Részletes tájékoztató az Andromeda Travel által bonyolított
hivatalos görög polgári esküvőhöz Görögországban Makrygialoson
Köszönjük Nektek, hogy az Andromeda Travel Utazási Irodát is számításba veszitek az esküvőtök és
nászutatok megszervezéséhez. Ez az összefoglaló tájékoztatónk hasznos tudnivalókkal segít benneteket.
Kiemelt úti célunk Görögországban a valódi autentikus görög hangulatú, tengerparti Makrygialos.
Ez az unikális tengerparti nyaralóhely különleges esküvői helyszín lévén abszolút ideális akár egy jól
megérdemelt vakáció, vagy épp örök emlékű nászút, illetve egy káprázatos esküvő színtereként.
És ez még nem minden, mert a zökkenőmentes makrygialosi esküvő és nászút titka, mely az országban
egyedülálló:
Az Andromeda Travel minden általa vállalt szolgáltatásra 100%-os elégedettségi garanciát vállal!
Kukkantsatok be a színfalak mögé, itt: http://bit.ly/1IqkBDo
A külföldön esküdni vágyók életük egyik legszebb élménye a görögországi esküvő és nászút a tengerparti
Makrygialoson, ezt garantáljuk.
A makrygialosi esküvők szakértőjeként szolgáltatásainkat, szállásainkat első kézből tárjuk elétek, minden
részletre alaposan odafigyelünk, így közvetlenül a programgazdától, az Andromeda Travel Utazás Irodától
tudjátok megrendelni, kockázat nélkül.
Rugalmas kiszolgálással, profi szakmai háttérrel és diszkrét, megbízható ügyintézéssel áll rendelkezésetekre
az Andromeda Travel Utazási Iroda lelkes és mosolygós csapata.

Mik az első lépések? Hogyan fogjatok hozzá?
FONTOS, mert ezekről mindenképp tudnotok kell, ezért ne csak átfussátok gyorsan, hanem figyelmesen
olvassátok el a leírtakat, akár többször is! Jelen tájékoztató azokra a házasulandó párokra vonatkozik,
akik magyar állampolgárok.
A makrygialosi hivatalos görög polgári esküvővel kapcsolatban, hogy megkönnyítsük a dolgotokat,
lépésről lépésre eláruljuk Nektek a legeslegfontosabb lényegre törő információkat. Például, hogy milyen
iratokat kell beszerezni, hányféle esküvői csomagból választhattok, hogyan zajlik a szertartás, stb.
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I. lépés

Első körben csupán annyi a dolgotok, ha még nem tettétek meg, hogy az igényfelméréshez az
ÁRAJÁNLATKÉRÉS formot pontosan kitöltitek, és mihamarabb visszajuttatjátok utazási irodánknak a konkrét
árajánlat elkészítéséhez. Az ajánlatkérés nem jár semmilyen kötelezettséggel és nem számít
megrendelésnek.
 Erre a linkre kattintva tudjátok indítani az árajánlatkérés form kitöltését online:
Ha valamiért nem jelenne meg a form online, akkor kattintsatok ide és töltsétek le innen, hogy manuálisan ki
tudjátok tölteni: http://bit.ly/2AnDCuB
Amennyiben elfogadjátok majd a személyre szabottan elkészített komplett árajánlatot, és megrendelésre
kerülnek a szolgáltatások, létrejön a szerződés, utána (vagy akár már közben is) be kell szereznetek a
hivatalos esküvőhöz előírt szükséges okiratokat.

II. lépés
A hivatalos görög polgári esküvő Görögországban Makrygialoson megvalósulásához és lebonyolításához, az
alábbi elengedhetetlenül szükséges hivatalos okiratokkal kell rendelkeznetek, amiket Nektek kell
beszereznetek.

Az esküvői időpont és a szolgáltatások megrendelése nem függ attól, hogy ezen okiratokkal
rendelkeztek-e már vagy sem.
Az ügyintézést célszerű mielőbb elkezdeni, hogy időben elkészüljenek a hivatalos okiratok. A hivatalos
papírok beszerzésének ideje, hogy hány napot vesz igénybe, függ a hivatali ügyintéző személyétől, a hivatalok
munkarendjétől és a szabadidőtöktől, hogy mikor tudjátok indítani a folyamatot.
Szükséges okiratok, amikkel rendelkeznetek kell:
1. Vőlegény születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya.
2. Menyasszony születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya.
3. Vőlegény családi állapot igazolásának eredeti példánya.
4. Menyasszony családi állapot igazolásának eredeti példánya.
5. Egyéb dokumentumok:

5.a) Elvált fél esetén válási igazolás (érvénytelenített házassági anyakönyvi kivonat) eredeti példánya.
5.b) Özvegy esetén halotti bizonyítvány eredeti példánya.

6. „Apostille” tanúsítványok eredeti példánya az 1-4. (5.) pontban meghatározott okiratokhoz kiállítva.
7. Görög nyelvű kérvény „ΑΙΤΗΣΗ” vőlegény által aláírt eredeti példánya.
8. Görög nyelvű kérvény „ΑΙΤΗΣΗ” menyasszony által aláírt eredeti példánya.
9. Vőlegény érvényes úti okmánya (útlevél vagy plasztik kártyás személyazonosító igazolvány).
10. Menyasszony érvényes úti okmánya (útlevél vagy plasztik kártyás személyazonosító igazolvány).
E-mail: andromedatravelutazas@gmail.com Telefon: +36306422922
Web: www.andromeda.hu www.makrygialos.info www.eskuvok.info
Andromeda Travel - All Rights Reserved! – Minden jog fenntartva!
U-000187

Az 1-5. pontban felsorolt magyar nyelvű okiratokat a házasulandóknak a lakóhelyük szerint - ennek hiányában
a tartózkodási helyük szerint - illetékes önkormányzattól, anyakönyvi hivataltól tudják kikérni.
Az eredeti Családi állapot igazolás azért szükséges, hogy nincs kizáró oka a házasságkötésnek.
Az 5.a) illetve az 5.b) pontban felsorolt okiratokat kizárólag csak akkor kell beszerezni, ha bármelyik
házasulandó fél (a menyasszony és/vagy a vőlegény) elvált vagy özvegy.
Nincs más dolgotok, mint besétáltok az illetékes önkormányzathoz vagy anyakönyvi hivatalhoz és kikéritek
ezeket az okiratokat, amik mindenképp kellenek.
Ha szükséges, előzetesen kérjetek időpontot és az
igazolványotok feltétlenül legyen nálatok!

ügyintézéshez az érvényes személyazonosító

III. lépés
Amikor már megvan mindkettőtök anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolása, a következő teendő az
eredeti példányokhoz az „Apostille” tanúsítvány kiállíttatásának az intézése a Külügyminisztériumnál.
Az 1-4. pontban (valamint szükség esetén az 5.pontban) meghatározott okiratok eredeti példányaival a
kezetekben látogassatok el a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli és Állampolgársági
Főosztályának Hitelesítési Részlegére.
Cím: 1027 Budapest (II.kerület), Nagy Imre tér 4. E épület földszint.
A Konzuli Szolgálat tájékoztatási vonala munkaidőben hétfőtől péntekig 08:00-tól 16:30-ig érhető el ezeken a
telefonszámokon: 06/1/458-1000, 06/1/458-1682 és 06/1/458-1634.
Honlap: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja felülhitelesítendő aláírásonként 5500 Ft, és a díj az okirat
beadásakor, készpénzben (magyar Forint), pontos összegben fizetendő.
Ha szükséges, előzetesen kérjetek időpontot és az ügyintézéshez az érvényes személyazonosító
igazolványotok feltétlenül legyen nálatok!
 Kérjük, hogy az alábbiakat szkennelve vagy lefotózva küldjétek
andromedatravelutazas@gmail.com címre, mert az adminisztrációhoz szükséges:
- mindkettőtök anyakönyvi kivonata eredeti példányának másolata,
- mindkettőtök érvényes úti okmánya másolata,
- mindkettőtök lakcímkártyája másolata.

el

e-mailben

az

Az úti okmányotokat eredetiben a helyszínen Makrygialoson a házasságkötés előtt kell bemutatnotok az
illetékeseknek. Mindenképpen ellenőrizzétek le az érvényességet már az ügyintézés megkezdésekor, és
gondoskodjatok róla, hogy a házasságkötéskor feltétlenül érvényes úti okmánnyal rendelkezzetek, mert a
helyszínen bemutatásra kerülő érvényes eredeti úti okmánynak egyeznie kell az előzetesen leadott másolattal.
TIPP:
A III. és következő IV. lépésnél szereplő ügyek intézését ugyanazon az 1 napon is elintézhetitek. Ez azért
előnyös Nektek, mert így elég 1 nap szabadságot kivenni, ráadásul nem kell 2x Budapestet végigbumlizni az
okiratok beszerzése miatt.
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IV. lépés
Az ügyintézési folyamat ennél az állomásánál mi is újra bekapcsolódunk, mert szükségetek lesz 2 db görög
nyelvű Kérvényre „ΑΙΤΗΣΗ”, amit mi fogunk megküldeni Nektek e-mailben további ügyintézés céljából.
Miért 2 db lesz? Azért, mert egyik a menyasszonyé, a másik pedig a vőlegényé.
Az ütemezéskor kérjük, tartsátok szem előtt, hogy ezt a Kérvényt akkor fogjuk tudni kiállítani és megküldeni
Nektek, amikor már minden megrendelt szolgáltatás díját, azaz a teljes összeget megfizettétek utazási
irodánk, az Andromeda Travel részére.
Miután megkaptátok az általunk megküldött 2 db görög nyelvű Kérvényt, akkor irány a budapesti Görög
Nagykövetség.
Ezeket a görög nyelvű kérvényeket alá kell írnotok a budapesti Görög Nagykövetségen az illetékes személy
előtt, mert ők hivatalosan leigazolják és hitelesítik, hogy Ti írtátok alá ott a helyszínen azokat a kérvényeket.
Külön egyet a vőlegénynek és külön egyet a menyasszonynak kell aláírnia.
Az aláírás hitelesítés díja személyenként kb. 10 Euro/aláírás, ami a Görög Nagykövetségen fizetendő magyar
Forintban.
Az aláírásotokon kívül semmi mást nem kell kitölteni a kérvényeken, és mivel görög nyelvű, fordíttatnotok sem
kell.
Ez a görög nyelvű Kérvény feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a helyi partnerünk/képviseletünk
bejelentkezhessen a nevetekben a makrygialosi Anyakönyvi Hivatalnál a hivatalos esküvővel kapcsolatos helyi
ügyintézés végett.
---------------------------------------------------------------------Elképzelhető, hogy az előírt okiratok, költségek változhatnak. További érdeklődés itt: Külügyminisztérium
Görögország referensénél, illetve a honlapon http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium.
----------------------------------------------------------------------

V. lépés
Ha végig figyelmesen követitek a lépéseket, akkor biztosan mindent sikeresen el tudtok intézni és ügyesen be
fogjátok szerezni, amiket kell.
Az alábbi okiratokat hiánytalanul el kell juttassátok majd az Andromeda Travel Utazási Iroda
postacímére futárszolgálattal.
Meddig kell beérkeznie? Erről a későbbiekben mindenképp tájékoztatni fogunk titeket időben.
Andromeda Travel postacíme: Andromeda Travel 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2.
a) Vőlegény eredeti születési anyakönyvi kivonata + hozzá a Külügyminisztérium által kiállított APOSTILLE
eredeti példánya.
b) Menyasszony eredeti születési anyakönyvi kivonata + hozzá a Külügyminisztérium által kiállított
APOSTILLE eredeti példánya.
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c) Vőlegény eredeti családi állapot igazolása + hozzá a Külügyminisztérium által kiállított APOSTILLE
eredeti példánya.
d) Menyasszony eredeti családi állapot igazolása + hozzá a Külügyminisztérium által kiállított APOSTILLE
eredeti példánya.
e) Görög nyelvű kérvény ΑΙΤΗΣΗ vőlegény által aláírt eredeti példánya, amit a budapesti Görög
Nagykövetség hivatalosan leigazolt.
f) Görög nyelvű kérvény ΑΙΤΗΣΗ menyasszony által aláírt eredeti példánya, amit a budapesti Görög
Nagykövetség hivatalosan leigazolt.
g) Vőlegény érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata.
h) Menyasszony érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata.
---------------------------------------------------------------------A Magyarországon kiállított 4 db magyar nyelvű okirat (a 2 db születési anyakönyvi kivonat és a 2 db családi
állapot igazolás) magyar nyelvről* görög nyelvre történő fordíttatását az Andromeda Travel Utazási Iroda
bonyolítja.
A 4 db okirat magyar nyelvről* görög nyelvre történő szakértői fordíttatás költségét és a szükséges
valamennyi ügyintézés díját, a fordító irodával való kapcsolattartással járó teendőket, a választható esküvői
csomagok tartalmazzák.
* Más nyelv esetében és/vagy 4-nél több okirat esetén a díjszabás változik.
---------------------------------------------------------------------Levesszük a terhet a vállatokról, bátran bízzátok ránk az esküvőtök bonyolítását és a nászutatok szervezését.

VI. lépés

Gratulálunk! A görög hivatalos házasságlevél „PARAVOLO” okiratot a házasságkötésetek utáni napokban a
helyszínen kapjátok kézhez Makrygialoson. Ez az okirat hivatalosan igazolja az érvényes házasságkötéseteket.
A külföldi házasságkötés után itthon mi a teendő?
A lakóhely szerinti illetékes Anyakönyvi Hivatalban kell anyakönyveztetni a külföldön köttetett házasságot. Az
illetékes Anyakönyvi Hivatalból kérni kell a külföldön kötött házasság anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot.
Ott elmondják, hogy aktuálisan és pontosan mi még a további teendőtök az adatlap kitöltése mellett.
A külföldi hivatalos házasságlevél magyar nyelvre való fordíttatására is szükség lesz, amit az OFFI-nál tudtok
intézni (http://www.offi.hu/).
Tájékozódás itt: Budapest Főváros Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Egyéb fontos tudnivalók
 Az esküvői ruházatról, az elképzeléseitek szerinti egyéb esküvői kellékekről (jegygyűrű, stb.) Ti, mint
házasulandó pár gondoskodtok, ezért ne feledjétek beszerezni és magatokkal Makrygialosra, Görögországba.
 A hivatalos görög polgári esküvői szertartás helyszíne Makrygialos, azon belül a megrendelt esküvői csomag
szerint vagy a helyi Polgármesteri Hivatal vagy a homokos tengerpart.
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 A hivatalos esküvői szertartásnál 2 tanúra van szükség, akiket akár a helyszínen is lehet toborozni
Makrygialoson. Tanú kizárólag 18 év feletti személy lehet. Az esküvői tanúknak csak az érvényes útlevelükre,
vagy ha EU-n belüli tagország állampolgárai, akkor az érvényes plasztik kártyás személyazonosító
igazolványukra van szükség.
 Makrygialosi hivatalos görög esküvőhöz gyakori kérdések, hasznos tudnivalók:
 Megrendelhető egyéb kiegészítő esküvői szolgáltatásokról (például profi fotós, dekoráció,
virágszórás, stb.) és díjaikról a tájékoztatót töltsétek le innen: http://bit.ly/2kdcN69
Fotózásra sok mesésen csodaszép hely van Makrygialoson, és még el lehet menni a közeli Olymposz-hegyre,
illetve a vízesésekhez is.
 A legnépszerűbb szálláslehetőségeinket Makrygialoson itt találjátok »» http://bit.ly/1KAx0rx

Elégedetten fogjátok érezni magatokat, ha velünk utaztok, mint azok a párok, akik már kipróbálták.
Mi mondhatunk bármi, de nézzétek meg, hogy mi a véleményük a Vendégeinknek?
Kattintsatok ide: http://bit.ly/1nbOUUe

„Többszöri levélváltás után, biztosak voltunk benne, hogy jól döntöttünk, hogy
rátok bízzuk esküvőnk bonyolítását. Az általatok szervezett esküvőnk Makrygialoson egy
örök emlék marad számunkra."
Judit és Pál
Az elvárásoknak megfelelő személyre szabott árajánlatot mindig a nászpár pontos elgondolása alapján
készítjük el. Egy esküvő teljes körű lebonyolításához rendkívül fontos, hogy minél többet áruljatok el az
igényeitekről. Miért? mert akkor a számotokra legtesthezállóbb árajánlatot tudjuk kiszámolni, és ígérjük, hogy
megtoldjuk meglepetés ajándékkal vagy egyedi kedvezménnyel.
Körültekintően segítünk A-tól Z-ig, hogy olyan, a konkrét elképzeléseitek szerint összeállított
ajánlatot kapjatok kézhez, amit nyugodt szívvel meg tudtok rendelni, kétségek nélkül.
Örömmel és megtiszteltetéssel fogadjuk, ha minket, az Andromeda Travel Utazási Irodát bízzátok meg a
makrygialosi esküvőtök és nászutatok megvalósításával.
Szívélyes üdvözlettel, csupa jót kíván az
ANDROMEDA TRAVEL Utazási Iroda
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