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Nadszedł ten moment, w którym
wiesz już, że chcesz zadać jedno
z najważniejszych dla Waszego
związku pytań „Czy wyjdziesz
za mnie?”.
Jak uczynić tę szczególną chwilę
wyjątkową i niezapomnianą?
Upragniony pierścionek,
romantyczna muzyka, schłodzony
szampan, bukiet kwiatów...
a może coś więcej?
Oświadczyny podczas wakacji
na Zakynthos, to doskonały
pomysł.
Niezależnie od tego, czy będą to
zaręczyny romantyczne,
czy zaskakujące, na piaszczystej
plaży, przy zachodzie słońca, na
dziewiczych klifach, podczas rejsu
statkiem, w restauracji podczas
kolacji, w gronie najbliższych
lub sam na sam czy też
spontaniczne, kiedy poniosą Cię
emocje, wykreujemy dla Was
niezwykłe chwile, pomożemy we
wszystkim. Tobie pozostanie tylko
zakup pierścionka!

www.zantemagictours.com
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Zaręczyny
podczas wycieczki
Doskonałym pomysłem są zaręczyny podczas jednej z wycieczek
Zante Magic Tours. Zapoznawszy się z naszymi programami
zwiedzania, możesz sam zastanowić się, w którym miejscu poprosić
ukochaną osobę o rękę.
W trakcie wycieczki przewodnik dodatkowo poradzi Ci, w jaki sposób
wybrać najwłaściwszy moment i które z miejsc danego dnia może
okazać się najlepsze.
O planie zaręczyn podczas wycieczki poinformuj nas najlepiej
na minimum 48 godzin przed planowanym dniem wycieczki.
Wówczas będziemy mieli czas na ustalenie szczegółów.
KOSZT
zaręczyny podczas wycieczki: od 50€
DODATKOWE PROPOZYCJE
• wino musujące

od 30€

• kwiaty

od 50€

• tort

od 30€

• Pamiątkowe zdjęcie wykonane
przez przewodnika 0€

www.zantemagictours.com
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Zaręczyny
podczas romantycznej kolacji
Pierścionek zaręczynowy możesz wręczyć ukochanej osobie podczas
romantycznej kolacji w restauracji Akrotiri North. W tle przygrywać
będzie mogła Wam prawdziwa grecka muzyka wzbogacona
szumem morskich fal.
O chęci zaręczyn podczas kolacji poinformuj nas przynajmniej kilka
dni wcześniej. Wówczas będziemy mieli czas na ustalenie szczegółów.
KOSZT
zaręczyny podczas kolacji: 250€

PRZYKŁADOWE MENU
• stifado – gulasz wołowy w sosie
pomidorowym z szalotkami

Cena obejmuje: (2 uczestników)
• transfer z/do hotelu

• dorada – ryba grillowana
• xirino krasáto – wieprzowina pieczona
w sosie winnym

• posiłek (danie główne z przystawką)

• roladka z kurczaka

• lokalne wino

• briam – pieczone warzywa

• dekoracja stolika

• gemista – pomidory i papryki zapiekane
z ryżem i warzywami

DODATKOWE PROPOZYCJE
• muzyka na żywo

od 100€ za godzinę

• kwiaty

od 50€

• tort

od 30€

• Pamiątkowe zdjęcie wykonane
przez pracownika 0€

• moussaka – zapiekanka z mięsem
mielonym, bakłażanami, serem i sosem
beszamelowym

• soufle lub kanellonia – zapiekanka
makaronowa

• sałatka wiejska z serem feta
• soki, piwo, lokalne wino

www.zantemagictours.com
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Zaręczyny podczas
prywatnego rejsu z piknikiem lub kolacją
Bezludna plaża, wysokie wapienne klify, lazur wody, pierścionek i wy…
Taki scenariusz jest możliwy podczas naszego prywatnego,
trzygodzinnego rejsu zaręczynowego łodzią motorową. Naszą morską
podróż wzbogaci piknik lub romantyczna kolacją w restauracji Akrotiri.
PROGRAM REJSU
1. Plaża Marathia + piknik
Prywatną łodzią motorową w towarzystwie
kapitana wypłyniemy z małego portu w Keri.
Dopłyniemy do plaży Marathia. Ta urocza,
naturalnie utworzona, mała plaża to świetne
miejsce na chwilę odpoczynku i romantyczny
piknik w pięknej scenerii.
2. Keri i Błękitne Groty Zachodniego Wybrzeża
Cechami tej najbardziej na południe wysuniętej
części wyspy są niezwykłej urody wapienne
klify. Nabrzeże porośnięte jest lasem, a woda
krystalicznie czysta i przejrzysta. Błękitne Groty
zachodniego wybrzeża niezbyt często są odwiedzane przez turystów, co nadaje im są
bardziej dziewiczego charakteru.

www.zantemagictours.com
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3. Wyspa Marathonisi
Wyspa Marathonisi, kształtem przypominająca
żółwia, kryje wiele niespodzianek. Niektóre z
nich, to urokliwa plaża pokryta śnieżnobiałymi
kamyczkami i tajemnicze przejścia między
jaskiniami. Wpłyniemy do środka wybranych
formacji skalnych. Tutejsza, niemal karaibska
plaża z miękkim piaskiem należy do Narodowego Parku Morskiego na Zakynthos i jest
miejscem lęgowym żółwi Caretta Caretta.
4. Spotkanie z żółwiem
Na wodach zatoki Laganas poszukamy żółwi
Caretta Caretta. Ci nasi morscy towarzysze
wynurzają się zwykle co kilkanaście minut,
by zaczerpnąć powietrza, dając nam tym
samym okazję do przyjrzenia się im z bliska.
Nie zapomnijmy uwiecznić tego spotkania
na zdjęciach!
5. Wyspa Cameo od strony morza
Wysepka Cameo, zwana także wysepką Agios
Sostis (Świętego Zbawcy) określana jest często
mianem wyspy ślubów, wyspy prześcieradeł
lub białej wyspy. W czasie rejsu będziemy
mogli podziwiać Cameo od strony morza. Być
może ukradkiem uda
się
nam
nawet
zobaczyć romantyczny ślub.

KOSZT zaręczyn
podczas rejsu z piknikiem: 500€

KOSZT zaręczyn
podczas rejsu z kolacją: 600€

Cena obejmuje: (2 uczestników)

Cena obejmuje: (2 uczestników)

• transfer z/do hotelu

• transfer z/do hotelu

• trzygodzinny rejs prywatną motorówką

• trzygodzinny rejs prywatną motorówką

• opiekę przewodnika/kapitana

• opiekę przewodnika/kapitana

• przekąski podczas pikniku

• posiłek (danie główne z przystawką)

• pamiątkowe zdjęcie wykonane przez

• pamiątkowe zdjęcie wykonane przez

przewodnika

przewodnika

DODATKOWE PROPOZYCJE
• kwiaty

od 50€

• tort

od 30€

• wino musujące od 30€

www.zantemagictours.com

