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PAKIETY ŚLUBNE OAHU 
 
Pakiet ślubny na wyspie Oahu zawiera: 
Ceremonia odbywa się w miejscu publicznym, w stanie naturalnym bez jakichkolwiek przyozdobień, 
lokalizacje do wyboru: 

 Magic Island w Ala Moana Beach Park – piaszczysta laguna, sztucznie usypana, oddalona ok. 10 
min spacerem od głównej części plaży Waikiki. Rozciąga się z niej niesamowity widok na Diamond 
Head oraz przepiękny zachód słońca nad zachodnią częścią wyspy. 

 Wailae Beach Park – piaszczysta plaża oddalona o ok. 18 min drogi od centrum Waikiki. Z plaży 
roztacza się widok na krater Koko Head. 

 Kahala Beach – piaszczyste pasmo plaży z ciągnącymi się wzdłuż egzotycznymi palmami. 
UWAGA: do każdego pakietu należy doliczyć opłatę 65 USD/osoba za wypełnienie aplikacji Marriage 
Licence on-line. 
Istnieje możliwość wyprawienia ceremon w innych lokalizacjach za dodatkowa opłatą 200 USD + podatek. 
Lokalizacje: Koolina, Mahaka, Haleiwa, Turtle Bay, Kahuku, Laie, Huula, Kualoa, Kaneohe, Kailua, 
Waimanalo.  

 
Podstawowy pakiet ślubny: 
Cena: 1190 usd 

 Kompletna obsługa ceremonii 

 Instrukcje i porady dotyczące formalności 

 Spotkanie z koordynatorem ceremonii 

 Wybór miejsca ceremonii z dostępnych 
lokalizacji 

 Bezwyznaniowy urzędnik udzielający ślubu 

 Symboliczne kwiatowe Lei na szyję 

 Girlanda z kwiatów 
 
 
 
 

Pakiet ślubny Sand & Sea: 
Cena: 1590 usd 

 Kompletna obsługa ceremonii 

 Instrukcje i porady dotyczące formalności 

 Spotkanie z koordynatorem ceremonii 

 Wybór miejsca ceremonii z dostępnych 
lokalizacji 

 Bezwyznaniowy urzędnik udzielający ślubu 

 Symboliczne kwiatowe Lei na szyję 

 Sesja zdjęciowa – godzinna sesja, 45-50 
zdjęć na CD z prawami do wykorzystania 
(brak wydrukowanych zdjęć) 

 Toast z winem musującym 

mailto:biuro@konsorcjum.com.pl
mailto:biurowaw@konsorcjum.com.pl
mailto:biuro@konsorcjum.com.pl
http://www.konsorcjum.com.pl/

