Na śluby i komunie

Gołębie na śluby i komunie

Witam
serdecznie wszystkie zainteresowane osoby taką
oprawą,
i dodatkiem do uroczystości weselnej lub
komunijnej gołębi pocztowych.
Gołębie na ślubie wróży szczęście Młodej Parze.
Wypuszczenie odbywa się po uroczystości Zaślubin
przed kościołem,
Urzędem Stanu Cywilnego lub w innym miejscu
gdzie odbywa się
uroczystość. Po wyjściu z budynku wręczana jest
[ Młodej Parze, Dziecku ]
para Białych Gołębi które później wypuszczają w
niebo.
Na Państwa życzenie dostarczamy gołębie w
umówionym czasie i
określone miejsce .Jest to niezapomniana
pamiątka i miłe wrażenia
na całe długie życie. Gołębie które wypuści
Młoda Para przed kościołem
naprawdę robią wrażenie i symbolizują szczęście
na nowej drodze życia.
Białe gołębie to symbol pokoju, miłości,
przyjaźni, dobrobytu i szczęścia.
WARUNKI !!!
UWAGA !!
Zamówienia wymagają wcześniejszych rezerwacji.
Ze względu na bezpieczeństwo gołębi wypuszczenie
się odbyć w następujących warunkach.

nie może

- opady deszczu
- gęsta mgła
- podczas silnych wiatrów i burzy
Jeżeli z powodu złych warunków atmosferycznych
usługa
nie może być wykonana i jest odwołana dzień
wcześniej
wówczas zamawiający otrzymuje zwrot wpłaconej
zaliczki.

W/w warunki są przestrzegane bezwarunkowo !!!
Działamy na terenie ; Drezdenka i okolic,
Dobiegniewa , Międzychodu , Choszczna ,

Strzelec Krajeńskich,
Barlinka.
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Cena:
Drezdenko i okolice
1 para [ 2 szt. ] białych gołębi wypuszczonych w
podczas Komunii Świętej - 150 zł.
Cały kosz [ 12 szt. tyle ile miesięcy w roku ]

niebo przez Parę Młodą lub Dziecko
różnobarwnych gołębi – 350 zł.

Poza Drezdenkiem w innym mieście ze względu na
odległość jaką ptaki mają
do pokonania po wypuszczeniu licząc się ze
stratą w stadzie, ponieważ
nie zawsze wszystkie szczęśliwie wracają do
gołębnika.
1 para [ 2 szt. ] białych gołębi wypuszczonych w
lub Dziecko podczas Komunii Świętej – 200 zł. +
Cały kosz [ 12 szt. tyle ile miesięcy w roku ]
dojazdu

niebo przez Młodą Parę
koszt dojazdu
różnobarwnych gołębi - 40 zł. sztuka + koszt

Na terenie Drezdenka i bliskich okolic transport
i dowóz gołębi
na miejsce uroczystości GRATIS !!!
Poza miastem i w innym ościennym mieście 1 zł za
km / liczony w jedną stronę.
Usługę wykonujemy od Kwietnia do Października
Adres:
Fijak Rafał
Ul. Moniuszki 5
66-530 Drezdenko
Tel. Kom. 0694 106 485
Dom. 095 762 91 01 po godz. 20.00
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