FAQ

Ποιος πραγματοποιεί την τελετή;
Στις περισσότερες περιπτώσεις η τελετή πραγματοποιείτε από τον αντιδήμαρχο του δήμου. Κατόπιν
αιτήματος υπάρχει η δυνατότητα θρησκευτικού γάμου από ιερέα.
Δεν επιθυμώ να πραγματοποιήσω τον γάμο μου στο Δημαρχείο. Τι άλλες επιλογές έχω;
Σας προτείνουμε διάφορα υπέροχα μέρη στην περιοχή των Χανίων, όπως αυτά των θεματικών
γάμων. Έχετε τη δυνατότητα να μας προτείνεται εσείς το μέρος που επιθυμείτε και αναλαμβάνουμε
την ευθύνη να πραγματοποιήσουμε τον γάμο σας σε αυτό. Η τελετή μπορεί να πραγματοποιηθεί
και σε εκκλησία.
Μπορώ να προσαρμόσω το μενού της δεξίωσης;
Ο Σεφ με την ομάδα του θα σας προτείνει μενού ανάλογο των προσδοκιών και των επιθυμιών σας.
Έχετε πάντα τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το μενού αυτό ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Τι επιλογές έχω για την γαμήλια τούρτα;
Μπορείτε να διαλέξετε την γαμήλια τούρτα από έναν κατάλογο με μεγάλο εύρος επιλογών.
Διατηρείτε πάντα τη δυνατότητα να σχεδιάσετε την δική σας τούρτα και ο ζαχαροπλάστης μας
αναλαμβάνει να την ετοιμάσει.

Υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης μεταφορικού μέσου;
Μπορούμε να ενοικιάσουμε για εσάς αυτοκίνητο ή και να αναλάβουμε την μεταφορά σας από το
ξενοδοχείο στον χώρο της τελετής και κατόπιν στον χώρο της δεξίωσης, ή όπου αλλού εσείς
επιθυμείτε.
Πόσο σύντομα μετά την τελετή του γάμου και της δεξίωσης θα είναι έτοιμο το βίντεο και το
φωτογραφικό υλικό;
Το βίντεο και οι φωτογραφίες θα είναι έτοιμα σε μια έως δύο εβδομάδες μετά την τελετή. Στη
περίπτωση που έχετε αναχωρήσει από το ξενοδοχείο θα σας αποσταλούν ταχυδρομικά στο σπίτι
σας με επιπλέον χρέωση.
Τι επιλογές έχω για την μουσική στην δεξίωση;
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ζωντανή μουσική ή μουσική από dj. Επιπλέον έχετε τη
δυνατότητα να μας φέρετε τη μουσική της επιλογής σας.
Πόσο σύντομα μετά την τελετή θα είναι έτοιμο το πιστοποιητικό του γάμου;
Το πιστοποιητικό του γάμου θα είναι έτοιμο 5-7 μέρες μετά την τελετή. Στην περίπτωση που έχετε
αναχωρήσει από το ξενοδοχείο θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά στην διεύθυνσή σας με επιπλέον
χρέωση.

Υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι όροι και κανόνες;
Οι ημερομηνίες του γάμου εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα.
Τα προσφερόμενα πακέτα καθώς και οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, στη περίπτωση που δεν έχει προϋπάρξει κάποια υπογεγραμμένη συμφωνία.
Για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες καθώς και τα πακέτα θα πρέπει να γίνει κράτηση 30 μέρες πριν
την άφιξή σας.
Πολιτική ακύρωσης:






Την ίδια μέρα: 100% του συνολικού κόστους.
6 ώς 1 ημέρες πριν: 75% του συνολικού κόστους.
13 ώς 7 μέρες πριν: 50% του συνολικού κόστους.
20 ως 14 μέρες πριν: 25% του συνολικού κόστους.
21 μέρες πριν: δεν υπάρχει χρέωση ακυρωτικών.

