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Toužíte po exotickém a originálním zážitku v den D Vašeho života? Ostrov bohů, Bali,
nabízí celou paletu romantických míst jako stvořených pro unikátní svatební ceremonie.

Bali je v žebříčku oblíbenosti svatebních destinací hned na druhém místě po Las Vegas.
Místo Elvise v převleku Vás však na Bali čeká neobyčejný zážitek provoněný místní
květinou Chempaka. Váš obřad se ponese v duchu tradičních tanců. Místní obyvatelé Vás
přivítají ve svých nádherných barevných kostýmech a rozhlédnete-li se kolem sebe, spatříte
bělostné pláže, azurovou hladinu a překrásná rýžová políčka.

Svatba na Bali — přípravy

Bali nabízí hned několik různých typů svatby. Záleží na Vás: chcete mít svatbu v opuštěném
chrámu uprostřed džungle, v rýžových polích, nebo přímo na pláži pod širým nebem?
Oblečete se při tom do tradičního balijského kostýmu, vstoupíte do manželského sňatku po
evropsku, nebo jen tak v žabkách a havajské košili? Na Bali si můžete dopřát svatbu s
nejrůznějšími typy obřadů. Může se jednat o protestantský svatební obřad, katolický
svatební obřad nebo jednoduše obřad světský coby slavnostní závazek.
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Symbolický svatební obřad vs. oficiální

Pokud chcete mít vše co nejjednodušší, tak můžete zvolit symbolický obřad, který probíhá
stejně jako obřad oficiální. Jediný rozdíl je pak ten, že symbolický obřad u nás není uznán
jako právoplatný sňatek. Proto ten název „symbolický”. Většinou se pro tento obřad
rozhodnou páry, které mají ještě obřad na MěÚ v ČR a na Bali si splní sen mít svatbu na
pláži. Pokud však budete chtít oficiální obřad, tak si ještě před cestou na Bali musíte sami
obstarat několik dokumentů, nechat je přeložit do indonéštiny a poslat je agentuře, která
bude na místě obřad zajišťovat. Na místě pak vše probíhá stejným způsobem a je přítomna
pouze 1 osoba navíc z městského úřadu. Nenechávala bych zajištění dokladů na poslední
chvíli. Po obřadu se posílají dokumenty do Jakarty a do 3 měsíců by Vám měly přijít poštou
legalizační dokumenty. Oficiální obřad je určitě časově i finančně náročnější - nejprve
překlad dokumentů do indonéštiny, přítomnost oddávajícího z místní samosprávy a na
závěr platíte i agentuře, aby Vám zajistila legalizaci dokumentů. Sice si superlegalizaci
můžete zajistit sami, ale věřte mi - bude to trvat věčnost, spoustu nervů a času. Je lepší to
přenechat někomu, kdo je v tom již zběhlý. A jaké dokumenty budete potřebovat?

SVATBA NA BALI - KROK ZA KROKEM
Potřebné dokumenty: potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství, rodný list nebo
ověřená kopie rodného listu, platný cestovní pas, náboženské potvrzení (nemusí být).

KROK 1. MATRIKA Nejdříve je nutné zajít na matriku v místě trvalého bydliště a nechat si
vystavit: 1.a rodný list nebo kopie rodného listu 1.b potvrzení právní způsobilosti 1.c
ověření fotokopie cestovního pasu (pouze stránka s fotografií).
Na matrice vyžádejte zápis o uzavření sňatku v zahraničí do zvláštní matriky. Žádost o zápis
do matriky lze rovněž uskutečnit na velvyslanectví ČR v Jakartě.

KROK 2. KRAJSKÝ ÚŘAD Rodný list a potvrzení právní způsobilosti je třeba nechat ověřit
na příslušném krajském úřadě. V případě Prahy se nechají dokumenty ověřit na Magistrátě
hlavního města Prahy.
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jsou-li oba manželé občany ČR, předkládají se rodné listy obou manželů
je-li jeden z manželů cizinec, postačí předložit neověřenou kopii jeho rodného listu

KROK 3.  POTVRZENÍ NÁBOŽENSKÉ PŘÍSLUŠNOSTI Vydá příslušná náboženská obec.

KROK 4. LEGALIZACE Dále je třeba získat ověření pro rodný list, potvrzení právní
způsobilosti a potvrzení náboženské způsobilosti na Legalizačním odboru MVČR.

KROK 5. PŘEKLAD DO INDONÉŠTINY Tyto dokumenty je nutné přeložit do indonéštiny.
Překlad musí být psán na počítači nebo na psacím stroji, nikoli rukou.

KROK 6. SUPERLEGALIZACE Všechny dokumenty spolu s ověřenou fotokopií cestovního
pasu potom přinesete na vízové oddělení Indonéské ambasády v Praze, kde je necháte
superlegalizovat.
Zvláštní případy:

Je pak na zvážení každého páru, kterou variantu obřadu zvolí. My jsme už několik svateb na
Bali za ta léta organizovali od A do Z a víme jak na to. Navíc na místě máme přímé
dodavatele všech služeb a dokážeme bez problémů splnit všechny požadavky svatebčanů.

Svatební obřad na Bali můžete samozřejmě hned spojit s líbánkami, které si dopředu
naplánujete. Je na Vás, zda obřad bude na začátku, uprostřed, nebo na závěr dovolené.
Nejdříve bych si ujasnila místo, kde chcete obřad mít, a dle toho pak naplánovala celý
pobyt. Podívejte se na náš itinerář >>>SVATEBNÍ CESTA NA BALI<<<  a nechte se
inspirovat. A pokud budete chtít s něčím poradit, tak nás neváhejte kontaktovat.

Pokud toužíte po dobrodružství a exotice, Bali vám nabídne neskutečné možnosti, jak prožít
váš den D. Stačí jen začít snít a spřádat plány. Na jednom z posledních rájů na Zemi není
totiž nic nemožné. Ani vaše nejtajnější sny.
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