
 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΚΩΝ 
 
 
Το πιο δημοφιλές είδος γάμου στα ξενοδοχεία! Ανταλλάξτε τους όρκους σας κάτω 
από τον γαλάζιο ουρανό, δίπλα στην τιρκουάζ θάλασσα της Κρήτης. 
 
Το ξενοδοχείο μπορεί να οργανώσει μια ιδιαίτερη τελετή για να ανταλλάξετε 
όρκους αιώνιας αγάπης ή να ανανεώσετε τις υποσχέσεις σας ως ζευγάρι.  
Μόνο το ευτυχισμένο ζευγάρι ή ακόμα και όλη η οικογένεια, η επιλογή είναι δική 
σας! 
 
Είναι τόσο απλό να διοργανωθεί η  άτυπη τελετή. Επιλέξτε την ημερομηνία, τον 
τόπο και τις λεπτομέρειες. Δεν απαιτείται γραφειοκρατική διαδικασία. 
 
Το Άτυπο Πιστοποιητικό Γάμου δεν είναι νόμιμο πιστοποιητικό γάμου. 
 
 
 
 
 

«… Από τη στιγμή αυτή, είστε ενωμένοι με γάμο, σε ισόβια κοινωνία βίου, ως 
σύζυγοι. 

Από τη στιγμή αυτή, που ενωθήκαμε με την ελεύθερη συναίνεσή σας σε γάμο, 
οφείλετε, αμοιβαία, ο ένας στον άλλον, αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη 

ζωή. 
 

Ο γάμος που σας ενώνει, σας επιβάλλει την ταύτιση των τυχών σας και την κοινή 
αντιμετώπιση, σε βάση ισότητας, όλων των ζητημάτων που θα προκύπτουν από τη 

συμβίωσή σας ως συζύγων και γενικότερα όλων των δυσκολιών της ζωής. Από 
κοινού θα πρέπει επίσης να συμβάλλετε, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, 
στα βάρη που συνεπάγονται, η έγγαμη συμβίωση και η συντήρηση και προαγωγή 

της οικογένειας που θα δημιουργήσετε. 
 

Κοινό είναι, τέλος, και το καθήκον και δικαίωμα και των δυο σας, να μεριμνάτε για 
την ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι 

και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες…» 
 
 

  



 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ 
 
Οι υπηρεσίες του πακέτου του συμβολικού γάμου περιλαμβάνουν: 

 
 Ανταλλαγή γαμήλιων όρκων από το Διευθυντή του ξενοδοχείου 
 Διακόσμηση του χώρου τελετής/ Ανθοστολισμός  
 Νυφικό μπουκέτο (για τη νύφη), Μπουτονιέρα (για το γαμπρό) 
 Κομμώτρια & Μακιγιέρ για τη νύφη (κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη) 
 Επαγγελματίας φωτογράφος (φωτογράφιση/ βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης) 
 Γαμήλια τούρτα (κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη) 
 Μπουκάλι γαλλικής σαμπάνιας (MOET & CHANDON BRUT 90 €, MOET & 

CHANDON ROSE 110 €, DOM PERIGNON 180 €) ή αφρώδους οίνου (CAIR BRUT 30 
€) Κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη 

  Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη 
 Ηχογραφημένη μουσική για την εκδήλωση από επαγγελματία DJ 
 Ρομαντικό δείπνο για το ζευγάρι υπό το φως των κεριών σε A la carte εστιατόριο. 
 Διακόσμηση του τραπεζιού και δώρο από το ξενοδοχείο ένα πολύ καλό μπουκάλι 

Κρητικό κρασί 
 Αναμνηστική βεβαίωση γάμου 

 
 

 
 
Total Price: 1800 € 
 


