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Pakiety ślubne – Wyspy Cooka

Wyobraź sobie słowa Twojej przysięgi małżeńskiej wypowiadane na idealnie
białych piaskach Aroa Beach, delikatnie obmywanej przez błękitne wody oceanu
w Lagunie Miłości wyspy Rarotonga...

Pakiety ślubne zawierają:
- usługi profesjonalnego organizatora ceremonii/koordynatora ślubnego
- asystę i pomoc lokalnego kontrahenta podczas ceremonii ślubnej oraz w uzyskaniu dokumentów
po zawarciu małżeństwa (aktu ślubu i Apostille)
- udział prowadzącego ceremonię
- rezerwację miejsca na ślub (kościół lub np. prywatna plaża)
- transport hotel-miejsce ceremonii-hotel
- dekoracje kwiatowe miejsca ceremonii (np. w postaci łuku kwietnego)
- tort weselny
- bukiet dla Panny Młodej oraz butonierka dla Pana Młodego
- szampan do wzniesienia toastu po ceremonii
- występ tradycyjnej grupy muzycznej z wysp
- usługi fotografa oraz album ze zdjęciami
- prezent ślubny
- romantyczną kolację dla dwojga
OBSŁUGA BIUR PODRÓŻY I FIRM:
tel.: 42 639 80 47, 632 77 57, 636-53-52
fax: 42 639 80 48
biuro@konsorcjum.pl

90-103 ŁÓDŹ, ul. PIOTRKOWSKA 92
tel./fax 42 630-48-66, 630-48-68,
630-48-69, 636-98-38, 633-06-74
biuro@konsorcjum.pl

00-659 WARSZAWA, ul. KOSZYKOWA 53
tel./fax 22 622-82-96, 622-46-82
biurowaw@konsorcjum..pl

Ceny pakietów ślubnych:







Togetherness Wedding (Rarotonga): 1655 NZD
Lovers Embrace Wedding (Rarotonga): 2500 NZD
Eternity Wedding (Rarotonga): 4998 NZD
Intimate Wedding (Rarotonga) – ceremonia dla 20 osób: 3700 NZD
One Foot Island Wedding (Aitutaki): 2300 NZD
Motu E’E Wedding (Aitutaki): 1950 NZD

 Odnowienie przysięgi małżeńskiej: 1075 NZD
Uwagi: Ceremonia nie jest możliwa w niedzielę i święta.

Wymagane dokumenty:
 Akty urodzenia nowożeńców lub ich kopie notarialne
 Ważne paszporty
 Jeśli któryś z małżonków jest rozwiedziony – certyfikat rozwodu przetłumaczony na jęz.
angielski, jeśli którykolwiek z małżonków jest wdową/wdowcem – akt zgonu przetłumaczony
na jęz. angielski
 Potwierdzenie aktualnego statusu osoby niezamężnej z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego
dla osób zawierających związek małżeński – przetłumaczone na jęz. angielski
 Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język angielski u tłumacza przysięgłego, a
następnie poświadczyć Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie –
oryginały oraz tłumaczenia
 Nowożeńcy muszą mieć ukończone 21 lat. W przypadku gdy warunek ten nie jest spełniony,
wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
 Imiona i nazwiska dwóch świadków, którzy będą obecni podczas ceremonii (świadkowie
muszą mieć ukończone 21 lat). Świadkowie mogą być również zaaranżowani przez
koordynatora ślubów.
UWAGA: Przyszli małżonkowie muszą być obecni na Wyspach Cooka minimum pełne 4
dni robocze przed planowaną datą ślubu. W sytuacji niespełnienia tego warunku
obowiązuje opłata 100 NZD (koszt waivera), ale nadal wymagany jest minimalny pobyt
2 dni roboczych przed datą planowanego ślubu.
W przypadku ceremonii o wschodzie słońca lub po godz. 18:00 obowiązuje dopłata 200
NZD.
W przypadku nieodebrania aktu ślubu przed wylotem z Wysp Cooka koszt przesłania
dokumentu pocztą pokrywają małżonkowie (ok. 75 NZD – pocztą poleconą, ok 150 NZD
– kurierem ekspresowym).
Po powrocie do kraju nowożeńcy muszą powiadomić odpowiednie władze i urzędy o
zawarciu małżeństwa za granicą, zgodnie z wymogami prawnymi kraju swego
pochodzenia.

