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the 
beginning of 
our journey

“Magical, loving, and unique.” demikian 
deskripsi sepideh haftgoli mengenai pesta 

pernikahannya dengan max loong. karena 
hubungan keduanya dipenuhi dengan 

beragam petualangan ke berbagai destinasi 
wisata, pasangan ini pun memilih tema travel 

untuk gelaran pernikahan mereka di bali.
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Percikan cinta sudah terasa sejak Sepideh dan Max pertama kali  bertemu 
di Los Angeles. “Setelah pertemuan itu, hampir setiap hari kami bicara 
lewat  telepon. Kami semakin mengenal satu sama lain dan menjadi tak 
terpisahkan,” kenang sang pengantin wanita.

Max, aktor dan pembawa acara berdarah Swiss-Malaysia, adalah 
 sosok yang romantis dan penuh perencanaan. Tak mengherankan bah-
wa prosesi lamarannya kepada Sepideh, aktris dan produser asal Iran, 
berlangsung penuh kesan. Max mengajak Sepideh untuk bepergian ke 
Eropa dan memilih Hôtel du Cap-Eden-Roc, salah satu hotel termewah 
di French Riviera, sebagai lokasi di mana ia melamar sang kekasih di 
atas tebing dengan latar pemandangan laut lepas yang menakjubkan.

Keduanya pun sepakat untuk mengadakan sebuah   destination 
 wedding bertema travel untuk merayakan hari bahagia mereka. “Kami 
langsung memutuskan untuk menikah di Bali. Senang sekali rasanya 
dapat membawa tamu-tamu kami mengunjungi negara lain sekaligus 
berlibur,” ujar Sepideh. Setelah mengitari kawasan Uluwatu, pilihan 
mereka akhirnya jatuh pada Khayangan Estate. “Kami tidak perlu 
 berpikir dua kali setelah melihat tempat ini. Lokasinya sangat cantik!” 
seru Sepideh.

Saat hari pernikahan tiba, Sepideh terlihat memesona dalam balu-
tan gaun rancangan Inbal Dror. “Gaun-gaun karya Inbal Dror memang 
begitu istimewa. Saat mencobanya, saya langsung mengetahui bahwa 
inilah gaun yang akan saya pakai untuk menikah dengan Max. I felt 
like a princess,” ucap Sepideh. “Semua elemen dalam pernikahan kami 
begitu indah, dan kami tidak akan pernah melupakan momen di mana 
semua orang terdekat berkumpul untuk merayakan pernikahan kami. 
I can’t wait for the many future memories to come!”

Foto: Katie Grant Photography, Lokasi: Khayangan Estate, 
Busana: Inbal Dror, Olivia Kate, Wedding organizer: Paper Diamonds, 
tata rias & ramBut: Pedro Sanchez Boutique Coiffeur, Perhiasan: Kurz 
Schmuck und Uhren, Video: The Big Films,  katering: Dijon Bali,  eVent 
rentaLs: Bali Event Hire,  musik: Eva Scolaro & Band, DJ Stevie G.,  

kue: Butter Bali, sePatu: Jimmy Choo, taBLeWare: Sangria Catering 
Bali, suVenir: Lil & Jill, undangan: Pola Artistry, mC: Bobby Tonelli, 

aksesori: Elegance At Hand
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