
  
  Home of the World’s First Elvis Themed Wedding 

 

 

ELVIS THEMA BRUILOFTEN & HERNIEUWINGEN 

 

 

 

VIVA LAS VEGAS - $249 

 

• Gebruik van de kapel 
• Elvis begeleidt de bruid door het gangpad 
• Elvis zingt 2 liedjes 
• Rose-presentatie 
• Rose Boutonniere 
• Kopie van het huwelijksakte van Elvis en Priscilla 
• Professionele fotograaf 
-  (prints en digitale afbeeldingen worden apart verkocht) 

 

LOVING YOU - $329  

 

• Gebruik van de kapel 
• Elvis begeleidt de bruid door het gangpad 
• Elvis zingt 3 liedjes 
• 3 Rose Nosegay Boeket 
• Rose Boutonniere 
• Kopie van het huwelijksakte van Elvis en Priscilla 
• Graceland Marriage Certificate Holder 
• Professionele fotograaf 
• $ 80 USD aan fotopunten die kunnen worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

Extra kosten niet inbegrepen 
Officiant Fee:    $ 60 
Gebruikelijke tip van fotograaf :  $ 20 
Limo Driver's gebruikelijke tip:   $ 40 
Huwelijkslicentie (voor wettelijke huwelijken):      $ 102 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAN’T HELP FALLING IN LOVE - $429 

 

• Gebruik van de kapel 
• Elvis begeleidt de bruid door het gangpad 
• Elvis zingt 3 liedjes 
• 6 rozenboeket 
• Rose Boutonniere 
• Kopie van het huwelijksakte van Elvis en Priscilla 
• Graceland Marriage Certificate Holder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• $ 100 aan fotokrediet dat kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

BLUE HAWAIIAN PACKAGE - $429  

 

• Gebruik van de kapel 
• Elvis begeleidt de bruid door het gangpad 
• Elvis zingt 3 liedjes; Blue Hawaii, Hawaiian Wedding Song & Rock-A-Hula 
• 2 zijden leis 
• 2 zonnebril met Elvis-thema 
• Kopie van het huwelijksakte van Elvis en Priscilla 
• Graceland Marriage Certificate Holder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 100 aan fotokrediet dat kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

Extra kosten niet inbegrepen 
Officiant Fee:    $ 60 
Gebruikelijke tip van fotograaf :  $ 20 
Limo Driver's gebruikelijke tip:   $ 40 
Huwelijkslicentie (voor wettelijke huwelijken):      $ 102 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCERT WITH THE KING - $699 

• Gebruik van de kapel 
• Keuze uit Elvis-thema: goudlamé, zwart leder, jumpsuit of aloha 
• Elvis begeleidt de bruid door het gangpad 
• Elvis zingt 5 liedjes 
• Boek "specialiteit" 
• Rose Boutonniere 
• Kopie van het huwelijksakte van Elvis en Priscilla 
• Graceland Marriage Certificate Holder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 260 aan fotokrediet die kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

THE FAMOUS DUELING ELVIS PACKAGE - $799 

• Gebruik van de kapel 
• 2 verschillende Elvis-imitators die twee verschillende fasen van de carrière van Elvis uitvoeren 
• Gold Lame (jonge Elvis) & Sequined Jumpsuit (jaren 70 Elvis) 
• Elvis begeleidt de bruid door het gangpad 
• Elke Elvis zingt 3 liedjes 
• Een dozijn rozen gebonden boeket 
• Rose Boutonniere 
• Kopie van het huwelijksakte van Elvis en Priscilla 
• Graceland Marriage Certificate Holder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 180 aan fotopunten die kunnen worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

Extra kosten niet inbegrepen 
Officiant Fee:    $ 60 
Gebruikelijke tip van fotograaf :  $ 20 
Limo Driver's gebruikelijke tip:   $ 40 
Huwelijkslicentie (voor wettelijke huwelijken):      $ 102 

 

 



 

 

 

TRADITIONELE BRUILOFTEN & HERNIEUWINGEN 
 

 

 

TRADITIONAL $199  

LET’S GET HITCHED  

 

• Gebruik van de kapel 
• Traditionele huwelijksmuziek 
• 3 Rose Nosegay Bouquet 
• Rose Boutonniere 
• Graceland-certificaathouder 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 80 aan fotokrediet dat kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

 

TRADITIONAL $299  

LAS VEGAS WEDDING SPECTACULAR  

 

• Gebruik van de kapel 
• Traditionele huwelijksmuziek 
• 6 rozenboeket 
• Rose Boutonniere 
• Graceland-certificaathouder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 100 aan fotokrediet dat kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

Extra kosten niet inbegrepen 
Officiant Fee:    $ 60 
Gebruikelijke tip van fotograaf :  $ 20 
Limo Driver's gebruikelijke tip:   $ 40 
Huwelijkslicentie (voor wettelijke huwelijken):      $ 102 

 

 

 



 
 

 

TRADITIONAL $399 

LAS VEGAS STORYBOOK WEDDING 

 

• Gebruik van de kapel 
• Traditionele huwelijksmuziek 
• Een dozijn rozen gebonden boeket 
• Rose Boutonniere 
• Graceland-certificaathouder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 180 aan fotopunten die kunnen worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

TRADITIONAL $499 

LAS VEGAS VIP WEDDING 

 

• Gebruik van de kapel 
• Traditionele huwelijksmuziek 
• Speciaal boeket 
• Rose Boutonniere 
• Nosegay & Best Man's Boutonniere van het bruidsmeisje 
• Graceland-certificaathouder 
• Digitale video van ceremonie 
• Facebook Live Stream of Ceremony (optioneel gratis) 
• Professionele fotografie 
• Bevat $ 260 aan fotokrediet die kan worden toegepast op afdrukken of digitale afbeeldingen 

 

Extra kosten niet inbegrepen 
Officiant Fee:    $ 60 
Gebruikelijke tip van fotograaf :  $ 20 
Limo Driver's gebruikelijke tip:   $ 40 
Huwelijkslicentie (voor wettelijke huwelijken):      $ 102 

 
Reservations  
Phone:  702-382-0091 
Email:  Weddings@GracelandChapel.com 
Website:  www.GracelandChapel.com  

 

http://www.gracelandchapel.com/

