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DENİZ BAHÇE JARDIN DE MER NİKAH TÖRENLERİ 

 

Nikah organizasyonlarına özel tasarlanan bahçemizde, Cumartesi ve Pazar günleri gündüz ve akşam 
gerçekleşecek olan organizasyonlar için ayrı paket seçenekleri ile nikah törenlerinize ev sahipliği 
yapmaktayız. 
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GÜNDÜZ NİKAH PAKETİ: 

Cumartesi ve Pazar günleri 13:00-15:00 ve 15:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirmekteyiz. 

 

İkramlar: 

Bistro masalarda sunulan serpme ikramlar:  

Kurabiye çeşitleri, Cips ve Çerez, Limitsiz Soft İçecek 

 

Hizmet Detayları:  

Organizasyon boyunca fonda eşlik edecek lounge müzik  

Nikah kürsüsü  

Gelin yolu ve gazebo süslemesi 

Özel nikah seremonisi için düzenlenen sandalyeler ve organze bağlamaları  

Hava muhalefetine karşı 4 ayaklı otağı tarzı çadır kurulumu (kokteyl masalarının üzerine 3x3 m ebatında) 

 

Fiyatlandırma: 

Tüm bu hizmet detayları dahil olduğu nikah seremonisi; 

100 kişi ile 300 kişi arasındaki konuk sayısı için: 10.000 TL + KDV 

 

Fotoğraf ve Video Hizmeti: 

Fotoğraf ve video çekim hizmeti Deniz Bahçe’nin anlaşmalı olduğu çözüm ortakları tarafından verilecek 

olup;  fotoğraf ve görsel hizmetler için çözüm ortağımız ile yapılan sözleşme gereği dışarıdan firma kabul 

edilememektedir. 

Çözüm ortağımız ile anlaşacağınız görsel hizmet paketi içeriği; sınırsız hd formatta video çekimi, 

organizasyon esnasında çekilen 40 adet pozdan oluşan klasik albüm ve organizasyon alanının girişinde 

50/70 cm ebatında foto blok resmi olup; hizmete ilave 2.500 TL’ dir.  
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AKŞAM NİKAH PAKETİ: 

Cumartesi ve Pazar günleri akşam saatlerinde gerçekleştirmekteyiz. 

İkramlar: 

Bistro masalarda sunulan serpme ikramlar:  

*Kurabiye Çeşitleri,  

*Cips ve Çerez,  

*Mini Mozaik Pasta, 

*Mini Pizza, 

*Limon Soslu Havuç Salatalık 

*Limitsiz Soft İçecek 

Hizmet Detayları:  

Organizasyon boyunca fonda eşlik edecek lounge müzik  

Özel nikah seremonisi için düzenlenen sandalyeler ve organze bağlamaları  

Gelin yolu ve gazebo süslemesi 

Nikah kürsüsü  

Hava muhalefetine karşı 4 ayaklı otağı tarzı çadır kurulumu (kokteyl masalarının üzerine 3x3 m ebatında) 

Fiyatlandırma: 

Tüm bu hizmet detayları dahil olduğu nikah seremonisi; 

100 kişi ile 300 kişi arasındaki konuk sayısı için: 15.000 TL + KDV 

Fotoğraf ve Video Hizmeti: 

Fotoğraf ve video çekim hizmeti Deniz Bahçe’nin anlaşmalı olduğu çözüm ortakları tarafından verilecek 

olup;  fotoğraf ve görsel hizmetler için çözüm ortağımız ile yapılan sözleşme gereği dışarıdan firma kabul 

edilememektedir. 

Çözüm ortağımız ile anlaşacağınız görsel hizmet paketi içeriği; sınırsız hd formatta video çekimi, 

organizasyon esnasında çekilen 40 adet pozdan oluşan klasik albüm ve organizasyon alanının girişinde 

50/70 cm ebatında foto blok resmi olup; hizmete ilave 2.500TL’ dir.  

  


