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loc în aer liber în curtea de
onoare italianã a Palatului
princiar.
Domniºoara
Wittstock va pãºi la braþul
tatãlui ei, pe un covor roºu,
de la cazarma carabinierilor
pânã la altar. Invitaþii “privilegiaþi”, capete încoronate ºi
ºefi de state, vor asista la
aceastã
ceremonie.
Aproximativ 3.500 de alþi
invitaþi vor avea la dispoziþie
scaune în faþa unui ecran
uriaº în grãdina palatului.
Ceremonia religioasã, ca ºi
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traseul cuplului pe strãzile
din Monaco, vor fi de altfel
difuzate pe multe astfel de
ecrane, montate în tot
oraºul.
Dupã ceremonie, Albert ºi
Charlen vor merge la biserica Santa Devota, ca
Charlene
sã-ºi
punã
buchetul de mireasã la
icoana Sfintei Fecioare.
Balul la care sunt invitaþi
regiºi
regine, prinþi ºi
prinþese va fi gãzduit de
celebra Operã Garnier din

Monaco. La miezul nopþii un
minunat foc de artificii va
încheia aceastã zi de sãrbãtoare.
Albert de Monaco ºi
Charlene Wittstock vor
merge cu un Lexus LS 600h
L, construit special pentru
acest eveniment. Alegerea
unui hibrid pentru acest
eveniment unic nu este nici
întâmplãtoare, nici bizarã,
fiindcã aplecarea lui Albert
de Monaco cãtre zona
ecologiei fiind mai mult

decât cunoscutã în Europa.
Versiunea specialã a lui LS
600h destinatã nunþii princiare este vopsitã într-o
nuanþã albastru închis, dispune de lumini de maºinã
oficialã amplasate la nivelul
grilei frontale, iar sub capotã
existã un motor cu opt cilindri de 5.0 litri ajutat de un
propulsor electric.
Albert Alexandre Louis
Pierre Grimaldi are 53 de
ani ºi este ºeful Casei
Regale Grimaldi si actualul
conducator al Principatului
Monaco. Este fiul lui Rainier
al III-lea de Monaco si al
soþiei lui, Grace Kelly. Albert
a devenit prinþ suveran de
Monaco sub numele de
Albert al II-lea, la data de 6
aprilie 2005 atunci când a
murit Rainier al III-lea. Este
logodit din 23 iunie 2010 cu
fosta
înotãtoare
sud
africanã Charlene Wittstock,
32 de ani. Iniþial, nunta
regalã era programatã pentru data 9 iulie 2011, dar
prinþul a schimbat data din
douã motive serioase. Unul
este reuniunea CIO, din 5 9 iulie a.c., ºi cuplul doreºte
sã fie alãturi de familia
olimpicã. Albert al II-lea a
participat la cinci ediþii ale
Jocurilor Olimpice de iarnã
în competiþia de bob, fiind
membru CIO din 1985. Al
doilea motiv, dorinþa prinþului ca prima cãlãtorie în
strãinatate a lui Charlene,
dupã cãsãtorie, sã fie în
Africa de Sud.
Charlene Wittstock, de
naþionalitate sud-africanã,
s-a nãscut pe 25 ianuarie
1978, la Bulawayo, în
Zimbabwe. Înainte de a se
stabili în Monaco, Charlene
Wittstock a fost educatoare
ºi campioanã la nataþie.
Charlene Wittstock a purtat
culorile sud-africane la
Jocurile Olimpice de la
Sydney din 2000, iar cariera
sa a atins apogeul doi ani
mai târziu, când a câºtigat
trei medalii de aur la Cupa
mondialã de nataþie.
Deºi prinþul are doi copii, din
relaþii pasagere, potrivit regulilor de succesiune ale
principatului catolic de pe
Riviera Francezã, doar copiii nãscuþi în cadrul cãsãtoriei
pot moºteni tronul.
Lucia Ivãnescu

