uroczystość w stylu rustykalnym? Tu doskonałym pomysłem będzie postawienie na
chustę z motywem ludowych wzorów.
Panna młoda doceni również fakt, że makijaż ślubny będzie o wiele bardziej trwały - nie ma bowiem
ryzyka, że spłynie lub rozmaże się, jak często zdarza się podczas letnich upałów.

Ślub i wesele zimą - jakie są minusy tego rozwiązania?
Ślub zimą brzmi bajecznie, jednak ma on również kilka minusów. Po pierwsze, pogoda zimą jest
nieprzewidywalna. Zarówno para młoda, jak i goście weselni mogą mieć problem z dojazdem
do kościoła, urzędu lub sali weselnej, jeśli warunki na drogach będą niesprzyjające. Przy
minusowych temperaturach samochody mogą mieć problem z odpaleniem. Tego typu sytuacje warto
wziąć pod uwagę i założyć, że na dojazd być może trzeba będzie przeznaczyć nieco więcej czasu.
Pogoda może pokrzyżować także sesję ślubną. Zamiast oczekiwanych delikatnych opadów
śniegu, może rozpętać się prawdziwa śnieżyca. W takim wypadku koniecznie trzeba mieć plan
awaryjny i postawić na zdjęcia w zadaszonym miejscu, na przykład zabytkowym zamku, pałacyku czy
skansenie.
Wesele zimą wymaga również odpowiedniego przygotowania sali weselnej. Przy ujemnych
temperaturach ogrzewanie jest koniecznością. Na zewnątrz warto ustawić specjalne parasole
cieplne. Dzięki nim goście, którzy będą chcieli zaczerpnąć świeżego powietrza, z pewnością nie
zmarzną.

Kolejnym minusem organizacji wesela w chłodniejsze miesiące są problemy z dostępnością
niektórych warzyw i owoców. Para młoda musi bardzo dobrze zastanowić się nad menu i
zrezygnować z tych produktów, które mogłyby generować zbyt wysokie koszty. Chodzi zwłaszcza o
owoce sprowadzane z ciepłych krajów, np. truskawki czy maliny. Dla większości szefów kuchni
wyczarowanie wspaniałego menu z sezonowych warzyw i owoców nie powinno być dużym
problemem.
Jak widać, organizacja ślubu i wesela zimą ma zarówno plusy, jak i minusy. Przyszli małżonkowie,
którym niestraszne ujemne temperatury oraz śnieg, z pewnością docenią bajkową aurę zimy rodem z
baśni Andersena.
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