
 

 

 

 

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 

http://www.greckiepodroze.pl/


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. 

 

Zapraszamy do lektury naszej oferty pakietów i możliwości ślubów w destynacji Kreta. 

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

Wspólnie postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Krecie jest sporo plaż, ze 

jednak względu na to, iż nasza siedziba jest w mieście Chania, dojazd naszej ekipy na 

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

 

 

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 

- dekoracja na plaży – drewniany kwadratowy łuk z gazą lub tiulem, stolik 

- bukiet dla panny młodej i butonierka dla pana młodego 



- 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 Małńeństwa listem poleconym 

 

 

Cena:  1.800 € 

Pakiet Srebrny 

Wszystkie usługi pakietu podstawowego jak wyżej plus: 

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

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

- mały tort dla 10 osób ( smak wg wyboru pary) 

Cena:  2.300 € 

 

 



 Pakiet Złoty 

Wszystkie usugi jak wyżej w pakiecie podstawowym plus uslugi pakietu premium oraz:  

- fryzjerka oraz makijażystka z dojazdem do hotelu 

- dywan 10 m do altanki lub łuku 

- krzesełka dla gości ( maks. 10 sztuk) udekorowane wg koloru ślubu 

Cena:  2.600 € 

  



 

Ślub przed grecką kapliczką niedaleko Apokoronas 

Podobają wam się kapliczki, które w Grecji spotykamy prawie w każdej wsi? Nie jesteście zwolennikami 

ślubu kościelnego, jednak chętnie po ceremonii zapalicie świeczkę lub zmówicie wspólną modlitwę? W 

Grecji 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. Cena jak pakiet brązowy plus 150 € za udostępnienie kapiczki. 

   



    

Ślub w Chanii koło latarni morskiej 

Chania to przepiękne miasto historyczne położone na zachodzie Krety. Posiada bardzo dobre 

zaplecze hotelowe. Ekskluzywnie oferujemy możliwość odbycia ceremonii pod historyczną 

wenecką latarnią morską. Polecamy późne godziny popołudniowe, bowiem chodzi o miejsce 

publiczne. O ile chcecie od razu po ceremonii urządzić ucztę w pobliskiej tawernie i spróbować 

lokalnych przysmaków, Chania jest idelanym wyborem. Spacer w ulicach miasta oraz sesja 

fotograficzna uzupełni atmosferę dnia.  

   Cena:  1.800 € 

 

 



     

Ślub w ogrodzie nad morzem  

Jeżeli ważne jest dla was miejsce prywatne i nie jesteście fanami piasku, ta oferta jest dla was. 

Na pięknym zielonym trawniku tuż nad morzem może odbyć się wasza uroczysta ceremonia. 

Miejsce to jest prywatną posiadłością, której ogród pozostaje do użytku Pary Młodej i gości. 

Lokalizacja znajduje się między Chania a Rethymno, możliwość ustawienia krzesełek. 

Maksymalna ilość gości 80 osób. Łuk udekorowany wg wyboru pary kwadratowy, możliwość 

postawienia altanki z podium za dodatkowe 200 euro. 

Cena pakietu : 1.800 € plus wynajem : 

- na ceremonię: 700 € 

- na ceremonię i ucztę ( w formie cateringu, dodatkowo płatnε) 

1.500 €  

         



  

Ceremonia ślubna z przyjęciem w rustic winiarni 

O ile bardziej niż na plaży wolicie urządzić swój ślub w prywatnym miejscu i jednocześnie 

jesteście fanami dobrego greckiego wina, mając zarazem okazję urządzić ucztę bez 

konieczności przemieszczania się, to opcja dla was. Oferujemy Państwu gustowną winiarnię w  

stylu rustic, w której może odbyć się stylowa ceremonia oraz przyjęcie. Możliwość wynajmu na 

samą cermonię lub ceremonię ślubną oraz ucztę. Na żądanie przesyłamy bardziej 

szczegółowe informacje. 

Cena pakietu : 1.800 € plus wynajem : 

- na samą ceremonię: 350 € 

- ceremonia+uczta (w formie cateringu, dodatkowo płatne) od 900 € 

 



  

ŚLUB SYMBOLICZNY  

(odnowienie ślubów, rocznice ślubne) 

Wzięliście szybki ślub w Polsce, lecz pragniecie przeżyć romantyczną cermonię nad 

morzem raz jeszcze? Być może ze względu na różne okoliczności nie udało wam się 

urządzić wesela marzeń i pragniecie w spokoju intymnie przeżyć te najpiękniejsze 

chwile? Być może przygotowanie dokumentów potrzebnych do ślubu za granicą, jest 

dla was zbyt czasochłonne, wted oferta ślubu symbolicznego jest dla was. W podobny 

sposób możemy zorganizować dla Państwa obchody rocznicy ślubu lub odnowienie 

ślubów małżeńskich. W cenie pakietu udekorowany stolik, kwadratowa brama ślubna, 

butelka szampana oraz symboliczny Akt Małżeństwa. Altanka ilustracyjna z dopłatą 200 

euro. 

Cena pakietu :  1.600 €  

 

Dla większych grup ( powyżej 20 osób) oferujemy możliwość 

urządzenia ceremonii ślubnej na Krecie w ogrodzie 

oliwnym lub posiadłości wiejskiej.   

 



Usługi dodatkowe czyli czego sobie narzeczeni z reguły 

życzą : 

• Fotograf ( portrery ślubne, ceremonia, dekoracje- USB)  ..................................  400 eur 

• Fotograf kolejny dzień – inna lokalizacja, sesja narzeczeńska ...................... wg umowy 

• Sesja zdjęciowa przygotowań pary ..................................................................... 170 eur 

• Dwugodzinna sesja z uczty po ślubie i zabawy .................................................. 170 eur 

• Bukiet dla Panny młodej ( wg rodzaju kwiatów) ......................................... 60 – 100 eur 

• Fryzjer ................................................................................................................. 150 eur 

• Makijaż ślubny ( wodoodporny) .........................................................................  150 eur 

• Mały tort .............................................................................................................   40 eur 

• Toast dla pary młodej ( maks 8 osób, kieliszki, szampanierka) ........................... 30 eur 

• Tort na zamówienie ........................................................................................ od 60 eur 

• Duża altanka i podium ........................................................................................  200 eur 

• Krzesełka ( zwykłe) .........................................................................................  5 eur/ szt. 

• Krzesła ekskluzywne ( Tiffany, Chiavari) .........................................................  7 eur/szt. 

• Uczta ( kolacja ) na plaży...................................................................... od 200 euro/parę 

• Uczta ( kolacja ) w restauracji........................................................................ na żądanie 

• Muzyka na żywo ( gitar, skrzypce, lira), DJ .......................................... od 150 eur/godz. 

• Tancerz kreteńskich tańców 1,5 godz. ............................................................... 250 eur 

• Dekoracje kwiatowe ( styl wg wyboru) ........................................................... na żądanie 

• Kamerzysta, drone ........................................................................................  na żądanie 

• Sweet bar  lub vintage van – mobile bar ........................................................ od 350 eur 

  

Dalsze usługi na żądanie 

 


