Ślub na Dominikanie

Zaplanuj z Nami ten wyjątkowy dzień w niezapomnianej scenerii
na przepięknych plażach Republiki Dominikany . . .
Wasze marzenie o niezapomnianym ślubie, w egzotycznym miejscu
jest na wyciągnięcie ręki!
Pakiet ślubny Cap Cana
Biały, miękki piasek pod stopami, palmy i morskie fale… Zorganizujemy dla Państwa ceremonię w
ekskluzywnym kompleksie z bajecznymi, karaibskimi plażami.
Przebieg i organizacja:
Odbieramy Młodą Parę z hotelu i przewozimy na plażę. Czas podróży zależy od lokalizacji hotelu.
Panna Młoda otrzymuje swój bukiet, Pan Młody butonierkę. Rozpoczęcie ceremonii. Sędzia Pokoju
wygłasza swoje przemówienie, Nowożeńcy podpisują dokumenty zawarcia związku małżeńskiego.
Następnie zostaje wzniesiony toast winem musującym. Na zakończenie taniec na plaży przy wybranej
muzyce.

Nasz pakiet zawiera w cenie:














Transport z hotelu do Punta Cana (miejsce ceremonii), biały samochód.
Asysta polskiego koordynatora
Łuk przystrojony kwiatami z materiału oraz dekoracjami z tkanin
Dekoracja ze słupków bambusowych tworzących ścieżkę, przystrojony stół do ceremonii
Muzyka z CD
Profesjonalna sesja zdjęciowa podczas ceremonii oraz po ślubie na plaży(około 50 poddanych
profesjonalnej obróbce)
Butelka wina musującego Asti Martini, lód, kieliszki z dekoracją
Bukiet dla panny młodej, kwiaty do butonierki (świeże kwiaty) róże, lilie lub kwiaty tropikalne
Akt ślubu poświadczony apostille
Świadkowie bez dodatkowych opłat
Sędzia pokoju (po hiszpańsku) z polskim tłumaczeniem
Dostarczenie aktu ślubu na wskazany adres za pomocą przesyłki kurierskiej
Woda, napoje orzeźwiające

Za dodatkową opłatą można dodać wiele innych usług tj.








świeże naturalne kwiaty do ozdoby miejsca ceremonii
tort, przekąski, babeczki owocowe
transfer limuzyną
romantyczny posiłek z owocami morza i winem musującym dla Młodej Pary po ceremonii
trio muzyczne
skrzypce tradycyjne lub elektryczne
specjalne dodatkowe dekoracje (tkaniny zdobiące miejsce ceremonii, świeczki, muszle i etc.)

Pakiet w cenie zawiera obsługę max. 4 gości, w przypadku większej liczy osób prosimy o informację w
celu przygotowania wyceny za dodatkowy serwis.

Wymagane dokumenty:








Oryginał aktu urodzenia
Paszport
Oryginał zaświadczenia z USC o wolnym stanie cywilnym (przywozimy ze sobą)
Oryginał zaświadczenia o rozwodzie lub śmierci współmałżonka (jeśli dotyczy) przywozimy ze
sobą, w przypadku kobiet minimalny czas oczekiwania przed zawarciem nowego związku
małżeńskiego to 10 miesięcy
Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język hiszpański oraz poświadczyć Apostille w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie – oryginały oraz tłumaczenia
Po otrzymaniu poświadczeń dokumentów w MSZ należy przesłać kopie wszystkich w/w
dokumentów na adres e-mail aleksandra@konsorcjum.com.pl nie później niż na 30 dni przed
datą planowanego ślubu

Wymagania dotyczące świadków na ślubie cywilnym



Każdy ze świadków musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może być krewnym żadnej ze
stron zawierających związek małżeński
Świadkowie muszą posiadać ważne paszporty

Uwagi:


Należy wiedzieć, że potwierdzenie daty ślubu zależy od urzędu sędziowskiego i czasami jest
przesuwany dzień lub godzina ceremonii. Takie zmiany są również możliwe przy
niesprzyjających warunkach pogodowych w zaplanowanym terminie



Czas oczekiwania na potwierdzenie proponowanej daty ślubu przez Urząd Sędziego Pokoju
trwa do 10 dni roboczych



Ceremonia odbywa się poza hotelem i prowadzona jest przez upoważnionego sędziego
pokoju. Ceremonia taka trwa zazwyczaj około 15 minut



Sędzia prowadzi ślub w języku hiszpańskim i jest to wymóg prawny



Jeśli jest taka konieczność zapewnimy tłumacza na język polski



Akt ślubu otrzymujemy od sześciu do ośmiu tygodni po zawarciu związku małżeńskiego i leży
to tylko i wyłącznie w gestii Sędziego Pokoju.



Akt ślubu zostanie wysłany kurierem na adres domowy pozostawiony u naszego
koordynatora



Data ślubu cywilnego nie może być wcześniejsza niż 3 dni po przylocie



Ślub cywilny zawarty w Republice Dominikany ważny jest na całym świecie



Akt ślubu wliczony jest w cenę pakietu.

I propozycja - noclegi w hotelu VIK Arena Blanca 4* All inclusive

Położenie: przy piaszczystej plaży Bavaro – jednej z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych plaż
na wyspie. Hotel zatopiony wśród bujnej tropikalnej roślinności, fantazyjnych ogrodów i
romantycznych stref wokół hotelowego basenu. Położony 25 min drogi od międzynarodowego
lotniska. Pokoje: wygodne pokoje z malowniczymi widokami, wyposażone w klimatyzację, TV,
telefon, mini bar, sejf, wentylator, łazienkę z wanną, kabina prysznicową i suszarka do włosów,
prywatny balkon. Do dyspozycji gości: centrum sportów wodnych i nurkowania, kort tenisowy,
boiska do gier zespołowych, basen, restauracje i bary, pizzeria, kasyno, centrum masażu, fryzjer, plac
zabaw dla dzieci, dostęp do Internetu, pole golfowe (w okolicy).

II propozycja – noclegi w hotelu Tropical Princess Beach Resort & Spa 4* All inclusive

Położenie: hotel położony jest tuż przy plaży. Oddalony jest o 25 minut od lotniska w Punta Cana.
Kurort znajduje się blisko innych hoteli tj Caribe Club Princess. Pokoje: w hotelu znajduje się 308
pokoi.W pokoju znajduje się jedno bardzo duże łóżko lub 2 duże łóżka. Wszystkie pokoje są
klimatyzowane, wyposażone są w suszarkę do włosów, TV satelitarną, mini bar, bezpieczny depozyt
rzeczy wartościowych (za dodatkową opłatą), balkon lub taras. Łazienka w pokoju jest w pełni
wyposażona. Sport i rekreacja: na terenie hotelu można uprawiać wiele sportów wodnych i nie tylko.
W cenie wliczone jest: basen (ręczniki oraz leżaki w cenie), jedna godzina na osobę na dzień
uprawiania sportów wodnych (niezmotoryzowanych), jedna lekcja nurkowania na osobę na pobyt,
kort tenisowy, aerobik, bocce, łucznictwo, siatkówka, mini golf, rowery.
Możliwy wybór innych hoteli!

