
Cerere în Căsătorie
Grecia, Egipt & Rp. Dominicană

Reînnoire de Jurăminte
Grecia & Cuba 
*celebrarea unui număr de ani de la căsătorie

www.nuntapeplaja.ro



Cerere în Căsătorie

Grecia- Santorini, Egipt- Hurghada

Rp. Dominicană- Punta Cana



Grecia insula Santorini

CEREMONIILE Cerere in Casatorie pe Caldera
Crearea decorului
Redactarea textului potrivit pentru voi 2 
Construirea intregului moment, incat sa fie un “da” memorabil

ROMANTIC DINNER 
Welcoming drink cu sampanie
Romantic dinner pentru 2 persoane (dinner bazat pe preparate traditional grecesti)
Băuturile incluse (sampanie, vin, apa)
Décor specific
Consultanta, planificare & organizare

COST #cerereincasatorie Grecia Santorini
2.000 euro + TVA, care include :
cerere in casatorie + romantic dinner pe Caldera
Costul este valabil pentru 2 persoane, pentru cereri in casatorie in perioada 1-15 Iunie 2022 sau 1-15 Septembrie 2022. 

*Oferta nu include transport si cazare! La cerere asigurăm transport  (avion, charter privat, transfer) sau orice alt serviciu (foto-video, extra invitati, cazare). Prețul
din ofertă este valabil pentru pachetele achizitionate până în 31 Decembrie 2021.



Egipt statiunea Hurghada

CAZARE
Egipt Hurghada resort 5* adults only
7 nopti de cazare pentru 2 persoane in camera dubla DeLuxe
regim all inclusive pentru 2 persoane

CEREMONIA de  Cerere in Casatorie
Crearea decorului
Redactarea textului potrivit pentru voi 2 
Construirea intregului moment, incat sa fie un “da” memorabil

ROMANTIC DINNER
Welcoming drink cu sampanie
Romantic dinner pentru 2 persoane (dinner bazat pe preparate pe produse traditionale din tara desfasurarii evenimentului)
Băuturile incluse (sampanie, vin, apa)
Decor (specific momentului, caracteristic Egiptului)
Consultanta, planificare & organizare

COST #cerereincasatorie Egipt
2.200 + TVA, care include:
7 nopți de cazare in resort 5* cu all inclusive pentru 2 persoane in Egipt + cerere in casatorie pe plajă + romantic dinner pe plaja
Costul este valabil pentru 2 persoane. Cele 7 nopti de cazare sunt valabile pentru perioada Februarie 2022. 

*Oferta nu include transport! La cerere asigurăm transport  (avion, charter privat, transfer) sau orice alt serviciu (foto-video, extra invitati). Prețul din ofertă este
valabil pentru pachetele achizitionate până în 31 Decembrie 2021.



RP. Dominicana Punta Cana

CAZARE
Republica Dominicana - Punta Cana  resort 5* adults only
7 nopti de cazare pentru 2 persoane in camera dubla DeLuxe
regim all inclusive pentru 2 persoane

CEREMONIILE  Cerere in casatorie
Crearea decorului
Redactarea textului potrivit pentru voi 2 
Construirea intregului moment, incat sa fie un “da” memorabil

PETRECEREA
Welcoming drink cu sampanie
Romantic dinner pentru 2 persoane (dinner bazat pe preparate traditionale din tara desfasurarii evenimentului)
Băuturile incluse (sampanie, vin, apa)
Decor specific pentru cererea in casatorie
Consultanta, planificare & organizare

COST #cerereincasatorie RP. Dominicana Punta Cana 
3.500 euro + TVA, care include :
7 nopți de cazare in resort 5* cu all inclusive pentru 2 persoane in Punta Cana + cerere in casatorie + romantic dinner pe plaja
Costul este valabil pentru 2 persoane. Cele 7 nopti de cazare sunt pentru perioada Martie 2022. 

*Oferta nu include transport! La cerere asigurăm transport  (avion, charter privat, transfer) sau orice alt serviciu (foto-video, extra invitati). Prețul din ofertă este
valabil pentru pachetele achizitionate până în 31 Decembrie 2021. 



Reînnoire de Jurăminte

Nunta de Aur/Argint

Cuba, Grecia (insulele Thassos & Skopelos)



Cuba Varadero 
Cazare
Cuba- Varadero resort 5* adults only
7 nopti de cazare pentru 2 persoane in camera dubla Junior Suite
regim ultra all inclusive pentru 2 persoane

CEREMONIA de  Reinnoire a Juramintelor- Celebrarea unui anumit numar de ani de la casatorie
Crearea decorului
Realizarea ceremoniei specific pentru celebrarea unui numar anume de ani de la casatorie
Construirea intregului moment, incat sa va reamintiti inceputurile drumului impreuna

ROMANTIC DINNER
Welcoming drink cu sampanie
Romantic dinner pentru 2 persoane (dinner bazat pe preparate din produse traditionale din tara desfasurarii evenimentului)
Desert
Băuturile incluse (sampanie, vin, apa)
Decor specific
Consultanta, planificare & organizare, consultant român

COST #reinnoiredejuraminte Cuba Varadero
3.500 euro + TVA, care include :
7 nopți de cazare in resort 5* cu all inclusive pt 2 persoane in Varadero + reinnoire de juraminte + romantic dinner pentru 2 persoane
Costul este valabil pentru 2 persoane. Cele 7 nopti de cazare sunt pentru perioada 1 Ianuarie- 31 Martie 2022. 

*Oferta nu include transport! La cerereasigurăm transport  (avion, charter privat, transfer) sau orice alt serviciu (foto-video, extra invitati). Prețul din ofertă este valabil pentru
pachetele achizitionate până în 31 Decembrie 2021. 



Grecia insula Thassos

CEREMONIA de  Reinnoire de Juraminte - Celebrarea unui anumit numar de ani de la casatorie

Ceremonia de reinnoire de juraminte oficiata de un oficiant autorizat
Realizarea ceremoniei specific pentru celebrarea unui numar anume de ani de la casatorie
Construirea intregului moment, incat sa va reamintiti inceputurile drumului impreuna

PETRECERE
Welcoming drink cu sampanie
Cina pentru 10 persoane intr-un restaurant in regim de 4* (dinner bazat pe preparate din produse traditionale tarii desfasurarii evenimentului)
Desert
Băuturile incluse (sampanie, vin, suc, apa & bere)
Consultanta, planificare & organizare

COST #reinnoiredejuraminte GRECIA Thassos
3.000 euro + TVA, care include :
ceremonia de reinnoire a juramintelor + cina + decorul specific
Costul este valabil pentru 10 persoane, pentru evenimente desfasurate in perioada 15 mai- 15 septembrie 2022. 

*Oferta nu include transport si cazare! La cerere asigurăm transport  (avion, charter privat, transfer) sau orice alt serviciu (foto-video, extra invitati, cazare). Prețul
din ofertă este valabil pentru pachetele achizitionate până în 31 Decembrie 2021. 



Grecia insula Skopelos Mamma Mia Style Ceremony

CEREMONIA de  Reinnoire de Juraminte - Celebrarea unui anumit numar de ani de la casatorie

Ceremonia de reinnoire a juramintelor oficiata la Biserica Mamma Mia
Realizarea ceremoniei specifice pentru celebrarea unui numar anume de ani de la casatorie
Construirea intregului moment, incat sa va reamintiti inceputurile drumului impreuna

PETRECERE

Welcoming drink cu sampanie
Cina pentru 10 persoane intr-un restaurant in regim de 4* pe malul marii (dinner bazat pe preparate din produse traditionale tarii desfasurarii evenimentului)
Desert
Băuturile incluse (sampanie, vin, suc, apa & bere)
Consultanta, planificare & organizare

COST #reinnoiredejuraminte GRECIA Skopelos
3.800 euro + TVA, care include :
ceremonia de reinnoire a juramintelor + cina + decorul specific
Costul este valabil pentru 10 persoane, pentru evenimente desfasurate in perioada 5- 15 mai ---- 15-30 septembrie 2022. 

*Oferta nu include transport si cazare! La cerere asigurăm transport  (avion, charter privat, transfer) sau orice alt serviciu (foto-video, extra invitati, cazare). Prețul
din ofertă este valabil pentru pachetele achizitionate până în 31 Decembrie 2021. 






