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Ślub na wyspie zakochanych
Do najpiêkniejszych i najbardziej znanych zak¹tków Cypru nale¿y Ska³a Afrodyty (Tou Romiou), która znajduje siê na po³udniowo−zachodnim brzegu, niedaleko Pafos.
Jest to niezwykle malowniczy punkt widokowy, sk¹d doskonale mo¿na podziwiaæ ca³¹ zatokê. Kamienna pla¿a z kilkoma ska³ami zanurzonymi w lazurowym morzu
piêknie komponuje siê z otaczaj¹c¹ j¹ roœlinnoœci¹. Wed³ug mitologii greckiej, to w³aœnie tu narodzi³a siê bogini mi³oœci Afrodyta. Legendy g³osz¹, ¿e Afrodyta poczê³a
siê z morskiej piany i dop³ynê³a tutaj w muszli. Kiedy zesz³a na l¹d wszêdzie, gdzie swoimi delikatnymi stopami dotknê³a ziemi, wyrasta³y piêkne kwiaty. Jest to
legendarne miejsce. Podobno op³yniêcie ska³y przy blasku ksiê¿yca pozwala zachowaæ wieczn¹ m³odoœæ, niektórzy mówi¹ te¿, ¿e wieczne szczêœcie w mi³oœci.
Zakochani wi¹¿¹ tu chusteczki na tzw. “drzewku mi³oœci”, prosz¹c boginiê o pomyœlnoœæ. Mówi siê, ¿e kamienie w kszta³cie serca znalezione na pla¿y Afrodyty potêguj¹ i
scalaj¹ na zawsze uczucia zakochanych.
Œlub pamiêta siê przez ca³e ¿ycie, dlatego wymaga on odpowiedniej oprawy. Wszechobecna natura, soczyste zielone palmy, b³êkitne morze, cisza, spokój i dwoje
zakochanych ludzi, wypowiadaj¹cych wi¹¿¹ce s³owo ,,tak”. Obrazy, jakie maluje cypryjska przyroda s¹ idealnym t³em dla œlubnej ceremonii. W tym romantycznym
zak¹tku œwiata, wyznanie mi³oœci na pewno bêdzie niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. − Na Cyprze mo¿na wzi¹æ œlub na pla¿y, w scenerii zachodz¹cego
s³oñca, w otoczeniu piêknej zieleni i kwiatów. Nieskomplikowana procedura prawna i bogata oferta œlubna, z której ka¿dy bêdzie móg³ wybraæ coœ specjalnie dla siebie
sprawi¹, ¿e dzieñ œlubu stanie siê naprawdê wyj¹tkowym − zapewnia Krystyna Konarzewska ze sto³ecznego Biura Turystyki Zagranicznej Europa−Travel.

ciep³o i du¿o s³oñca. Wczeœniej, oko³o 8 − 10 lat
temu na Cypr wylatywa³o 10 do 15 par miesiêcznie,
obecnie ruch przeniós³ siê na kierunki bardziej
egzotyczne, ale i tak 5 − 8 par w ci¹gu miesi¹ca
chce wypowiedzieæ sakramentalne tak na Cyprze.
Jak¹ ofertê przygotowali Pañstwo dla narzeczonych,
chc¹cych zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski na wyspie
zakochanych?
Nasza oferta jest kompleksowa, obejmuje przelot,
pobyt w hotelu, transfery, pakiety œlubne,
dope³nienie wszystkich formalnoœci zwi¹zanych z
przygotowaniem dokumentów œlubnych, opiekê
podczas uroczystoœci œlubnej jak i dopilnowanie
otrzymania certyfikatu po œlubie. Oczywiœcie
pomagamy te¿ naszym klientom w rozszerzeniu tych
œwiadczeñ o fotografa, kosmetyczkê, fryzjerkê b¹dŸ
inne potrzeby przez nich zg³aszane. Poniewa¿ klienci,
którzy siê do nas zg³aszaj¹ s¹ w ró¿nym wieku,
bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest poznanie ich oczekiwañ i
Proszê powiedzieæ, czy wiele par decyduje siê na

delikatnym hibiskusom. W wielu miejscach mo¿na

priorytetów, dotycz¹cych zarówno ich pobytu, jak i

wypowiedzenie sakramentalnego „tak” na Cyprze?

zobaczyæ winnice, gaje oliwne i ogrody cytrusowe.

uroczystoœci œlubnej, a zw³aszcza wystroju miejsca

Cypr jest jedn¹ z najpiêkniejszych wysp morza

Kraj ten ³¹czy niesamowite widoki ma³ych

samej ceremonii.

œródziemnego o naj³agodniejszym klimacie w

piaszczystych

Europie i bujnej roœlinnoœci. Wszêdzie jest kolorowo

pla¿ pokrytych

dziêki oleandrom, czerwonawym bugenwillom czy

drobnym
piaskiem, wielu
ma³ych
zatoczek oraz
krystalicznie
czystej wody ze
wspania³ymi
zabytkami. Tu
lato trwa niemal
ca³y rok. Piêkne
morze,
wspania³a
kuchnia i
wyj¹tkowa
goœcinnoœæ
Cypryjczyków
tworz¹ niespotykany klimat tego miejsca, które nie
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Jakich formalnoœci nale¿y dope³niæ, chc¹c wzi¹æ

bez powodu nazywane jest wysp¹ zakochanych. Tu

œlub na Cyprze?

rozkwita mi³oœæ naszych par. Cypr jest jedn¹ z

Tych formalnoœci w przypadku œlubu cywilnego nie

popularniejszych, europejskich destynacji œlubnych.

jest du¿o. S¹ to:

Przede wszystkim wybieraj¹ go ci, którzy nie lubi¹

1. Akt urodzenia (orygina³ polski i t³umaczenie na

zbyt d³ugich podró¿y samolotem, ale chc¹ mieæ

jêzyk angielski)
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2. Zaœwiadczenie z Urzêdu Stanu Cywilnego, i¿
mo¿na wzi¹æ œlub za granic¹ (polski orygina³ i
t³umaczenie na jêzyk angielski).
Czy na miejscu pañstwo m³odzi mog¹ liczyæ na
pomoc ze strony koordynatora uroczystoœci?
Tak, mog¹. Koordynator najczêœciej kontaktuje siê z
par¹ nastêpnego dnia po przylocie. Omawia z
przysz³ymi ma³¿onkami sprawy, które trzeba za³atwiæ
przed uroczystoœci¹ œlubn¹, wskazuje miejsca, gdzie
mo¿e siê taki œlub odbyæ oraz zapoznaje ich z
przebiegiem samej uroczystoœci. Odpowiada
równie¿ na ewentualne pytania, które pojawi¹ siê w
trakcie rozmowy.
Jak przebiega sama ceremonia?
Sama ceremonia nie odbiega mo¿e tak bardzo od
tych, jakie mamy w polskim USC, ale poniewa¿
prowadzona jest w zupe³nie innych warunkach −

Na jak¹ formê spêdzania czasu decyduj¹ siê pary,
udaj¹ce siê w podró¿ poœlubn¹ na Cypr?
Poniewa¿ zg³aszaj¹ce siê do nas pary s¹ w ró¿nym
wieku, maj¹ce ró¿ne upodobania, wypoczywaj¹
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. S¹ tacy, co
spêdzaj¹ ca³e dnie le¿¹c na le¿aku na pla¿y, inni
korzystaj¹ z atrakcji w postaci sportów wodnych,
uczestnictwa w animacjach, wycieczkach
fakultatywnych lub wypo¿yczaj¹ samochód i sami
próbuj¹ eksplorowaæ wyspê.
Dziêkujê za rozmowê.
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najczêœciej w specjalnych altankach na piêknej

Jakich atrakcji, adresowanych specjalnie do nich,

pla¿y, bezpoœrednio przy pla¿y czy we wspania³ym

mog¹ spodziewaæ siê nowo¿eñcy?

ogrodzie powoduje, ¿e atmosfera jest podnios³a i

Cypryjczycy s¹ w tym zakresie otwarci, mog¹

niepowtarzalna. Je¿eli dodamy do tego ciep³o i

zorganizowaæ prawie wszystko, o ile bêdzie na to

œwiec¹ce przez ca³y dzieñ s³oñce oraz fakt, ¿e

staæ potencjalnego klienta. Najczêœciej jednak s¹ to

wszystko jest od pocz¹tku do koñca przygotowane,

wystêpy miejscowych zespo³ów, nurkowanie, sporty

wiêc para nie musi siê o nic martwiæ, to ma ju¿

motorowodne, loty na spadochronie za motorówk¹

pe³niê szczêœcia i ten jedyny dzieñ w ¿yciu bêdzie na

czy loty na paralotni.

pewno wyj¹tkowy oraz na d³ugo zapamiêtany.
Czy Cypr to tak¿e kierunek podró¿y poœlubnych
polskich nowo¿eñców?
Oczywiœcie, jest to równie¿ u nas dosyæ
popularny kierunek podró¿y
poœlubnych. Prawie ka¿dy lubi ciep³o,
du¿o s³oñca, mieszkañców ¿yczliwie
odnosz¹cych siê do turystów i
wspania³e greckie jedzenie a to
wszystko mamy w³aœnie na Cyprze.
Je¿eli do tego dodamy jeszcze dobr¹
bazê hotelow¹ i znaczn¹ iloœæ miejsc
do zwiedzania to nic dziwnego, ¿e
chêtnych wyje¿d¿aj¹cych na tê wyspê
nie brakuje.
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