A J Á N L A T K É R É S / MEGRENDELÉS (Kérjük bekarikázni, és a táblázatot kitölteni)
ÜNNEPÉLYES FOGADALOM MEGERŐSÍTÉS SZERVEZÉSÉHEZ MAKRYGIALOSON
Ajánlatkérő / Megrendelő neve:

lakcíme: (irányítószám-település-utca-házszám)

születési dátuma:

mobilszáma:
Fogadalmat tevő személyek neve:

telefonszáma:
e-mail címe:
lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, úti okmány száma:

születési dátuma:

A fogadalom tervezett időpontja:
A fogadalmi ceremónia helyszíne:

MAKRYGIALOS autentikus üdülőhely/ Pieria megye - Görögország

Makrygialoson belül konkrétan hol:
(kérünk 1-et kiválasztani)

A) Homokos tengerparton
B) Ókori Pydna területén
C) Tengerparti tavernában

D) Halászbárkán
E) Főtéren
F) Egyéb helyen, mégpedig:

alapára 349.990,-Ft/pár,
amely ezeket MIND TARTALMAZZA:
• Konzultáció és kapcsolattartás skype-on, telefonon és e-mailben utazási irodánk szakértő munkatársaival;
• Görögországban Makrygialoson az Ünnepélyes Fogadalom Megerősítés ceremónia (magyar nyelven vagy tolmácsolással)
lebonyolítási és adminisztrációs költségei, időpont és helyszín foglalása, ezekkel kapcsolatos mindennemű ügyintézés;
• A helyszínen 1 db elegánsan feldíszített boldogságkapu (fogadalmi boltív);
• 1 db fogadalmi asztal a görög tradíció világából kiemelt tenger és olíva ihlette dekorációs elemekkel + előtte 4 db szék;
• Gyűrűtartó (dekoratív kis fém kosárka kagylóval és homokdíszítéssel);
• Emléklap a fogadalomról;
• Makrygialoson magyar nyelvű asszisztencia és koordinátor biztosítása a fogadalmi ceremónia alatt, illetve a megérkezést
követő napon egyeztető és információs találkozó 1 alkalommal (az illetőt lehet keresni, ha bármilyen kérdés/kérés felmerülne a helyszínen,
azonban a szervezéssel kapcsolatban, a megrendelt és szerződésben rögzített szolgáltatásokban utólagos változtatás ott már nem lehetséges) ;
• Kíséret és privát transzfer megszervezése a szerelmespár részére Makrygialoson belül autóval a szállástól a fogadalmi
ceremónia helyszínére és vissza;
• A fogadalmi ceremónia után meghitt pezsgős koccintás és köszöntés a tengerparton;
• Fogadalmi torta felszelése görög hagyományok szerint (8 szeletes, csokoládé töltelékkel, fehér mázbevonattal, 1 színes virágdíszítéssel);
• A fogadalomtétel napján a szerelmespár részére romantikus gyertyafényes ebéd egy hangulatos görög tengerparti
étteremben, diszkréten külön asztalnál megterítve, szolid díszítéssel: bőséges ünnepi 3 fogásos menü, italfogyasztással
(ásványvíz, üdítő, folyóbor, pezsgő), édességgel, gyümölccsel;
• Érzéki miliőt sugárzó esti hangulatasztal a tengerparton, ahol a homokba szív alakban kirakott mécsesek ölelik körül a párt;
• Meglepetés ajándék a párnak a helyszínen az Andromeda Travel Utazási Irodától.
Utazás módja:
Egyénileg
 Autóbusz
 Repülő
 Egyéb:
Ellátás:
Félpanzió
 Reggeli
 Önellátó

Időpont:
Szállás Makrygialoson: Apartman ... db … fős Tengerre néző stúdió … db … fős Közvetlen tengerre néző
(kötelező)
Stúdió
… db … fős Premier lakosztály … db … fős superior stúdió … db … fős … nap/… éj
Megrendelhető prémium kényelmi szolgáltatások, hogy a fogadalomtétel még idillikusabb legyen http://bit.ly/1Mey6Ku
Menyasszonyi virágcsokor:  Virágszálak száma, fajtája, színe:
Vőlegénynek virágdísz kitűző: 
Fodrász: menyasszony  vőlegény  Smink: menyasszony  Manikűr, pedikűr: menyasszony  vőlegény 
Megérkezés napján a szobában virágszirommal és olívaággal behintett ágydíszítés: 
Profi fotós: 
Profi videós: 
Összetartozást jelképező homok- vagy fűszerceremónia: 
Virágszirom szórás:  Rizsszórás: 
Autó díszítése: 
Hangszeres élő zenés kíséret a fogadalom alatt: 
Archaikus görög népviseleti kíséret a fogadalom alatt: 
Kísérő személyek száma: ……. fő
Kísérők részére igényelt szolgáltatások:
Tervezett keretösszeg?
Egyéb elképzelések, igények:

„S M A R A G D” F o g a d a l m i C s o m a g

(A kötelezően felszámított fogadalmi alapcsomag díján felüli összeg.)

Szerződéskötés és foglaló befizetésének időpontja:
Megrendeléskor egy összegben fizetünk 
Rugalmas részletfizetést választunk  … db egyenlő részletben fizetünk
Pontos kalkulációs javaslattételhez kérjük megírni, mire gondoltatok, és milyen szolgáltatásokat vesztek igénybe. Bizalmasan kezeljük. Teljes körű,
személyre szabott ajánlathoz az igények feltüntetésével lépjetek kapcsolatba irodánkkal. FONTOS! A fogadalmi csomag nem tartalmaz hivatalos
esküvői szertartást! Makrygialosi szuper nászutas VIP csomagok listája weboldalunkon megtekinthető: http://bit.ly/1Ju8mIW
A gördülékenyebb ügyintézés érdekében Telefonos visszahívást kérek 
E-mailben szeretném tartani a kapcsolatot 
Az Andromeda Travel elektronikus üzenetei (e-mail, sms) fogadásához hozzájárulok: Igen  / Nem 

Kelt: (év/hó/nap):

Ajánlatkérő / Megrendelő aláírása:
A kitöltött ajánlatkérést / megrendelést erre az e-mail címre küldd el: andromedatravelutazas@gmail.com

8000 Székesfehérvár, Várkörút 2. Telefon/fax: 22/316-000, 500-925 Mobil: +36306422922
U-000187
E-mail: andromedatravelutazas@gmail.com
Web: www.andromeda.hu www.makrygialos.info
MINDEN ÁLTALUNK VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSRA 100 % GARANCIÁT VÁLLALUNK!

