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Korzystając z naturalnych bogactw Cypru, pięknej, słonecznej pogody, a także wspaniałych 

scenerii wybrzeża Morza Śródziemnego, zapewniamy niezapomniane wrażenia podczas 

organizowanych przez nas ceremonii ślubnych w ciągu całego roku.  

Zgodnie z Państwa oczekiwaniami możemy zorganizować kameralną uroczystość, tradycyjne nabożeństwo w 

kościele katolickim i poprowadzonym przez polskiego księdza franciszkanina, niezapomnianą ceremonię 

zorganizowaną nad brzegiem.  

 

 

 

Zdobyta wiedza i doświadczenie, ponad kilkadziesiąt zorganizowanych ślubów na Cyprze, a także 

kreatywność i profesjonalne podejście pozwala nam na zorganizowanie niezapomnianej ceremonii ślubnej 

niezależnie od budżetu. 
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Ślub Kościelny 

    
Kościół Katolicki pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej, Terra Santa w Larnace 

 

Ceremonia może być poprowadzona przez polskiego księdza 

 

Ceremonia ślubu kościelnego może odbyć się w kościele Matki Bożej Łaskawej w Larnace.  

Wymagane dokumenty do ślubu kościelnego: 

 akty chrztu z adnotacją o innych sakramentach i informacją o stanie wolnym   
 licencja na ślub poza Kościołem, do której należy Para Młoda  
 protokół rozmów przedmałżeńskich sporządzony przez proboszcza jednego z narzeczonych 
 kserokopie paszportów świadków (oryginały do wglądu na miejscu) i ich akty chrztu z 

adnotacją o pozostałych sakramentach. 

 
Licencja jest najważniejszym dokumentem i powinna być przygotowana w języku angielskim, 
włoskim lub łacinie, lub przetłumaczona na angielski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie 
dokumenty przesłane wcześniej przez proboszcza, powinny być zatwierdzone przez biskupa, a 
następnie wraz z jego zgodą, czyli Licencją wysłane na adres: 
 

General Vicar, Fr Evencio Herrera OFM 
      Holy Cross Catholic Church 

Paphos Gate, 1010 Nicosia, P.O.Box 21964, Cypr 
 
Wymagane dokumenty muszą być dostarczone najpóźniej na cztery tygodnie przed 
wyznaczoną datą ślubu. 
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Ceremonia ślubu kościelnego odbywa się w kościele w Larnace: 
 
     St. Mary of Graces Catholic Church – Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej 

Terra Santa Street, P.O.Box 400, 6300 Larnaka, Cypr 
 

Opłata za ceremonię kościelną:  350 Euro. W cenę wliczony jest wystrój kościoła (czerwony 

dywan i udekorowany klęcznik. Dodatkowe dekoracje to koszt od 100 do 350 Euro. 
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Ślub Cywilny 
 

Ceremonia ślubu cywilnego poprowadzona przez urzędnika cypryjskiego może odbyć się w ratuszu 

lub w wybranym miejscu (w hotelu, na plaży lub w restauracji).  

 

 
 

Opłata za ślub cywilny w ratuszu wynosi 282 Euro, w przypadku ceremonii organizowanej w hotelu 

lub innym wybranym miejscu opłata administracyjna wynosi 432 Euro (w Pafos i Limassol opłaty 

wynoszą 632 Euro, natomiast w Paralimni i Protaras – 452 Euro). Gdy ślub organizowany jest w 

sobotę, dodatkowa opłata wynosi 150 Euro. 

 

W ciągu tygodnia ceremonie ślubne organizowane są w godzinach: 

W ratuszu:  poniedziałek – piątek   11:00 – 14:00 

Poza ratuszem (hotel lub restauracja): poniedziałek – piątek   11:00 – 18:00 (dodatkowa opłata – 100 

Euro za ceremonie organizowane po 16:30).  

 

Dokumenty wymagane:  

1.  Dowód osobisty lub paszport  

2.  Śkrócony odpis aktu urodzenia 

3.  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą z klauzulą 

Appostille*. 

 

Ponadto dla osób rozwiedzionych:  

- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie 

- Oryginalne dokumenty rozwodowe. 

 

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język angielski (przez tłumacza 

przysięgłego), ich zeskanowane kopie muszą być przesłane e-mailem. Oryginały dokumentów 

muszą być przedstawione w dniu rejestracji. 
 

*  - pomagamy w uzyskaniu Appostille na Zaświadczeniach, wystarczy przesłać do nas oba dokumenty. 
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Przysięga małżeńska składana przed cypryjskim urzędnikiem stanu cywilnego może 

być złożona po polsku: 

 

"Wzywam wszystkie obecne tu osoby na świadków i ślubuję, że 

ja ………………… biorę Ciebie …………… za żonę/męża i przyrzekam  kochać Cię i dzielić 

się z Tobą od tej pory wszystkimi chwilami w radości i smutku, w bogactwie i 

biedzie, w szczęściu i nieszczęściu przez całe życie dopóki śmierć nas nie 

rozłączy". 

 

 
 

Oryginalny tekst w języku angielskim: 

 

"I call upon all persons here present to witness that I ………….. accept you ……… as my 

lawful spouse, to love & share with you from this day moments of joy and sorrow, 

wealth & poverty, happiness & unhappiness throughout our life until death do 

separate us." 
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Poniżej przedstawiamy opcje związane z organizacją ślubu cywilnego w plenerze: 

 

1. Poseidon Palace – miejsce to należy do urzędu miasta, dlatego nie ma dodatkowych opłat 

za wynajęcie altanki. 
 

  
Poseidon Palace z widokiem na morze 

 

 

2. Hotel Nissi Beach - cena za wynajęcie Gazebo (altany w ogrodzie z widokiem na morze) 
wynosi 200 Euro i dotyczy to wszystkich par ślubnych, które mają wykupione 
zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu przez minimum 7 dni.  
W przypadku, gdy Para nie ma zakwaterowania w hotelu Nissi Beach istnieje możliwość 
wykupienia kolacji lub zorganizowania przyjęcia w tym hotelu. Wtedy koszt wynajęcia Gazebo 
na ceremonię ślubną wynosi 290 Euro, w cenę wliczony jest tort (1-piętrowy) i wino musujące. 

 
 

    

 

Gazebo na terenie hotelu Nissi Beach 
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Widok na Gazebo i ogrody na terenie hotelu Nissi Beach 
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3.  Hotel So Nice & So White - uroczystość ślubu cywilnego w hotelu Śo Nice & So White 
organizowana jest w białej altance tuż przy jednej z najładniejszych plaży Golden Beach. 
Opłata za organizację ceremonii wynosi 300 Euro, w cenę wliczone jest wino musujące. 
Para nie musi mieć wykupionego zakwaterowania w hotelu. 
 
 

    

 

Altanka z widokiem na plażę Golden Beach 
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4. Hotel Adams Beach - opłata za organizację ślubu cywilnego wynosi 200 Euro, Para 

musi mieć wykupiona zakwaterowanie w hotelu. 
 
 

     

 

 

 

Altanka położona na terenie hotelu Adams Beach z widokiem na zatokę Nissi Beach 
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Hotele 3* i 4* w Agia Napa 
 

Margadina Lounge 3* 
www.margadinahotel.com 
 

  
 

Hotel So Nice 4* 
www.sonice.com.cy 

 
 

 

 

Nissi Beach Resort 4* 
www.nissi-beach.com 

Nissi Beach Resort jest położony przy najładniejszej plaży na Cyprze (Nissi Beach) obok hotelu Aktea 

Beach Village. Podobnie jak w przypadku innych hoteli, pobliżu Nissi Beach Resort znajduje się wiele 

restauracji i sklepów, do portu jest około 2,3 kilometra. 

 

http://www.margadinahotel.com/
http://www.sonice.com.cy/
http://www.nissi-beach.com/
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Hotel Napa Mermaid 4* 
www.napamermaidhotel.com 
 

  
 

Hotel Napa Mermaid oferuje wyśmienitą kuchnię i urządzone w butikowym stylu pokoje z widokiem 

na Morze Śródziemne. Hotel dysponuje dwoma basenami, ŚPA z jacuzzi, a także siłownią i kortem 

tenisowym. Tuż przy hotelu znajduje się przystanek autobusowy, z którego dojechać można 

bezpośrednio do takich miast jak Paralimni, Protaras, Larnaka i Nikozja.  
 

Hotele 5-gwiazdkowe w Agia Napa 
 

Aeneas Resort & SPA hotel 
 

www.aeneas.com.cy 
 

Hotel z bogatą infrastrukturą, pięknym kompleksem basenów, w otoczeniu kwiatów, palm i innej 

roślinności. Dzięki wspaniałej atmosferze i perfekcyjnej obsłudze stanowi idealne miejsce na 

luksusowe wakacje ŚPA. Doskonale położony w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaży na Cyprze – 

Nissi Beach.  
 

http://www.napamermaidhotel.com/
http://www.aeneas.com.cy/
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Adams Beach 5* 
www.adams.com.cy 

Hotel Adams Beach znajduje się zaledwie 3 km od centrum Ayia Napa. Obiekt położony jest przy 

piaszczystej plaży w zatoce Nissi. Na terenie hotelu jest kilka basenów, korty tenisowe oraz ŚPA. 
 

  
 

So White 5* 
www.sowhitehotel.com 

Hotel butikowy So White Boutique Suites usytuowany jest tuż przy wyjątkowej plaży Golden Beach w 

miejscowości Ajia Napa. Wspaniałe atrakcje obejmują basen w kształcie laguny z pływającymi 

leżakami. 

      

http://www.adams.com.cy/
http://www.sowhitehotel.com/
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Usługi i koszty związane z organizacją ślubu 
 

Usługi organizacyjno-konsultingowe stanowiące Pakiet Podstawowy, zawierają:  

 załatwianie formalności (ustalanie terminów ceremonii ślubnych, potwierdzanie poprawności 

dokumentów, pomoc w uzyskaniu Appostille na Zaświadczeniach w Ministerstwie Śpraw 

Zagranicznych w Warszawie i na cypryjskim Akcie Małżeństwa) 

 transfer z lotniska do hotelu i z powrotem dla Pary Młodej,  

 opieka podczas rejestracji dokumentów w ratuszu i/lub kościele 

 transport i opieka w dniu ślubu dla Pary Młodej 

 obecność świadków podczas ceremonii 

 sesja fotograficzna podczas ślubu i w plenerze np. Cavo Greco lub Agia Tekla, zdjęcia w wersji 

elektronicznej na DVD, ilość 300-400 zdjęć 

w cenie 690 Euro. Dokumenty wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej na DVD są dostarczane 

przed powrotem Pary z Cypru. 
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Transport w dniu ślubu 
 

W Pakiecie Podstawowym zawarty jest transport Toyotą Corollą Altis.  

  

 

Na specjalne zamówienie możemy zaoferować transport w dniu ślubu limuzyną, białym BMW 520 w 

cenie 160  Euro (lub czarnym Mercedesem klasy S w cenie 430 Euro (max. 5 godzin). 

 

 

W zależności od liczby gości dostępny jest transport za od 130 Euro  (max. 12 osób) z Agia Napy - 

minibus - w jedna stronę, 260 Euro w dwie strony. 
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Makijaż & Fryzura 

 

Zarówno makijaż jak i fryzura wykonywane są 

w miejscu zakwaterowania przez profesjonalną 

wizażystkę i fryzjerkę, posiadającą 

kilkunastoletnie doświadczenie w tej 

dziedzinie. Usługi te wykonywane są przez 

osobę mówiącą po polsku. W zależności od 

rodzaju fryzury koszt usługi wynosi od 40 Euro 

(uczesanie lub  wymodelowanie) do 60 Euro 

(bardziej skomplikowane upięcie, koki).  

Cena za makijaż, wykonywany najlepszej 

jakości kosmetykami, wynosi od 50 do 60 Euro. 

W podane ceny wliczone są bezpłatne 

konsultacje.  

Dodatkowo można zamówić manicure (musi 

być wykonany najpóźniej na dwa dni przed 

ślubem) lub doczepianie rzęs. 
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Bukiety ślubne 
 
 
Kwiaty wybierane są zgodnie z 
zamówieniem. W zależności od 
rodzaju kwiatów i pory roku ceny 
wahają się od 65 Euro (gerbery, róże, 
lilie) do 95 Euro (frezje, kalie, 
storczyki, orchidee). 
 

Bukiety dostarczane są w dniu ślubu 

do hotelu. 

Zamówienie należy złożyć najpóźniej 

na dwa tygodnie przed datą ślubu. 
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Uroczysta kolacja & przyjęcie 

 

2 warianty przyjęcia na terenie hotelu Nissi Beach: 
 
Wariant 1: Thalassa jest tarasem, na którym mogą być serwowane 3-, 4- lub 5-daniowe posiłki w 
cenie odpowiedni 45 Euro, 50 Euro i 55 Euro za  osobę. W tle może grać muzyka z płyty CD. Prywatny 
taras jest pokryty drewnianym zadaszeniem, z drewnianymi podłogami. Roztacza się stąd wspaniały 
widok na ogród i morze. Thalassa jest dostępna od 13:00 do 23:00. Po posiłku może być 
zarezerwowany Bar Bacchus, gdzie puszczana jest na żywo muzyka. Opłata za wynajem Thalassa 
wynosi 250 Euro, w cenę wliczone są dekorację z białego płótna krzeseł i stołów, świece i dekoracje 
kwiatowe. 
 

      

         Thalassa             Rondavel 
 
Wariant 2: Rondavel, gdzie posiłek może być podany w formie bufetu z prywatną muzyką. Rondavel 
jest obszarem położonym nad morzem przy Nissi Beach Front, który może być zastrzeżony wyłącznie 
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dla prywatnej kolacji od godziny 19 do godziny 1 w nocy. Opłata za wynajęcie Rondavel wynosi 500 
euro, w cenę wliczone są dekorację z białego płótna krzeseł i stołów, świece i dekoracje kwiatowe.  
 

Hotel So White 
 

Wynajęcie miejsca na prywatne przyjęcie na terenie hotelu Śo White dla liczby gości powyżej 
12 wynosi 300 Euro. Menu w formie bufetu w cenie 30 Euro za osobę. 
 

 

 

Restauracja Alati by the Sea 

Restauracje położona jest nad brzegiem morza, w Protaras (8 km od Agia Napy). Menu w cenie 

25 Euro za osobę. 
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Sesja zdjęciowa 

Usługi fotograficzne zawarte w pakiecie podstawowym za 690 Euro obejmują zdjęcia robione 

podczas ceremonii ślubnych i dodatkowo w plenerze. Zwykle sesja w plenerze odbywa się po 

ceremonii ślubnej i trwa od 2 do 3 godzin. Obejmuje najładniejsze miejsca położone wokół Agia 

Napy i Protaras. 

 

 

Torty ślubne 
 
zamawiane są zgodnie z 
życzeniem Pary Młodej i 
dostarczane do hotelu lub na 
miejsce przyjęcia weselnego. 
Ceny wynoszą od 65 Euro (1-
piętrowe) do 180 Euro (za 2- lub 
3-piętrowe). 
Wszystkie dekoracje, smaki i 
kolory dobierane są według 
zamówienia. 
 
Do wyboru są torty biszkoptowe 
pokryte warstwą lukrowaną lub 
bitą śmietaną. W okresie letnim, 
przy wysokich temperaturach 
najlepiej sprawdzają się torty z 
lukrowaną warstwą. 
 
Najbardziej popularne są torty 
biszkoptowe przekładane 
kremem (do wyboru są różne 
smaki: waniliowy, czekoladowy, 
waniliowo-wiśniowy lub 
waniliowo-pomarańczowy). 
 
Współpracujemy z piekarniami 
posiadającymi wieloletnie 
doświadczenie. 
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Wybrzeże Cavo Greco 
 

 

Ogrody wokół kaplicy Św. Eliasza 
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Wybrzeże Cavo Greco 

 

 

Plaża Agia Thekla 
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Ogrody na terenie hotelu Crystal Springs 

 

Wybrzeże Agia Thekla 
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Plaża Agia Thekla 
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Plaża Agia Thekla 

 

 

Okolice Cavo Greco 
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Rekomendacje 
 

Ponad kilkadziesiąt Par zaufało nam i powierzyło realizację swoich marzeń.  Czując 
odpowiedzialność dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezapomniane wrażenia 
podczas organizowanych przez nas uroczystości. Działamy z pasją i radością. 
 
"AMS Cyprus Events & Consulting jako organizator naszego ślubu w Ayia Napa spisał się na medal. Dzięki 

ich profesjonalnemu podejściu i pełnemu zaangażowaniu ceremonia wyglądała dokładnie tak jak 

zaplanowaliśmy. Zarówno na Cyprze, jak i w Polsce mogliśmy liczyć na stały kontakt i doradztwo z ich 

strony, dzięki czemu zaoszczędziliśmy sporo czasu. Gorąco polecamy ich usługi i zapewniamy o wysokim 

poziomie ich jakości, o którym świadczy m.in. indywidualne i niezwykle życzliwe podejście do 

klienta.   Dziękujemy.” 

Kinga i Marcin 

ślub 8.06.2012, Nissi Beach, Ayia Napa 

 

 
 

„Droga Aniu, chcielibyśmy Ci podziękować za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Ten dzień był wspaniały, 

wyjątkowy i idealny. I to nie tylko za sprawą mojej Żony, bo to wiadomo:) ale dużą pracę wykonałaś TY. 

Od kiedy zdecydowaliśmy się na ślub na Cyprze cały czas nam pomagałaś, wszystko nam tłumaczyłaś i 

nawet sprawy z załatwianiem dokumentów przed ślubem dzięki Tobie nie sprawiały nam problemów. Od 

pierwszej minuty objęłaś nas swoją opieką. Przez cały nasz pobyt czuliśmy się jak goście i sprawy 

związane ze ślubem dzięki Tobie nas nie stresowały :) Ten dzień był spełnieniem naszych marzeń dzięki 

Twojej ciężkiej pracy i dużemu zaangażowaniu. Z całym sercem będziemy polecali innym Parom, żeby 

oddali się w Twoje ręce :) Pozdrawiamy Cię serdecznie i życzymy żebyś robiła to, co robisz do tej pory 

czyli - Uszczęśliwiała ludzi, którzy się kochają!!!” 

Sylwia i Łukasz 
Ślub 11.09.2012, So Nice, Ayia Napa 
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AMS Cyprus Events & Consulting Ltd 
Tel./Fax: +357 24 647 860 

Kom.: +357 99 235 916 
E-mail: info@amscyprus.com 

www.slubnacyprze.net & www.amscyprus.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy! 
 
 

 
 

 


