Vestuvės Kipre
Kuriame Šventę Jums

kontaktai
El. Paštas - vestuveskipre@gmail.com
Facebook - www.facebook.com/vestuveskipre
Instagram - www.instagram.com/vestuveskipre
Tinklalapis - www.vestuveskipre.com
Whatsapp/viber - +35797747633

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 ..
Nuoširdžiai mylime savo darbą, todėl kiekvienoje šventėje
stengiamės sukurti kažką naujo, originalaus ir nepakartojamo.
Su Meile,
Vestuvės Kipre. Kuriame Šventę Jums
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Larnakos miesto savivaldybė
Gazebo ant jūros kranto
Lebay hotel - sodas su vaizdu į jūrą
Ocean deck lounge
Lordos beach hotel - Sodas su vaizdu į jūrą
Ayia napa miesto savivaldybė
Poseidon venue
Votsalo paplūdimys
Coralli vietovė
Ayii anargyri - blue lagoon
Sirenos paplūdimys
Ayia thekla
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Protaras miesto savivaldybė
Pernera blue waters
st elias sodai
Limassol miesto savivaldybė
Baltosios uolos
Ceremonijos viešbučiuose
Paphos miesto savivaldybė
Amžinos meilės žemė
Aphroditės apžvalgos aikštelė
Latchi laivų uostas
Afroditės gimimo vieta
Lemba paplūdimys
Lemba fontanas
Istorinė peyia
St george paplūdimys
Reikalinga informacija

LARNAKOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
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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
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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

1400€

Lebay hotel - sodas su vaizdu į jūrą
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Civilinė santuoka viešbučio teritorijoje sode
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(baltos chiavari stiliaus kėdės, registratoriaus
stalas)
Garso aparatūra su fonine muzika, belaidis
mikrofonas bei techninė pagalba
Pasveikinimo gėrimas po ceremonijos
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

2000€

Ocean Deck Lounge
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Civilinė santuoka viešbučio teritorijoje “Ocean
Deck Lounge”
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(baltos kėdės, registratoriaus stalas, baltas arba
raudonas kilimas)
Garso aparatūra su fonine muzika, belaidis
mikrofonas bei techninė pagalba
Putojantis vynas jauniesiems
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

1000€

Lordos beach hotel - sodas su vaizdu į jūrą
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Civilinė santuoka viešbučio teritorijoje sode su
vaizdu į jūrą
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(baltos kėdės, registratoriaus stalas, baltas arba
raudonas kilimas, palapinė)
Garso aparatūra su fonine muzika, belaidis
mikrofonas bei techninė pagalba
Putojantis vynas jauniesiems
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

1100€

Ayia napa miesto savivaldybė
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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 venue
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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
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Civilinė santuoka Votsalo paplūdimyje
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

800€

Coralli vietovė
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Civilinė santuoka Coralli vietovėje
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

850€

Ayii anargyri - blue lagoon
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka Ayii Anargyri - Blue lagoon
vietovėje
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, muzikinis fonas,
dekoracijas galima pažiūrėti čia)
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€

Sirenos paplūdimys
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Civilinė santuoka Sirenos paplūdimyje
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, muzikinis fonas,
dekoracijas galima pažiūrėti čia)
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€

Ayia thekla
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Civilinė santuoka Ayia Thekla paplūdimyje
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

850€

protaras miesto savivaldybė
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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€

Pernera blue waters
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Civilinė santuoka Pernera Blue Waters
pavėsinėje
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(registratoriaus staliukas, muzikinis fonas,
dekoracijos)
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
●
●

●
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Civilinė santuoka St Elias soduose
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(registratoriaus staliukas, muzikinis fonas,
dekoracijos)
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€

Limassol miesto savivaldybė
●
●
●
●
●
●
●

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
●
●
●

●
●
●
●
●
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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

1500€

Ceremonijos viešbučiuose
Civilinė santuoka viešbutyje Limassolyje
Bendradarbiaujame su įvairiais viešbučiais, kurie savo
teritorijoje turi gazebo ant jūros kranto arba sodelius, kur
organizuoja civilines (arba simbolines) ceremonijas
Šie pasiūlymai yra personalizuoti, todėl mielai kviečiame
susisiekti su mumis dėl detalesnės informacijos
El. Paštas - vestuveskipre@gmail.com
Facebook - www.facebook.com/vestuveskipre
Instagram - www.instagram.com/vestuveskipre
Tinklalapis - www.vestuveskipre.com
Whatsapp/viber - +35797747633

paphos miesto savivaldybė
●
●
●
●
●
●
●

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€

Amžinos meilės žemė
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka “Amžinos meilės žemė” vietoje,
Pomos kaime, Paphos regione
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(kėdės, registratoriaus staliukas, muzikinis
audio)
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€

Afroditės apžvalgos aikštelė
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka Afroditės apžvalgos aikštelėje,
netoli Polis miesto prie Aphroditės vonių
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

1200€

Latchi laivų uostas
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka Latchi laivų uoste
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

1200€

Afroditės gimimo vieta
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka prie Afroditės gimimo akmens
(Pafoso regionas)
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, 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

1100€

Lemba paplūdimys
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka Lemba paplūdimyje, Coral bay,
Pafoso regionas
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, 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

1100€

Lemba fontanas
●
●
●

●
●
●
●
●
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Civilinė santuoka prie Lembos fontano
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, 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

1300€

Istorinė peyia
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka istorinėje vietovėje prie
nuskendusio laivo, Peyia regione
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, 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

1100€

St george paplūdimys
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Civilinė santuoka St George paplūdimyje, Peyia
regione
Vietos nuoma bei minimalus dekoracijų paketas
(arka, registratoriaus staliukas, 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

1100€

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

kontaktai
El. Paštas - vestuveskipre@gmail.com
Facebook - www.facebook.com/vestuveskipre
Instagram - www.instagram.com/vestuveskipre
Tinklalapis - www.vestuveskipre.com
Whatsapp/viber - +35797747633

