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Nuntã somptuoasã la Monaco

La 55 de ani de la nunta
prinþului Rainier al III-lea cu
actriþa Grace Kelly, Monaco
se pregãteºte cu mare
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pompã, de un alt eveniment
major: nunta prinþului Albert
al II-lea cu Charlene
Wittstock. Cei doi logodnici

numãrã zilele rãmase pânã
la 2 iulie, când îºi vor spune
“da” la bine ºi la rãu.
Principatul ºi-a propus ca

ceremonia sã strãluceascã
prin fast ºi eleganþã, ºi cum
în basme nunta þine trei zile,
ºi la Monaco festivitãþile vor
începe în 30 iunie, când
Albert ºi Charlene vor oferi
cu concert de douã ore,
susþinut de grupul californian
“The Eagles”. Pe stadionul
Louis II, care gãzduieºte
show-ul, este loc pentru
15.000 de persoane. A doua
zi, în jurul orelor 17.00, în
Sala Tronului, un loc somptuos din Palatal Grimaldi, va
fi oficiatã cãsãtoria civilã a
prinþului Albert cu Charlene.
Ei vor semna actul civil cu
douã stilouri Mont Blanc, cu
pietrele preþioase ºi cu
monograma
princiarã
încrustatã pe ele, stilouri
create special. Ecrane
uriaºe, amplasate în Piaþa
Palatului, vor permite celor
veniþi de pretutindeni sã
vadã ºi sã simtã intensitatea
momentului, iar apoi, dupã
circa 50 de minute, cuplul
princiar îi va saluta de la
balconul
Salonului
Oglinzilor.
Seara, la un bufetul-gigant
locuitorilor ºi turiºtilor li se
vor oferi preparate mediteraneene ºi sud-africane,
pregãtite
de
Fairmont
Monte-Carlo.Toatã lumea va
ciocni ºampanie PerrierJouet. Desigur, nici tânãrul
cuplu princiar nu va lipsi de
la acest cocktail în aer liber.
Celebrul Jean-Michel Jarre
va oferi un spectacol unic,
dedicate tinerei perechi princiare. Totul va fi gratuit,
deschis celor vare vor dori
sã împartã momentul de
bucurie cu mirii.
Duminicã, ceremonia religioasã va fi urmãritã pe
ecrane uriaºe. La nuntã vor
lua parte nu doar capete
încoronate ºi preºedinþi de
stat, ci ºi prietenii cuplului,
care sunt actori, muzicieni,
pictori ºi sportivi. “ Ne vom
simþii cu toþii extrem de
bine”, a povestit Charlenne
într-un interviu tv, privindu-ºi
mereu, mândrã, inelul de
logodnã cu diamante,

