
 ΓΙΟΡΤΈΣ ΓΆΜΟΥ



Ο γάμος στη Σαντορίνη το Ξενοδοχείο
θα σας αφήσει τις αξέχαστες

εντυπώσεις

Είναι μια ιερή διαδικασία το καλυτερο
αναμνηστικό γεγονός αποτυπωμένο
για πάντα μέσα στην καρδιά

Επιτρέψτε μας να αναλάβουμε την
πλήρη διοργάνωσή του Θα σας μείνει
μόνο να συγκεντρωθείτε στην
καλύτερη στιγμή της ζωής σας σε μια
από τις πιο ρομαντικές γονιές του
κόσμου και στο πιο πανέμορφο τόπο
για τη διοργάνωση του γάμου στη
Σαντορίνη

Γάμοι



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Είναι η μοναδική γαμήλια τελετή
σε μια εντυπωσιακή ταράτσα με θέα στη
καλντέρα ή σε ένα ξεχωριστό απόρρητο

μπαλκόνι
Μπελβεντέρε με θέα στο υφαίστειο και

στο Αιγαίο

Η γαμήλια εξυηπυρέτηση της Βίλας
Μπορτνό συμπεριλαμβάνει το Μπαρ

σαμπάνιας ευρισκόμενο
απέναντι της μεγάλης

πισσίνας
καθώς και το γαλλικό εστιατόριο για

καλοφαγάδες

ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Οι επιλογές ως προς το φαγητό

ειδικό μενού της αρέσκειας

Οι παράμετροι των μπαρ
Το ανοικτό μπαρ με την ποικιλία των κοκτέιλ

αλκόλυχων ποτών μπείρας κόκκινων και λευκών κρασιών και αναψυκτικων
Το μπαρ με πληρωμή

Όλες οι επιθυμίες και προτημήσεις σας λαμβάνονται
υπόψη
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Το ακουστικό σύστημα
Η ζωντανή και ηχοργαφημμένη μουσική κατά την
τελετή
Η ζωντανή συνοδεία της τελετής από το πιάνο
Προσωπικός στολισμός της τελετής
Τα χειροτεχνικά ενθύμια από λήθο
η κατά παραγγελία εκπόνηση του σχεδίου
Η γαμήλια πέργκολα Η αψίδα
Τα χύμα κεριά Τα φανάρια
Τα λουλουλούδια μπουκέτα γιρλάντες
στολισμός του χώρου
Πυροτεχνήματα
Φωτογράφος Βιντεογράφος
Βόλτες με αερόστατο
Ενοικίαση καταμαράν γιοτ ελικόπτερο
Ιδιωτική μεταφορά

Η επαγγελματική εξυπηρέτηση κατά τη
διοργάνωση της ιδιωτικής εκδήλωσης ο
στολισμός της οποίας καθώς και άλλες
υπηρεσίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στο
κόστος της και πρσφέρονται έναντι μιας
συμπληρωματικής πληρωμής

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ



η κατάθεση των του συνολικού
κόστους της εκδήλωσης για την
επιβεβαίωση της ημερομηνίας η κατάθεση
των του κόστους της εκδήλωσης
μήνα πριν από την εκδήλωση οι
πρόσθετες δαπάνες καταβάλλονται την
επόμενη ημέρα της εκδήλωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η κατάθεση δεν επιστρέφεται αλλά μπορεί
να μεταφερθεί εάν θέλετε να αλλάξετε την

ημερομηνία βάσει διαθεσιμότητας και
πρόσθετων χρεώσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την
οποιαδήποτε κράτηση και να επιστρέψουμε

την προκαταβολή σε περίπτωση των
απρόβλεπ́ των περιστατικών πέρα από τον

έλεγχό μας


