S Z E M É L Y E S A J Á N L Á S S A L Á R–E L Ő K A L K U L Á C I Ó K É R É S
TENGERPARTI FOGADALOM, SZIMBOLIKUS ESKÜVŐ, HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
CEREMÓNIA BONYOLÍTÁSÁHOZ GÖRÖGORSZÁGBAN MAKRYGIALOSON
Ár-előkalkulációkérő kapcsolattartó
személy neve:
mobilszáma:

e-mail címe:

Ceremónián résztvevő személyek neve: telefonszáma, e-mail címe, lakcíme:

születési dátuma:

1.
2.
Írd be, hogy mikor lenne jó Neked és párodnak
a Ceremónia tervezett időpontja:
Írd ide, hogy melyik Ceremóniát kéred:
(a Ceremóniák konkrét tartalma és ára lejjebb található, kérjük elolvasni)
Jelöld be, hogy milyen alkalomból lesz a
 Ünnepélyes Fogadalom
 Szimbolikus Esküvő
kért Ceremónia:
A Ceremónia helyszíne:

 Házassági Évforduló

MAKRYGIALOS autentikus üdülőhely/ Pieria megye – Görögország

Jelöld be azt az egyet, hogy  Homokos tengerparton a strandon
Makrygialoson belül konkrétan hol  Ókori Pydna területén
képzeled el a Ceremóniát:
 Halászbárkák mellett a parton

A) Ezt kérem:  „SMARAGD” C e r e m ó n i a

 Tengerpanorámás sziklaszirten
 Makrygialos főterén
 Egy beltéri helyiségben
alapára 499.990,-Ft/pár,
amely ezeket MIND TARTALMAZZA:

• Kapcsolattartás az Andromeda Travel szakértő munkatársaival e-mailben;
• 4 telefonos magyar nyelvű konzultáció maximum 10 perces/alkalom, ha úgy érzed, az élőszavas egyeztetés fontos Neked;
• Görögországban Makrygialoson a magyar nyelvű vagy angol nyelvű ceremónia lebonyolítási és adminisztrációs költségei,
időpont és helyszín foglalása, és ehhez kapcsolódó mindennemű ügyintézés;
• A ceremónia napján Makrygialoson a helyszínen egy angyali boldogságkapu klasszikus dekorációval;
• A ceremónia napján a kiválasztott helyszín azon részének a rendelkezésre állása Makrygialoson, ahol a ceremónia lesz,
harmónia díszítéssel 1 asztal és 2 szék;
• Gyertya dekorációval ékesített 1 db gyűrűtartó asztalka fehér hosszú lepellel a ceremónia napján;
• Andromeda hercegnői gyűrűtartó a ceremónia idejére: dekoratív kis fém kosárka szolid kagyló- és homokdíszítéssel;
• Makrygialoson magyar nyelven is beszélő asszisztencia, és a ceremónia előtt 1 alkalommal maximum 45 perces személyes
konzultáció. A konzultáción meg lehet beszélni, ha bármilyen kérdés/kérés felmerülne a helyszínen, azonban a bonyolítással
kapcsolatban, a megrendelt és szerződésben rögzített szolgáltatásokban utólagos változtatás ott helyben már nem lehetséges;
• A ceremónia után a tengerparton abszolút közvetlen a tenger mellett, behűtött pezsgős köszöntés, 1-1 szalagos pohárral
koccintás benne a gyöngyöző pezsgővel;
• Ünnepi 8 szeletes torta (csokoládé töltelékkel, fehér mázbevonattal, 1 színes virágdíszítéssel) felszelése görög tradicionális
hagyományok szerint;
• A ceremóniát követően a pár részére romantikus gyertyafényes főétkezés: ünnepi 3 fogásos ebéd vagy vacsora, édességgel,
gyümölccsel és italfogyasztással (ásványvíz 2 x 0,5 liter + üdítő 2 x 0,3 liter + folyóbor 2 x 0,2 liter);
• A ceremónia után érzéki miliőt sugárzó hangulati elem a tengerparton a homokba szív alakban kirakott mécsesek.
• A tengerparti homokos partszakasz eseményhez illő részének előkészítése és a rendelkezésre állása.
Garantált AJÁNDÉK a ceremónián részvevő párnak: névre szóló Medalion Emléklap a ceremóniáról.
alapára 199.990,-Ft/pár,
B) Ezt kérem:  „ZAFÍR” C e r e m ó n i a
amely ezeket MIND TARTALMAZZA:
• Kapcsolattartás az Andromeda Travel szakértő munkatársaival e-mailben;
• 3 telefonos magyar nyelvű konzultáció maximum 10 perces/alkalom, ha úgy érzed, az élőszavas egyeztetés fontos Neked;
• Görögországban Makrygialoson a magyar nyelvű vagy angol nyelvű ceremónia lebonyolítási és adminisztrációs költségei,
időpont és helyszín foglalása, és ehhez kapcsolódó mindennemű ügyintézés;
• Andromeda hercegnői gyűrűtartó a ceremónia idejére: dekoratív kis fém kosárka szolid kagyló- és homokdíszítéssel;
• Makrygialoson magyar nyelven is beszélő asszisztencia, és a ceremónia előtt 1 alkalommal maximum 30 perces személyes
konzultáció. A konzultáción meg lehet beszélni, ha bármilyen kérdés/kérés felmerülne a helyszínen, azonban a bonyolítással
kapcsolatban, a megrendelt és szerződésben rögzített szolgáltatásokban utólagos változtatás ott helyben már nem lehetséges;
• A ceremónia napján a kiválasztott helyszín azon részének az előkészítése és rendelkezésre állása Makrygialoson az
eseményhez illően, ahol a ceremónia lesz, harmónia díszítéssel 1 asztal és 2 szék;
• A ceremónia után a tengerparton abszolút közvetlen a tenger mellett, meghitt pezsgős koccintás és köszöntés, a pár részére
édesség felszolgálásával, és a tengerparti homokos partszakasz eseményhez illő részének előkészítése és a rendelkezésre állása.
Garantált AJÁNDÉK a ceremónián résztvevő párnak: névre szóló Medalion Emléklap a ceremóniáról.
A kitöltött ajánlatkérést erre az e-mail címre szükséges elküldeni: tengerparti.varazslatos.eskuvo@gmail.com
Telefon/fax: 22/316-000 Mobil: +36306422922 E-mail: tengerparti.varazslatos.eskuvo@gmail.com Web: www.andromeda.hu www.makrygialos.info
MINDEN ÁLTALUNK VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSRA 100 % GARANCIÁT VÁLLALUNK!
U-000187

C) Ezt kérem:  ÁlomSzép „AMETISZT” C e r e m ó n i a

alapára 99.990,-Ft/pár,
amely ezeket MIND TARTALMAZZA:

• Kapcsolattartás az Andromeda Travel szakértő munkatársaival e-mailben;
• 2 telefonos magyar nyelvű konzultáció maximum 10 perces/alkalom, ha úgy érzed, az élőszavas egyeztetés fontos Neked;
• Görögországban Makrygialoson a magyar nyelvű vagy angol nyelvű ceremónia lebonyolítási és adminisztrációs költségei,
időpont és helyszín foglalása, és ehhez kapcsolódó mindennemű ügyintézés;
• Makrygialoson magyar nyelven is beszélő asszisztencia, és a ceremónia előtt 1 alkalommal maximum 30 perces személyes
konzultáció. A konzultáción meg lehet beszélni, ha bármilyen kérdés/kérés felmerülne a helyszínen, azonban a bonyolítással
kapcsolatban, a megrendelt és szerződésben rögzített szolgáltatásokban utólagos változtatás ott helyben már nem lehetséges;
• A ceremóniát követően idilli pezsgős koccintás és köszöntés a tengerparton abszolút közvetlen a tenger mellett;
• A tengerparti homokos partszakasz azon részének előkészítése és a rendelkezésre állása, ahol a koccintás és köszöntés lesz.
A szállásotok a tengerparti STAR BEACH Rezidencia Resortban lesz Makrygialoson » http://bit.ly/2m4VCUS

 Ceremóniát kizárólag szállásfoglalással együtt tudsz rendelni. A kötelező szállás minimum 7 éjszakára igényelhető. 

Válassz szobatípust és itt jelöl be azt, amelyik a legszimpatikusabb számotokra:
 Ezt kérem: Egy légteres 2 fős harmónia superior stúdió full örökpanorámás közvetlen tengerre & tengerpartra néző
 Ezt kérem: Egy légteres 2 fős klasszikus superior stúdió abszolút közvetlen tengerre & tengerpartra néző
 Ezt kérem: Egy légteres 2 fős klasszikus superior szoba erkélyről oldalkilátással a tengerre & tengerpartra (főzőrész nincs)
 Ezt kérem: Egy légteres 2 fős klasszikus superior stúdió teraszos udvarra néző
 Ezt kérem: Kettő légteres 2 fős elegancia superior apartman full örökpanorámás közvetlen tengerre & tengerpartra néző
Ide írd be a szállás idejét, amikor Nektek megfelelő:
(min. 7éj)
Utazás módját itt jelöld be:

 Autóval utazunk

 Busszal utazunk

Itt add meg az étkezési igényed,  Ezt kérem: Félpanzió (reggeli+vacsora)
milyen ellátást kérsz magatoknak:
 Ezt kérem: csak Reggeli

 Repülővel egyénileg
 Önellátó, nem kérek étkezést
 Ezt kérem: csak Vacsora

Veletek együtt utazó kísérő személyek száma:
Kísérő személyek részére igényelt szolgáltatások:  Szállás
Engedd szabadjára a fantáziád és fogalmazd meg pár
mondatban, hogy mi az elképzelésetek, gondold át, mit és
hogyan szeretnétek, és ha van bármilyen kívánságotok, amit
fontosnak tartasz, akkor azt se hagyd ki a leírásból.
Itt jobbra írd be a gondolataidat 
Itt írd be, hogy mekkora maximális keretösszeget szántok
kompletten a megrendelni kívánt szolgáltatásokra a
kiválasztott Ceremónia összeállítással együtt számolva?

 Buszos utazás

 Étkezés

Ft

Szerződéskötés és foglaló befizetésének tervezett időpontja:
Jelöld be, hogy milyen
ütemezésre gondoltatok:

fizetési  Megrendeléskor
egyben fizetjük.

a

teljes

összeget  Könnyített részletfizetést választunk
és …… db egyenlő részletben fizetünk.

Rendelj prémium kényelmi szolgáltatásokat is, hogy az élmény még szívhez szólóbb legyen! Nézd meg itt: http://bit.ly/2rWjdtJ
Makrygialosi szuper nászutas VIP szolgáltatások lista ide kattintva megtekinthető, lepd meg a párod: http://bit.ly/1Ju8mIW
! FONTOS »» A görögországi Ceremónia bonyolítására a nyári időszakban van mód, mert a fenti Ceremónia összeállítások
erre a vállalási időre vonatkoznak. Ezen kívül, ettől eltérő egyedi igénylés alapján, nyári időszakon kívülre vonatkozó Egyedi
Ceremóniát állítunk össze, külön kérésre. A Ceremóniák egyik esetben sem tartalmaznak hivatalos esküvői szertartást!
Mi az első lépés? A személyes ajánlással készülő konkrét ár-előkalkuláció elkészítéséhez kérjük, pontosan töltsétek ki ezt a
formot. Majd küldjétek vissza a tengerparti.varazslatos.eskuvo@gmail.com e-mail címre, hogy lássuk, milyen szolgáltatásokat
szeretnétek igénybe venni. Bizalmasan és diszkréten kezelünk minden ránk bízott információt. Az igényeitek feltüntetésével
nyugodtan lépjetek kapcsolatba telefonon vagy írásban az Andromeda Travel Utazási Irodával elérhetőségeink egyikén.
 Telefonos visszahívást kérek
A gördülékenyebb ügyintézés érdekében:
 E-mailben kérem tartani a kapcsolatot
Az Andromeda Travel elektronikus üzenetei (e-mail, sms) fogadásához hozzájárulok:  Igen
 Nem
Kelt (év/hó/nap):
Ár-előkalkulációkérő / Megrendelő aláírása:
A kitöltött ajánlatkérést erre az e-mail címre szükséges elküldeni: tengerparti.varazslatos.eskuvo@gmail.com
Telefon/fax: 22/316-000 Mobil: +36306422922 E-mail: tengerparti.varazslatos.eskuvo@gmail.com Web: www.andromeda.hu www.makrygialos.info
MINDEN ÁLTALUNK VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSRA 100 % GARANCIÁT VÁLLALUNK!
U-000187

