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Ślub na plaży 
Poznaj sekrety ekspertów 
 

 
 
Zakochałaś się w tej myśli? Słusznie. Śluby na plaży są wyjątkowe. Jeżeli są dobrze zorganizowane. 
Dlatego przygotowałam specjalnie dla Was przewodnik, w którym dzielę się doświadczeniami 
oraz pomysłami swoimi i innych ekspertów z branży. To dobre rady, z których możesz skorzystać, 
jeżeli planujesz sama zorganizować ślub na plaży.  
 
Każda ceremonia jest jednak inna. Zawsze pojawiają się nowe niuanse i szczegóły do zadbania. Po 
prostu bądź uważna. Pamiętaj też, że kluczowy jest wybór miejsca. Kiedy już wybierzesz, zacznij 
przygotowywać wyjazd i baw się dobrze. 
 
Anna Wieruszewska 
Wedding Planner 
www.wieruszewska.com 
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Paleta kolorów 
• Wykorzystaj miejsce jako inspirację przy wyborze kolorów. Turkus, koralowy róż, 

chłodny błękit, piaskowy beż, kremowy i biały - stworzą doskonałą paletę, z której 

możesz korzystać jednocześnie lub osobno. Ważne, by było konsekwentnie. 

• Wypróbuj naturalne materiały i piaskowe odcienie - liny, sznury, naturalne płótna, 

wyblakłe od słońca drewno i kamienie z plaży jako dekoracje. 

• Dodaj metalik. Zwykle "plażowe kolory" nabierają elegancji, kiedy połączy się je ze 

srebrnymi lub złotymi elementami. Nie za wiele - szlachetne metale mają być tylko 

dodatkiem.  

• Biel. Wykorzystaj ją. Całe białe przyjęcia na plaży wyglądają niesamowicie szykownie. 

Szczególnie, jeżeli poprosisz gości, żeby ubrali się na biało. Taki dress code to 

dodatkowy design, ale też zwiększa zaangażowanie gości w uroczystość. 

Zaproszenia i www 
• Goście mogą nie wiedzieć, że twój ślub odbędzie się na plaży (ślub na Santorini wcale 

nie oznacza plaży, a ślub na Fregate Island może części osób w ogóle nic nie mówić). 

Zaproszenie jest doskonałym momentem, żeby pokazać, że twoja impreza będzie miała 

charakter nadmorski. Stwórz klimat i atmosferę już w zaproszeniach. Dodaj 

charakterystyczny motyw, kolor lub słowo.  

• Wstaw w zaproszeniu i na swojej stronie internetowej motyw przewodni, który 

wykorzystasz podczas ślubu, np. rozgwiazdę, muszlę, latarnię morską, marynarskie 

paski, palmę czy zarys wyspy. 

• Dress code. Zaproszenie to dobre miejsce, żeby poinformować gości o tym jak się ubrać 

(zaraz po adresie hotelu). Możesz zachęcić, by zabrali ze sobą okulary słoneczne bo 

spodziewacie się wspaniałego słonecznego dnia, a nawet napisać: "Panie mogą 

zachować wysokie obcasy na wieczorne przyjęcie, a na ślub na piaszczystej plaży 

Zdjęcia: Millie Holloman, Judy Pak 
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włożyć wygodne płaskie obuwie". Koniecznie powtórz tę informację na stronie 

internetowej, jeżeli ją masz. Jeżeli masz fantazję, możesz nawet udostępnić wszystkim 

gościom specjalne białe japonki przed wejściem na plażę, które zostawią sobie jako 

pamiątkę. 

• Wykorzystanie map w projekcie zaproszenia jest dobrym sposobem na stworzenie 

klimatu. Jest też zwyczajnie praktyczne i wygodne dla gości, którzy mogą nie wiedzieć, 

gdzie leży Antigua, albo Koh Samui. 

 

Kwiaty 
• Wybierz kwiaty, które są rdzenne dla danego miejsca lub bez problemu dostępne. Na 

przykład na Seszelach i w Tajlandii  wybierz orchidee, a w Grecji hortensje. 

• Zrób dwie butonierki. Miej zapasową pod ręką, na wypadek gdy pierwsza zwiędnie. 

Przy upalnej pogodzie i mocnym słońcu wybierz 

orchidee lub kalie – są najtrwalsze i mają 

najtwardsze łodygi. Polne kwiaty, konwalie, czy 

inne delikatne kwiaty zwiędną nawet jeżeli będą 

w wodzie.  

• Unikaj dużych, wysokich kwiatowych dekoracji. 

Jeżeli wstawisz lekkie kwiaty do długiego 

wazony istnieje duża szansa, że wiatr zwieje 

kwiaty lub przewróci dekorację na stół i gości. 

  
Zdjęcia: James Christianson Photographer 

Zdjęcie: James Christianson Photographer Zdjęcie: www.wedding-splendor.com 
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Ceremonia 
• Jeżeli pobieracie się przy zachodzie słońca, to goście mogą mieć piękny widok, ale i 

ostre promienie nieznośnie padające prosto w oczy. Żeby tego uniknąć wystarczy 

ustawić krzesła pod lekkim kątem do zachodzącego słońca.  

• Ślub na powietrzu może oznaczać komary, a nic nie psuje ceremonii tak jak goście 

zjadani żywcem. Rozdaj przed ceremonią spray na komary, albo zapal specjalne 

świeczki przeciw insektom. 

• Jeżeli zaplanowałaś ślub boso na plaży, to zadbaj o specjalny stojak lub półki na buty 

dla gości. Tak, żeby wchodząc na piasek wiedzieli, gdzie dokładnie pozostawić obuwie. 

Będzie to ładnie wyglądało i pokażesz, że dbasz o ich rzeczy. 

• Jeżeli  zależy ci na wysokich obcasach i pełnej elegancji, zamów specjalny dywan na 

plażę - jeden długi, jako ścieżka, po której dojdziecie i drugi, na którym już odbędzie się 

ceremonia. 

• Okulary przeciwsłoneczne mogą przydać się gościom w dwóch sytuacjach – kiedy 

słońce będzie szczególnie mocne i ostre oraz kiedy wiatr będzie silnie wiał sypiąc 

piasek w oczy. Doradź gościom zabranie okularów na ceremonię, albo rozdaj im je w 

prezencie. 

• Zawsze miej plan B. W tropikach często niespodziewanie pada deszcz. Możesz na 

przykład mieć pod ręką kolorowe parasole.  

 

   
Zdjęcie: Oeil Photography, Marianne Wilson Photography, Etsy 

 

Dekoracje 
• Korzystaj z lokalnych inspiracji. Dodaj do dekoracji coś z kultury danego kraju, lokalnych 

rękodzieł lub charakterystycznej kolorystyki. Na przykład na Santorini wykorzystaj 
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biało-niebieską kolorystykę, a w Tajlandii szarfy i bransoletki robione ze świeżych 

kwiatów. 

• Zwykle nad morzem nie unikniemy bryzy. Standardowe winietki z oznaczeniem miejsc 

zwieje więc wiatr. Włóż karteczki w widelec lub za wstążkę, którą przewiążesz 

serwetkę. Pomysłów jest wiele. Mogą to być też ładne kamienie, na których srebrnym 

lub białym mazakiem wypiszesz nazwiska gości. Motyw kamieni z plaży to ogólnie 

dobry pomysł na nadmorskie śluby. Można na nich pisać życzenia dla pary młodej oraz 

wypisać inspirujące cytaty i umieścić je na stołach, w pokojach gości i toaletach, jako 

niespodzianki. 

• Baldachim może zamienić się w żagiel na wietrze. Najlepsze są bramki bez dachu z 

materiału. Jeżeli jednak decydujesz się na pełen baldachim ułóż materiał w częściach, 

żeby wiatr mógł przenikać pomiędzy warstwami. Nie pozostawiaj też zbyt wiele 

luźnego materiału na słupach, bo materiał może przysłonić was na zdjęciach.  

 

 

Tort 
• Lukier może zacząć topić się pod wpływem upału, ale 

wciąż jest lepszym rozwiązaniem niż kremowe 

wykończenie, które błyskawicznie zmieni tort ze stałego 

w ciekły. 

• Zapytaj cukiernię dokładnie jak długo tort wytrzyma na 

powietrzu. Jeżeli krótko, upewnij się, że dostarczą go 

przed samym podaniem, albo poproś hotel/restaurację o 

udostępnienie chłodni. 

• Wybierz smak i wypełnienie praktycznie. Ulubiony tort 

lodowy lub z bitej śmietany zostaw na powrót do domu. 

 

 

Zdjęcia: James Christianson Photographer , Pracownia Wspomnieo, Etsy 
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Zdjęcia 
• Ceremonia powinna odbyć się w ciągu godziny przed zachodem słońca. Skorzystacie z 

najlepszego światła do zdjęć. 

• Dobrze jest poprosić gości o nałożenie kremów z filtrem UV tego dnia, szczególnie 

panów. Nikt nie chce chyba zostać zapamiętany jako ta czerwona spieczona twarz na 

zdjęciach.  

• Poproś gości o bezwzględne zdjęcie okularów przeciwsłonecznych do zdjęć, 

szczególnie grupowych. Inaczej zniknie cała elegancja. 

• Rozważ przesunięcie całej ceremonii na wcześniejsze godziny popołudniowe, żeby 

mieć więcej czasu na zdjęcia i korzystanie z pięknej pogody. 

• Zatrudnij lokalnego fotografa, albo upewnij się, że ten zabrany z Polski orientuje się w 

okolicy. Lokalny fotograf będzie wiedział gdzie was zabrać podczas sesji, zna najlepszą 

plażę, piękne schody, tajemne uliczki i wie, kiedy jest tam najlepsze światło.  

Fryzura i makijaż 
• Dobra makijażystka to podstawa. Powinna wiedzieć jak zastosować kosmetyki o różnej 

konsystencji, żeby makijaż był trwały w upalny dzień. Zrób próbę w bardzo ciepły dzień 

i sprawdź jak twoja skóra reaguje na dane kosmetyki. 

• Światło dzienne potrafi być bezkompromisowe, więc miej pod ręką zestaw do retuszu: 

m.in. puder, chusteczki matujące i błyszczyk. Nie przesadź z poprawianiem. Makijaż 

plażowy ma być naturalny. 

• Jeżeli welon, to długi. Taki, żebyś mogła go owinąć wokół ręki i kontrolować na 

wietrze. 

Zdjęcia: Meg Baisden Photograph 
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• Włosy luźno upięte w koka, podpięte spinkami lub urocza kitka to idealna fryzura na 

ślub na plażę. Doskonale wyglądają też warkocze – wiatr i wilgoć pomogą warkoczowi 

romantycznie poluzować się, przez co wygląda na grubszy i pełniejszy. Unikaj fryzur, 

które z założenia mają się nie poruszyć. 

• Kwiaty we włosach są piękne pod warunkiem, że trzymają się pewnie. Upewnij się, że 

kwiat jest dobrze przymocowany. Najtrwalsze i najpewniejsze będą orchidee. 

• Spakuj istotne kosmetyki do włosów: lakier, serum przeciw puszeniu się, nabłyszczacz. 

Zawsze miej przy sobie zapasowe spinki i wsuwki. 

 

 
Foto: weddingparty.com, bridalmusing.com, Pracownia Wspomnieo 

 

Sukienka ślubna 
• Obejrzyj materiał sukienki w dziennym świetle, gdyż może wyglądać zupełnie inaczej 

we wnętrzu sklepowym. 

• Uważaj na czystą biel. W ostrym słońcu rzeczy wyglądają jaśniej niż w rzeczywistości i 

jaskrawa biel może być trochę szokująca, szczególnie w zestawieniu z kolorem piasku. 

Wybierz lepiej jasny odcień kości słoniowej. 

• Przy ceremoniach na powietrzu zdystansuj się od przepychu. Opływowy jedwab, 

gipiura, koronki i tiul będą realnie lżejsze i nadadzą ci lekkości. 

• Dokładnie rozważ jak ciężką chcesz mieć suknię. Im grubsza i cięższa tym będzie ci 

cieplej. 

• Jeżeli będziesz zmieniała buty, to upewnij się, że są tej samej wysokości, żeby 

dopasować do długości sukienki. 

• Krótka sukienka niesie ryzyko efektu a la Marylin Monroe. Jeżeli chcesz krótką, to lepiej 

wybierz obcisłą, której wiatr tak łatwo nie podwieje. 
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Jedzenie i napoje 
• Lżejsze jedzenie jest rekomendowane na ciepłe dni, ale przede wszystkim kieruj się tym 

co najlepsze w kuchni lokalnej. Nie warto namawiać Malezyjczyków do robienia pizzy. 

Jednocześnie nie eksperymentuj z ilością przypraw i unikaj ciepłych zup. 

• Upewnij się, że wszelkie kremowe i majonezowe dipy będą trzymane w 

klimatyzowanym wnętrzu. Stacja z serami musi też być ustawiona w odpowiedniej 

temperaturze, albo regularnie wymieniana.  

• Słodycze i owoce dobrze przykrywać szklanymi naczyniami lub specjalnymi 

materiałowymi osłonkami, żeby nie przyciągały insektów. 

• Zapewnij dużo zróżnicowanych chłodnych napoi oprócz alkoholu. Dobrym pomysłem 

jest świeża lemoniada, schłodzona woda kokosowa, sok arbuzowy i virgin mojito 

(bezalkoholowe). 

• Białe i różowe wino są koniecznością na lato (lub zimę na drugiej półkuli). Daj jednak 

wybór koneserom i nie omijaj czerwonego. 

 

            
 

 

Opracowanie: Anna Wieruszewska 

Masz pytania? Napisz do mnie anna@wieruszewska.com  

www.wieruszewska.com  

mailto:anna@wieruszewska.com
http://www.wieruszewska.com/

