
 

 

Η πιο ξεχωριστή και πιο χαρούμενη μέρα της ζωής σας αξίζει να είναι μια αξέχαστη και 

πολυτέλη εμπειρία. Σε μια ποικιλία από τοποθεσίες που μπορείτε να επιλέξετε, με θέα το 

απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, μπορούμε να διοργάνωσουμε τον γάμο σας με έναν τέτοιο 

τρόπο που θα ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό.  

 

Με μεγάλη χαρά και σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, μπορούμε να ετοιμάσουμε την γαμήλια 

τελετή των ονείρων σας!  

 

Τα παρακάτω έγγραφα απαιτούνται 30 ημέρες πριν την ημέρα τέλεσης του γάμου. 

 

Πιστοποιητικό γέννησης 

Πιστοποιητικό αγαμίας 

Φωτοαντίγραφα ταυτότητας 

Σε περίπτωση προηγούμενου γάμου, απαιτείται διαζευκτήριο. 

 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ενδεικτικά τις προσφερόμενες από εμάς υπηρεσίες 

 

Γαμήλιο πακέτο 

 

Περιλαμβάνει: 

 

 Στην άφιξη, ζεστό και εντυπωσιακό καλωσόρισμα με σαμπάνια και επίσης στο 

δωμάτιο, σαμπάνια και φρέσκα φρούτα. 

 Θρησκευτική τελετή (διαθέσιμη ημερομήνια ανάλογα την εκάστοτε εκκλησία) ή 

πολιτικό γάμο σε δημαρχείο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του ξενοδοχείου 

επιθυμείτε.  

 Μεταφορά  στο δημαρχείο για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο, με πολυτελές αυτοκίνητο συνοδευόμενο από προσωπικό 

οδηγό. 

 Γαμήλιο μπουκέτο λουλουδιών της επιλογής σας. 

 Φροντίδα στο Σπα για τους νεόνυμφους. 

 Δώρο καλοσωρίσματος από την διεύθυνση του ξενοδοχείου 

 Μια μέρα δωρεάν σε VIP Σουίτα. 

 

Τελική τιμή: 1.950€ 

 

Επιπλέον υπηρεσίες με έξτρα χρέωση 

 

 Κοκτείλ καλοσωρίσματος στο Θάλασσα μπαρ και/ή δείπνο γκαλά με ποτά και 

γαμήλια τούρτα (Χρέωση σύμφωνα με το μενού)  

 Νυφικό μακιγιάζ και χτένισμα: 450€ 

 Μουσική κάλυψη (DJ, ηχητική εγκατάσταση): 300€ 

 Φωτογράφος: 200€ για μια ώρα, 300€ για 2 ώρες. 

 Μαγνητοσκόπηση: 500€ 

 Διακόσμηση των τραπεζιών: Από 25€ μέχρι 35€ το τραπέζι 

 Πυροτεχνήματα σε εξωτερικό χώρο: Από 500€ 

 Αψίδα διακοσμημένη με λουλούδια: 400€ 

 Διοργανωτής Γάμου: 400€  

 

Σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

 

 

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο εδώ για να δείτε φωτογραφίες από προηγούμενους γάμους 

που έχουν γίνει στο ξενοδοχείο μας “CHC Athina Palace Resort & Spa”. 

http://www.chchotels-crete.com/gr/weddings-gallery.aspx

