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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
“ANEMOS LUXURY GRAND RESORT” 

 

Γιορτάστε μαζί μας τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, στο πολυτελές ξενοδοχείο “Anemos Luxury Grand Resort”, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, 15χλμ από το Ρέθυμνο και 35χλμ από την πόλη των Χανίων. Απολαύστε ένα πλούσιο 
Πασχαλινό πρόγραμμα εκδηλώσεων ειδικά για σας, πιστό στα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης. 
 

Μεγάλη Πέμπτη (29/04/2021) 
-Ποτό καλωσορίσματος στο μπαρ"Aeolos”. 
-Απολαύστε τους πλούσιους παραδοσιακούς νηστίσιμους μπουφέδες μας στο  δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο. 
 

Μεγάλη Παρασκευή (30/04/2021) 
-Απολαύστε τους πλούσιους παραδοσιακούς νηστίσιμους μπουφέδες μας στο  δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο. 
-Για τους πελάτες μας που θέλουν να παρακολουθήσουν τον επιτάφιο την Μεγάλη Παρασκευή μπορούν να 
επισκεφτούν την Γεωργιούπολη στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως [απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο]. 

 
Μεγάλο Σάββατο (01/05/2021)  
-Η ομάδα ψυχαγωγίας μας θα διοργανώσει διάφορες δραστηριότητες για τους μεγάλους και φυσικά για τους 
μικρούς μας φίλους 
-Μετά την Ανάσταση στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στην Γεωργιούπολη ελάτε όλοι μαζί να τσουγκρίσουμε τα 
πασχαλινά αυγά και να απολαύσουμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και το αναστάσιμο μενού 
Το Αναστάσιμο δείπνο περιλαμβάνει τα εξής (σερβιριστά σε πιατέλες):  

 Παραδοσιακή Μαγειρίτσα 

 Αρνί στο φούρνο με πατάτες ριγανάτες 

 Ποικιλία από σαλάτες  

 Ποικιλία από κρητικά τυριά 

 Παραδοσιακά Καλιτσουνάκια  με μέλι  

 Φρούτα Εποχής  
 

Κυριακή του Πάσχα (02/05/2021) 
   09:30-12:30: Παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία μπροστά από το κεντρικό εστιατόριο «Μελτέμι», 
συνοδεία ρακής και τοπικών εδεσμάτων 
   13:30-16:30 Ακολουθεί το Πασχαλινό γεύμα με πλούσιους παραδοσιακούς μπουφέδες (Αρνί και κοκορέτσι 
σερβιριστά) στο Εστιατόριο «Μελτέμι». Χορέψτε στους ήχους της ζωντανής Ελληνικής μουσικής με το χορευτικό 
μας συγκρότημα. 
 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ & ΕΥΕΞΙΑ: 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ: Την περιοχή της Γεωργιούπολης με την μαγευτική λίμνη Κουρνά και τα παραδοσιακά χωριά  της 
Γεωργιούπολης, του Βάμου και των Βρυσσών. 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ: Στην παραλία του Anemos Luxury Grand Resort για το πρώτο σας φετινό μπάνιο. 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:Ελληνίδα παιδαγωγός θα απασχολήσει τα παιδιά με  
δημιουργικές δραστηριότητες. 
 
Προσφορά για όλους τους πελάτες μας: 

 Πακέτο καλωσορίσματος στο δωμάτιο: Μπουκάλι νερό και καλάθι με αποξηραμένα φρούτα 

 Πασχαλινό καλάθι με τσουρέκι και Πασχαλινά κόκκινα αυγά το βράδυ της Ανάστασης 
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Χρήσιμες πληροφορίες: 

 Το αναστάσιμο δείπνο (1/5) καθώς και το αναστάσιμο γεύμα (2/5) δεν συμπεριλαμβάνονται στο 
βασικό πακέτο Ημιδιατροφής. 

 Το κόστος ανέρχεται σε €20 ανά άτομο (€10 για τα παιδιά έως 13 ετών) για τη συμμετοχή σε κάθε 
γεύμα χωριστά. 

 Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν φάει βραδινό (βάση του δικαιούμενου του) το βράδυ του 
Σαββάτου μπορεί να συμμετέχει στο «Αναστάσιμο δείπνο» χωρίς έξτρα χρέωση. 

 Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν φάει βραδινό (βάση του δικαιούμενου του) το βράδυ της Κυριακής 
μπορεί να συμμετέχει στο «Αναστάσιμο γεύμα» χωρίς έξτρα χρέωση. 

 Τιμές για γκρουπ κατόπιν συζητήσεως. 
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