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Osvojite Grajsko poroko
v Ozeljanu
P

Grajska poroka v Ozeljanu, oktober 2016.

Naj se v zelenem objemu Ozeljana začne vajina srečna pot.
Beneški baročni Dvorec Ozeljan
je idealna izbira za mladoporočence, saj ponuja prenovljeno klimatizirano dvorano z odrom in plesno
površino. Vse skupaj dopolnjuje izjemen pogled iz beneškega balkona
na baročni vrt. In zamislita si, da
lahko vse to doživita v družbi vajinih
družin in najboljših prijateljev v neposredni bližini Nove Gorice.
Tik pod beneškim dvorcem leži grajski vrt z bogato baročno zasnovo,
idealen za poroke na prostem. Zakaj
ne bi usodni da izrekli v tako čudovitem ambientu. Tukaj najdete kamnite in rastlinske lepote, ki bodo polepšale ozadje vajinih fotografij...
vse to vam ponuja Grajski vrt v
Ozeljanu. V spodnjem delu vrta je
bil včasih ribnik, kateri je bil povezan z vodometom v obliki ribe, ki
še danes krasi vrt.

POTEK IN ZBIRANJE
PRIJAV ZA GRAJSKO
POROKO
Prijavite se lahko vsi pari, ki poroko načrtujete od praznika polente 8. julija 2017 do konca leta
2018!

Dodatne informacije na
FB strani TD
Ozeljan-Šmihel in na
portalu www.ozeljan.net
Grajski vrt

Prijavljeni pari se boste potegovali za:
• uporabo grajske dvorane in grajskega vrta za poročno slavje
- KS Ozeljen-Šmihel
• okrasitev grajskega vrta z baloni Trgovina Pufeta
• dobrodošlico s penino Kmetija Malovščevo in predjedjo
(polenta s pršutom in jurčki) TD Ozeljan-Šmihel
• popust pri poročnem cateringu Picerija Grad Ozeljan
• poročna torta Mlinotest Ajdovščina
• poročni šopek Cvetličarna Svengalova
• fotografiranje civilne poroke ZOSO foto (Damijan Simčič
& Klemen Batagelj)
• snemanje poroke Studio E-videoproduction
• bon za poročno obleko neveste in bon za nakup
poročne obleke ženina- Boutique Bella
• bon za nakup poročnih prstanov Zlatarstvo Škrlj
• frizuro za ženina in nevesto Frizerstvo Tatjana Šempeter
pri Gorici
• make up, nego obraza ter manikiro Kozmetični salon
Petra Mrhar
• najem avtomobila za mladoporočenca Trgo ABC d.o.o.
• projekt sta medijsko podprla ČZD Primorske novice d.o.o.
in Radio Robin.
Pari, svoje prijave pošljite na
e-naslov:
grajska.poroka@gmail.com do 8.
junija 2017.
Prijava naj vključuje skupno fotografijo in kratek opis najzanimi-

vejšega ali najzabavnejšega
doživljaja. Nagrajeni par bo izbran
na podlagi največjega števila
všečkov, zato pohitite s prijavami
(več časa kot ste na glasovanju, več
možnosti imate).

(Promocijsko sporočilo: TD Ozeljan-Šmihel)

oroka je korak v novo življenje, je trenutek, ki za vedno ostane zapisan v srcu. Zato
ga preživite v grajskem okolju Ozeljana, ki pričara enkratno doživetje. Turistično
društvo Ozeljan-Šmihel letos ponovno organizira nagradno igro Grajska poroka.
Zmagovalni par bo svoje poročno slavje s svati imel v Grajski dvorani v Ozeljanu in v
romantičnem grajskem vrtu.

