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Ślub w Meksyku
Tylko Ty i Ja
/narzeczeni bez świadków/

CENA PAKIETU ŚLUBNEGO 4200 USD/Młoda Para
+ koszt hotelu oraz przelot

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Dzień Ślubu to wyjątkowe przeżycie dla Młodej Pary, dla wielu najpiękniejszy dzień życia.
A jeżeli odbędzie się na olśniewająco białej plaży , w pięknej meksykańskiej scenerii i przy
zachodzie słońca może on być spełnieiam waszych największych marzeń.

Pakiet zawiera :
 Pomoc koordynatora ślubu
 Wydanie legalnego świadectwo ślubu po hiszpańsku z apostille Stanu Quintana Roo – zostanie ono wysłane
na adres podany przez narzeczonych. Proces wysłania dokumentu może trwać do 3 miesięcy
 Ceremonia i dekoracja miejsca ślubu – 2 miejsca do wyboru – Ruiny świątyni Majów lub altanka z widokiem
na morze
 Bukiet kwiatów dla Pani Młodej i butonierka dla Pana Młodego
 Podkład muzyczny
 Sędzia i dokumentacja
 Wino musujące dla toastu po zawarciu związku małżeńskiego
 Opieka polskiego rezydenta do czasu ślubu – spotkania z koordynatorem, lekarzem etc. tłumaczenie na język
polski w czasie ceremonii ślubnej – tutaj nasz rezydent może być jednocześnie świadkiem
 Transfer w języku polskim z lotniska i na lotnisko w dniu wylotu
 Rezerwacja w jednej z restauracji hotelowej
 Podatek od ślubu na plaży
Wymagane dokumenty:
 Akta urodzenia z apostille Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przetłumaczone na język hiszpański
 Aktualne paszporty (ważne min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu)
 Wiza wjazdowa do kraju – turyści otrzymują ją w dzień przylotu do Meksyku na lotnisku
 CIR – Dokument meksykański poświadczający stan wolny, rozwód lub wdowieństwo – wydany przez Urząd
Stanu Cywilnego Quintana Roo – hotel pomaga w otrzymaniu tego dokumentu - cena 65 usd
 Próba krwi wykonana w hotelu na rodzaj krwi, obecność AIDS, lub jakiejkolwiek choroby wenerycznej - koszt
160 usd , płatność gotówką u doktora w hotelu
 4 świadków (wymagane są ksera paszportów lub meksykańskiego dokumentu tożsamości z wizami
wjazdowymi do kraju) – w przypadku braku świadków – hotel udostępnia 4 osoby z obsługi hotelowej – ok.
20 usd od świadka
 Koszty przyjazdu sędziego do hotelu : 95 usd płacone bezpośrednio sędziemu. Śluby udzielane przez sędziego
po godzinie 17.00, soboty lub dni wolne od pracy - koszt 150 usd. Koszty mogą ulec zmianie.
 Wymagane dokumenty należy przekazać bezpośrednio koordynatorowi ślubu, bez niech nie może dojść do
realizacji ceremonii. Zaleca się przybycie Pary Młodej na trzy dni robocze przed ceremonią, aby móc
zrealizować wszystkie konieczne procedury legalne związane z zawarciem związku małżeńskiego.
 Dokumenty zostaną przekazane na własność rządu Quintana Roo w Meksyku.
 W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu hotel nie może zorganizować ceremonii zawarcia związku
małżeńskiego
Prawa, wymagania i koszty mogą ulec zmianie, zgodnie ze zmianami w stanie Quintana Roo

