Ο Γάμος σας
στην
Πόλη Χρυσοχούς
Θα είναι αυτό που αρμόζει για
την πιο ευτυχισμένη μέρα της
ζωής σας. Είναι σημαντικό τα
πρώτα βήματα της νέας σας
ζωής να τα κάνετε στα
πανέμορφα μέρη που έχει ο
Δήμος μας
.
Απολαύστε την πιο όμορφη
μέρα της ζωής σας στην
περιοχή όπου η Αφροδίτη,
η Θεά της αγάπης και της
ομορφιάς, συνάντησε τον
Άδωνη, τον εραστή της.
Σε ένα χώρο όπου η φυσική
ομορφιά είναι εξαιρετική και οι
μύθοι και οι θρύλοι είναι
ακόμα ζωντανοί.

Μεταφέρετε
την αγάπη σας
στην
Πόλη Χρυσοχούς

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς

Λατσί
Το μικρό λιμανάκι του Λατσιού βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα από την
Πόλη. Η μέρα που ένα ζευγάρι ενώνεται με τα δεσμά του γάμου είναι
ιδιαίτερη και σημαντική οχι μόνο για τους ερωτευμένους, αλλά και για
όσους τους αγαπούν! Τα ζευγάρια που παντρεύονται στο Λατσί... μένουν
ευτυχισμένα όπως την πρώτη μέρα της νέας τους ζωής!

Ένας τεράστιος
φυσικός καθρέπτης

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΤΣΙ;
Το Λιμάνι στο Λατσί βρίσκεται στο βόρειο
τμήμα της Πάφου, στην περιοχή της Πόλης
Χρυσοχούς. Είναι ένα γραφικό λιμάνι, ιδανικό
για να επισκεφθείτε τη Χερσόνησο του
Ακάμα, τα Λουτρά της Αφροδίτης και πολλά
άλλα σημεία της περιοχής. Είναι ένα τέλειο
σημείο για να ζήσετε την ομορφότερη στιγμή
της ζωής σας και περιλαμβάνει αξιόλογα
μνημεία με μια ιστορία 3.000 ετὠν

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΛΑΤΣΙ;
Η Πόλη Χρυσοχούς και ειδικά το λιμανάκι στο
Λατσί είναι υπέροχοι τόποι, μοναδικού φυσικού
κάλλους. Με καταπληκτικές παραλίες,
καταπράσινες περιοχές, ήρεμες θάλασσες και
φιλόξενους ανθρώπους.
Η οργάνωση του πολιτικού γάμου στο Λατσί, θα
χαρακτηριστεί άκρως επιτυχημένη και θα αφήσουν
μοναδικές εντυπώσεις σε εσάς και τους
καλεσμένους σας..

ΛΙΜΝΗ
Γίνονται ακόμη μυθικοί γάμοι στο νησί
μας: Σ` αυτό το παραμυθένιο τοπίο το
ζευγάρι που παντρεύεται σφραγίζει
τον έρωτά του. Στη περιοχή υπάρχει
μια υπέροχη παραλία με μια αποβάθρα
όπου μπορεί να γίνει η τελετή είτε
στην παραλία είτε στην αποβάθρα.
Το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας
και του ουρανού θα δημιουργήσει το
τέλειο σκηνικό για την ξεχωριστή σας
ημέρα. Η ομορφιά του τοπίου είναι
μαγευτική και σίγουρα θα σας
εντυπωσιάσει. Πρόκειται για ένα από τα
ωραιότερα αξιοθέατα τα οποία
φιλοξενεί η κυπριακή ύπαιθρος, μια
εναλλακτική τοποθεσία για εσάς που
θέλετε να ζήσετε την ξεχωριστή
στιγμή της ζωής σας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η αποβάθρα στην περιοχή της Λίμνης
χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του
1940 για την εξαγωγή του
μεταλλεύματος, του χαλκού και του
θείου.
Το ορυχείο ήταν σε λειτουργία μέχρι
τη δεκαετία του 1970 και ο χώρος
ανακαινίστηκε πρόσφατα στο πλαίσιο
της προγραμματισμένης ανάπτυξης
στην περιοχή της λίμνης.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Θέα και
ρομαντισμό
αποπνέει το
σημείο της
τελετής

ΚΛΙΚ... ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ
Για όλους εσάς που
θέλετε
να παντρευτείτε
αντικρίζοντας
το απέραντο γαλάζιο,
η περιοχή της Λίμνης
είναι το
ιδανικότερο μέρος

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Η πιο σημαντική μέρα της ζωής
σας αξίζει να συνδέεται με ένα
από τα πιο όμορφα τοπία!
Τα ερωτευμένα ζευγάρια και οι
αθεράπευτα ρομαντικοί, μπορούν
να ζήσουν ρομαντικές στιγμές
στο Πάρκο του Αγ. Ανδρονίκου
σαν να ήταν βγαλμένες από
ταινία. Η πιο ιερή στιγμή σε μια
γραφική τοποθεσία με
εκπληκτική, θέα συνθέτουν ένα
ονειρεμένο σκηνικό για την πιο
σημαντική σας στιγμή.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η εκκλησία του Αγίου
Ανδρονίκου χρονολογείται
το 16ο αιώνα και κοσμείται
με πολύ σημαντικές
τοιχογραφίες οι οποίες
ανήκουν στην περίοδο της
Ενετοκρατίας (1489 – 1570)

Ρομαντισμός
&
Παράδοση

ΑΓ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
Θέλετε να περάσετε το υπόλοιπο
της ζωής βαδίζοντας σε κοινό
μονοπάτι με τον σύντροφό σας,
κάνοντας όνειρα, βάζοντας κοινούς
στόχους. Ο πολιτικός γάμος σας στο
Πάρκο του Αγ. Ανδρονίκου θα είναι
αξέχαστος και σας δίνει την
ευκαιρία να «σκηνοθετήσετε» την
δική σας ιστορία αγάπης.

Εάν και οι δυο είστε
λάτρεις της φύσης τότε
η τέλεση του πολιτικού
σας γάμου σε έναν
«θησαυρό» της φύσης
σίγουρα θα σας
ενθουσιάσει!

Λουτρά

Σύμφωνα με το μύθο και την τοπική
παράδοση, εδώ ήταν τα Λουτρά της Αφροδίτης.
Το μέρος, όπου η θεά της ομορφιάς και του
έρωτα απολάμβανε το λουτρό της, εκεί
ακριβώς που την πρωτοείδε ο Άδωνης και από
τότε έγιναν εραστές.

LO
VE

Αφροδίτης

Τα Λουτρά της Αφροδίτης είναι ένας ιδιαίτερος
χώρος, μια μαγευτική πηγή, που βρίσκεται στην
ανατολική πλαγιά του Ακάμα. Συνδυάζει το μύθο
με τη φυσική ομορφιά του τοπίου και προσφέρει
γαλήνη και ηρεμία στη ψυχή του επισκέπτη.

ΛΟΥΤΡΑ
ΑΦΡΟ Δ ΙΤΗΣ

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Την ονομασία Λουτρά της Αφροδίτης
αναφέρει πρώτος ο Αθήναιος (170 – 230
μ.Χ.), μιλώντας για το φυτό, τη λυχνίδα
που, όπως γράφει, φυτρώνει στα λουτρά
της θεάς του έρωτα, στην Κύπρο και στη
Λήμνο. Προσθέτει ότι στα λουτρά αυτά
λουζόταν η Αφροδίτη μετά που
πλάγιαζε με τον σύζυγό της, τον
Ήφαιστο.
Η ανυψωμένη πλατφόρμα γάμου δίνει
την εντύπωση ότι πετάει!
Περιτριγυρισμένο από μια φυσική
μεσογειακή διακόσμηση, το γαλάζιο της
θάλασσας, το γαλάζιο του ουρανού και
την ομορφιά του σκηνικού, το σημείο
Αφροδίτη θα κάνει την ξεχωριστή σας
μέρα αξέχαστη!

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Η ομορφιά του τοπίου, το οποίο
περιγράφεται από αρκετούς
παλαιότερους περιηγητές, σε
συνδυασμό με τη γενικότερη άγρια
μεγαλοπρέπεια του Ακάμα, το
καθιερώνουν ως το αγαπημένο
μέρος, όπου η θεά του έρωτα είχε
το βασίλειό της.

Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Η γαμήλια τελετή στα Λουτρά της
Αφροδίτης, με καταπληκτική θέα στο
άπειρο και με τον ήλιο να γλιστρά προς
πέρα από τη Μεσόγειο, αποτελεί για
πολλούς μία ιδανική άποψη του
παράδεισου.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Λουτρά
Αφροδίτης

Σύμφωνα με την ελληνική
μυθολογία η Αφροδίτη ήταν
παντρεμένη με τον Ήφαιστο,
τον μεταλλουργό των θεών.
Αυτός ο μύθος μάλλον προήλθε
από τη σχέση της Κύπρου με τη
μεταλλουργία και συγκεκριμένα
με τον χαλκό.
Λέγεται πάντως πως ο Ήφαιστος
έκτισε στην Αφροδίτη ένα
παλάτι από χρυσό και
πολύτιμους λίθους, σ’ ένα
ειδυλλιακό τοπίο κάπου στο
νησί, ίσως στον Ακάμα.
Ο Κλαυδιανός αναφέρεται σε
δυο πηγές, εκ των οποίων η μια
σμίγει το νερό της με μέλι και η
άλλη με φαρμάκι. Από τις πηγές
αυτές , λέει, οπλίζει τα βέλη του
ο Έρωτας, γι’ αυτό και οι βολές
του είναι άλλοτε πικρές κι
άλλοτε γλυκιές.

Λουτρά Αφροδίτης
Ο επίγειος παράδεισος για
τον πολιτικό γάμο που
επιθυμείς να ζήσεις!

MARRIED EVERYWHERE
Οι γάμοι μπορούν επίσης να γίνουν σε
ξενοδοχεία ή σε επαύλεις γύρω από την
περιοχή της Πόλης και τα γύρω χωριά,
με θέα στη θάλασσα, τη χερσόνησο του
Ακάμα και τα γραφικά τοπία της
περιοχής.

Οι πολιτικοί γάμοι υπάγονται
κάτω από τον Περί Γάμου Νόμο
Ν104(Ι)/2003.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
αποτείνονται προσωπικά στο
Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
προσκομίζοντας τα απαραίτητα
έγγραφα που απαιτούνται για τη
σύναψη πολιτικού γάμου:

Απαραίτητα Έγγραφα

Γενικές πληροφορίες

Passports
Birth Certificate
Freedom to marry certificate,
divorce certificate (where
applicable)
Death certificate (where
applicable)
Change of name certificate

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους. Mπορεί να επιτραπεί σε
πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το
16ο έτος της ηλικίας τους αν
προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των
γονέων ή κηδεμόνων τους.

