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63
platser för
minimoon

GEORGIEN
ANNORLUNDA
SMEKMÅNAD

89

CALIFORNIA
DREAMIN´

SOL, VIN &
ROMAMANTIK

läckraste
resmålen

TROPISK
ROMANS
MALDIVERNA • BAHAMAS • BELIZE • ST LUCIA
SEYCHELLERNA • BERMUDA • GUADALUPE

NY TIDNING
– ALLT OM BRÖLLOPSRESOR
Allt om Bröllop släpper en hel tidning
om bröllopsresor och smekmånad.

TIDSAM 7190-01

7

388719

003905

RETURVECKA 18

NU KAN NI NÅ ALLA SOM PLANERAR SIN BRÖLLOPSRESA!
100 000 personer gifter sig varje år och alla vill såklart resa
på en härlig smekmånad. Det är en mycket intressant målgrupp eftersom brudparen lägger mer pengar på denna resa
än vanligt.

RESA
RESA

Svenska ambassader
med vigselrätt
BRASILIEN – Brasilia
EGYPTEN – Kairo
ETIOPIEN – Addis Abeba
FRANKRIKE – Paris
ISRAEL – Tel Aviv
JAPAN – Tokyo
KENYA – Nairobi
KINA – Peking
MAROCKO – Rabat
MOÇAMBIQUE – Maputo
NIGERIA – Abuja
PORTUGAL – Lissabon
SAUDIARABIEN – Riyadh
SPANIEN – Madrid
SYDKOREA – Seoul
THAILAND – Bangkok
TANZANIA – Dar es Salaam
TURKIET – Ankara
VIETNAM – Hanoi
ZIMBABWE – Harare

Att gifta sig utomlands är något alldeles speciellt. Men se
regler så att ni slipper
till att ni har ordentlig koll på alla
RESA
en oangenäm överraskning när ni kommer hem – nämligen
att ni i lagens mening faktiskt inte är äkta makar!
AV: REDAKTIONEN

SUKTAR NI EFTER att gifta er i en av
världens storstäder eller på en öde
strand på tu man hand? I så fall finns
det flera sätt att gå till väga på. Det
viktigaste är att ni läser på ordentligt innan avresa och rådfrågar både
Skatteverket och landets ambassad
om vad som gäller i god tid innan
bröllopsdagen.

giftermålet sker. Om vigseln är giltig
i landet där ni gift er, om det så är
borgerligt eller religiöst, och ni inte
bryter mot svensk lag så godkänns
giftermålet generellt även i Sverige.
Men det är viktigt att ni själva dubbelkontrollerar vad som gäller i just
det land ni ska gifta er. Informationen
hittar ni på den aktuella regeringens
hemsida. Vissa länder har striktare
krav än andra. Viktigt är att ni får
ett vigselbevis som ni kan lämna till
svenska Skattemyndigheten. Innan
de registrerat det är ni inte gifta.
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Vad gäller i Norden?

Ska ni gifta er någonstans innanför
Nordens gränser så ska ni skaffa
precis samma dokument som om ni
skulle gifta er i Sverige, dvs hindersprövning och vigselbevis. Dessa är
giltiga även i Norge, Finland, Danmark och på Island. Dokumenten kan
dock se lite olika ut så se till att vara
ute i god tid om missförstånd skulle
uppstå.

Vigsel på en svensk

ambassad
STEG
TILL
20 av Sveriges omkring 100
Ungefär
ambassader, där till några konsulat,
runt om i världen har vigselförrättare
DEN ULTIMATA
som erbjuder vigsel för svenska medborgare. Det är ett populärt alternativ,
i god tid. På
BRÖLLOPSRE
så reservera ert datum
SAN
ambassader gäller svensk lag så ni

Kontrollera med
utländska myndigheter!

Enligt internationella bestämmelser
ska en vigsel följa lagen i det land

AV: ANNA FÜRST
hindersprövbehöver en giltig svensk
ning och ha anmält ert val av namn

till Skatteverket senast på dagen B.
I god tid måste ni ha anmält era fullständiga adresser och era två vittnens
namn och fullständiga adresser till
ambassaden och om ingen av er bor
i landet så måste ni betala en avgift.
Glöm inte heller passen och att i efterhand själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige för att äktenskapet
ska bli giltigt. Information hittar ni
på www.regeringen.se eller hos varje
enskild ambassad.

Gift er i Svenska kyrkan

I vissa länder har Svenska kyrkan rätt
att viga svenska medborgare. Viktigt är att ni tar reda på om svenska
präster i ert vigselland får viga enligt
svensk lag eller lokala lagar. Det har
betydelse för vilka handlingar ni
måste ordna fram för att äktenskapet ska bli giltigt. Pass och blankett
för kyrklig handling/vigsel som ni
beställer av er hemförsamling krävs
alltid. Vid svensk ordning behövs
också hinderprövning. Om den lokala
Hotellet La Residencia i bergsbyn
så varierar kraven
gäller
vigselrätten
Deià
har en särskild svit för nygifta
finns mer
par med spektakulär utsikt.
och på www.svenskakyrkan.se
om just landet ni har i
information www.hotel-laresidencia.com
åtanke. Tänk på att boka i tid och att
ni kan komma att få betala en slant.

RESA
UNDVIK ONÖDIGA MELLANLANDNINGAR Visst har vi också
sneglat på billigare flygalternativ
med flera mellanlandningar – trots att
det finns direktflyg. Men vårt råd på
just den här resan är: det är inte värt
det! Man vill onekligen känna sig fräsch
på sin drömresa och det kan vara värt
att betala några extra kronor för.

För krångligt? Gör såhär!

För minsta möjliga krångel så registrerar ni i förhand ert äktenskap i
Sverige, genom borgerlig vigsel. Då
är ni fria att med släkt och vänner fira
en symbolisk, men lika kärleksfylld,
ceremoni – precis var ni vill! Svenska
kyrkan erbjuder till exempel vigselvälsignelse även i länder där de inte
har vigselrätt. Då krävs vigsel- eller
partnerskapsbevis, vilket alltid kan
vara bra att ta med sig till platsen för
bröllopet.
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Stor guide:

Alila Villas Uluwatu
www.designhotels.com

VÄLJ RÄTT FLYGSTOL!
Visst är det irriterande om man
inte kan fälla sitt säte eller får
mindre benutrymme än sina grannar?
Säkra planets bästa platser genom
att kolla upp just ert flygplan på
ww.seatguru.com. Här finns en hel del
matnyttig information om alla flygplan,
såsom vilka flygplansstolar som är bäst
eller vilka platser som har fönster.

RÄTT NAMN Tänk på att ni
måste ha samma efternamn i
pass och på biljetterna. Var
noga med att ordna med detta om det
är så att någon av er planerar att byta
efternamn i samband med vigseln.
SÄKRA DUBBELSÄNGEN
Säg till att ni ska ha en stor
säng när ni bokar hotellrum.
Det blir så oromantiskt om ni skulle
råka få två separata enkelsängar.

BOKA PÅ FÖRHAND När ni väl
bestämt er för ert drömresmål
så gör ni bäst i att läsa på om
vad ni kan göra på plats, vilka restauranger som är bra och vilka områden
som ni skulle kunna tänka er att besöka.
På så sätt undviker ni med enkelhet de
värsta turistfällorna. Dessutom så har
ni ju då en god chans att få ett bord på
DEN DÄR restaurangen med så långa
väntelistor.

KOMPROMISSA INTE!
Skulle ni mot förmodan få ett
rum som inte motsvarar det ni
bokade på grund av att det är mycket
gäster eller stressigt i receptionen. Säg
till direkt! Så det inte är något ni går
och retar er på resten av vistelsen.
Påminn dem bara på ett trevligt sätt
att – just det! – det här är ju faktiskt er
bröllopsresa.

VACCINERA ER Just på
sin smekmånad så väljer
många brudpar att resa till
fjärran länder och då är det extra
viktigt att kolla upp om vaccinering
krävs. Och gör det i god tid! Vissa
vaccin behöver
ni ta flera veckor
177 innan
www.alltombrollop.com
avresan.

BUDGET, BUDGET, BUDGET
Hur mycket har ni satt undan till
smekmånaden? Har ni önskat er
bidrag till just drömresan i bröllopspresent? Räkna på hur mycket ni kan
spendera på resan och håll er till den
budgeten.
GÖR ER RESEARCH Se till att
boka er resa i tid – då får ni oftast
mest för pengarna. Var dessutom
noggranna att kontrollera vilka resor
och möjligheter som finns innan ni
bokar. En hel del hotell och resebyråer
har specifika bröllopsresepaket.
162 www.alltombrollop.com
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KOM ÖVERENS! Allas dröm är
naturligtvis inte lata dagar på
stranden under vajande palmblad.
Vad vill ni göra på er drömresa? Det är
viktigt att komma ihåg att det här är er
gemensamma resa. Om era åsikter
skiljer sig åt rekommenderar vi att ni
väljer ett resmål som erbjuder utflykter,
aktiviteter och vyer som ni båda önskar.
Alternativt så gör ni en kombinerad
resa med två delar, såsom strandliv och
sedan storstad eller safari och sedan
sol och bad.

MINIMOON FÖRST Är ni osäkra
på hur mycket ni har att lägga
på drömresan? Eller är ni utmattade av allt bröllopsplanerande?
Ta det lugnt! Res iväg på en minimoon
till en strand eller en storstad, direkt
efter bröllopet, för att njuta av varandras sällskap. Så sparar ni bröllopsreseplanerandet tills ni är tillbaka i toppform! Man måste inte resa på smekmånad samma år som man gifter sig.
ÄR HOTELLET BRA?
Alla hotellrum ser dessvärre inte
ut som på hemsidan, så kolla
recensionerna på www.tripadvisor.se.
Det är här ni får veta hur rummen verkligen ser ut, hur receptionisten tar emot
er och om hotellet fortfarande är lika
hett som era vänner mindes det. Låt
andra resenärer guida er rätt.

W Barcelona.
www-w-barcelona.com

BERÄTTA OM SMEKMÅNADEN
Nygifta brukar få lite extra
uppmärksamhet, så var inte
blyga! Berätta för flyg- och hotellpersonalen att ni är på smekmånad och
hoppas på en uppgradering till första
klass eller åtminstone en flaska
champagne. Men glöm inte ta med
vigselintyget, så att ni kan styrka att
det faktiskt är er BRÖLLOPSRESA.

Ute i butik den 31 oktober

FOKUS: BRÖLLOPSRESOR!

FAKTA OM BRUDPAR OCH BRÖLLOPSRESOR
Presentcheckar eller
Man har en större budbidrag till smekmåget för den här resan.
nad/bröllopsresa är
Det är resan med stort
bland det vanligaste
R. Det är nu man åker
brudpar önskar sig
på sin drömresa och
unnar sig det lilla extra. idag.

BRÖLLOP
UTOMLANDS!

01

FOTOGRAFERA MERA
Glöm inte att packa en
kamera –modellen bättre–
för att föreviga er smekmånad. Men
plåta inte bara det ni upplever. Försök
att hitta någon förbipasserande som
kan ta bilder på er två tillsammans eller
använd en självutlösare.
KOPPLA AV – KOPPLA
NER! Smartphones i all ära
– med tillgång till mail,
instagram, facebook, pinterest, snapchat och pokemon go – men försök att
lägga undan telefonerna. Smekmånaden är det perfekta tillfället för er att
verkligen umgås och få njuta av
varandras sällskap.
www.alltombrollop.com 163

Det redaktionella innehållet fokuserar på att tipsa brudparen
om vad det finns för fantastiska bröllopsresor de kan göra.
Vi ger handfasta tips om hur de bokar den ultimata drömresan, när man åker var – beroende på årstid samt hur det går
till att gifta sig utomlands. Vi skriver om exotiska destinationer, city, kryssningar och äventyr. Allt från budget till lyx – en
tidning räcker för att täcka alla brudparens behov!
Allt om Bröllop har 20 års erfarenhet av bröllop och bröllopsresor – vi vet vad brudparen vill ha. Allt om Bröllopsresor
kommer finnas att köpa i butik, läsa digitalt och fortsätter
sedan på egen sida på alltombrollop.com under hela året
med olika temaveckor och eget nyhetsbrev
Kontakta oss idag för att veta mer om hur ni kan bli
samarbetspartner!

BRÖLLOPS
RESOR

EN SPECIALTIDNING FRÅN ALLT OM BRÖLLOP

Sveriges enda tidning om
bröllopsresor!
Cirka 50 000 brudpar gifter sig i Sverige varje år. Nu
ska de boka bröllopsresa. Vill du nå ut till dem? Missa inte
detta unika tillfälle!
BRÖLLOPSRESAN – INTE VILKEN RESA SOM HELST!
Just smekmånaden är inte som alla andra resor. Det är den
här resan som man som brudpar för alltid ska minnas, som man
drömmer om och som man sparar till under en mycket lång tid. Vi
på tidningen har uppmärksammat en stor och ökad efterfråga
bland våra läsare på material om just smekmånadsförslag.
RESA
VARFÖR NI SKA ÅKA HIT?
Udda resmål, långt bort som
bjuder på unikt strandliv. Massor av bra restauranger. Och
det är billigt i Filippinerna!

MEXICO

TULUM

NÄR SKA MAN ÅKA DIT?
Från november till mars
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VAR SKA MAN BO?
Priserna ligger mellan 300 kr
och upp till 3 500 kr, beroende när du åker. Men är det
inte fullt kan du förhandla
dig till mycket bra priser på
Boracay.
Bra tips är fortfarande Fridays längst upp på beachen.
Det är lite mindre folk här
uppe och läget är enastående, men rummen lite slitna.
Vill man bo ännu bättre är
Shangri-La Resort ett stort
och fint ställe längst upp på
själva ön. Det ligger alltså inte
på den stora stranden som
kallas White Beach.

FILIPPINERNA

BORACAY

Filipinerna består av hela 7 000 öar.
Den ena mer paradisaktig än den
andra. Här finns mycket att utforska
för den som kan tänka sig att resa
på egenhand. Hit går inga charterresor. Många reser till Filippinerna
för
dykningen, men vi har valt att tipsa
om
en ö, Boracay, vars strand är världsberömd. Hit kom förr bara hippies
och

FOTO: PUHHHA/SHUTTERSTOCK.COM

RESA

VAD ÄR SPECIELLT MED
DEN HÄR STRANDEN?
Det är en pärla; kilometervis
kritvit sand skapar en strand
med dans under stjärnorna.
VAD SKA MAN INTE MISSA?
Hyr en liten segelbåt. Att
segla med traditionell segelbanka är en upplevelse.

ROMANTISKT
backpackers i jakt på
det perfekta strandÄVENTYR!
livet i en bungalow på
stranden utan vare sig
bilar eller elektricitet. Men
en sådan kritvit strand som finns här
kan förstås inte förbli en hemlighet.
Så
längs White Beach (och faktiskt hela
ön) finner ni både hotell och shopping
och visst kan det bli väl trångt vid
högsäsongen såsom jul och nyår, men
det
är alltjämt en fantastisk strand som
ni
kommer älska.

Glöm allt ni läst och hört om våld
och knarkbaroner. Mexico är ett
gigantiskt stort land som bjuder på
en mängd olika resmål. Numera går
det många bra charterresor till flera
destinationer. Mexico har en unik
historia och ett rikt kulturliv, god mat,
trevligt folk och bra väder. Det hjälper om ni kan spanska för att krydda
din resa med genuina upplevelser.
På östkusten är det säkert att
resa på egen hand om ni
bara undviker Cancuns
stad nattetid. Längs hela
BOHEMISK
kusten finns bara bra
LYX & KULTURresmål för alla smaker, allt
HISTORIA
från de stora all-inclusive
resorts på Cancuns halvö,
dykningsmeckat på ön Cozumel
eller populära charterorten Playa
del
Carmen. Vi väljer dock att tipsa om
Tulum i de södra delen av kusten. Det
är ett område fyllt av Maya Ruiner,
öde vita stränder, turkosfärgat hav
och många lyxiga moderna hotell
intill stränderna. Här härskar ett lugn
med alla tillgängliga faciliteter. Hit
åker alla som är något eller har råd.
Det kostar en slant att få ligga i en
loungesoffa på stranden här. Men
då får ni också de bästa drinkarna,
maten och hotellen. Och det är ni
väl
värda på er smekmånadsresa?

VARFÖR NI SKA ÅKA HIT?
Mexico förtjänas att upptäckas. Tulum förenar ett exklusivt
bohemiskt lyxliv med vacker
natur.

Allt om Bröllop är Sveriges största bröllopstidning.
Vi erbjuder Sveriges brudpar all hjälp de behöver på webben,
i våra sociala medier och i våra tidningar. Den största bröllopstrenden just nu är att brudparen önskar skräddarsy sina
bröllop och för detta vänder de sig till oss.
Efter många år i branschen, med en av Sveriges ledande
experter inom vett & etikett på redaktionen och med stor kunskap om bröllopsmode och festfixande så är titeln förknippad
med ett högt förtroende hos läsarna. Med oss får man massor
av inspiration och all information med handfasta tips om hur
man arrangerar sitt bröllop.

MAGASIN
RÄCKVIDD: 23 000

(Orvesto Konsument helår 2015)

UPPLAGA: ca 20 000
DIGITAL LÄSNING:
3 500 unika läsare/nummer

KÖNSFÖRDELNING:
74 % kvinnor 26 % män
HEMVIST: 44 % storstad
56 % övriga landet

VAD ÄR SPECIELLT MED
DEN HÄR STRANDEN?
Kilometer efter kilometer av
olika vita stränder och turkosfärgat hav.
VAD SKA MAN INTE MISSA?
Chichén Itzá. Världens kanske
bäst bevarade Maya tempel.
Hyr en jeep och ge er av på
upptäcktsfärd.
VAR SKA MAN BO?
Här finns det hur många fina
ställen att bo på som helst.
The Beach (www.thebeachtulum.com) från ca 6 000 kr
per natt är ett bra exempel
på en lyxig resort mitt på
stranden. Det enkla Cabanas
Copal (www.cabanascopal.

com) är billigt men det får inte
så bra recensioner. Vårt tips
är att använda tripsadvisor
eller rådfråga er resebyrå.
Det finns många erbjudanden.
Räkna med att det är fullt
kring jul och nyår.
NÄR SKA MAN ÅKA DIT?
Från december till april

58 www.alltombrollop.com
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"Det blir allt vanligare att brudparen önskar sig
bidrag till sin bröllopsresa i form av presentkort
och resecheckar hos researrangörerna."
NY TIDNING – ALLT OM BRÖLLOPSRESOR
Bröllopsresor är en spännande tidning och den enda i sitt
slag. En uppdaterad och elegant guide för alla som planerar
en bröllopsresa! Med sitt personliga tilltal och sina unika
artiklar varvar tidningen fakta, trender, mode och drömmar i
en attraktiv miljö. Skickliga skribenter, fantastiska bilder och
starka teman lyfter vår specialutgåva till ett absolut måste för
alla som går i giftas- och resetankar.
VI KOMMER FOKUSERA PÅ:
• Aktivitets- eller temaresa för
det aktiva paret
• Sol och lata dagar
• Romantik i storstad
• Minimoon
• Vigsel utomlands – så fungerar det
• Bröllopsresor för alla plånböcker
• Kryssningar och mycket mer…

KONTAKT:

Allt om Bröllop
JENS CHRISTIANSEN
sales@alltombrollop.com

23 000
LÄSARE

UPPSLAG

HELSIDA

HALVSIDA
LIGGANDE

HALVSIDA
STÅENDE

ANNONSERING

UPPSLAG:
450 x 297 mm
HELSIDA OMSLAG 4:
225 x 275 mm
HELSIDA OMSLAG 2,3: 225 x 297 mm
HELSIDA:
225 x 297 mm
HALVSIDA STÅENDE:
111 x 297 mm
HALVSIDA LIGGANDE: 225 x 147 mm
Samtliga priser exklusive moms

UTGIVNINGSPLAN 2018:
TIDNING
Allt om Bröllopsresor

MATERIALLÄMNING:

www.alltombrollop.com/material.aspx
traffic@alltombrollop.com

UTGIVNING:
31 oktober

TEKNISK INFO:

55 900 kr
39 900 kr
36 800 kr
29 900 kr
18 900 kr
18 900 kr

MATERIALDAG:
8 oktober

www.alltombrollop.com/kontakt/
annonsera.aspx

