
Huis van 's werelds eerste bruiloft met Elvis-thema

HUWELIJKEN, VERNIEUWINGEN EN VERBINTENISCEREMONIES MET
ELVIS-THEMA

VIVA LAS VEGAS - $ 249

● Gebruik van kapel
● Elvis begeleidt de bruid door het gangpad
● Elvis zingt 2 liedjes
● Rose Presentatie
● Rose Boutonniere
● Kopie van Elvis en Priscilla's huwelijksakte
● Professionele fotograaf

(Digitale afbeeldingen worden apart verkocht)

Opmerking: Limousineservice is niet beschikbaar bij dit pakket.

Bijkomende kosten niet inbegrepen
Ministersvergoeding - $ 60

fotograaf - $ 20
Huwelijksvergunning (voor legale huwelijken betaald aan het huwelijksbureau voorafgaand aan de

ceremonie)

LOVING YOU - $ 329

● Gebruik van kapel
● Elvis begeleidt de bruid door het gangpad
● Elvis zingt 3 nummers
● 3 Rose Ruiter
● Rose Boutonniere
● Kopie van de huwelijksakte van Elvis en Priscilla
● Houder van de huwelijksakte van Graceland
● Professionele fotograaf
● $ 80 aan fototegoed dat kan worden gebruikt voor afdrukken

Extra toeslagen niet inbegrepen
Ministersvergoeding - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
limousinebestuurder - $ 40

huwelijkslicentie (voor legale huwelijken betaald aan Marriage Bureau voorafgaand aan de ceremonie)



CAN'T HELPING IN LOVE - $ 429

● Gebruik van kapel
● Elvis begeleidt de bruid door het gangpad
● Elvis zingt 3 liedjes
● 6
● rozenboeket Rozenboutonniere
● Kopie van Elvis en Priscilla's huwelijksakte
● Graceland huwelijksakte Houder
● Digitale video van de ceremonie
● Facebook Live stream van de ceremonie (optioneel gratis)
● Profess ionale fotografie
● $ 100 aan fototegoed dat kan worden gebruikt voor afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra kosten niet inbegrepen
Ministersvergoeding - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
limousinebestuurder - $ 40

huwelijkslicentie (voor legale huwelijken betaald aan het huwelijksbureau voorafgaand aan de ceremonie)

BLAUW HAWAIIAANS PAKKET - $ 429

● Gebruik van kapel
● Elvis begeleidt de bruid door het gangpad
● Elvis zingt 3 liedjes; Blue Hawaii, Hawaiian Wedding Song & Rock-A-Hula
● 2 Silk Leis
● 2 Zonnebril met Elvis-thema
● Kopie van de huwelijksakte van Elvis en Priscilla
● Houder van de huwelijksakte van Graceland
● Digitale video van de ceremonie
● Facebook Live stream van de ceremonie (optioneel gratis)
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 100 aan fototegoed dat kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra toeslagen niet inbegrepen
Ministerbijdrage - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
limousinebestuurder - $ 40

Huwelijksvergunning (voor wettelijke huwelijken betaald aan het huwelijksbureau voorafgaand aan de
ceremonie)



CONCERT MET DE KONING - $ 699

● Gebruik van kapel
● Keuze uit Elvis-thema: Gold Lame, Black Leather, Jumpsuit of Aloha
● Elvis begeleidt de bruid door het gangpad
● Elvis zingt 5 nummers
● "Specialty" Bouquet
● Rose Boutonniere
● Kopie van Elvis en Priscilla's huwelijksakte
● Graceland Huwelijksaktehouder
● Digitale video of Ceremony
● Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel kosteloos)
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 260 in p hoto-tegoed dat kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra toeslagen niet inbegrepen
Ministersbijdrage - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
- $ 40

voor huwelijkslicentie (voor wettelijke huwelijken betaald aan het huwelijksbureau voorafgaand aan de
ceremonie)

HET BEROEMDE DUELING ELVIS-PAKKET - $ 799

● Gebruik van kapel
● 2 verschillende Elvis-imitators die twee verschillende stadia van Elvis' carrière uitvoeren
● Gold Lame (jonge Elvis) & jumpsuit met pailletten (Elvis
● uit de jaren 70) Elvis begeleidt de bruid door het gangpad
● Elke Elvis zingt 3 nummers
● Een dozijn handgebonden rozenboeket
● Rose Boutonniere
● Kopie van de huwelijksakte van Elvis en Priscilla
● Houder
● Digitale video van de ceremonie
● Facebook Livestream van de ceremonie (optioneel en kosteloos)
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 180 aan fototegoed dat kan worden gebruikt voor afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra kosten niet inbegrepen
Ministersbijdrage - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
gebruikelijke fooi voor limousinebestuurder - $ 40

huwelijkslicentie (voor legale huwelijken betaald aan Marriage Bureau voorafgaand aan de ceremonie)



TRADITIONELE HUWELIJKEN EN VERLENGINGEN

TRADITIONEEL $ 249
LET'S GET HITCHED

● Gebruik van Chapel
● Traditional Wedding Music
● 3 Rose Nosegay Bouquet
● Rose Boutonniere
● Graceland Wedding Certificate Holder
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 80 aan fototegoed dat kan worden gebruikt voor afdrukken of digitale afbeeldingen

Opmerking: Limousineservice is niet beschikbaar bij dit pakket.

Bijkomende kosten niet inbegrepen
Ministersbijdrage - $ 60

de fotograaf - $ 20
Huwelijksvergunning (voor legale huwelijken betaald aan het huwelijksbureau voorafgaand aan de

ceremonie)

TRADITIONEEL $ 299
LAS VEGAS WEDDING SPECTACULAIR

● Gebruik van Chapel
● Traditional Wedding Music
● 6 Rose Bouquet
● Rose Boutonniere
● Graceland Wedding Certificate Holder
● Digital Ceremonievideo
● Facebook Livestream van de ceremonie (gratis optioneel)
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 100 aan fototegoed dat kan worden gebruikt voor afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra toeslagen niet inbegrepen
Ministersvergoeding - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
limousinebestuurder - $ 40

huwelijk Licentievergoeding (voor legale huwelijken betaald aan Marriage Bureau voorafgaand aan de
ceremonie)



TRADITIONEEL $ 399
LAS VEGAS STORYBOOK BRUILOFT

● Gebruik van kapel
● Traditionele huwelijksmuziek
● Een dozijn met de hand gebonden rozenboeket
● Rose Boutonniere
● Graceland Wedding Certificate Holder
● Digitale video van ceremonie
● Facebook Live stream van ceremonie (optioneel op gratis)
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 180 aan fototegoed dat kan worden gebruikt voor afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra kosten niet inbegrepen
Ministersvergoeding - $ 60

gebruikelijke fooi voor fotograaf - $ 20
limousinebestuurder - $ 40

Huwelijkslicentievergoeding (voor legale huwelijken betaald aan Marriage Bureau voorafgaand aan de
ceremonie)

TRADITIONEEL $ 499
LAS VEGAS VIP HUWELIJK

● Gebruik van kapel
● Traditionele huwelijksmuziek
● Specialiteit Boeket
● Roos Boutonniere Ruiter
● van bruidsmeisje & Boutonniere van getuige
● Graceland Huwelijkscertificaathouder
● Digitale video van ceremonie
● Facebook Live stream van ceremonie (optioneel gratis)
● Professionele fotografie
● Inclusief $ 260 aan fototegoed dat kan worden toegepast voor afdrukken of digitale afbeeldingen

Extra toeslagen niet inbegrepen
Ministersvergoeding - $ 60

gebruikelijke fooi fotograaf - $ 20
gebruikelijke fooi limousinebestuurder - $ 40

huwelijkslicentie (voor legale huwelijken betaald aan het huwelijksbureau voorafgaand aan de ceremonie)

Reserveringen
Telefoon: E-mail: Website:

702-382-0091 Weddings@GracelandChapel.com www.GracelandChapel.com




