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Görög esküvő Makrygialoson – TEMPLOMI SZERTARTÁS
Kiemelt jelentőséggel bír a görög templomi esküvő és a kapcsolódó szertartás, ceremónia,
amely egyik alapfeltétele, hogy a görög polgári esküvőnek is meg kell történnie (nem
feltétlenül ugyanazon a napon).
Tekintettel arra, hogy görög honban mások a hagyományok és szokások, így az esküvőre
vonatkozó előírások és szabályok is lényegesen eltérhetnek.
A görög templomi esküvő:
A görög templomi esküvő megszervezéséhez és hivatalos lebonyolításához a házasulandó
párnak és a 2 tanúnak is görög ortodoxvallásúnak kell lennie, ezért a szervezési folyamat
részét képezi a hivatalos Keresztelő megszervezése Makrygialoson.
1. A keresztelőre mindig az esküvő előtt kerül sor, amely keretén belül a házasulandó
párnak és a 2 tanúnak is keresztszülőket kell választani, akik szintén
ortodoxvallásúak. Az előírások itt nagyon szigorúak, ezért a feltételeknek megfelelő
keresztszülőket és az ezzel kapcsolatos ügyintézést Andromeda vállalja. A hivatalos
dokumentumok görög nyelven kerülnek kiállításra a keresztelő után, azok kiadása
pedig napokkal később is történhet.
2. A keresztelő hivatalos nyelve görög, ezért a ceremónia alatti szóbeli fordítást
görögről magyar nyelvre Andromeda biztosítja.
3. Privát transzfer a nászpár (2 fő) részére Makrygialoson belül a templomi esküvőre,
autóval (díszítés külön rendelhető).
4. A hivatalos görög templomi esküvő megszervezése és lebonyolítása Makrygialoson,
előzetesen a makrygialosi görög templom által megadott időpontban, amennyiben a
görög esküvő megvalósulásához és bonyolításához elengedhetetlenül szükséges,
előírt hivatalos dokumentumokat a házasulandó pár beszerzi, és azok eredeti
példányait hiánytalanul eljuttatja Andromeda Travel részére, magyarul ill. OFFI
által görög nyelvre lefordítva, és Külügyminisztériumi "Apostille" pecséttel ellátva.
5. A görög templomi esküvőszervezés adminisztrációs költségei (beleértve a szóbeli
fordítást görögről magyar nyelvre a ceremónia alatt, mivel a házasságkötés
hivatalos nyelve görög).
6. Esküvői ruházatról, a két tanúról, és a házasulandó pár igénye szerinti egyéb
esküvői kellékekről (virágcsokor, jegygyűrű, stb.) maga a házasulandó pár
gondoskodik, viszi magával vagy igény esetén egyedi árképzéssel megrendelheti az
Andromeda Traveltől.
A görög templomi esküvői csomag díja: az első konzultáció után készítjük el a
házasulandók szándékai és igényei alapján. Az árajánlatot nagyon rövid időn belül
írásban adjuk meg.
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