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1. Przywitanie Pary Młodej oraz gości weselnych tradycyjnym marszem weselnym,
2. Pierwszy toast / życzenia / zaproszenie do stołów,
3. Obiad,
4. “Gorzka wódka” oraz drugi toast dla Pary Młodej,
5. Pierwszy taniec Państwa Młodych + blok muzyczny,
6. Bloki muzyczne trwające ok. 40-70 min.,
7. W przerwach trwajacych ok. 15 min. między blokami muzycznymi jest cicho odtwarzana spokojna muzyka,
8. Podczas trwania wesela zespół prowadzi:
- biesiadę z gośćmi przy stołach,
- zabawy integracyjne dla gości,
- muzyczne atrakcje dla dzieci,
- oprawę muzyczną podczas podziękowań dla rodziców,
- oprawę muzyczną podczas wjazdu tortu na salę taneczną, 
- tradycyjne oczepiny.

Każdy z wyżej wymienionych punktów jest odpowiednio zapowiedziany przez wodzireja zespołu. Wszystkie zabawy 
prowadzone są w zabawny sposób z zachowaniem kultury. Wszelkie dodatkowe szczegóły scenariusza weselnego 
omawiane są z Młodą Parą podczas trwania uroczystości. 

Szczegółowy przebieg uroczystości ustalany jest w tygodniu poprzedzającym dzień przyjęcia weselnego. Ustalenia 
mogą odbyć się w formie telefonicznej lub podczas wcześniej umówionego osobistego spotkania z menagerem zespołu 
w Lublinie.

• Jeżeli uroczystość odbywa się na terenie Lublina lub w jego okolicach (do 20 km) to dojazd zespołu jest bezpłatny.
• W przypadku uroczystości, które odbywają się w odległości pomiędzy 20 a 200 km od Lublina, koszt dojazdu wynosi 
3zł/1km i liczony jest na trasie: Lublin > sala weselna > Lublin.
• W przypadku uroczystości oddalonych powyżej 200 km od Lublina zespół wymaga zapewnienia noclegu ze śniadaniem 
w noc przed i w noc po dniu uroczystości. Dodatkowo doliczana jest stawka za dzień dojazdu i dzień powrotu w łącznej 
wysokości 2000zł + koszt dojazdu 3zł/1km liczony na trasie: Lublin > sala weselna > Lublin. 

Aby zarezerwować termin należy skontaktować się telefonicznie (601-388-543) lub mailowo (altess@altess.pl) w celu 
sprawdzenia dostępności terminu. Jeżeli data jest dostępna należy podpisać umowę, która jest jedyną formą rezerwacji 
terminu wraz z wpłaconym zadatkiem. Zespół nie przyjmuje rezerwacji bez podpisania umowy oraz wpłacenia zadatku.

Zespół Muzyczny ALTESS® to jedyny i niepowtarzalny 5-osobowy skład 
oferujący super brzmienie, styl i zabawę na najwyższym poziomie. 
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Zapłata za usługę muzyczną i ewentualne dodatkowe opcje następuje gotówką, bezpośrednio podczas trwania wesela. 
Końcowa kwota do rozliczenia pomniejszona jest o wpłacony zadatek podczas podpisywania umowy.

• Profesjonalną wytwornicę do produkcji suchego, bezwonnego, ciężkiego dymu wykorzystywanego podczas 
pierwszego tańca (Taniec w chmurach) w cenie 700zł.
• Fontanny zimnych iskier, które dają niepowtarzalny efekt wizualny podczas pierwszego tańca oraz trwania wesela, 
wypuszczane w kulminacyjnych muzycznych momentach w cenie 700zł.
• Pionowe wyrzutnie dymu z podświetleniem (wytwornice mgły) rozmieszczone pomiędzy fontannami zimnych iskier 
dopełniają spektakularnego efektu wizualnego, a oferujemy je w cenie 300zł.
• Przygrywanie na instrumentach (saksofon, akordeon, bęben marszowy, tamburyn, werbel marszowy) pod domem 
Panny Młodej oraz możliwe jest zagranie pieśni do błogosławieństwa "Serdeczna Matko". Koszt usługi wynosi 800zł           
+ koszt dojazdu 3zł/1km liczony od sali weselnej pod dom Panny Młodej i z powrotem.

Nasz repertuar obejmuje kilkaset utworów polskich i zagranicznych. Muzyka na weselu jest bardzo zróżnicowana, 
aby zarówno starsi jak i młodsi, znaleźli coś dla siebie.

Najczęściej pierwszy taniec Młoda Para tańczy do wybranego i przygotowanego przez siebie utworu. W takim przypadku 
należy wysłać plik w wersji mp3 z pierwszym tańcem na nasz adres e-mail: altess@altess.pl, minimum tydzień przed 
terminem wesela – mamy wtedy możliwość sprawdzenia, czy wszystko z plikiem jest w porządku.


