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Gyakori Kérdések
Hol lesz a Görög Polgári Esküvő helyszíne és mikor?
Makrygialos, Polgármesteri Hivatal / Pieria megye – Görögország, a megállapodásban
rögzített időpontban és helyszínen. A pontos időpontot a görög helyi Polgármesteri Hivatal
adja meg (szombat, vasárnap nem lehet az esküvő napja).
Házasságlevél?
A görög hivatalos okiratot a házasságkötésről – “Házasságlevél” (PARAVOLO) – a helyi
anyakönyvi hivatal adja ki görög nyelven, amit Megrendelők a helyszínen az esküvői
szertartás utáni napokban kapnak meg a helyszínen. Megrendelők az Andromeda helyi
képviselőjének rendelkezésére bocsátják a görög Házasságlevelet, hogy intézhesse annak
„APOSTILLE” pecséttel való ellátását a megyei hivatalnál, melynek teljes körű ügyintézését
Andromeda bonyolítja. Az Apostille-al ellátott Házasságlevelet Megrendelők legkésőbb az
esküvő után 5 nappal megkapják, az adminisztrációs feladatok ügyintézésének idejétől
függően.
Mikor lesz a tengerparti kis ceremónia?
Időjárástól függően az ünnepi étkezés előtt, de a házasságkötés után. Ez egy kis ceremónia,
pezsgős köszöntéssel a makrygialosi tengerparton vagy ahol a megrendelésben rögzítésre
került. Itt kerül sor a nászpár részére az ünnepi étkezésre egy hangulatos, tengerparti
sétányon található görög étteremben külön asztalnál megterítve, szolid díszítéssel, kilátással
az Égei-tengerre (menü: ünnepi 3 fogásos ebéd vagy vacsora + 1 pohár bor).
Hol lesz a nászpár szállása?
A megrendelés szerinti szálláshelyen. A szállást érkezés napján délután 14órától (görög idő
szerint) lehet elfoglalni és a hazautazás napján délelőtt 9 óráig (görög idő szerint) kell
elhagyni.
Hogyan és hol lesz a fotózás?
A fotózás 5 külső helyszínnel együtt az esküvői ceremónia előtt vagy után, helyszínen kerül
egyeztetésre. Amennyiben helyi esküvőt bonyolító fotóz, azt ajándékba kapja a pár, kb 200
képet és valamennyit DVD-n kap meg a pár. Professzionális fotózás, melynek költségét az
Esküvői egyéb szolgáltatások árjegyzék tartalmazza kb 200-300 db kép készül. Ezek közül
lehet kiválasztani 25-35 db-ot (árszinttől függően), amelyet retusál is.
Tortavágás?
Igény esetén, előre megrendelt torta (díszítés nélkül vagy díszítéssel felár ellenében) görög
hagyományok szerinti felszelése ünnepi keretek között, a kis ceremónia ideje alatt.
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Esküvői tanúk?
Az esküvőhöz a 2 tanút Megrendelők biztosítják. Amennyiben ezt nem tudják megoldani,
akkor előzetes egyeztetés alapján Megrendelők kérhetik, hogy a helyszínen jelöljenek ki és
biztosítsanak számukra 2 tanút. A tanúknak érvényes útlevéllel vagy érvényes (plasztik
kártyás) személyazonosító igazolvánnyal kell rendelkezniük.
Esküvői ruházat?
Az esküvői ruházatról és a megrendelők igénye szerinti esküvői egyéb kellékekről (jegygyűrű,
stb) a Megrendelők gondoskodnak, illetve viszik magukkal.
Magyarul beszélő asszisztencia?
Az esküvőszervezés bonyolítási és adminisztrációs költségei (beleértve a polgári esküvő alatt
a szóbeli fordítást görögről magyar nyelvre, mivel a házasságkötés hivatalos nyelve görög)
tartalmazzák. Az illető(ke)t lehet keresni, ha bármilyen kérdés/kérés felmerülne a helyszínen,
azonban az esküvőszervezéssel kapcsolatban, a megrendelt szerződésben rögzített
szolgáltatásokban utólagos változtatás ott már nem lehetséges. A helyi magyarul beszélő
asszisztencia az esküvő előtt megmutatja a szertartás helyszínének épületét.
Privát transzfer?
A Nászpár (2 fő) részére Makrygialoson belül a hivatalos esküvőre és igény esetén utána a
tengerpartra, autóval (díszítés nélkül vagy igény szerint díszítéssel felár ellenében).
Esküvői ünnepi ebéd vagy vacsora?
Alapesetben az esküvő után – annak pontos időpontjától függően – ebéd vagy vacsora a
Nászpár (2 fő) részére /ünnepi 3 fogásos menü + 1 pohár bor/.
Bővített kínálatú vagy programmal kombinált ünnepi étkezési lehetőségek, előzetes ár- és
létszámegyeztetéssel:
Ø ÜNNEPI EBÉD: az ifjú pár (és az esetleges násznép) részére egy tengerparti
tavernában Makrygialoson, nyitott teraszon rálátással a tengerre, szépen megterített
külön asztalnál, dekorációval, görög étkezési szokás szerinti tálalással és VIP
kiszolgálással. Tartalma: többféle saláta, amiket az asztal közepére helyeznek el, hogy
mindenki kedvére csipegethessen mindegyikből; 4 féle főfogás húsokkal; gyümölcs,
desszert; személyenként 1 pohár görög bor. Egyéb ital vagy étel rendelése lehetséges,
mellyel kapcsolatban a kinti magyarul beszélő képviselőnk a segítségükre lesz
Makrygialoson, ha előre ki szeretnék választani, milyen italokat kívánnak az ünnepi
ebéd során fogyasztani (térítése a helyszínen Euro-ban helyi szolgáltatónak). Az
esküvői ceremónia (hivatali és a tengerparti) után kb. görög idő 13:00-15:00 között lesz
az ebéd (az esetleges násznéppel együtt), így nyugodtan és kényelmesen tudnak
étkezni és üldögélni kicsit az étteremben.
Ø ÜNNEPI VACSORA: a GÖRÖG Folklór EST keretén belül. Tartalma: tradicionális
ételek, zene, tánc, vállalkozó kedvűeknek tánctanulás, bátorításként igazi mediterrán
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borok. A program ára tartalmazza a transzfer költségét, és a dekoratív asztaldíszítést
is. Tekintettel az ifjú párra és az esküvői ünnepi hangulatra, olyan helyet biztosítunk a
rendezvényen, ahonnan jól láthatják a műsort, amennyiben a görög estet előre
megrendelik.
Ellátás?
Megrendelt félpanziós ellátás: bővített kontinentális reggeli és 3 fogásos menü vacsora.
Megérkezés napján vacsora van, az utána következő napokon reggeli és vacsora, majd a
hazautazás napján reggeli lesz az utolsó étkezés.
A reggeli illetve a vacsora az általában mettől meddig tart?
Általában reggeli 9órától, vacsora 19órától, de erről a kinti képviselőnk ad pontos
tájékoztatást a helyszínen.
Szépítkezések?
A menyasszonyi szépészeti szolgáltatásokat a helyszínen kell rendezni és fizetni (Euro-ban)
a helyi szolgáltatónak, ott kerül sor az egyeztetésre a menyasszony és a szépségszalon
között az ott megrendelt, de előre igény jelzett szolgáltatásokra. Ehhez helyszíni
asszisztenciát tudunk biztosítani. Tájékoztató árak letölthetőek, amik természetesen az
egyedi elképzelések alapján változhatnak, hiszen mindig személyre szabottan adja meg a
szolgáltató az árajánlatot a helyszínen…
Menyasszonyi csokor és vőlegény virágdísz?
A menyasszonyi csokrot és a vőlegény virágdíszét –igény szerint– a helyszínen tudják
kiválasztani, megrendelni a helyi szolgáltatóktól és Euro-ban fizetni.
A Polgármesteri hivatalban van klíma, ahol az esküvői ceremónia lesz?
Igen.
WIFI lesz-e a szálláson?
Egyes szálláson igen, de ahol nincs, akkor is a közeli Hotel Dias Apartment kávézó teraszán
ingyenes WIFI van.
Milyen a szobák felszereltsége?
Minden stúdióhoz és apartmanhoz tartozik: Zuhanyzó wc-vel, Színes televízió, Szúnyogháló
van minden erkélyajtón. Főzősarok/konyha: konyhabútor, 2 elektromos főzőlap, mosogató,
hűtőszekrény (kis mély hűtőrekesszel a felső részében), alap evőeszközök és tányérkészlet,
poharak, 1 lábas, 1 nyeles edény, tésztaszűrő.
A kontaktszemély elérhetőségét még a kiutazás előtt megkapjuk?
Igen, a voucheren szerepelni fognak ez elérhetőségek és a görög mobilszám is.
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Templomi esküvő?
Külön letölthető részletes leírás!
Mennyi idő alatt lehet beszerezni Magyarországon a szükséges hivatalos dokumentumokat?
Ez nagyban függ az illetékes hivataltól és az ott dolgozó ügyintézőktől. A görög esküvő
megvalósulásához és bonyolításához elengedhetetlenül szükséges előírt hivatalos
dokumentumokat a házasulandó párnak kell beszereznie, és azok eredeti példányait
hiánytalanul leadnia (magyarul ill. OFFI által görög nyelvre lefordítva, és Külügyminisztériumi
"Apostille" pecséttel ellátva). Az iratokkal kapcsolatos ügyintézést javasolt mielőbb elkezdeni,
hogy időben elkészüljenek a hivatalos dokumentumok.
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