Makrygialos–ESKÜVŐ–Görögország
Köszönjük Nektek, hogy az Andromeda Travel Utazási Irodát is számításba veszitek az esküvőtök &
nászutatok megszervezéséhez. Ez az összefoglaló tájékoztatónk hasznos tudnivalókkal segít benneteket.
✓ Kiemelt úti cél Görögországban a valódi autentikus görög hangulatú, tengerparti Makrygialos, mely
unikális tengerparti nyaralóhely és 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: http://bit.ly/1IqkBDo
A külföldön esküdni vágyók életük egyik legszebb élménye a
görögországi esküvő és nászút a tengerparti Makrygialoson, ezt
garantáljuk. Szakértőként 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 lelkes és mosolygós csapata.

Hivatalos görög polgári esküvő (részletes információ)
Esküvői ruházatról, és a házasulandó pár igénye szerinti egyéb esküvői kellékekről (jegygyűrű, stb.) a
házasulandó pár gondoskodik, ill. viszi magával.
✓ A görög polgári esküvő megvalósulásához és bonyolításához elengedhetetlenül szükséges, előírt
hivatalos
dokumentumokat
a
házasulandó
párnak
kell
beszereznie
a
lakóhely
szerinti
önkormányzattól/közigazgatási hivataltól, és azok eredeti példányait hiánytalanul eljuttatnia Andromeda Travel
részére, magyarul ill. OFFI (http://www.offi.hu) által görög nyelvre lefordítva, és Külügyminisztériumi
"Apostille" pecséttel ellátva.
Szükséges okiratok a hivatalos esküvőhöz:
1. Születési anyakönyvi kivonat eredeti és görögül lefordított példány külügyminisztériumi (“APOSTILLE”)
pecséttel ellátva.
2. Családi állapot igazolása, mely okiratot a házasulandónak a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási
helye szerint illetékes anyakönyvi hivataltól kell kikérnie, hogy nincs kizáró oka a házasságkötésnek, eredeti és
görögül lefordított példány (“ADIA GÁMU”) külügyminisztériumi (“APOSTILLE”) pecséttel ellátva.
3. Egyéb dokumentumok: Elvált fél esetén válási igazolás (érvénytelenített házassági anyakönyvi kivonat),
özvegy esetén halotti bizonyítvány - eredeti és görögül lefordított példány külügyminisztériumi (“APOSTILLE”)
pecséttel ellátva.
4. Érvényes úti okmány (útlevél vagy az új típusú plasztik kártyás személyazonosító igazolvány) másolata.
Eredetiben a helyszínen a házasságkötés előtt kell bemutatni.
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 dokumentumok. A hivatalos
papírok beszerzése és fordíttatása legkevesebb 45 napot vesz igénybe, ami függ az ügyintéző személyétől és a
hivatalok munkarendjétől és a szabadidőtöktől, hogy mikor tudjátok indítani a folyamatot.
A fentiek intézésén kívül, egy általunk megküldött görög nyelvű kérelmet kell aláírnotok a budapesti Görög
Nagykövetségen az illetékes személy előtt, és ők hivatalosan leigazolják (díja kb. 10 Euro/aláírás, ami a
követségen fizetendő Forintban). Ez feltétlenül kell ahhoz, hogy a helyi partnerünk/képviseletünk
bejelentkezhessen a nevetekben a makrygialosi Anyakönyvi Hivatalnál. Elképzelhető, hogy az előírt
dokumentumok, illetve költségek változhatnak (az anyakönyvvezetői díj sem egységes). További érdeklődés:
Külügyminisztérium Görögország referensénél, illetve a honlapon: www.kulugyminiszterium.hu
E-mail: andromedatravelutazas@gmail.com Telefon: +36306422922 Fax: 22/316-000
8000 Székesfehérvár, Várkörút 2. U-000187
Web: www.andromeda.hu www.makrygialos.info www.eskuvok.info
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A görög hivatalos okirat a (PARAVOLO) “házasságlevél” – amit a házasságkötés utáni napokban a helyszínen
kaptok meg.
Levesszük a terhet a vállatokról, bátran bízzátok ránk a szervezést.
♥ Makrygialosi hivatalos görög esküvőhöz gyakori kérdések, hasznos tudnivalók, lényegre törő
információk: http://bit.ly/1Iqkacg
A hivatalos esküvőt Makrygialoson, a helyi anyakönyvi hivatalban bonyolítják le. 2 tanúra van szükség,
akiket akár a helyszínen is lehet toborozni. Csak az útlevélre vagy EU-n belüli tagország állampolgárainak az új
típusú plasztik kártyás személyazonosító igazolványukra van szükség. A házasságkötés hivatalos nyelve görög.
Fordítás a ceremónia alatt: magyar nyelvre. Hivatalos görög polgári esküvő helyszíne a Polgármesteri Hivatal.
Ezek után –igény és megrendelés szerint– kis ceremónia a puha homokos tengerparton vagy az ókori
Pydnán görög hagyományos elemekkel színesítve.
♥ Fotós, smink, virágszórás és egyéb esküvői szolgáltatásokról, díjakról a tájékoztatót töltsétek le
innen: http://bit.ly/1Mey6Ku
Fotózásra sok mesésen csodaszép hely van Makrygialoson vagy akár el lehet menni a közeli Olymposz-hegyre
vagy a vízesésekhez is.
♥ Szálláslehetőségek közül a legnépszerűbbeket itt találjátok »» http://bit.ly/1KAx0rx

Elégedetten fogjátok érezni magatokat, ha velünk utaztok, mint azok a párok, akik már kipróbálták:
http://bit.ly/1nbOUUe
„Amikor többszöri levélváltás után személyesen is találkoztunk, 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, mert annál konkrétabb árajánlatot és egyedi kedvezményt tudunk számolni,
és ígérjük, megtoldjuk jó pár ajándékkal.
Időszakos BÓNUSZ KEDVEZMÉNYEKKEL is elő rukkolunk azok számára, akik tőlünk kérnek görög esküvőre &
nászútra ajánlatot és nálunk foglalnak - ezekről aktuálisan mindenképpen érdeklődjetek utazási irodánknál!
Csupán annyi a teendőtök, hogy kitöltitek a mellékelt igényfelmérő lapot és kötelezettség nélkül
visszakülditek nekünk e-mailben vagy faxon. Körültekintően fogunk segíteni, ha már elhatároztátok
magatokat, hogy a konkrét elképzeléseitek szerint összeállított olyan kalkulációt kapjatok kézhez, ami
alapján nyugodt szívvel meg tudjátok tenni a foglalást.
Örömmel és megtiszteltetéssel vesszük, ha az Andromeda Travel Utazási Irodát bízzátok meg a komplex
szervezéssel. Egyedi ötletek, kívánságok esetén is készséggel állunk rendelkezésre.
Szívélyes üdvözlettel, a legjobbakat kívánva várja a megkereséseteket:
ANDROMEDA TRAVEL Utazási Iroda
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