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Zabytkowy autobus z nagłośnieniem 900W
http://www.kultowyikarus.pl

Szukasz czegoś oryginalnego w miejsce tradycyjnego lincolna lub hummera? Dobrze trafiłeś! Za cenę
limuzyny zawieziesz do Ślubu i na Wesele Parę Młodą wraz z całą rodziną! Ciociom i wujkom łezka zakręci
się w oku, gdy wrócą wspomnienia dawnych lat; zaś dla młodej gawiedzi będzie to niebywała lekcja historii.
Odżyją wspomnienia i na wesele przyjedziecie pozytywnie nastrojeni!Jeśli sobie tego życzysz, możemy
odwiedzić wybraną przez Was kwiaciarnię w celu przystrojenia autobusu w kwiaty lub baloniki. Każdy
pasażer otrzyma również pamiątkowe bilety z waszymi imionami oraz datą ślubu, a także trasą przejazdu,
które trzeba będzie skasować w oryginalnych kasownikach dziurkujących, popularnych w latach 80ych i
90ych. Nasz Ikarus ma status pojazdu zabytkowego i jest wpisany do rejestru zabytków ruchomych
Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Posiada oryginalny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny - tak, jakby
dopiero wyjechał z fabryki! Przemierzając trójmiejskie ulice wzbudzamy wśród przechodniów nostalgię za
latami 80ymi - nie jednemu łezka kręci się w oku ;)Autobus jest również wyposażony w pełne nagłośnienie
przestrzeni pasażerskiej o mocy 900W. Mamy pełny zapas muzyki polskiej i zagranicznej z okresu PRL.
Możesz jednak zamówić inny rodzaj muzyki lub przynieść swojąPo weselu rozwieziemy wszystkich gości do
domów. Możemy zrobić jeden kurs powrotny o określonej wcześniej porze; lub uruchomić prywatną linię
autobusową, odjeżdżając spod sali weselnej o określonych porach aż do białego rana. Organizujemy również
kompletne wieczory kawalerskie oraz panieńskie. UWAGA PROMOCJA!!W przypadku zamówienia obsługi
wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego, oraz ślubu tej samej osoby, stosujemy rabat 10% na obie usługi!
Zapraszamy!
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