Valamennyi általunk szervezett szolgáltatásra 100% elégedettségi garanciát vállalunk.
„Tanúm legyen a Föld, az Ég s a Tenger,
A sok madár, a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
Mellé pedig az életem ráadásnak.”

Vendégeink véleménye:
TÖKÉLETES ESKÜVŐ
„Képzelj el egy kellemes nyári napot, egy gyönyörű békés helyet, a kéklő tengert, és mindezt az
esküvőd helyszíneként. Sokan ábrándoznak arról, hogy esküvőjüket egy ilyen romantikus helyen
kellene tartani. Nekünk teljesült a vágyunk! Makrygialos-Görögország egyik Riviéra gyöngyszemén
mondtuk ki a boldogító igent. Az esküvőnk lebonyolítását az Andromeda Travel Utazási Irodára
bíztuk, mert a sokfajta esküvői helyszín ajánlat közül ők nyerték meg bizalmunkat. Már az
előkészületekkel kapcsolatos teendőket is teljes mértékben levették a vállunkról. A gyűrűpárna
helyett különlegesebbre gondoltunk és megfogadtuk a hihetetlen vonzó tanácsot,
és úgy döntöttünk korallon lesznek azok a gyűrűk, amit felhúzunk egymás ujjára. A díszebéd után
már házaspárként úszkáltunk a tengerben. Esténket koktéllal koronáztuk meg. Majd az
erkélyünkön pezsgő kíséretében néztük a tengert és a csillagokat…Tökéletes nap volt!” Emese és
Tamás

OLTÁRI SZERVEZŐK
„Vidám napsugarak koronázzák meg esküvőnk napját így október táján is. Az első perctől kezdve
örökkévalóságnak történő megörökítő kamerák és fényképezőgépek előtt zajlanak az események.
A hónapokon át gondosan szervezett pillanatok hamar a múlt nemes emlékévé válnak, így tehát
fontos, hogy ezeket megfelelően, minden lényeges mozzanatra ügyelve, örökítsük meg. Az
Andromeda Travel Utazási Iroda mindenre kiterjedő figyelme segítségével épp olyanra elevenedett
meg Makrygialoson az esküvőnk, és az utána lévő nászutunk, amilyenről előtte fantáziáltunk.” Bori
és Dani

NÁSZOK ÁSZA
„Végre eljött a nagy nap. Összeházasodunk. A tökéletességet megkoronázta, hogy az Andromeda
Travel Utazási Iroda nagyon figyelmes volt velünk és maximális kiszolgálást kaptunk a
lebonyolítás során. Az ász az volt, hogy a lakosztályunkban éjszaka a csendben lehetett hallani a
tenger morajlását. Makrygialoson nem éreztük idegennek magunkat, minden rólunk és értünk
szólt, mely nem valósulhatott volna meg az Andromeda Travel Utazási Iroda lelkes és vidám
csapata nélkül, akik önzetlenül tették a dolgukat. Soha nem feledjük, és szívünkbe zártunk Titeket.
Ajánlani tudjuk mindenkinek, hogy Makrygialoson az Andromeda bonyolításában mondjátok ki a
boldogító Igent.” Zsóka és Balázs

Akikre büszkék vagyunk:

http://www.eskuvok.info/elmenybeszamolo_hu.html
http://www.eskuvok.info/naszut_elmenybesz_hu.html

