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Südamega Südamemajast
Toetatud teekond Sinu sündmuseni:

peo- ja pulmakorraldaja, koordinaator, tseremooniameister

www.sydamemaja.ee    Südamemaja

1 Tseremoonia ja pulmapeo saab 
korraldada ühes kohas
Hotelli merepoolsest hoovist leiab 

mitmeid ilusaid kohti, kus ilusa ilmaga tse-
remoonia läbi viia. Pruutpaari taustaks 
saab jääda nii meri kui ka imeilus okaspuu-
hekk. Isegi kehva ilmaga ei pea muretsema, 
kuna Rannahotelli restoranis asuv pa-
noraamvaatega kaarjas salong on tsere-
moonia jaoks lausa täiuslik paik. Salongist 
on ustega eraldatud 300 m2 restoran. 
Sinna mahutab 100+ inimesega pulmapeo 
ning jätab mõnusalt ruumi ka bändile ja 
tantsimiseks.

2 Imeilus merevaade
Mis saaks olla romantilisem, kui 
pidada pulmapidu otse mere 

ääres? Restoranist, restorani terrassilt ning 
kolmekümne neljast toast või sviidist ava-
neb täiuslik vaade Pärnu lahele ja rannale. 
Akendest saab nautida imelisi päikese-
tõuse ja merre loojuvat päikest – seda sõl-
tumata aastaajast. Kahest kõige luksusliku-
mast sviidist, Presidendi ja Kapteni sviidist 
saab nautida lausa panoraamvaadet.

3 Maitsvad toidud
Rannahotelli restoran on tuntud 
enda kõrge taseme ja suurepäraste 

toitude poolest. Kokad annavad endast pa-
rima, et klientideni jõuaksid ainult maits-
vad ja läbimõeldud road. Toitlustust saab 
tellida nii buffet-stiilis kui ka ettekandmi-
sega. Buffet-stiilis menüüsid on nii 30 €, 
40 €, 50 €, 60 € inimese kohta. Iga menüü 
neist sisaldab kolme käiku. Endale meele-
pärase menüü leiab nii lihtsamate toitude 

armastaja kui ka toiduelamuste soovija. 
Restorani juht on sommeljee ning oskab 
iga menüü juurde soovitada hästi sobiva 
veini, vahuveini, šampanja või hoopis 
mõne muu joogi. 

4 Ei pea muretsema  
transpordi pärast
Nii pruutpaar kui ka külalised saa-

vad pärast pidu mugavalt majutuda samas 
majas. Hotellis on kokku 55 numbrituba, 
millest 11 on sviidid. Kõik toad on helged, 
ilusad ja rannikustiilis. Tänu ööbimise või-
malusele jääb ära mure, kuidas ja millal 
külalisi pärast pulmapidu peopaigast ma-
jutuskohta transportida. Samuti saab 
pruutpaar mõnes meie ilusas ja suuremas 
sviidis end pulmapeoks sättida ning soovi 
korral ka fotograafiga pilte teha. Hotellis 
leidub palju ilusaid koridore ja trepihalle, 
kus romantilisi hetki jäädvustada. 

5 Säästa kuludelt
Pulmi planeerides tuleb ette kulu-
sid, millele algul mõelda ei oskagi. 

Rannahotellis pulmi pidades paljusid kulu-
sid ei kaasne. Näiteks ei küsita peoruumi 
renti. Kui mõelda toitlustusele, siis võrrel-
des catering’iga on veel üks kokkuhoiu 
koht – toitlustuse arvele ei lisandu teenin-
dajate töötasu ega transporti. Rannahotel-
lis korraldatakse aasta ringi erinevaid üri-
tusi, tänu millele on neil välja kujunenud 
tehnika, lillede, valgustuse, õhtujuhtimise 
ja muid ürituste korraldusega seotud koos-
tööpartnereid, mis võimaldab neid teenu-
seid pakkuda ka pruutpaaridele soodsa-
mate hindadega.

PÕHJUST, 
MIKS ABIELLUDA 
RANNAHOTELLIS

Pärnus, otse mererannas asuv Rannahotell 
on pruutpaaride seas väga populaarne ja 
hinnatud. Toome välja 5 põhjust, miks võiks just 
Rannahotelli enda pulmapaigana kaaluda.

Kui Sul tekkis huvi Rannahotellis üliromantiliste pulmade pidamise vastu, siis kirjuta info@rannahotell.ee .



SWISSÔTEL KORRALDAB TEILE UNISTUSTE PULMAD!

Swissôtel Tallinn aitab täita Teie eredamad unistused, kinkides kauni mälestuse kogu
eluks. Pulmade korraldamine linnahotellis pole kindlasti esimeseks valikuks paljude
pruutpaaride seas, kuid omab mitmeid eeliseid nii mõnegi teise alternatiivi üle.

MUUDAME TEIE ELUSÜNDMUSE KORRALDAMISE IMELIHTSAKS!

Swissôtel Tallinna professionaalne meeskond on valmis Teid valikute tegemisel ning
pulmapeo planeerimisel alati abistama. Läheneme igale sündmusele personaalselt
ning pöörame tähelepanu pisimalegi detailile, et muuta Teie päev täiuslikuks. Šveitsi
kvaliteeti ja luksuslikkust on tunda igal sammul. Pakume koostöös
pulmakorraldajaga pulmapäeva koordineerimist alates ettevalmistusest kuni peo
lõpuni. Paar saab valida, kas Swissoteli pulmakorraldaja aitab kogu peo
organiseerimisega (kutsed, ruumide kaunistamine, õhtujuht, bänd, show jne) või
toetab vaid mõnes küsimuses. 

SOBILIK IGAS SUURUSES PULMAPEOLE

Swissôtelis on võimalik organiseerida nii paaritunnine elegantne vastuvõtt pärast
registreerimist kui ka suurejooneline pulmapidu. Valida saab avarate ja kaasaegsete
ruumide vahel, mis sobivad nii intiimsemateks koosviibimisteks kui ka uhkemateks
pidustusteks. Swissôteli suur peoruum mahutab banketistiilis kuni 300 külalist.

KÕIK TEENUSED SAMAS KOHAS

Pealinna südalinnas asuv peopaik on ideaalne lahendus pulmapaarile, kes hindab
mugavust. Pruudil ja peigmehel on võimalik ennast valmis seada hotellitubades, kust
saab kiirelt edasi peosaali suunduda. Igaüks saab õhtul pidutseda just täpselt nii
kaua kui hing ihkab, kuna pidustuste lõpusirgel on nii pruutpaaril kui ka külalistel
võimalus rahulikku und nautida Swissôtel Tallinna mugavates ning esmaklassilistes
numbritubades. Imehea hommikusöök on kõigile garanteeritud ilma, et noorpaar
peaks sellele sekunditki oma pead vaevama ning peale hommikusööki saab
seltskond Pürovel Spaas muljetada peo parimaid hetki.

TIPPTASEMEL TOITLUSTUS

Swissôtel Tallinna peakokk ning tema kõrgelt kvalifitseeritud meeskond pakuvad
suurepäraseid elamusi igale maitsele. Meie kulinaarsed ahvatlused on valmistatud
parimatest hooajalistest toorainetest. Peakoka pühendumust ning esmaklassilist
teenindust on tunda igas roas. Koostöös pruutpaariga valitakse just selline menüü,
mis sobib Teie unistuste päevaga kõige paremini.

Kontseptsiooni autor: First Event

Foto: Alina Voytyushko

Kontseptsiooni autor: First Event

Foto: Alina Voytyushko

Foto: Alina VoytyushkoFoto: Alina Voytyushko
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Pealinnast pooletunnise auto-
sõidu kaugusel asub 200-aastane 
Saku mõis, millest õhkub vääri-
kust ja  romantikat. See suursu-
gune hoone koos oma kauni pargi 
ning kõrval lookleva Vääna jõega 
on ideaalne  paik nii suurema kui 
ka väikesema pulmapeo jaoks.  

Saku mõis on üks väheseid kohti 
Harjumaal, mille Ballisaal mahutab 
korraga ühte saali kuni 80 peoküla-
list  koos tantsuplatsi ning ansamb-
liga. Lisaks on valikus 50-kohaline 
Palmisaal ning hubased salongid 
pisemate  pulmapidude korraldami-
seks.  

Pulmapeo planeerimisel võtab 
teid mõisas vastu sõbralik pere-

rahvas, kes tutvustab enne tähtsa 
sündmuse  tähistamist kõiki võima-
lusi ning annavad nõu, kuidas teha 
see oluline päev pruutpaarile meel-
dejäävaks ning  erakordseks. Ilusa 
ilmaga võib korraldada registreeri-
mise ajaloolises mõisapargis hiiglas-
like tammede all või  mõisa võrratul 
terrassil. Soovi korral on regist-
reerimine võimalik korraldada ka 
kaunis Palmisaalis. 

Toitlustuse eest hoolitseb pari-
maid maitseid pakkuv Mõisaköök, 
mida juhib peakokk Vitali 
Metsaluik.  Kuna pulmatort on 
noorpaarile jaoks tähtis valik, siis 
on lubatud tort tellida omal soovil ja 
enda valitud  kondiitriärist.  

„Jah”-sõna iidsete tammede all 
ja pulmapidu kauni Saku mõisa 

luksuslikus Ballisaalis 

Saku mõisa teisel korrusel asuvad 
11 omanäolist numbrituba, mille 
hulka kuulub ka romantiline sviit  
noorpaarile. Numbritoad võimal-
davad majutada 24 külalist ning 
lisavooditega kuni 40 külalist. 
Lisaks asuvad  mõisa keldrikorrusel 

omanäoline ja ekslusiivne Õllespaa, 
milles asuvat privaatset vanni saab 
soovi korral  jagada ka kaks inimest, 
võimaldades noorpaaril nautida 
lähedust ja intiimsust.  

www.sakumois.ee 

 Saku Mõis & Saku Manor
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 Tseremoonia ja fotosessioon mõisas või pargis

 Suursuguse miljööga ballisaal kuni  110 külalisele

 Majutus väärika ajalooga mõisas

 Maitsvad piduroad ja meeldiv teenindus

 Kõik terviklahendused (sh. tseremooniakorraldus, esinejad, heli-, valgus-, 
erilahendused jms)  Teie unistuste pulmadeks pakume oma parima partneri - 
Südamemajaga. 

www.sydamemaja.ee;  tel. 5672 1444    Südamemaja;  Tseremooniameister

Juubelitammede tee 4, Saku
+372 522 6068

info@sakumois.ee
www.sakumois.ee
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Sõrmused

Kogu t õde sõrmustest
Kihlasõrmuse ajalugu ulatub II saj.ema 
Rooma keisririiki, kus esialgselt kasuta-
ti selleks otstarbeks rauast sõrmuseid. 
Abielusõrmuste kandmist neljandas sõr-
mes ehk Nimeta Matsis, seostatakse iid-
se usuga, et eriline soon jookseb sellest 
otse südamesse.  
Olen astunud sisse Tallinnas Peterburi teel 
asuvasse T1 Mall of Tallinn kaubamajja, et 
täpsemalt uurida kihla- ja abielusõrmuste 
kohta. Mati Lomp, kes peab siin omanime-
list salongi, on lahkesti nõus aastatega ko-
gunenud tarkust minuga jagama.  

Sisenedes ei jää märkamata suur sära nii 
poes kui teie enda silmis. Olete te kokku 
lugenud, kui mitme erineva näidise va-
hel teie kliendid valida saavad?  

ML: MATIGOLD, varem tuntud ka kui 
Mati Kullaäri, tegutseb juba aastast 1996. 
Meie salongis saab valida üle 2000 erineva 
abielusõrmuse näidise vahel ning on esin-
datud 7 erinevat Saksa tootebrändi.  
Kuna meie tootevalik on nii suur, siis rõõ-
mu teebki, et me saame teenindada ka 
kõige nõudlikumat klienti.  

Milline on kõige populaarsem kihlasõr-
mus mida ostetakse?  

ML: Kõige levinum kihlasõrmus on ikka 
teemantiga, mille suuruse määrab ostja 
rahakoti suurus. Teemantiga kihlasõrmus, 
kui kõige tugevama kiviga sõrmus on vas-
tupidava ja särava armastuse sümboliks. 
Kui kihlasõrmus jääb pruudil hiljem abi-
elusõrmuse juurde, siis on tore, kui need 
sõrmused saavad olema ühesuguse joone 
ja stiiliga. Erineva stiiliga sõrmuseid võiks 
kanda erinevas käes.  

Kui pikalt peaks noorpaar ette planeeri-
ma abielusõrmuse ostmist ja tellimist?  

ML: Esimene soovitus on meil vali-
da näidiste seast, selle ostu saab ka kohe 
sooritada. Kui aga noorpaaril on oma kin-
del nägemus ning sõrmus tuleb tellida, 

siis MATIGOLD pakub teenust, kus klient 
saab spetsiaalse programmi abil disainida 
endale ainulaadse sõrmuse. Selle prog-
rammi nimi on „sõrmuste disainer“ ning 
seda saate kasutada salongis kohapeal kui 
ka kodus. Eritellimustööna valmivate sõr-
muste tähtaeg olenevalt tootjast on kuni 
4 nädalat  
Soovitan Teil broneerida aeg MATIGOLD 
kaupluses, kus pakume omapoolset pro-
fessionaalset abi sõrmuste valimisel ja di-
sainimisel.  

Milline on trendikas sõrmus?  
ML: Levinuim sõrmuste materjal on ik-

kagi kuld, aga tõusvad trendid on plaatina, 
pallaadium ja karbon koos kullaga. Väga 
populaarne on erinevat värvi kulla ja teiste 
materjalide omavaheline kokku sobitami-
ne. Klassikaliste abielusõrmuste pooldajad 
on kogu aeg olemas olnud ja see kehtib 
ka tänasel päeval. Ka klassikalisi sõrmuseid 
saab „sõrmuste disaineri“ abil teha oma-
pärasemaks, lisades naiste sõrmustele tee-
mante. Suurt populaarsust on kogunud ka 
minu enda poolt disainitud mudelid.  
Viimastel aastatel on eelistatuimad olnud 
siiski individuaalsed tellimused, kus noor-
paarile valmistatakse just neile ainulaad-
sed sõrmused.  

Teie äri äärmiselt laiast tootevalikust 
saab ka kõige nõudlikum ning hinna-
tundlikum klient endale sobiva sõrmu-
se?  

ML: Oleme oma tootevaliku just selliselt 
kujundanud, et siit ei peaks ükski huviline 
lahkuma ilma talle meeldiva sõrmuseta. 
Hindadest veel ka niipalju, et nimelt sak-
sa tootebrändid on meil Eestis ainukesena 
-25%! Nii et siit saab kauni sõrmuse igal 
juhul ja vastavalt igale rahakotile.

  
Intervjueeris  

Tiia Tamberg  
 www.Sydamemaja.ee 
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1.Alustage otsinguid 
aegsasti - varuge enne 
tähtsa päeva saabumist 
piisavalt aega, et leida 
täiuslikud abielusõrmused. 
Pea meeles, et kõiki 
sõrmuseid saab tellida, muu-
ta ja disainida vastavalt enda 
soovidele. Tellitud sõrmu-
sed jõuavad teieni enamasti 
4 nädalaga, aga kiirete tööde 
puhul saame ka imesid teha, 
kui see on meie võimuses :)

2. Otsustage, kuidas 
abielusõrmuseid kanda 
See oleneb teie isiklikest 
eelistustest või kultuuri-
listest traditsioonidest.
Mõelge läbi järgmised 
tegurid. 
•  Kas soovite, et abielu-

sõrmused oleksid 
sarnased?

•  Kas soovite, et abielu-

sõrmus sobiks kihla-
sõrmuse kõrvale samasse 
sõrme või hakkate kandma 
seda eraldi teise käe 
sõrmes? 

3. Kummas käes abielu-
sõrmust kanda? 
Traditsiooniliselt kantakse 
abielusõrmust ühtviisi nii 
parema kui vasaku käe 
neljandas sõrmes. Lisaks on 
ka võimalus, et üks kaasadest 
otsustab kanda paremas ja 
teine vasakus käes.

•  Vasakus käes - Traditsioo-
niliselt kannab Inglismaa 

ja enamus Lõuna-Euroopa 
riike abielusõrmuseid 
vasakus käes. Samuti on 
Vana kreeklaste uskumuse 
kohaselt vasak käsi abi-
elusõrmuse kandmiseks 
parim, sest sealt suundub 
armastuse soon otse 
südamesse. 

•  Paremas käes - Traditsioo-
niliselt käib abielusõrmus 
paremasse kätte näiteks 
Taanis, Norras, Poolas, 
Saksamaal, Venemaal ja ka 
Eestis on olnud see pikalt 
traditsiooniks. Paremat 
kätt peetakse ka lepingu-
käeks ja sõrmus selles 
abielulepingu kinnituseks. 
Paljudele meeldib ka idee, 
et andes terekätt, näed 
kohe ära kas on abielus.

•  Erinevas käes - Väga tihti 
on see otsus seotud ühe 
osapoole tööga, miks üks 
otsustab kanda ühes käes 

“Reeglit siin 
ei ole ja kõik 

valikud on õiged!
Tehke otsus, 

mis tundub teie 
jaoks see õige.”

Abielusõrmuste ostujuhend - 
7 asja, mida meeles pidada.

ja teine teises. Samas on 
ka üks romantiline põhjus. 
Kandes sõrmust erine-
va käe sõrmes – saavad 
sõrmused kokku kui teine-
teise käest kinni hoida.

4. Valige metall 
Kõige populaarsemad 
abielusõrmused on valgest, 
kollasest või punasest/roo-
sast kullast, kuid paljud vali-
vad ka plaatinast sõrmused. 
Saate valida ka erinevates 
toonides sõrmused, näiteks 
kahe või kolme värviga.
•  Nii nagu kõik muu, 

kuluvad ja vajavad 
regulaarset hooldust 

„Sõrmus peaks 
säilitama oma sära, 
seega valige metall,

mis sobib teie 
elustiiliga.“ Broneeri aeg meie 

abielusõrmuste 
konsultatsioonile! 

See on aeg teile kahele! 
Nii saate rahulikult kõiki 

mudeleid sõrme proovida.
Broneeri endale sobiv aeg 

meie e-poe lehelt   
www.e-jewels.ee

Asume Tallinnas, 
Rotermanni kvartalis

ka abielu sõrmused. 
Pange oma meel valmis, 
et sõrmustega on vaja ka 
hoolduses käia.

5. Mugavus on oluline
Kui mugavus on ka sinule 
oluline, küsi sõrmust ostes 
nn comfort fi t disaini.
Sellise sõrmuse sisepind 
on kergelt kumer. Tänu 
sellele on sõrmust mugav 
üle sõrmenukkide libistada 
ja samuti loob see vähem 

hõõrdumist.  
e-Jewelsi abielusõrmused 
toodetakse kõik comfort fi t
viimistlusega- ehk kumer-
datud sisepinnaga.

6. Valige graveering
Hästi levinud on 
graveerida oma 
sõrmuse sisse abikaasa 

nimi ja kuupäev.
Samas on ka põnevamaid 

võimalusi. Näiteks saate 
alustada väikese lausega 

ühest sõrmusest ja lõpetada 
see teises. Kasutada üks-
teise hüüdnimesid või 
midagi muud, mis teile 
kahele suurt tähendust 
omab.  

7. Valige sõrmuse suurus 
On väga oluline mõõta kohe 
õige suurus, sest olenevalt 
disainist ei ole kõikide 
sõrmuste puhul hilisem 
suuruse muutmine 
võimalik.  

www.e-jewels.ee 
lehelt saate 

endale tellida
TASUTA

sõrmuse suuruse 
mõõdiku. 
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  Nõmme  Nõmme  
KullasseppKullassepp

Juveelide valmistamine tellimisel .  
Juveelide parandus ja vääriskivide lihvimine.

 Jaama 2 II korrus, Nõmme, Tallinn
 Avatud T-N kl 12-17

Teistel aegadel kokkuleppel  e-mail: nommekullassepp@gmail.com

Armastus on unikaalne

Abielu- ja kihlasõrmuste tellimine
näidissõrmuste alusel

Maaletooja: Sirowa Tallinn AS, tel 512 4198
e-mail: lele.anderson@sirowa.com

schalins.com/en



Pikka ja pilvitut abieluõnne teile,  
kallid noorpaarid!  

Tiia Tamberg,  
Teie pulmakorraldaja

9 – 12 KUUD ENNE PULMI

• soovitatav teatada kihlusest oma lähedastele

• registreerimise/laulatuse aeg paika panna

• valida pulma stiil

• broneerida peokoht

• valida tseremooniapaik, ametnik

• valida välja pulmaisa, fotograaf, muusikud

• esimene kohtumine pulmakorraldajaga

• paika panna pulma eelarve nii tulud kui ka 

kulud

6 KUUD ENNE PULMI

• pulmakutsete valimine

• valida pulmakleit, ülikond, kingad, ehted

• valida välja florist, kes teeb pruudikimbu, 

kaunistused autole, peokohta, 

• otsustada pulmapeo toitlustus – kas catering, 

kokk või valmistada toit ise

4 KUUD ENNE PULMI

• paika panna peokoha logistika koos 

pulmavanema ja pulmakorraldajaga

• koos pulmaisaga läbi mõelda pulmarongi 

teekond

• pulmakutsed trükki saata, paberimajandus 

vajab tähelepanu (avaldus, dokumendid, 

riigilõiv)

• pulmaauto broneering

• valida pruutneitsid ja isamehed

• otsustada tuleks lilleneiud ja sõrmustekandja

2 KUUD ENNE PULMI

• sõrmuste valik ja graveeringud

• floristiga paika panna kujundused 

(kaunistused, dekoor)

• reserveerida vajalikud renditeemad – lauad, 

toolid, telgid

• toitlustajaga kinnitada menüü

• saata pulmakülalistele pulmakutsed

1 KUU ENNE PULMI

• proovisoeng

• teha lauas istumise ja vajadusel majutuse 

plaan

• viimane kleidi/ülikonna proov

• tort tellida, sh läbi rääkida transport

• proovifotosessioon

1- 2 NÄDALAT VAREM

• lõigake soeng, kui soovite uuendada, värvige 

juukseid

• üle helistada ja kinnitada kõik broneeringud

• juhul kui mesinädalateks valitakse reis 

– pakkida reisikohver ja üle vaadata 

reisidokumendid

• toitlustajale anda lõplik külaliste arv

1 PÄEV ENNE PULMI

• maniküür, pediküür

• dokumendid tseremoonia jaoks kaasa 

pakkida

PULMAPÄEVAL

• korralik hommikusöök

• pruutkleit juuksurisse kaasa

• juuksur, make-up

• enne tseremooniat fotosessioon

• vahetusriided pulmale järgnevaks päevaks 

kaasa

• järgida ajakava

• nautida elu tähtsamat päeva

PÄRAST PULMI

• tänukirjade saatmine külalistele, abilistele

• rendiasjade tagasitoimetamine

Pulmade planeerimine

Pulma korraldamine

enjoytallinn.eu
(+372) 5516442

info@enjoytallinn.eu
facebook.com/enjoytallinn

instagram.com/enjoy_tallinn

Koordineerimine

Dekoor
Floristika
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Pulmakorra ldus

PALJU MUUD E-POES!

Tüdrukuteõhtu meened

Lõikemasinal kutsed ja

dekoratsioonid

Eritellimusel

vinüülkleebised 

Akrüülsildid

www.meikit.ee

PULMA PLANNER

140 leheküljeline pulma

planeerimise abiline

 

Messihalli 2. korrusel

@meikit.design @meikit.design @meikitdesign 55983627

UUS!



Pulmakorraldus -  
kõrgemal tasemel juveliiritöö

Kui noorpaaril on kihlusest esimene 
õnneuim möödas ja selgus majas, et 
nüüd tuleb pulmi korraldama hakata, 
soovitan veel enne sooviavalduste 
sisseviimist pöörduda pulmakorral-
daja poole, et kõik etapid kohe algu-
sest peale õigesti teha. Hetkel on Eestis 
mitmeid mooduseid, kus tseremooniat 
või laulatust korraldada ning uuema 
teemana on sees ka notarite abielusõl-
mimise võimalused ning uued tege-
vussuunad selle uuendusega seoses. 
Kui aga juba on mingid tegevused ise 
tehtud, siis tagasi pöörata sageli enam 
korraldusepoolt ei saa.

Pulmakorralduse valdkonda on 
juba sissekirjutatud positiivne õhustik 
ja sellele nüüd üles ehitada kogu peo-
korraldus vastavalt kliendi soovile, on 
lõpmatult mõnus tegevus. Siin saavad 
töötada ja läbi lüüa vaid need peotee-
nuse pakkujad, kes on kliendi vastu 
ausad, tegutsevad läbipaistvalt ning 
siinkohal on vajalik veel üks põhitin-
gimus, mis kindlalt peab peoteenin-
dajal olema, see on sära silmis!! Tänane 
klient on väga tark ja ta näeb läbi, kas 
peokorraldaja on orienteeritud vaid 
puhtalt rahale või ta tõesti teeb hin-
gega tööd ja püüab pakkuda parimat!

Pulmakorralduse juveliiritöö stardib 
kohtumisel noorpaariga, kus märgi-
takse maha kõik noorpaari soovid, 
unelmad, eelarve ja siis hakatakse 
teemandit lihvima, mis saab oma 
lõpplihvi pulmapäeval!

Eestimaa suvi on väga lühike ja 
lisaks ka veel heitliku meelega, seega 
tuleb juba talvel või esimeste kevad-
märkide ilmumisel looduses hakata 
tegema ettevalmistusi pulmadeks.

Alustada pikka peo planeerimist on 
tark seepärast, et siis on  võimalik 
valida paljude erinevate teenusepak-
kujate vahel. Minu pulmakorraldus-
töös tuleb üha enam ette olukordi, 
kus noorpaarid valmistuvad pulma-
deks aasta või kogunisti 1.5 a aega 
ette.

Selline korraldus ongi aga väga 
tavaline mujal maailmas, kus on ainu-
võimalik vaid pikk planeerimistöö, 
sest laulatuste puhul on kirikud pikalt 
ette broneeritud.Neid noorpaare, kes 
Eestis teevad samamoodi, kiidan ma 
südamest, sest pulmapidu koosneb 45. 
erinevast segmendist ning pika aja-
varuga saab ilma kiirustamata kokku 
panna põhjaliku ülesehitusega pul-
mapeo.

Kui pulmapeoni on aega vähe, siis 
võib tekkida olukordi, kus häid vali-
kuid ei ole ja noorpaarile endale on ka 
see olukord paras katsumus, kui kõike 
peab tegema kiiruga. Pulmakorraldus 
on vabalt teine töökoht oma töö kõr-
valt. Siinkohal saab aidata pulmakor-
raldaja, kel on tagataskust võtta suur 
kogemustepagas. 

Stardiplatvorm nr.1  

Tänasel päeval on palju erinevaid 
võimalusi oma abielu registreerimi-
seks. 

Esimese asjana ei pea kohe tormama 
Perekonnaseisuameti ukse taha vaid 
peate omavahel läbi arutama, missu-
gust tseremooniavormi te soovite:

1. Kiriklikku laulatust 

2. Perekonnaseisuametis registreeri-
mist 

3. Pidulikku tseremooniat peokohas 

4. Notari juures sõlmitud abielu 

Kui see teema on selgeks omavahel 
räägitud, siis tulebki kas tulla pulma-
korraldaja vastuvõtule, kes aitab kõike 
õiges järjekorras teha või siis ise vasta-
valt soovile vastavat ametit külastada. 
Kui alustada valest otsast, siis hiljem 
on raske muudatusi teha

Pidulikku tseremooniat Harju-
maal ja väljaspool Harjumaad teostab 
ka Tallinna Perekonnaseisuamet 
ja sellekohane link infoga on siin:  
http://www.tallinn.ee/Teenus-Pidu-
lik-abielu-solmimine 

Avaldusi saab esitada Perekonnasei-
suametitele  kuus kuud enne pulmi.   

Tallinna Perekonnaseisuameti tse-
remooniameistrid käivad ka väljas-
pool oma ruume pidulikke abielu 
registreerimisi tegemas, aga kõikides 
maakondades see nii ei ole. 

Mida siis teha? 

Siis saate minna ükskõik missuguse 
notari juurde ja endale sobiv päev 
ning kellaaeg välja valida, et riiklik 
akt notaris teostada.  Samas on pul-
makorraldajatel võimalik peokohta 
või ükskõik kuhu looduskaunisse 
kohta kutsuda tseremooniameistreid, 

näiteks kaplaneid, kellel on õigus riik-
likke abieluakte sõlmida. Ka kiriku-
õpetajad käivad laulatusi läbi viimas 
väljaspool kirikut. 

Stardiplatvorm nr.2

Järgmiseks on peo kõige kiiremad 
võtmeteemad peokoht, kas see on 
linnas või maakohas ja toitlustaja 
valik ning kes juhib pidu ja kui on 
valitud tseremoonia väljaspool Pere-
konnaseisuametit, siis kes viib läbi 
piduliku abielu tseremoonia. Samuti 
pole ükski pidu ilma muusikata mingi 
pidu ja selles osas on täna lai valik, kas 
pulmamuusikat teeb ansambel või 
DJ.

Kõigi pulma segmentide osas saate 
usaldada pulmakorraldajaid, kellel 
on palju kogemusi erinevate pulmade 
korraldamisel. Küsige julgelt , sest 
Sinu ilusaim päev-pulmapäev peab 
olema Unistuste pulm !

Tulevik

Ilusat pikka ja pilvitut abieluõnne 
kõigile noorpaaridele !

Teie pulmakorraldaja
Tiia Tamberg

www.sydamemaja.ee

 Sydamemaja
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Gaily Poltimäe
pulmakorraldaja

Tel +372 5343 3122
info@quanna.ee

www.quanna.ee • FB/quanna-events • Instagram/ quannaevents

Sinu unistuste 
pulmad!

PULMATANTSU ÕPE 
PRUUTPAARIDELE

Oled oodatud koos kallimaga 
tantsusamme õppima!

Seltskonnatantsu kursused ja
eratunnid nii paaridele kui ka
üksikutele tantsuhuvilistele!  

Info:
tel 510 9493
tkrevalia@tkrevalia.ee
www.tkrevalia.ee

Helen Klandorfi juhendamisel
Revalia Tantsukoolis

PULMATANTSU ÕPE 
PRUUTPAARIDELE

Oled oodatud koos kallimaga 
tantsusamme õppima!

Seltskonnatantsu kursused ja
eratunnid nii paaridele kui ka
üksikutele tantsuhuvilistele!  

Info:
tel 510 9493
tkrevalia@tkrevalia.ee
www.tkrevalia.ee

Helen Klandorfi juhendamisel
Revalia Tantsukoolis



5 põhjust, miks pruutpaar vajab 
oma pulmadeks kodulehte

Koduleht pulmadeks teeb teie elu 
tähtsaima päeva planeerimise ja 
info jagamise lihtsaks ning stressi-
vabaks. 

 1. Teavitage külalisi 
suursündmusest 

Saatke pulmakutse külalistele pa-
ber- või digikutsena ning lisage 
juurde pulmakodulehe link koos 
personaalse salasõnaga. Iga detail 
mängib olulist rolli, mistõttu pole 
vaja muretseda, millist infokildu 
ruumipuuduse tõttu kutselt väl-
ja jätta. Pulmalehele saate kokku 
koondada kogu info täpselt nii 
nagu soovite!

2. Registreerige külalised 
mugavalt 

Pulmaleht teeb külaliste nimekir-
ja haldamise lihtsaks ja mugavaks! 
Külalised saavad oma osalemisest 
mõne klikiga pruutpaari teavitada 
ning pruutpaar saab hallata kogu 
külaliste infot mugavalt ühest ko-
hast.

3. Küsige korralduslikult 
olulisi küsimusi 

Kas osalejatel on toiduallergiaid 
või eelistusi? Kas nad soovivad 
majutust või transporti? Et pidu 
saaks hoo sisse, on meie pruutpaa-
rid sageli küsinud oma külalistelt 
ka nende muusikaeelistusi. Nii ei 
pea peolised pulmabändilt või DJ’lt 

käima soovilugusid nurumas ning 
pidu saab õigel ajal hoo sisse! Iga 
pulm on omanäoline ning pulma-
lehe kaudu saate küsida just sellist 
infot nagu teie pulmaks omane ja 
vajalik. 

4. Jagage korralduslikku 
infot 

Lisage pulmalehele kogu oluline 
info, mis aitab külalistel end teie 
tähtsaks päevaks valmis seada! 
Kas teie pulmal on kindel temaati-
ka, mida külalised võiksid järgida? 
Kas ootate lillede asemel oma lem-
mikjooki või lotopiletit? Kas ootate 
külalisi koos pisiperega või palute 
väiksematele selleks ajaks hoidja 
leida? Väikeste vihjetega peenelt 
mainides saate teavitada ka oma 
kingisoovidest. Kodulehel saate 
kajastada kõiki vajalikke üksikasju, 
mis aitavad külalistel end teie täht-
saks päevaks 100% valmis seada! 

5. Jagage oma tutvumislu-
gu ja ühiseid koosveede-
tud hetki 

Muutke oma pulmaleht ainulaad-
seks ja isiklikuks, täpselt nii nagu 
on seda teie suhegi! Jutustage oma 
tutvumislugu ning jagage pildis või 
videos ühiseid koosveedetud hetki. 
Nii tutvustate mõlemat osapoolt 
nendele, keda teie isiklikult ei tun-
ne või teate ainult läbi oma partne-
ri, ning ühtlasi tekitate enne pulma 
külalistes mõnusat elevust! 

BRONEERI TASUTA
KONSULTATSIOON

Vaata lähemalt:

digipulm.ee/pulmad

Sul on küsimusi 

või soovid 

lähemalt näha ja 

kuulda, kuidas 

pulmaleht toimib? 
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„Kui mõistate, et soovite oma ülejäänud elu  
kellegagi koos veeta, soovite, et ülejäänud elu algaks  
võimalikult kiiresti.“

Meie meelest peaks iga pulmapidu olema erakordne ja  
vastama pruutpaari unistustele. Seetõttu aitame Teie unelmate  
päeva ellu viia läbi personaalse lähenemise rätseptööna. 

 🤎🤎 Tallinnast vaid tunni aja kaugusel
 🤎🤎 Mahutame kuni 100 külalist
 🤎🤎 Maaromantiline atmosfäär
 🤎🤎 Avar sisehoov ning looduskaunis asukoht
 🤎🤎 Maitsekalt sisustatud kohvik ning pidulik sammassaal
 🤎🤎 Kohapeal valik inventari
 🤎🤎 Rikkalik buffet stiilis toitlustus
 🤎🤎 Roogadega sobitatud veinid
 🤎🤎 Kokteilibaar teie pulmapeol
 🤎🤎 Läheduses mitmed ööbimisvõimalused
 🤎🤎 Tseremoonia läbiviimiseks võimalus Padise kloostris
 🤎🤎 Pulmakorraldajad soovitavad

Saadaval veel viimased suvised kuupäevad 2022 a.

Rohkem infot:
info@padisekastell.ee
55987158

EQpadisekastell

Sinu meeldejäävate elamuste kohtumispaik

Korralda meeldejääv pulmapidu 
erilises Paksus Margareetas

Lisainfo ja hinnapäringud
events@meremuuseum.ee

www.meremuuseum.ee

Peokohad



M

Portaali PULMAD.EE 2014.a. küsit-
luste järgi saime parima peokoha 
nominendina väärika II koha! 

Foto : Tõnis Anton

Sajandivanuse Seedri 
puhketalu - loodus-
kaunis pulmaoaas!
KUI TE SOOVITE OMA PULMAPÄEVA ERILISEKS MUUTA JA SELLISELT, ET SEE PÄEV NII TEILE, 
KUI KA TEIE KÜLALISTELE ERILISELT MEELDE JÄÄKS, TULGE VÕRUMAALE, RÕUGESSE!  

Portaali PULMAD.EE 2014.a. küsit-
luste järgi saime parima peokoha 
nominendina väärika II koha!

Margit Udodov

www.seedripuhketalu.ee
on ka tantsuruum. Väiksema pe-
oseltskonna korral saab kasutada

puhta liivapõhjaga tiik, grillimisko-

Portaali PULMAD.EE 2014.a. küsit-
luste järgi saime parima peokoha
nominendina väärika II koha!
luste järgi saime parima peokoha
nominendina väärika II koha!
luste järgi saime parima peokoha
Portaali PULMAD.EE 2014.a. küsit-
luste järgi saime parima peokoha
Portaali PULMAD.EE 2014.a. küsit-Portaali PULMAD.EE 2014.a. küsit-

had, sportimiseks väljakud jne.had, sportimiseks väljakud jne.

nominendina väärika II koha!

oseltskonna korral saab kasutada

Margit Udodov

www.seedripuhketalu.ee

eil on pakkuda mit-
meid eeliseid, mida 
linnalähedased peo-

kohad pakkuda ei saa ning kindel 
on see, et saate oma tutvusringkon-
da, sõpru ja sugulasi üllatada just 
sellise peokohaga, kus paljud pole 
veel keegi käinud!

Kas pole Teie ise, armas noorpaar 
ja Teie külalised väärt neid kahte 
päeva, mil Te olete oma igapäeva-
rutust ja toimetustest välja rebitud, 
et nautida, puhata ja hingata seda 
hapnikurikast maaõhku ning kellel-
gil pole kuhugi kiiret! 
Puhas loodus, suured rohelised 
muruväljakud, tehisjärv, Keevlätte 
ohvriallika tervendav vesi, linnulaul, 
vetevulin – kõlab ju hästi!

Paljud noorpaarid on leidnud 
Seedri puhketalus kaunis loodu-
ses asuva romantilise ning hubase 
peopaiga. Suurem osa neist soovib 

ka oma abilelu sõlmimise tseremo-
onia läbi viia meie avaral välister-
ritooriumil, männimetsast kostva 
linnulaulu ja hoolitsetud muruväl-
jakute vahel looklevate veesilmade 
vetevulina saatel.

Alates 2008.a. kevadest pa-
kume majutust vastrenoveeri-
tud puhkemajas ja sauna-
majades.

Meil on aastaringselt soojade 
ruumidega  hubane külalistemaja, 
mistõttu saame pulmapidusid 
vastu võtta ka talvel. Lisaks saame 
teenindada seminare, jõuluüritusi, 
juubelipidusid ning fi rmaüritusi.

Oleme klientide soovidega 
arvestades külalistemaja järk järgult 
suuremaks ja mugavamaks ehita-
nud. Meie peosaal mahutab lahe-
dasti kuni 130 külalist ning olemas 
on ka tantsuruum. Väiksema pe-
oseltskonna korral saab kasutada 

väiksemat saali.
Kõige suurema majutusmahuta-

vusega on külalistemaja, aga võima-
lus majutuda on ka veel palkhoone-
tes, kus lisaboonusena saab nautida 
soome sauna mõnusid. Suvemaja 
saab kasutada vaid suveperioodil

Talvel saab ööbida meie juures ca 
65 inimest, aga suvel ca 80 külalist.
Seedri puhketalus on lisaväärtus-
tena hulk aktiviteete, mida saate 
nautida – erinevad saunad, k.a. 
suitsusaun, kümblustünn, ujumiseks 
puhta liivapõhjaga tiik, grillimisko-
had, sportimiseks väljakud jne.  
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Kostifer on uus ja unikaalne puhkekeskus, mis avas oma 
uksed 2021 aastal ning asub Tallinna linna piirist vaid 13 
km kaugusel, Eesti kõige suuremal karstinähtuste alal, 
millest möödub Jõelähtme jõgi, mis maa alla kadudes 
muutub salajõeks...

Kooselu on nagu ühes suunas voolamine ning jõe ääres sõlmitud 
abielu sümboliseerib just sellist voolu. Jõeäärsel ajalooliste paekividega 
kaetud tasandil korraldatava pulmatseremoonia saab kaunistada 
täpselt teie nägemuse järgi ja meie anname endast parima, et teie kõige 
julgemad ideed oleksid ellu viidud. 

Kostiferi avar ja moodne esimese korruse saal mahutab laudade taha 
istuma kuni 100 külalist. Saal on nagu valge leht, selle dekoreerimisel 
võib lasta fantaasial lennata kuu või Marsini. Suvel on võimalus 
sisehoovi lisaks paigaldada telk, kus püsib alati ilus ilm ning hubane 
atmosfäär. Teie poolt valitud toitlustajad on teretulnud katma teie 
piduliku laua kõige maitsvamate söökide ja jookidega. Õhtujuhile ja 
muusikutele on ettenähtud eraldi esinemiskoht ning külalistele 
piisavalt ruumi tantsu löömiseks kasvõi hommikuni.

Kostiferi teisel korrusel asuvad hubased külalistetoad, kus 
saab majutada kuni 30 külalist. Pruutpaarile pakkume ööbimist 
romantiliselt kaunistatud sviidis, et esimene tähtis öö oleks eriti 
meeldejääv.

SSiinnuu  uunniissttuussttee  ppuullmmaappiidduu
rroommaannttiilliissee  aattmmoossffäääärriiggaa  
aajjaalloooolliisseess  kküüüünniiss..
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 pulmi
 pidulikke vastuvõtte
	firmapidusid

	seminare	ja	koolitusi
	fotosessioone
	hubaseid	kontserte

Peoruumid ToompealPeoruumid Toompeal

Tööandjate Majas

Kiriku	6,	Tallinn		 		tel	699	9301		 		e-post	employers@employers.ee

Pakume võimalust korraldada maja  
teisel korrusel asuvas esinduslikus Peetri saalis ning 

selle ees asuvas hall-vestibüülis meeldejäävaid 

Hübriidkoosoleku, veebiseminaride läbiviimise võimalus.

Tallinna	linnamüüril	asuv	17.	sajandist	pärit	hilisbarokne	maja	pakub	 
mitmeid	võimalusi	kontoripindade	rentimiseks	ja	ürituste	korraldamiseks.

Esinduslik	Peetri	saal	maja	teisel	korrusel	koos	selle	ees	asuva	hall-vestibüüliga	on	
soliidne	koht	nii	töökoosolekuteks	kui	ka	pidulikeks	vastuvõttudeks.	 

Saal	mahutab	teatristiilis	paigutatuna	60	ja	ümarlaua	taha	30	inimest.	Võimalik	
kasutada	konverentsitehnikat,	ruumikas	eessaalis	saab	korraldada	kohvipause.	
Rootsi	lauaga	vastuvõttudel	mahub	Peetri	saali	ja	eessaali	kuni	100	inimest.	

Pakume tseremoonia 
korraldust 
koos dekooriga ning 
pulmapeoga kuni 20.le 
külalisele.

Südamemaja agentuur OÜ

Romantiline 
abielutseremoonia 

Emajõel parvemajas
 MEELDEJÄÄV SÜNDMUS 

hommikuse päikesetõusu või 
sumeda päikeseloojangu saatel



UNELMATE PULMAD

Küsi personaalset pakkumist:
veer@veer.ee
+372 5454 5575 

 @veerkitchenbar Veer Kitchen and Bar www.veer.ee

mere kaldal

Veer



www.pakrituletorn.ee Pakri Parun OÜ
www.pakri.eu

Korralda oma unistuste pulmad
maalilises kohas!

Kontakt: +372 5557 6087



www.kristibridal.com

sinu unistuste pulmakleit

FOTO: Stina Kase 

Prangli Saare-resto 
pulmad Eesti põhjapoolseimal saarel

/pranglisaareresto

/Prangliresto

prangliresto.ee

+372 56505151

info@prangliresto.ee

Pulmari i etus
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Paljud tüdrukud unistavad juba 
maast-madalast, milline võiks välja 
näha nende pulmakleit. Kõik algab 
pruutpaari nägemusest ning sellest, 
mis laadi pulmaga on tegemist. Täieli-
kult erinevad riietused üksteisest siis, 
kui on tegemist mõisa- või talupulma-
ga. Palju oleneb sellestki, kas abielu 
sõlmimine toimub Perekonnaseisua-
metis, mererannal või hoopis laula-
tusena kirikus. Samas on meeldivalt 
positiivne, kui pruutpaar on pulmade 
kavandamisel jõudnud välja mõelda 
peostiili, kujunduselementide, lillede 
ja peovärvi peale. Nende alusel saab 
paika panna kleidiriide materjali, too-
ni ja lõiked.

„Peplum” ehk soos, on stiilielement, 
mille on erinevates variatsioonides 
oma kollektsiooni võtnud enamus 
pruudimoe loojaid. Soos võib olla nii 
lendlevast õrnast pitsist kui naiselik-
ke kurve esile toovast satiinist. Talje 
rõhutamiseks kasutatakse erinevaid 
vöösid.

Traditsiooniliste õlapaeltega- ja kor-
sett-kleitidele on lisandunud huvita-
vad seljadekolteed, mis ulatuvad vöö-
jooneni või on „lukuaugu”- kujulised. 
Viimsel paaril hooajal on kindlaks  
favoriidiks merineitsilõikeline heast 
disainerpitsist kleit. Eelistatakse kae-
tud õlgasid ja kauneid väljalõikeid sel-
jal.

Pruudisalong Pulmakleit on selgelt 
eristuv teistest salongidest selle poo-
lest, et kuna igal pruudil on oma isiku-
pära, siis püüame igale pruudile leida 

Pruudi riietus elu ilusaimal päeval pruudisalongist  
Pulmakleit !

just temale sobiva pruutkleidi stiili. 
Selline suhtumine on seotud äärmise 
vastutustundega, sest meie meelest 
algab iga pulm pruutkleidi proovist 
ja seetõttu püüame iga kleidiproovi 
muuta pidulikuks sündmuseks.

Meie salongis on väga mugav ja õdus 
õhkkond, mis toetab igati elu täht-
sündmuseks vajalikku pruutkleidi 
valikut.

Meie arvame, et leiame igale pruu-
dile hoolimata vanusest, erinevatest 
kehakumerustest ja maitsest pulma-
päeva väärilise kleidi.

Meie salongis on tähtis see, et iga 
pruut jääb oma peegelpildiga väga ra-
hule ja kui pulmapäeval on peigmehe 
silmades erakordne rõõm, siis oleme 
väga rõõmsad õnnestunud koostöö 
üle. 

Palun broneerige endale sobiv aeg !
  

Lootsi 8, 2 korrus 
(D-Terminali kõrval), Tallinn

www.pulmakleit.com

Mob 58 390 392

www.pulmakleit.com

 @pulmakleit

 pulmakleit_pruudisalong

info@pulmakleit.com
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TIGASMO

Peo- ja
pulmakaupade

e-pood

www.tigasmo.ee

AGELESS

Parim
kasutatud

pulmakaupade
e-pood.

www.ageless.ee
Narva mnt 150, Tallinn (eelbroneerimisel)

weddingdream.pulmakleit

-5% mistahes pulmakleidile

selle reklaamiga saad 

Showroomis Tallinnas

Wedding Dream

Wedding Dream



  Pulmapeo aeg ja koht

  R.S.V.P. vorm

  Külaliste nimekiri

  Kontaktivorm

  Info ööbimise kohta

  Kinginimekiri

  Info lillede kohta

  Laudade nimekiri

  Asukoha ja ööbimise info

  Pulmapeo fotod

Digitaalne pulmakutse on Sulle, kui armastad 
mugavaid ja silmapaistvaid lahendusi!

Armastus  
esimesest  
click’ist!

Digipulmakutse valmib veebilehel, kus kogu vajalik info on ühes kohas:

digipulmakutse.ee

Telli digi pulmakutse -25% soodsamalt.
Soodustuse saamiseks kasuta salasõna: 
PULMAMESS 2022. 
Sooduskampaania kestab kuni 30.08.2022

Pulmakutsed

@paberlillekunst liisi.lillely@gmail.com

Kõik vajalik ühest kohast ja ühes stiilis:
Kutsed - Save the date teated - Kingilaekad - Sõrmuste karbid - Sildid - Kohakaardid

Lauanumbrid - Lauaplaanid - Menüüd - Kaunistatud pokaalid - Albumid - Külalisteraamatud
Meened - Pulmaküünlad - Vinüülkleebised - Ametimärgid - Tänukaardid - Pildiraamid 

Shadow box mälestustele - Dekoratsioonid ja lilled paberist - Pruutpaari nimetähed lauale

kaunid kujundused, läbimõeldud lahendused,
personaalne lähenemine ja kvaliteetne käsitööLillely

Mille peale mõelda pulma}kutseid tellides?
Millised on teie pulmapeo stiil ja värvitoonid? 
Olgu teie pidu minimalistlik, modernne, romantiline, luksuslik või maalähedane -
kutsed annavad esmamulje, mida oodata sel päeval ning need võiksid haakuda
peopaiga ning plaanitava pulmapeo stiili ning värvitoonidega.

Millise kuju ja suurusega kutseid eelistate?
Klassikalised on ruut 14x14cm, piklik 10,5x21cm või 10,5x15cm. Saab teha ka
erikujulist. Kas kutse tuleb ühepoolne, lahtikäiv või tekst jaotatud mitmele lehele?

Kas kutsel soovite kasutada läikivat teksti?
Kutse tekstile jm elementidele saab lisada pidulikku läiget (tooni saab valida).
Luksuslikku sära saab aga lisada ka spetsiaalse paberiga, paelaga, kivikestega jm
läbimõeldud detailidega.

Mida kutsele kirjutada?
Mõelge läbi, millist infot soovite oma külalistele anda kutsel. Kui jagate täpsemat
infot hiljem sotsiaalmeedias, meili teel või pulmadeks loodud veebilehel, siis
piisab lühemast tekstist. Kutsele läheb info toimumiskoha ja -aja kohta, kingisoov,
RSVP aeg ja viis, majutuse info, kas lapsed on kaasa oodatud, lillede soov.

Kuidas kutsed üle annate?
Oluline on ka see, kuidas kutsed üle annate. See aitab otsustada, kas vajate ka
samas stiilis ümbrikke või karpe?

Personaliseerimine?
Kas soovite kutsele lisada ainult oma nimed või ka külaliste omad? Kuhu soovite
nimed paigutada? Või soovite nimed hoopis ise kirjutada?

Kui palju kutseid vajate?
Soovitan tellida alati mõned kutsed lisaks - esiteks endale mälestuseks ja mõned
ilma nimedeta kutsed varuks.

Isikupära?
Iga paar ja iga armastuslugu on eriline ja unikaalne. Te väärite pulmapäeva, mis
on just teie moodi! Iga minu töö võtab arvesse paari soove ja unistusi, et luua
koostöös midagi imelist!

Pulmakutsed on esimene samm Teie tähtsa päeva suunas - 
astume selle koos!



Pulmapäeva kõige  hardam hetk on 
kahe armastava südame pidulik ühen-
damine ehk  abielutseremoonia. See 
võib toimuda vabas looduses, peokoha 
läheduses, noorpaari kodutalus, mere-
rannas jne..

Kuidas kaunistada abielutseremooniat?

 

Siinkohal on palju võimalusi, millest  
tuntumaks dekoorielemendiks on pul-
makaar, siis elusatest lilledest suured 
seaded kahel pool lauda või tseremooni-
alaud lilleseadega. Teekond tseremooni-
alauani on sageli palistatud kas küünal-
de või roosikroonlehtedega.

Tänane noorpaar soovib tihtipeale aga 
selgelt eristuda neist tseremooniatest, 
kus nad külalistena juba on ise käinud. 
Eks on ju seegi tavaline, et kui noorpaar 
oma pulma hakkab korraldama, siis soo-
vitakse ikka midagi erilist.

Täna saame pakkuda pulmatseremoo-
nia pidulikuks läbiviimiseks suuri ja 
massiivseid, kuid vägagi piduliku vor-
miga valgeid roose, suuri 1,60 - 2,4 m 

kõrguseid õhulisi sulgi. Need gigantlilled 
valmivad meie Tallinnas asuvas töötoas 
puhtalt käsitööna .

Me saame neid suuri lilli ja sulgi pul-
ma eelarve kokkuhoiu mõttes rentida, 
aga ka müüa, kui on soov need endale 

päriseks saada, sest need lilled sobivad 
hiljem ka suuremasse koju väga kenaks 
dekooriks. Ja mis saaks veel olla parem, 
kui nendesse lilledesse on salvestunud 
pulmapäeva ülihea energeetika! Selliselt 
laetud lilled kannavad ka kodus head 
energiat ja laevad koduõhku positiivsu-
sega.

Meie tööde ampluaasse kuuluvad  veel  
suured paberlilled, aga nende miinuseks 
on vihmane pulmapäev, küll aga sobi-
vad need lilled imeliselt pulmaruumide 
dekooriks. 

Suuri gigantlilli saame valmistada ük-
sikult, kompositsioonidena ja just Teie 
soovi ja värvi järgi, sest teame, et pul-
mades on pulma põhivärv sageli väga 
oluline detail. Paigutame  gigantsed lil-
led või suled tseremooniaalal selliselt, et 

ka pulmapiltidel tuleks suure lille efekt 
välja.Noorpaar saab seeläbi imelised pil-
did, mida  on võimalik nautida kõik järg-
nevad pikad abieluaastad.  

Küsige julgelt pakkumist - meie ole-
me rõõmsal meelel valmis Teid aitama 
üleeestiliselt! Toome ise lilled kohale ja 
paigutame vastavalt etteantud pulma-
plaanile need Teie tseremooniale või 
peokohta.

Meie tööde käekirjast saate toreda 
pildilise ülevaate Gigantlillede Maa-
gia  Instagrammi ja FB kontodelt.

Alati Teie
Riina Kikas

Gigantlillede Maagia
kikas.riina@gmail.com

tel. 5138063

Sinu pulmas

kikas.riina@gmail.com tel. 5138063
 Meie tööde portfolio Gigantlillede Maagia 

  Instagrammi ja FB kontodel

Pulma dekoratsi oon
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Gigant lillee Maagia
pulmatseremoonial

mailto:kikas.riina%40gmail.com?subject=


Sinu unistuste pulma 
meikar ja soengumeister   

Kristi Šmatok

make 
& 

soeng

 FB -  Kristi Šmatok Make-up  |  Instagramis - Kristi Šmatok
Tel 53614726  |  kristike82@hotmail.com

Ilute enused



Peojoogid Joogikultuurist!

Eksperdi nõuanded

Nõustame sind joogivalikul 
ja aitame leida sobivad joogid 
lähtuvalt peomenüüst ja eelistustest. 

Degustatsioon

Joogivaliku tegemiseks pakume 
võimalust maitsta eelnevalt kokku-
lepitud tooteid koos sommeljee 
või kange alkoholi eksperdiga. 
Nii saad veenduda, et väljavalitud 
joogid vastavad sinu soovidele 
ja ootustele.

       
Kokteilimenüü koostamine

Kokteilimenüü koostamisel arvestame 
peo spetsiifikaga, sinu ja peokülaliste 
maitse-eelistustega ja loomulikult 
ka kokteilimaailma trendidega. 

www.joogikultuur.ee

Pakume parima hinnaga joogivalikut 
tähtpäevade tähistamiseks. 
Oleme abiks jookide valikul, koguste 
arvutamisel, kokteilimenüü koostamisel 
ja aitame püsida planeeritud eelarves. 
Lisaks pakume võimalust tagastada 
peost üle jäänud avamata pudelid.

„Hinna Garantii“ 

Garanteerime sulle, et meie käest 
saad soovitud joogid parima 
võimaliku hinnaga Eestis! 

Joogipudelite tagastus

Peo planeerimise juures 
on kõige keerulisem osa 
alkohoolsete jookide koguse 
ennustamine. 
Vältimaks olukorda, kus 
alkoholi jääb üle või puudu, 
anname võimaluse tagastada 
kõik meilt ostetud avamata 
alkoholipudelid.
 

Jookide transport peopaika

Pakume tasuta transporti juhul, 
kui sinu tellimus ületab 100 eurot.

Soovi korral leiame ka professionaalse 
kokteilimeistri, kes valmistab jooke 
vastavalt sinu ja külaliste soovidele.  

Võta ühendust e-posti teel: 
tellimus@anora.com 
või helista 671 2023.

www.joogikultuur.ee

Rohkem infot kodulehelt:

Catering



SINU KUUMA suvepäeva pulma 
TEEVAD KARGEKS 

  Jatsimeistrid  |  Tel. 56690707



Killuke suursugusust 
Sinu päeva igal aastaajal!

Pulmateenused

Võluv valgete hobuste rakend 
ja Eesti neli võrratut aastaaega– 
selles leidub omapärast lummust 
ja miskit tabamatut igaühele. 
Eksklusiivne sõiduteenus hobu-
rakendiga üle Eesti, nii linnas 
kui maal- väljasõidud piknikule, 
matkad looduses, sõidud sünni-
päeva või aastapäeva tähista-
misel, pulmasõidud, talvised ree- 
ja saanisõidud.

Soovid üllatada oma kallimat, 
lähedasi või seltskonda?  Telli hobu-
rakend teatrisse või restorani sõit-
miseks, romantiliseks vanalinna 
tuuriks või unustamatu jõulutunde 
loomiseks. 

Pulmasõidud

Kallis noorpaar, anname oma 
efektsete valgete hobuste raken-
diga panuse Teie pulmapäeva meel-
dejäävaks muutmisele. Garantee-
rime erakordse tähelepanu ja ilusad 
mälestused pikkadeks aastateks.

Hobustega saab korraldada 
suursuguse saabumise registreeri-
misele või peopaika või lühematel 

vahemaadel ka pulmarongi. Noor-
paar on aga hobukaarikus kauniks 
ehteks, jääte silma kõikjal ja saate 
ülevalatud möödujate õnnitlus-
test. Seda kõike soovitame  jääd-
vustada ka fotograafi abiga, et 
oleks mida tulevikus meenutada.

Hoburakend on mõistlik ette 
tellida mitu kuud enne pulmi

Kuna suviste kuude nädala-
lõpud broneeritakse kõige kiire-
mini, siis soovitame aegsasti oma 
soovist teada anda. Pühendume 
sellel päeval vaid Teile, seega 
samale päevale me teisi tellimusi 
ei võta. 

On olnud ka olukordi, kus vahe-
tult enne pulmi helistab peigmees 
ja soovib oma pruudile uhket  ülla-
tust teha. Miks mitte! Vaba päeva 
olemasolul anname endast parima, 
et ka nii lühikese etteteatamise 
ajaga täita Teie südamesoov.

Voore Tallid pakub Eestis 
ainsana valgete hobustega sõidu-
teenust, nii kahe- kui ka neljaho-
buse rakendiga. Meie kutsaritel on 

www.vooretallid.com   
+372 51 46 552   
vooretallid@gmail.com

Eksklusiivne   sõiduteenus
üle Eesti

pikaaegsed kogemused tagamaks 
kvaliteetse ja professionaalse 
teenuse. Kasutusel olev "Victoria" 
kaless on kaasaegne, suursugune 
ning mugav ja kaunistatud lille-
vanikutega.  Vajadusel kaitseb 
tuule või vihma eest kalessi üles-
tõstetav nahkne katus ning sooja 
pakub pehme pleed. Noorpaari aga 
ootab hobukaarikus alati meeldiv 
üllatus.

Avasta ka enda jaoks midagi 
ainulaadset!

Ilusaima pulmapäeva nimel

Anu Matsoo

Voore Tallid

+ 372 51 46 552

www.vooretallid.com

 Raplamaa, Märjamaa vald, 
Ohukotsu
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http://www.vooretallid.com


The 
one 
and 
only

Dance Wonderland Kabaree
pakub erinevas stiilis 

tantsuetendusi
Säravad tantsijad, kaunid kostüümid, 
glamuur ja vallatused lisavad igale 
sündmusele unustamatu meeleolu.

Telli show
kabaree@kabaree.ee

tel +372 51 35 300
FB: @dancewonderlandkabaree

www.kabaree.ee





www.luxlimu.ee
facebook.com/luxlimuestonia

instagram.com/luxlimu/
Office: +372 608 8888

Mobile: +372 5919 9199

Võtan sellel erilisel päeval Teie pisikesed enda hoole alla 
kas ainult peoõhtuks või lausa 24ks tunniks, et saaksite 
maksimaalselt ja rahulikult oma pulmapäeva nau�da. 
Sisustan laste aega mängude ja meisterdustega, hoolitsen 
nende heaolu eest ning aitan neid murede või paha tuju 
korral. 

Lisainfo ja noorpaaride tagasiside: 
www.helenreilson.ee, helenreilson@gmail.com, 
+37256843310

Valmistamine ja müüme 
abielu- ja kihlasõrmuseid. 
Võimalik tellida ka oma 
materjalist ning enda 
kavandi järgi.

    www.sangla.ee       tel.  644 2313 
sanglajuveel@gmail.com   

Kullassepa 7, Tallinn 

Stiilsed Itaalia disainiga 
sanitaarsüsteemid sobivad ka kõige 

peenematele sündmustele. 
Preemium välikäimlad telli mugavalt 

www.kaimlarent.ee 



Märkmed
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Pulmamaast ikku 
teenindavad firmad

PULMA TRANSPORDITEENUSED
Hansabuss AS
Teie hooliv ja kindel partner 
bussitranspordi lahenduste leidmisel
https://hansabuss.ee/
booking@hansabuss.ee
Tel: 627 9080

PULMATORT
Pagaripoisid OÜ
Vana-Lõuna 37  10134 Tallinn
Tellimused:  
Tel: +372 627 3700, +372 627 3701
tellimine@pagaripoisid.ee
www.pagaripoisid.ee

PULMAPEO KOHT
Külalistemaja Kevvai
Maalilise loodusega peo- ja pulmapeo 
koht Jõksi järve kaldal !
https://kevvai.ee/  
Telefon: +372 512 1458

KOKTEILIBAAR
Alkovaba rändbaar Kaine Kärbes  
www.kainekärbes.ee 
Tel: 504 9555,  
info@kainekärbes.ee
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T I I A  T A M B E R G

PULMA
RAAMAT

 Raamatu autor on 20.a. korraldanud  
pulmapidusid armsatele noorpaaridele!

Sinu unelmate pulm on ainult kõne kaugusel.
www.sydamemaja.ee
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