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Pakiety ślubne - Fidżi  
 

Jeśli Twoim marzeniem jest ślub w bujnym tropikalnym ogrodzie pod kołyszącymi się palmami 
egzotycznej wyspy lub na plaży nad błękitnym Pacyfikiem zapraszamy na Fidżi, gdzie marzenie to 

stanie się jak najbardziej realne… 
 

 
 
 
    Pakiety ślubne zawierają: 

 

 uroczystość na plaży podczas zachodu 
słońca, lub w ogrodzie 

 obsługę ślubnego koordynatora,  
 transport do i z Urzędu Stanu Cywilnego 

w celu uzyskania świadectwa ślubu  
(opłata wliczona w cenę),  

 usługi  pastora lub ślubnego celebranta,  
 pamiątkowy certyfikat ślubny,  
 bukiet Panny Młodej i butonierkę Pana 

Młodego, 
 dekoracje kwiatowe,  
 tort weselny, 
 1 butelkę szampana dla wzniesienia 

toastu weselnego,  
 śpiewaków serenad i tancerzy, 
 romantyczną kolację przy świecach dla 

dwojga na tarasie przy prywatnej plaży, 
 album ze zdjęciami z ceremonii 
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FIRST LANDING RESORT & VILLAS*** 
 

 

 
 

Pakiet ślubny Hibiscus:    1030 USD/para 
 

CENA ZAWIERA: obsługę ślubnego koordynatora, transport do i z Nadi w celu uzyskania świadectwa ślubu  
(opłata wliczona w cenę), usługi  Fidżyjskiego pastora lub ślubnego celebranta, pamiątkowy certyfikat ślubny, 
udekorowany taras ślubny i kompozycję z kwiatów tropikalnych, 1 butelkę szampana dla wzniesienia toastu 
weselnego, usługę Fidżyjskich śpiewaków serenad. 
 
UWAGI:  
Oferta ważna tylko przy wykupieniu zakwaterowania na minimum 4 nocy w hotelu FIRST LANDING RESORT 
& VILLAS*** 

 
SHANGRI-LA’S FIJIAN RESORT & SPA****+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 

Pakiet ślubny - Fidżyjski: 1485 USD/para 
 
CENA ZAWIERA: godzinną ceremonię w prywatnym miejscu, świadectwo ślubu, obsługę ślubnego 
koordynatora, usługi Fidżyjskiego pastora lub ślubnego celebranta, bukiet dla Panny Młodej i butonierkę dla 
Pana Młodego, uroczyste wejście Pary Młodej po czerwonym dywanie, dekoracje weselne, obsługę dźwiękową 
podczas ceremonii (Para Młoda może dostarczyć swoją muzykę – możliwość podłączenia IPoda), usługę trzech 
Fidżyjskich śpiewaków serenad, zdjęcia – 72 sztuk (wraz z albumem i płytą CD), ślubne dekoracje stołu, na 
którym podpisane zostanie świadectwo ślubu i miejsce dla 20 osób, prezent ślubny dla Młodej Pary od hotelu.  
 

 

Pakiet ślubny – w kaplicy nad brzegiem oceanu:   2120 USD/para 
 

CENA ZAWIERA: wynajęcie kaplicy na godzinną ceremonię, dekorację kaplicy, obsługę ślubnego koordynatora,  
bukiet dla Panny Młodej i butonierkę dla Pana Młodego, „kwiatowy deszcz” z płatków, chór z Fidżyjskiej wioski 



i trio śpiewaków serenad, tort weselny i 1 butelkę wina musującego dla wzniesienia weselnego toastu, obsługę 
dźwiękową podczas ceremonii (Para Młoda może dostarczyć swoją muzykę – możliwość podłączenia IPoda), 
świadectwo ślubu, usługi  Fidżyjskiego pastora lub ślubnego celebranta, zdjęcia – 72 sztuk (wraz z albumem i 
płytą CD), prezent ślubny dla Młodej Pary od hotelu, transport do kaplicy dla Panny Młodej (z prywatnym 
kierowcą), romantyczną kolację dla Pary Młodej.  

 
UWAGI:  

1. Oferta ważna tylko przy wykupieniu zakwaterowania na minimum 4 noce w hotelu SHANGRI-LA’S 
FIJIAN RESORT & SPA****+  

2. Śluby nie są udzielane w weekend.  
 

 

OUTRIGGER ON THE LAGOON FIJI*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

   
 

Pakiet ślubny – w ogrodzie:   1450 USD/para 
 

CENA ZAWIERA: wybór ogrodu na miejsce uroczystości (nad rafą koralową, na plaży, w ogrodzie, lub podczas 
zachodu słońca), obsługę ślubnego koordynatora, świadectwo ślubu, usługi  Fidżyjskiego pastora lub ślubnego 
celebranta, bukiet i tiarę dla Panny Młodej, butonierkę Pana Młodego, kompozycję z kwiatów tropikalnych, 
dekoracje weselne, usługę trzech Fidżyjskich śpiewaków serenad, przekąski, tort weselny (jednopiętrowy), 1 
butelkę wina musującego dla wzniesienia weselnego toastu, romantyczną kolację dla Pary Młodej. 
 

Pakiet ślubny – w Kaplicy Bure Ni Loloma: 1935 USD/para 
 

CENA ZAWIERA: wynajęcie kaplicy Bure Ni Loloma, obsługę ślubnego koordynatora, świadectwo ślubu, usługi  
Fidżyjskiego pastora lub ślubnego celebranta, bukiet i tiarę dla Panny Młodej, butonierkę Pana Młodego, 
kompozycję z kwiatów tropikalnych, usługę trzech Fidżyjskich śpiewaków serenad, tort weselny 
(dwupiętrowy), 1 butelkę szampana Moet&Chandon, romantyczną kolację dla Pary Młodej, romantyczne 
śniadanie podane do łóżka, status gościa VIP. 
 
UWAGI:  

1. Oferta ważna tylko przy wykupieniu zakwaterowania na minimum 4 noce w hotelu OUTRIGGER ON 
THE LAGOON FIJI***** 

2. Śluby nie są udzielane w weekend 

 
 

Akt zawarcia małżeństwa składa się z 2 części: 
 
1. Rejestracja  w urzędzie w Sigatoka, czynnym w godzinach: 8:00 – 15:00 (od poniedziałku do 

piątku), trwająca około 20 minut.  Hotel pomaga w wypełnieniu formalności w urzędzie oraz 
podczas ceremonii.       

2. Ceremonia religijna na terenie hotelu (zarówno na plaży/w ogrodzie jak i w Kaplicy Bure Ni 
Loloma)                            

 
 



                                                                
 
 

 

Wymagane dokumenty: 
 

 Akty urodzenia nowożeńców lub ich kopie notarialne 
 Ważne paszporty 
 Jeśli któryś z małżonków jest rozwiedziony – certyfikat rozwodu przetłumaczony na jęz. 

angielski, jeśli którykolwiek z małżonków jest wdową/wdowcem – akt zgonu przetłumaczony 
na jęz. angielski 

 Potwierdzenie aktualnego statusu osoby niezamężnej z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego 
dla osób zawierających związek małżeński – przetłumaczone na jęz. angielski 

 Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język angielski u tłumacza przysięgłego, a 
następnie poświadczyć Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie – 
oryginały oraz tłumaczenia 

 Nowożeńcy muszą mieć ukończone 21 lat. W przypadku gdy warunek ten nie jest spełniony, 
wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Aby ślub na Fidżi była ważny Panna Młoda musi mieć 
ukończone 16 lat, a Pan Młody 18 lat. 

 Imiona i nazwiska dwóch świadków, którzy będą obecni podczas ceremonii  (świadkowie 
muszą mieć ukończone 21 lat).  
 
UWAGA: Po ceremonii oryginał aktu ślubu zostanie przesłany do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Fiji w Suva, gdzie w ciągu kilku dni zostanie poświadczony Apostille. 
Koszt Apostille oraz przesłania dokumentu do nowożeńców to 50 FJD (ok. 25 USD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  


