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Pakiety ślubne – Polinezja 
Francuska  

 

Czy można sobie wymarzyć bardziej romantyczne miejsce niż przepiękna Polinezja Francuska na 
uczczenie tego najwspanialszego dnia w naszym życiu? Dzięki nam Państwa ślub na jednej z rajskich 

polinezyjskich wysp może stać się faktem… 
 

 
 

Pakiety ślubne (ślub cywilny) zawierają: 
 

 uroczystość w ratuszu na Tahiti, Bora Bora lub Moorea 
 obsługę ślubnego koordynatora i tłumacza (jęz francuski i angielski), który może być również 

jednym ze świadków,  
 prywatny transport do i z ratusza z i do hotelu 
 bukiet Panny Młodej i butonierkę Pana Młodego, 
 ½ butelki szampana dla wzniesienia toastu weselnego,  
 pamiątkowy certyfikat ślubny,  
 wpis do księgi pamiątkowej 
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Pakiet ślubny (ślub cywilny) 
    

Tahiti: 440 EURO/para 
Bora Bora: 1310 EURO/para 

Moorea: 620 EURO/para 
 
 

Uwagi: Ceremonia nie jest możliwa w niedzielę i święta. W przypadku Bora Bora, sobota jest zarezerwowana 

wyłącznie dla rezydentów wyspy. 
 

Aby małżeństwo było uznane za legalne i ważne, musi zostać zawarte w ratuszu na jednej z trzech wysp 
Polinezji Francuskiej: Tahiti, Bora Bora lub Moorea. Nie ma możliwość zorganizowania takiej ceremonii 
na plaży lub w innym miejscu poza ratuszem. 

 
                                                                

Wymagane dokumenty (powinny być dostarczone pocztą ekspresową – Fedex do 
ratusza nie później niż 60 dni przed datą ceremonii): 
 

 Akty urodzenia nowożeńców lub ich kopie notarialne (wystawione najpóźniej 6 miesięcy przed 
planowaną datą zawarcia małżeństwa i przetłumaczone na język francuski przez tłumacza 
przysięgłego i opatrzone Apostille) 

 Kopie ważnych paszportów obojga małżonków 
 Jeśli któryś z małżonków jest rozwiedziony – certyfikat rozwodu przetłumaczony na jęz. 

francuski, jeśli którykolwiek z małżonków jest wdową/wdowcem – akt zgonu przetłumaczony 
na jęz. francuski przez tłumacza przysięgłego i opatrzone Apostille 

 Potwierdzenie aktualnego adresu zamieszkania poza Francja i jej terytoriami obu małżonków – 
dowodem może być rachunek za prąd, telefon itd. 

 Potwierdzenie aktualnego statusu osoby niezamężnej z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego 
dla osób zawierających związek małżeński – przetłumaczone na jęz. francuski przez tłumacza 
przysięgłego i opatrzone Apostille 

 List do Burmistrza z wybranej wyspy Polinezji na ceremonię, podpisany przez oboje 
małżonków 

 Formularz zawarcia małżeństwa na Polinezji Francuskiej przez obcokrajowców 
 Nowożeńcy muszą mieć ukończone 18 lat i nie mogą być spokrewnieni.  
 Imiona i nazwiska dwóch świadków, którzy będą obecni podczas ceremonii  (świadkowie 

muszą mieć ukończone 18 lat). W przypadku świadków wymagane są kopie ważnych 
paszportów oraz wypełniony odpowiedni formularz dla świadków. Świadkowie na czas 
ceremonii, mogą być również bezpłatnie zapewnieni przez lokalnego kontrahenta. 
 
Wszystkie polskie dokumenty należy przetłumaczyć na język francuski u tłumacza 
przysięgłego, a następnie poświadczyć Apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
w Warszawie – oryginały oraz tłumaczenia 
 
UWAGA: Podczas ceremonii musi być obecny tłumacz, który będzie tłumaczył przemowę 
Burmistrza i będzie czuwał nad tym aby nowożeńcy wszystko zrozumieli (chyba, że 
nowożeńcy są francuskojęzyczni). Możliwe jest tłumaczenie z języków: angielskiego, 
hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego (na potwierdzenie w momencie rezerwacji). 
Oryginał aktu ślubu zostanie przesłany do sądu w Papeete, gdzie w ciągu kilku dni 
zostanie zalegalizowany przez prokuratora. W przypadku nieodebrania aktu ślubu 



przed wylotem z Polinezji koszt przesłania dokumentu pocztą pokrywają małżonkowie 
(ok. 100 EURO). 
 
Po powrocie do kraju nowożeńcy muszą powiadomić odpowiednie władze i urzędy o 
zawarciu francuskiego małżeństwa, zgodnie z wymogami prawnymi kraju swego 
pochodzenia. 
 
 
Możliwy jest również ślub symboliczny dla tych, którzy chcą odnowić przysięgę, czy 
złożyć deklarację w niezapomnianych okolicznościach. 
 

Pakiet ślubu symbolicznego zawiera (w zależności od hotelu): 
 
- spotkanie z organizatorem ceremonii w sprawie 
ustalenia szczegółów ślubu 
- certyfikat potwierdzający odbycie symbolicznej 
ceremonii ślubnej 
- asysta i pomoc personelu podczas ceremonii ślubnej 
- rezerwacja miejsca na ślub 
- dekoracje kwiatowe miejsca ceremonii i pokoju 
nowożeńców 
- deszcz kwiatów 
- tort weselny 
- bukiet dla Panny Młodej oraz butonierka dla Pana 
Młodego 
- szampan do wzniesienia toastu po ceremonii 
- występy artystyczne – tancerzy, śpiewaków polinezyjskich 
- usługi fotografa oraz album ze zdjęciami 
- prezenty od hotelu – np. pareo, czarne perły, masaże dla dwojga  
- romantyczna kolacja/lunch lub rejs o zachodzie słońca 
 
W przypadku Bora Bora jest możliwe zawarcie związku małżeńskiego nawet pod wodą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


