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APIE MUS 

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. Patikėkite savo rūpesčius mums ir leiskite padėti įgyvendinti Jūsų 

idėjas nuo ... iki .. 

 

3 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



LARNAKOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

4 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

 

Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių puokštė jaunajai ir butonierė 

jaunikiui (pageidaujamos spalvos) 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu 

 

500 € 



GAZEBO ANT JŪROS KRANTO 

5 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka ant jūros kranto gazebo 

stiliaus pavėsinėje 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas 

(kėdės, registratoriaus stalas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1200 € 



6 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

 

 

 

 

 

Gazebo ant jūros kranto priklauso viešbučiui 

Golden Bay 5* Larnakos miesto teritorijoje  

 

Galite užsisakyti civilinės santuokos paketą ir 

be apgyvendinimo šiame viešbutyje 

 

Šventinę vakarienę rekomenduotume čia tik ne 

mažiau nei 20 svečių. Kitu atveju neišvengsite 

papildomo mokesčio (minimalus vakarienės 

užsakymas 20 asmenų)  

 

Lempučių siena, aukšti balti stalai, mediniai 

stalai, permatomo atlošo kėdės, arka, stalų 

papuošimai kainuoja papildomai 

 

Viešbučio teritorijoje muzikinis fonas galimas 

iki 22.30 val. 

 

 

 

 



NAUTICAL CLUB 

7 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Nautical klube ant jūros 

kranto 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (kėdės, registratoriaus stalas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1000 € 



8 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

 

 

 

Nautical club  ant jūros kranto yra Larnakos 

miesto teritorijoje  

 

Šioje vietoje taip pat galima užsisakyti privačią 

vakarienę (rekomenduojama nuo 50 svečių) 

 

Galite užsisakyti civilinės santuokos paketą ir 

be vakarienės šioje vietoje 

 

Papildomų lempučių siena bei kitos dekoracijos 

kainuoja papildomai 

 

Šioje teritorijoje muzikinis fonas galimas iki 

02.30 val. 

 

 

 

 



LORDOS HOTEL – OCEAN DECK LOUNGE 

9 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Ocean Deck Lounge su 

vaizdu į jūrą 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (kėdės, registratoriaus stalas, kilimas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1100 € 



LEBAY BEACH HOTEL – SODAS ANT 

JŪROS KRANTO 

10 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Lebay viešbučio sode ant 

jūros kranto 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (kėdės, registratoriaus stalas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1300 € 



AYIA NAPOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

11 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių puokštė jaunajai ir butonierė 

jaunikiui (pageidaujamos spalvos) 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu 

 

500 € 



POSEIDON PAVĖSINĖ 

12 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Poseidon pavėsinėje Ayia 

Napos regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus staliukas, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

750 € 



VOTSALO PAPLŪDIMYS 

13 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Votsalo paplūdimyje Ayia 

Napos regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

800 € 



CORALLI VIETOVĖ 

14 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Coralli vietovėje Capo 

Greko regioniniame parke 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

850 € 



AYII ANARGYRI BLUE LAGOON 

15 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Ayii Anargyri Blue Lagoon 

vietoje 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

850 € 



AYII ANARGYRI BLUE LAGOON 

16 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



SIRENOS PAPLŪDIMYS 

17 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Sirenos paplūdimyje Ayia 

Napos regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

750 € 



SIRENOS PAPLŪDIMYS 

18 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



NISSI PAPLŪDIMIO PAVĖSINĖ 

19 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Adams viešbučio teritorijoje, 

Nissi paplūdimyje, pavėsinėje 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (Registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas, palapinė) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1100 € 



PROTARO MIESTO SAVIVALDYBĖ 

20 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių puokštė jaunajai ir butonierė 

jaunikiui (pageidaujamos spalvos) 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu 

 

500 € 



AYIA TRIADA PAPLŪDIMYS 

21 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Ayia Triada paplūdimyje 

Protaro regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (Registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1100 € 



PERNERA BLUE WATERS 

22 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Pernera Blue Waters 

pavėsinėje Protaro regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (Registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

700 € 



PERNERA BLUE WATERS 

23 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



ST. ELIAS SODAI 

24 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka St. Elias soduose Protaras 

regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (Registratoriaus staliukas, kėdės, 

muzikinis fonas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

700 € 



ST. ELIAS SODAI 

25 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



GERMASOGEIA MIESTO 

SAVIVALDYBĖ 

26 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių puokštė jaunajai ir butonierė 

jaunikiui (pageidaujamos spalvos) 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu 

 

500 € 



BALTOSIOS UOLOS 

27 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka prie Baltųjų uolų Limasolio 

regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus staliukas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1400 € 



BALTOSIOS UOLOS 

28 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



PAFOS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

29 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

 

Civilinė santuoka metrikacijos skyriuje 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių puokštė jaunajai ir butonierė 

jaunikiui (pageidaujamos spalvos) 

 

Konsultacija telefonu ir kitomis socialinio 

ryšio priemonėmis prieš vestuvių ceremoniją 

 

Vestuvių koordinatoriaus asistavimas 

ceremonijos metu 

 

500 € 



VESTUVIŲ STEBUKLAS 

30 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Vestuvių stebuklu 

vadinamame sode Pafoso regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, vietos dekoravimas, 

fotografavimo zona) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1450 € 



DVARAS ALASSOS 

31 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka dvare Alassos Pafoso regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1550 € 



32 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

 

 

 

 

Civilinė santuoka Alassos dvare galima tik 

pirmadieniais – penktadieniais 

 

Čia galima užsisakyti privačią vakarienę 

 

Darbo laikas iki pirmos valandos nakties, 

vėlesnės valandos kainuoja papildomai 

 

Galima užsisakyti šampano staliuką su vieno 

kąsnio užkandėlėmis 

 

Nuotakos lauks pasiruošimo kambarys (jei 

pageidaujama) 

 

 

 

 



AFRODITĖS APŽVALGOS AIKŠTELĖ 

33 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Afroditės apžvalgos 

aikštelėje Pafoso regione, Latchi miestelyje 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas ir dvi 

kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1150 € 



LATCHI LAIVŲ UOSTAS 

34 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Latchi miestelio laivų uoste 

Pafoso regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas ir dvi 

kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1150 € 



AFRODITĖS GIMIMO VIETA 

35 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Afroditės gimimo vietoje 

Pafoso regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas ir dvi 

kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1000 € 



AFRODITĖS VONIOS 

36 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Afroditės vonių vietovėje 

Pafoso regione, Latchi miestelyje 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas ir dvi 

kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1150 € 



LEMBA PAPLŪDIMYS 

37 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka Lembos paplūdimyje Pafoso 

regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas ir dvi 

kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1000 € 



LEMBA FONTANAS 

38 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka prie Lembos fontano Pafoso 

regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (arka, registratoriaus stalas ir dvi 

kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1200 € 



39 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



ISTORINĖ PEGEIA 

40 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

Civilinė santuoka istorinėje laivo dužimo 

vietoje Pegeia miestelyje, Pafoso regione 

 

Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų 

paketas (vietos papuošimai, registratoriaus 

stalas ir dvi kėdės) 

 

Registratoriaus atvykimas į šventės vietą bei 

licenzijuotas lietuvių kalbos vertėjas 

ceremonijos metu 

 

Santuokos įregistravimas/legalizavimas 

 

Santuokos sertifikatas anglų kalba 

 

Dokumentų sutikrinimas ir derinimas su 

savivaldybės darbuotojais Kipre 

 

Sezoninių gėlių 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 

1000 € 



41 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 



42 
Vestuvės Kipre tik su 

Mediterranean Escape 

REIKALINGA INFORMACIJA 

Santuokai Kipre įregistruoti reikalingi šie dokumentai: pasas arba ID 

kortelė, gimimo liudijimas, išrašas, jog esate vienišas, bei papildomi 

dokumentai ,jei esate išsiskyręs ar našlys. Esate visiškai atsakingi už šių 

Jūsų dokumentų tvarkingumą. 

 

Civilinėms ceremonijoms savaitgaliais, švenčių dienomis ir darbo 

dienomis po 17 val. taikomas papildomas mokestis 

 

Civilinėms ceremonijoms Protaro mieste, taikomas papildomas 100€ 

mokestis, esant daugiau nei 4 šventės dalyviams 

 

Fotografijose matomos dekoracijos gali skirtis nuo pateiktųjų civilinės 

santuokos pasiūlymų paketuose. Dekoracijos priklausys nuo Jūsų 

pasirinkimo bei bendro mūsų susitarimo  

Vestuvės Kipre tik su Mediterranean Escape 

Tel. Nr. +35797747633/+35799853154 

www.vestuveskipre.com 
 

Vestuves Kipre tik su Mediterranean Escape 

Vestuves Kipre 

http://www.vestuveskipre.com/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.facebook.com/vestuveskipre/
https://www.instagram.com/vestuveskipre/?hl=en
https://www.instagram.com/vestuveskipre/?hl=en
https://www.instagram.com/vestuveskipre/?hl=en

