
 

 

 

 

Greckie Podróże Iza Napierała 

www.greckiepodroze.pl      
tel. +48 664-747-678  
 

Jeżeli chcecie, by ten najważniejszy, najbardziej wyjątkowy dzień życia rozpoczął 
Waszą wspólną drogę w magiczny sposób i w nietuzinkowych okolicznościach, 
pomożemy Wam zrealizować ten cudowny pomysł. Ślub w Grecji to nie tylko 
przeurocza ceremonia w malowniczych miejscach. Taka forma zaślubin daje 
niepowtarzalną okazję, by od razu rozpocząć podróż poślubną. To połączenie dwóch 
wydarzeń w jednym – wesela i miesiąca miodowego. Idealny wybór dla tych par, które 
chcą spędzić swój wymarzony dzień  w wąskim gronie rodzinnym lub tylko we dwoje w 
najbardziej romantycznych okolicznościach. 

Dzięki nam Wasz ślub stanie się najpiękniejszym dniem waszego życia. Ślub w Grecji 
można odbyć w miejscach, o których każda para młoda marzy. W większości 
wypadków dostosowujemy się do życzenia Pary Młodej.  Zastanawiacie się nad 
wyjątkową plażą, nad klifem, nad tarasem hotelu? Lub może nad brzegiem morza, 
śliczną kapliczką lub innym przecudnym greckim miejscem? Takie marzenia mogą się 
spełnić. Zajmujemy się organizacją ślubów od A do Z. Pomagamy w kompletowaniu 
potrzebnych dokumentów, a także zajmujemy się ich tłumaczeniem na język grecki. 
Organizacja ślubów nie jest ograniczona sezonem turystycznym. Jednak ze względu 
na pogodę polecamy zaplanować ślub na wiosnę, lato lub jesień. W Grecji jest ponad 
300 dni słonecznych w roku, a więc troska o pogodę schodzi na drugi plan. Ze względu 

http://www.greckiepodroze.pl/


na to, że cała nasza ekipa mieszka w Grecji, potrafimy zadbać o parę młodą oraz gości 
weselnych tak, by czuli się jak u siebie w domu. 

 

Zapraszamy do lektury naszej oferty pakietów i możliwości ślubów w destynacji 

Kefalonia. O ile nie znajdziecie w naszej ofercie miejsca, które was interesuje, prosimy 

o kontakt. Wspólnie postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Kefalonii jest 

sporo plaż, ze jednak względu na to, iż nasza siedziba jest w rejonie płd-wsch wyspy w 

miejscowości Poros, dojazd naszej ekipy na odległe plaże może podlegać dalszej 

opłacie (50 lub 100 € wg ilości km). 

 

Ślub na plaży ( i nietylko ) – pakiet brązowy 

 

- tłumaczenia 4 dokumentów z polskiego na grecki (2x Akty Urodzenia, 2x Zaświadczenie) 

- tłumaczenie nowo wydanego Aktu Małżeństwa z greckiego na polski 

- wszelkie konsultacje dotyczące ślubu, miesjca ceremonii, rezerwacja miejsca ślubu i     

   urzędnika (może podlegać dopłacie przy oddalonych miejscach) 

- zdanie w dokumentów w urzędzie  i uzupełnienie formularzy potrzebnych do ślubu 

- wszelkie opłaty administracyjne i ich uregulowanie 

- asystencja naszej konsultantki ślubnej, spotkanie po przyjeździe, tłumaczenie ceremonii  

- załatwienie wydania Aktu Małżeństwa 



- załatwienie 2 świadków o ile para nie ma własnych 

- załatwienie muzyki do ceremonii ( utwory wybiera para i przesyła agencji w formacie mp3)  

- przesłanie parze przetłumaczonego Aktu Małżeństwa listem poleconym 

 

 

Cena:  1.400 € 

Pakiet Srebrny 

Wszystkie usługi pakietu brązowego jak wyżej plus: 

- łuk na plaży ( altanka i żywe kwiaty za dodatkową opłatą) 

- bukiet dla Panny Młodej (łącznie z butonierką dla Pana Młodego) z róż, róż miniaturowych, 

słoneczników, chryzantem lub gerber 

- fotograf – 1,5 do 2 godzinowa sesja, efekt min. 100 zdjęć w postaci elektronicznej 

- wino musujące ( 1 butelka dla max. 8 osób, szampanierka, kieliszki) 

Cena:  1.990 € 

 

 



 Pakiet Złoty 

Wszystkie usługi jak wyżej w pakiecie brązowym oraz srebrnym plus:  

- fryzjerka oraz makijażystka z dojazdem do hotelu 

- dywan 10 m do altanki lub łuku 

- mały tort dla maks. 10 osób, smak do wyboru 

Cena:  2.300 € 

  



 

Ślub przed grecką kapliczką 

Po Kefalonii rozsianych jest sporo większych lub mniejszych kościołów i kapliczek. Wszystkie 

należą do greckiego kościoła prawosławnego, a więc śluby par innego wyznania odbywają się 

przed kapliczką w postaci ceremonii cywilnej. Kapliczki te pozostają jednak otwarte i 

zapraszają do krótkiej modlitwy, zapalenia świeczki a nawet zrobienia zdjęć. Polecamy :  

Kapliczka św. Jerzego w Skali ................... udostępnienie 100 € 

Kapliczka hotelu Apostolata .............  wynajem od 0 ( con. 7 dni pobytu w hotelu oraz uczta 

weselna a la carte) do 500 € dla niezakwaterowanych 

Kapliczka św. Krzysztofa Lakithra ................... wynajem 350 € 

Kaplica Profitis Ilias Mavrata ................. udostępnienie 150 € 

   

Cena pakietu :  1.400 € + cena wynajmu 



 

Ślub na jeziorze jaskini Melissani – pakiet srebrny 

Chodzi o jedyną i niepowtarzalną okazję ślubu w jaskini z jeziorem, o której legenda głosi, że 

mieszkały w niej nimfy. W tej niezwykłej grocie zawalił się dawno temu strop, dzięki czemu 

promienie słońca przenikają przez otwór do jaskini. Para młoda i goście weselni wsiadają do 

łódek, prowadzonych przez miejscowych wioślarzy a cała ceremonia odbywa się w świetle 

błękitu, turkusu oraz akwamaryny, w otoczeniu stalagmitów i stalaktytów. Uroku ceremonii mogą 

dodać dźwięki gitary i mandoliny. Perełką jest sesja zdjęciowa pary młodej, która wyjątkowo 

może zejść również na wysepkę jaskini (publiczność ma wstęp wzbroniony). Pakiet zawiera 

opłatę za wejściówki do jaskini, jak również specjalne zezwolenie na ślub. Dalej w cenie pakietu 

fotograf ( 2-godzinna sesja zdjęciowa), bukiet dla Panny Młodej oraz toast z wina musującego ( 1 

butelka). 

Cena :  1.990 € 

                 

 



 

Ślub na tarasie wynajętej willi  

Taki wariant ślubu może spodobać się tym parom, które wolą ceremonię prywatną a zarazem 

cenią sobie komfortu. Na wyspie znajdziemy mnóstwo will prywatnych, w których można 

spędzić wakacje i właśnie tam w ogrodzie, najczęściej z widokiem na morze może odbyć się 

ceremonia ślubna. Każda z will dysponuje własnym tarasem, basenem, grillem a co 

najważniejsze – cudownymi widokami. Unikamy dodatkowych opłat za wynajem miejsca 

ślubu, mając zarazem pod ręką dobre zaplecze – kuchnię oraz pokoje do odpoczynku gości 

lub dzieci. Wprost z kuchni można serwować własne dania i napoje, można też wynająć firmę 

cateringową. Pakiet willa zawiera wszelkie usługi pakietu brązowego wraz z przyjazdem 

celebranta do willi.  

Cena:  1.400 € + cena wynajmu willi (od 800 €/tydzień) 

                       



                      

 

Ślub na pokładzie łodzi ( jachtu) 

Grecja to kraj morski, ziemia, która otoczona jest z trzech stron morzem. Grecja kojarzy nam 

się z latem, wakacjami a wakacje z kąpielą morską. Gdzie lepiej można odpocząć, aniżeli na 

morzu? Prywatna łódź lub łódeczka, szumiące fale, cudowne widoki i kąpiel morska mogą stać 

się miejscem wymarzonego ślubu. Ceremonia ślubna może odbyć się wprost na pokładzie 

statku w towarzystwie kapitana oraz marynarzy. Istnieje też możliwość wynajmu jachtu po 

ślubie, by umilić gościom dzień. Załoga statku turystycznego HERMES może zabrać Państwa 

na niedostępną plażę, którą znają tylko miejscowi a nawet potrafi przygotować na plaży dania 

z grillu ( maks. 40 gości, dania dodatkowo płatne). www.hermescruises.com 

Cena:  1.800 € (pakiet podstawowy z 2-godz.wynajmem łodzi)   

 

 



      

Ślub koło latarni morskiej z przyjęciem w Argostoli 

Latarnie kojarzą nam się z romantyczną atmosferą, zachodem lub wschodem słońca oraz 

bryzą morską. Nie inaczej jest w Argostoli, gdzie na zachodnim cyplu położona jest urokliwa 

latarnia morska oraz tuż obok znajdująca się nowoczesna restauracja „Katavothres“. 

Ceremonia może odbyć się zarówno pod restauracją nad morzem, jak również kilkadziesąt 

metrów dalej koło latarni św.Teodora. Idelane miejsce dla miłośników zachodów słońca oraz 

tych grup, które chcą odbyć ceremonię i ucztę w jednym miejscu. Kolacja wg uzgodnień 

dodatkowo płatna.   

Cena pakietu :  1.400 € 

  



        

ŚLUB SYMBOLICZNY  

(odnowienie ślubów, rocznice ślubne) 

Czy ślub wasz odbył się wcześniej, ale wy pragniecie przeżyć romantyczną cermonię raz 

jeszcze nad morzem? Być może chodziło o szybką i formalną ceremonię a wy marzycie o 

powtórce tych chwil w innym otoczeniu? W podobny sposób możemy zorganizować dla 

Państwa obchody rocznicy ślubu lub odnowienie ślubów małżeńskich. W cenie pakietu 

udekorowany stolik, butelka szampana oraz symboliczny Akt Małżeństwa. 

      Cena pakietu :  1200 €  

 



Usługi dodatkowe czyli czego sobie narzeczeni z reguły 

życzą : 

• Stolik z dekoracją - biały lub inny serwet, muszelki, tiul ( wg koloru wesela)  .........  40 euro 

• Stolik z dekoracją z żywych kwiatów ( wg rodzaju kwiatów)  

a) Róże, tiul .................................................................................................................    40 euro 

b) Mieszanka kwiatów sezonowych, materiał ..............................................................   55 euro 

• Łuk kwiatowy na plaży ( metalowy lub z bambusa ) 

a) Podstawowy ( mniej kwiatów, więcej tkaniny) ...................................................  ok.  200 euro 

b) Wykwintny ( mnóstwo różnych kwiatów, tkanina) .............................................  ok.  350 euro 

• Altana na plaży ( z bambusu lub drewniana, gaza dek.) ..................................  ok.   250 euro 

• Altana na plaży ( jak powyżej plus dekoracja kwiatowa)....................................  ok.  400 euro 

• Bukiet dla Panny młodej ( wraz z butonierką dla Pana młodego) 

a) Róże, mini-róże, słoneczniki, gerbery, lilie .............................................................. ok. 60 euro 

b) Hortensje, polne kwiaty lub nne kwiaty sezonowe (mieszanka)........................... 80 - 100 euro 

c) Calla lilly, piwonie ............................................................................................... 100 – 130 euro 

• Fotograf  

a) 2-godzinna sesja zdjęciowa ( min. 150 zdjęć w wersji elektronicznej) ................... 400 euro 

b) 4-godzinna sesja zdjęciowa ( min. 300 zdjęć w wersji elektronicznej ..................    550 euro 

• Profesjonalny kamerzysta – 2 h ceremonia oraz sesji zdjęciowej pary młodej .......  na żądanie 

• Pozostałe usługi kamerzysty – przygotowania, ceremonia, tort, dodatkowe filmowanie pary 

innego dnia, drone  ...................................................................................................  na żądanie       

• Fryzjer dla narzeczonych( obu) z dojazdem do hotelu .........................................   od 120 euro 

• Makijażystka ( wodoodporny makijaż)  .................................................................   od  100 euro 

• Fryzjer + makijażystka pakiet promocja .............................................................     200 euro 

• Tort ślubny ( cena za kg, dekoracje dodatkowo płatne) ............................ ............    20 euro 

• Szampan dla Pary młodej ( wraz z ice boxem, kieliszkami) ...................................    30 euro 

• Krzesła dla gości z białą powłoczką, tiul wg wyboru ............................................    7 euro/ szt. 

• Krzesła Chiavari lub Tiffany ................................................................................    10 euro/ szt. 

• Latarnie duże, średnie, mniejsze ........................................................................od 10 euro/ szt. 

• Pochodnie ( z bambusa) różnej wielkości ......................................................... od 10 euro/ szt. 

• Taksówka ( wg ilości km) .......................................................................................  na żądanie 

• Uczta weselna ......................................................................................................... wg umowy 

• Sweet bar (cupcakes, śwoeża lemoniada, woda dla gości, dokoracje ).................. od 100 euro 

• Muzyka na żywo (do ślubu lub na ucztę – saksofon, gitara, mandolina)......  od 120 euro/godz. 

• Sesja zdjęciowa z koniem ......................................................................................... od 70 euro 

• Fajerwerki, balony helowe, ognie sztuczne ............................................................ na żądanie 

Dalsze usługi na żądanie 


