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www.greckiepodroze.pl 

tel. +48 664-747-678  

 

http://www.greckiepodroze.pl/


 

EL VIENTO 

Cudowny taras widokowy w miejscowości Megalochori, na uboczu, zdala od zgiełku. 

Taras posiada tradycyjny charakter dzięki obecności słynnych stuletnich 

santoryńskich wiatraków. Cała przestrzeń została starannie i luksusowo odnowiona. 

Boskie widoki na zachód słońca oraz możliwość spędzenia nocy poślubnej w 

apartamencie (osobno płatne - promocja dla nowożeńców) są dodatkowym plusem 

tego miesjca. Polecamy! 

W cenie:  

• Biały lub drewniany łuk z białymi zasłonkami  

• Biały stolik pod łuk 

• Krzesła dla gości 

• Zaplecze dla Pary Młodej i gości na czas ceremonii/ uczty 

 wynajem tarasu na cermonię ( bez uczty):  

 10.00 – 15.00 godz. 500 euro/ 1 h,  powyżej 20 osób obowiązkowe 2 

h wynajmu 

 wynajem tarasu na cermonię wraz z ucztą:  

17.00 – 01.00 godz.  1650 euro za 6 h korzystania, każda 

następna godzina 300 euro ( w cenie zaplecze dla pary i gości) 

(w obu przypadkach obowiązkowe korzystanie z menu napojowego, cennik na 

żądanie) 



 

VILLA  SANTA IRINI 

Ten cudowny taras znajduje się w miasteczku Pyrgos. Możemy stąd podziwiać 

widoki zapierające dech w piersiach. Polecamy dla mniejszych ślubów – do 20 osób. 

Maksymalna ilość gości: 45 osób, czas wynajmu 1 godz., każda dalsza godzina 186 

eur, w cenie:  

• Gazebo z białymi zasłonkami 

• Ice-box na szamapana, kieliszki 

• Latarnie 

• Butelka wody dla każdego gościa 

• Stereo system 

• Talerze i widelce na tort, podstawka pod tort 

CENA:  2-20 osób   500 euro 

  20-45 osób 600 euro 

Dodatkowo płatne:   krzesełka z białym pokrowcem 7 euro/krzesło 

   Krzesełka Chiavari 10 euro/krzesło 

   Czerwony dywan 80 euro 

   Biały dywan  130 euro 

 



 

TARAS ANDROMEDA 

Ten śliczny taras znajduje się w miejscowości Imerovigli. Możemy stąd podziwiać 

widoki na kalderę a taras nadaje się przede wszystkim na mniejsze śluby do 35 osób 

( maks. ilość gości).  

Czas wynajmu 1 godz. plus czas potrzebny do przygotowania. W cenie:  

• Gazebo z białymi zasłonkami 

• Stolik do ceremonii z białym obrusem 

• 2 kelnerów 

• Kieliszki do szampana 

• Talerze i widelce na tort 

• Krzesła z białą powłoczką 

CENA:  - od 10 Maja do 30 września 

do 10 osób 580 euro, za każdego dodatkowego gościa 10 euro 

  - od 1 kwietnia do 9 Maja oraz od 1 do 31 października 

 do 10 osób 430 euro, za każdego dodatkowego gościa 10 euro 

Dodatkowo płatne:   menu weselne 

Możliwość udostępnienia tarasu za jedyne 390 euro na oświadczyny i rocznice 

ślubne, przy tej okazji proponujemy kolację przy świecach, menu na żądanie. 

 



 

SANTO WINES 

• Wynajem tarasu możliwy od godz. 10 do zachodu słońca (po godz. 16 tylko 

dla przyjęć) 

• Maksymalna ilość gości: 100 osób 

W cenie:  

• Białe krzesełka Chiavari dla wszystkich gości 

• Gazebo z białymi zasłonkami 

• Biały stolik ceremonialny 

• Osiem białych latarni 

• Czerwony dywan 

• System nagłożnienia  

• Lampka wina dla każdego z gości 

• Parasole przeciwsłoneczne 

CENA:  2-25 osób   950 euro 

         26-60 osób 1.150 euro 

  61-100 osób 1.350 euro 

dodatkowo:  możliwość urządzenia przyjęcia dla gości, dodatkowo płatne 

 



 

LE CIEL 

• Maksymalna ilość gości: 80 siedzących osób 

• Czas wynajmu : 10.00 – 13.00 ( 2 godziny, możliwość przedłużenia za opłatą) 

W cenie:  

• Gazebo z białymi zasłonkami 

• Białe krzesełka Chiavari z szarym zamszowym siedzeniem 

• Cztery białe dekoracyjne latarnie 

• Stolik pod gazebo 

• Stereo system 

CENA:  2-10 osób   850 euro, za każdych kolejnych 10 osób 120 euro 

Dodatkowo płatne:   obowiązuje korzystanie z drinków baru tarasu 

ozdobny żyrandol na gazebo w cenie 100 euro 

Ceremonia oraz wynajęcie tarasu na uroczystą kolację z DJ 

(uroczyste menu osobno płatne): 

Czas wynajmu: 16.00 – 1.00, obowiązuje korzystanie z pakietu drinków w barze 

 



 

SANTORINI GEM 

Duży luksusowy taras w miejscowości Pyrgos, który przyciąga pary z całego świata 

• Czas wynajmu na samą ceremonię 12:30 – 14:00 (1,5 godziny), każda kolejna 

godzina 150 euro 

W cenie:  

• Gazebo z białymi zasłonkami 

• Stolik do ceremonii, biały obrus 

• Krzesełka z białymi pokrowcami wg ilości gości 

• Stereo system 

• Latarnie duże białe 

• Żyrandol 

• Suita dla Panny Młodej ( 1 godzina przed ślubem) 

CENA:  2-10 osób   1000 euro 

 Opłata za każdego dalszego gościa 10 euro/os.( dzieci do lat 12 bezpłatnie) 

dodatkowo:  woda w butelkach dla wszystkich gości bezpłatnie 

Opcja ceremonia + wynajem tarasu na ucztę weselną  

Taras z gazebo jak wyżej , dostępny od 17.00 do 00.30 następnego dnia. W cenie 

suita dla Panny młodej ( na cały czas przyjęcia ) oraz pozostałe usługi wymienione 

wyżej, woda w małych ( 0,5 l butelkach) bezpłatnie dla wszystkich gości. Koszt uczty 

dodatkowo wg wyboru menu ( zasyłamy). 

CENA:  2-160 osób   4.000 euro   



 

VENETSANOS WINERY  

• Maksymalna ilość gości 120 osób 

W cenie:  

• Stolik i biały obrus 

• Krzesła dla gości 

• Parking dla gości 

• 5 dużych latarni oraz 5 małych latarni 

 

CENA:  2-10 os. 600 €  

15 euro za każdego dodatkowego gościa 

Wynajem białego gazebo 150 euro 

 



 
                                          

SUITES OF THE GODS 

• Taras położony na urokliwej kalderze w wiosce Megalochori 

• Liczba gości od 2 do 200 osób 

• Czas wynajmu 2 godziny 

W cenie:  

• Oryginalna altanka z welonem 

• Krzesła typu „Chiavari” dla wszystkich gości 

• System stereo z głośnikami  

 

CENA:  2-16 os. 720 €  

12 euro za każdego dodatkowego gościa 

możliwy czas ceremonii: 10.00 -12.00, 13.00 – 15.00, 16.00 – 18.00, 19.00 – 21.00 

Możliwość wynajmu tarasu w opcji ceremonia + uczta, koszt za 8 godzin korzystania 

wynosi 3.700 eur ( od 10.00 do 01.00 w nocy, możliwość przedłużenia) 

 

 

 

 



Polecamy zarezerwować wybrany taras jak 

najszybciej. Niektóre tarasy są rezerwowane przez 

pary młode nawet z 2-3 letnim wyprzedzeniem. 

Rezerwacja zostaje potwierdzona dopiero po 

dokonaniu przelewu 50 % sumy wynajmu na konto 

biura lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu za 

wynajem tarasu. 

 


