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  1. APIE MUS  
 
 
 
 

Vestuvės Kipre tik su Mediterranean Escape 

 
Kipras dar kitaip vadinamas meilės sala. Legenda pasakoja, kad grožio, meilės 

ir vaisingumo deivė Afroditė gimė iš jūros bangos, atsimušusios į Kipro salos 

uolą. Todėl nuo senų laikų įsimylėjėliai atvyksta į šią salą ne tik dėl saulės, 

žydros jūros, žydinčių gėlių, bet ir siekdami šios graikų deivės palaiminimo… 

Esame profesionalai kelionių industrijoje. Mes esame čia, kad jūsų atostogos ir 

šventė būtų nepamirštamos. Teikiame visų rūšių paslaugas susijusias su 

atostogomis ir švenčių organizavimu Kipre. Palikite savo rūpesčius mums ir 

leiskite padėti įgyvendinti Jūsų idėjas nuo ... iki .. 

 

 
 



 

 
Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su savivaldybės 

darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių 

ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus 

asistavimas ceremonijos 

metu; 

 

Fotografo paslaugos ceremonijos 

metu 

 

Kaina: 500 € 

  2. LARNAKOS MIESTAS  
 
 
 
 

2. 1 LARNAKOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 

 



 
 
 

Civilinė santuoka ant jūros kranto „gazebo“ 

stiliaus pavėsinėje; 

 

„Gazebo“ pavėsinės nuoma bei minimalus 

dekoracijų paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 1200 € 

2.2 „GAZEBO“ ANT 
JŪROS KRANTO 

 
 



 
 
 

Civilinė santuoka ant jūros kranto Nautical 

Club teritorijoje; 

 

Ceremonijos vietos nuoma bei minimalus 

dekoracijų paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 900 € 

2. 3 NAUTICAL CLUB 
 
 

 



 
 

 
Civilinė santuoka ant jūros kranto sodelyje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 1100 € 

2. 4 LORDOS BEACH HOTEL – PAPLŪDIMIO/SODO VIETA 
 
 
 



 
 

 
Civilinė santuoka „Ocean Deck Lounge“; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 1000 € 

2. 5 LORDOS BEACH HOTEL – OCEAN DECK LOUNGE 
 
 
 



3. 3 NAUTICAL CLUB 

 

 
Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su savivaldybės 

darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių 

ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus 

asistavimas ceremonijos 

metu; 

 

Fotografo paslaugos ceremonijos 

metu 

 

Kaina: 500 € 

  3. AYIA NAPA  
 

 

3.1 AYIA NAPOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Civilinė santuoka „Poseidon“ pavėsinėje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

. 

 

Kaina: 750 €* 
*vestuvės savaitgalį taikomas papildomas 

200€mokestis savivaldybei. 

3.2 „POSEIDON“ PAVĖSINĖ 
 
 
 



 
 
 

Civilinė santuoka Votsalo paplūdimyje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

. 

 

Kaina: 800 €* 

*vestuvės savaitgalį taikomas papildomas 

200€mokestis savivaldybei. 

3.3 VOTSALO PAPLŪDIMYS 



 
 
 

Civilinė santuoka Coralli vietovėje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 850 €* 

*vestuvės savaitgalį taikomas papildomas 

200€mokestis savivaldybei. 

3.4 CORALLI VIETA 



 
 

 
Civilinė santuoka Ayii Anargyri – Blue Lagoon 

vietovėje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

. 

 

Kaina: 850 €* 
*vestuvės savaitgalį taikomas papildomas 

200€mokestis savivaldybei. 

3.5 AYII ANARGYRI – BLUE LAGOON 
 

 



 
 
 
 

Civilinė santuoka Sirens paplūdimyje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 750 € 

3.6 SIRENS PAPLŪDIMYS 
 

 



 
 

Civilinė santuoka „Gazebo“ ant jūros kranto; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

 

Kaina: 1050 €* 
*vestuvės savaitgalį taikomas papildomas 

200€ mokestis savivaldybei. 

3.7 „GAZEBO“ ANT JŪROS KRANTO 
 
 

 



  4. PROTARAS  
  
 

4.1 AYIA TRIADA PAPLŪDIMYS 
 
 
 
 

 
Civilinė santuoka Ayia Triada paplūdimyje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

Muzikinis fonas ceremonijos metu; 

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

Kaina: 700 €* 

*jei daugiau nei 4 žmonės (įskaičiuojant 

jaunuosius) papildomas 100€ mokestis 

savivaldybei. 



 

 
Civilinė santuoka Pernera Blue Waters vietovėje 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

Muzikinis fonas ceremonijos metu;  

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

Kaina: 700 €* 

*jei daugiau nei 4 žmonės (įskaičiuojant 

jaunuosius) papildomas 100€ mokestis 

savivaldybei. 

4.2 PERNERA BLUE WATERS 
 
 
 



 

 
Civilinė santuoka St Elias vietovėje; 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas; 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą; 

 

Licenzijuotas Lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu; 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas; 

Santuokos sertifikatas anglų kalba; 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre; 

 

Rožių puokštė jaunajai ir butonierė jaunikiui 

(pageidaujamos spalvos); 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją; 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu; 

Muzikinis fonas ceremonijos metu;  

 

Fotografo paslauga ceremonijos metu. 

Kaina: 700 €* 

*jei daugiau nei 4 žmonės (įskaičiuojant 
jaunuosius) papildomas 100€ mokestis 

savivaldybei. 

4.3 ST ELIAS SODAI 
 
 
 
 



Ceremonijoms šeštadieniais ir sekmadieniais ir/arba ne darbo valandomis nuo 17.00 valandos taikomas 
100€ papildomas mokestis. 

 

Reikalingi dokumentai civilinei santuokai: 

1. Poros gimimo liudijimai (išrašai gauti iš metrikacijos skyriaus); 

2. Poros šeimyninio statuso patvirtinimas (vieniša/s, išssiskyrusi/ęs, našlė/ys (reikalingas mirties liudijimas)); 

Gimimo liudijimai ir šeimyninę padėtį patvirtinantys dokumentai turi būti išversti į anglų kalbą licenzijuoto 
vertėjo ir užtvirtinti „Apostiles“ antspaudu notaro biure. Dokumentų išdavimo data turi būti ne senesnė nei 
3 mėnesių iki 
planuojamos vestuvių datos. 

3. Pasai ar asmens tapatybės kortelės . 
 

Papildomos paslaugos: 

-jaunavedžių pervežimas iš/į oro uosto į viešbutį; 

-papildomos dekoracijos pagal pageidavimą; 

-papildomų kėdučių nuoma; 

-kaspinų nuoma; 

-šampano staliukas; 

-suknelės nuoma; 

-makiažas; 

-šukuosena; 

-papildomos fotografo paslaugos pagal poros pageidavimus; 
-romantiška vakarienė po ceremonijos; 

-apgyvenimo paslaugos; 

-pramogos, užsakomosios ekskursijos. 

5 PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

 

 
 

Kontaktai: 
El. Paštas: vestuveskipre@gmail.com 

Kontaktinis telefonas: +35799853154 (CY), +35797747633 
(CY) Blog‘as: https://vestuveskipre.wordpress.com/ 

Facebook tinklalapis: 
https://www.facebook.com/vestuveskipre/ Instagram 

paskyra: @vestuveskipre 

mailto:vestuveskipre@gmail.com
https://vestuveskipre.wordpress.com/
http://www.facebook.com/vestuveskipre/

