
 

 

 

 

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 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. 

http://www.greckiepodroze.pl/


 

Zapraszamy do lektury naszej oferty pakietów i możliwości ślubów w destynacji Korfu. O ile nie 

znajdziecie w naszej ofercie miejsca, które was interesuje, prosimy o kontakt. Wspólnie 

postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Korfu jest mnóstwo plaż, ze jednak względu na 

to, iż nasza siedziba jest w stolicy, w mieście Kerkyra, dojazd naszej ekipy na odległe plaże może 

podlegać dalszej opłacie ( 50 lub 100 € wg ilości km). 

 

 

Ślub na plaży (i nie tylko ) – 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 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 :  1.550 € 

 

       

 

Pakiet srebrny  

Wszystkie usługi pakietu brązowego jak wyżej plus: 

- łuk na plaży ( żywe kwiaty za dodatkową opłatą) 

- bukiet dla Panny Młodej (łącznie z butonierką dla Pana Młodego) - podstawowy 

- 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:  2.200 € 

---------------------------------------------------------------- 

 Pakiet złoty  

Wszystkie usługi jak w pakiecie SILVER i GOLD oraz dodatkowo:  

- fryzjerka oraz makijażystka z dojazdem do hotelu 

- dywan 10 m do altanki lub łuku 

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

Cena:  2.450 € 



   

 

Ślub na Mysiej Wyspie (Pontkikonisi) 

Mała niezasiedlona wysepka, która znajduje sią o rzut beretem od stolicy. Można na nią dotrzeć łódką 

z przewoźnikiem. Jest idealna dla tych par, które chcą ceremonię w przyrodzie, lecz niekoniecznie na 

plaży. Na wysepce Pontikonisi zwłaszcza przed i po sezonie jest spokojnie i nie ma gapiów. Bilety  na rejs 

w cenie pakietu ( maks. 10 osób łącznie z naszą ekipą), jak również udekorowany stolik ceremonialny. Po 



ślubie można odbyć sesję fotograficzną na starówce miasta Kerkyra. Polecamy profesjonalnego 

fotografa!! 

 

Cena pakietu :  1.650  € 

 

Ślub na Canal d ‘Amour (Kanał Miłości) 

To miejsce jest symbolem miłości i jest idealne dla zakochanych par. Ukształtowania skalne w Sidari na 

północy wyspy przyciąga pary narzeczonych od dawien dawna. Ślubować sobie miłość tutaj  

dorównuje rangą takim miejscom, jak włoskiej Wenecji. Legenda mówi, iż te pary, które wykąpią się w 

wodach tej zatoki, pozostaną na zawsze zakochane. Ceremonia odbywa się na skale piaskowcowej z 

cudowynm widokiem na morze. W cenie pakietu udekorowany stolik oraz dojazd ekipy. Polecamy 

profesjonalnego fotografa! 

 

Cena pakietu :  1.650 € 



 

  

 

Ślub na Mon Repos (Royal Baths) 

To miejsce jest symbolem Korfu, jego dawnej królewskiej świetności oraz historycznej wartości. W 

cudownych ogrodach zaledwie 3 km od stolicy Kerkyra, w miejscu służącym dawniej rodzinie 

królewskiej, znajduje się do dziś dnia letni pałac (w którym mieszkała swego czasu habsburska 

księżniczka Sissi), ogrody oraz stylowa restauracja wraz z przepięknym drewnianym molo. To właśnie 

tutaj może odbyć się wasza luksusowa ceremonia oraz uczta. Oferta przygotowana będzie indywidualnie 

wg potrzeb pary i jej gości. Polecamy wczesną rezerwację imprezy, to ulubione miejsce ślubów na Korfu! 

 



    

 

ŚLUB SYMBOLICZNY NA KORFU 

(odnowienie ślubów, rocznice ślubne) 

Czy ślub wasz odbył się wcześniej (lub odbędzie się później), ale wy pragniecie przeżyć romantyczną 

cermonię nad morzem? Być może wzięliście ślub kościelny w Polsce, jednak marzycie o powtórce tych 

chwil w innym otoczeniu oraz o cudownej sesji fotograficznej? Ślub symboliczny to najlepszy sposób na 

zaspokojenie takich potrzeb. Oprócz ślubów symbloicznych organizujemy również obchody rocznic 

ślubnych lub odnowienie ślubów małżeńskich. W cenie pakietu udekorowany stolik, butelka szampana 

oraz symboliczny Akt Małżeństwa. 

 

Cena pakietu :  1250 €  



Usługi dodatkowe czyli czego sobie narzeczeni z reguły życzą : 

• Stolik z dekoracją - biały lub inny serwet, muszelki, tiul ( wg koloru wesela)  .........  50 euro 

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

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

b) Mieszanka kwiatów sezonowych, materiał .............................................................    65 euro 

• Łuk kwiatowy na plaży ( metalowy lub drewniany ) 

a) Podstawowy ( mniej kwiatów, więcej tkaniny) ...................................................  od.  250 euro 

b) Wykwintny ( mnóstwo różnych kwiatów, tkanina) .............................................  od.  400 euro 

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

a) Róże, mini-róże, słoneczniki, gerbery,chryzantemy ............................................... ok. 70 euro 

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

c) Calla lilly, piwonie ............................................................................................... 100 – 120 euro 

• Fotograf  

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

b) 4-godzinna sesja zdjęciowa 300 zdjęć w wersji elektronicznej .................................    600 euro 

• Profesjonajny kamerzysta – kręcenie przygotowa/ceremonii /sesji zdjęciowej /uczty .........na żądanie     

• Fryzjer dla panny młodej z dojazdem do hotelu .................................................... od  120 euro 

• Makijażystka ( wodoodporny makijaż)  ....................................................................od  120 euro 

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

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

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

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

• DJ .......................................................................................................................... wg ilości godzin 

• Sweet bar (cupcakes, świeża 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 150 euro 

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

• Rejs statkiem lub wynajem prywatnego jachtu ....................................................... na żądanie 

Dalsze usługi na żądanie 

 


