
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Πάσχα της Grecotel 
 

Γιορτάστε μαζί μας Πάσχα και Πρωτομαγιά! 

 
 
Η Grecotel σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό παραδοσιακό Πάσχα στα υπέροχα 
ξενοδοχεία της, σε τοποθεσίες μοναδικής ομορφιάς με τη σφραγίδα της εγκάρδιας φιλοξενίας 
των ανθρώπων της. Ιδανικό για εσάς και για τα παιδιά σας το μοναδικό πρόγραμμα για όλη την 
οικογένεια θα κάνει τις πασχαλινές διακοπές μια αξέχαστη εμπειρία. Αξιοποιήστε τις μοναδικές 
εκπτώσεις για να ξεκουραστείτε και παρατείνετε τη διαμονή σας ως την Πρωτομαγιά!  
 
Στα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας...την Κέρκυρα, το Σούνιο, την Κυλλήνη, το Ρέθυμνο, το 
Ηράκλειο, την Καλαμάτα, την Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη πολυτελή ξενοδοχεία σας 
περιμένουν για να λαμπρύνετε τις Άγιες μέρες του Πάσχα ακολουθώντας τις παραδόσεις και τα 
έθιμα του λαού μας. Σε όλες τις γωνιές της χώρας μας έθιμα αιώνων αναβιώνουν τη Μεγάλη 
Εβδομάδα για να δώσουν τη σκυτάλη στο λαμπρό εορτασμό της Ανάστασης, του του Αγίου 
Γεωργίου και της Πρωτομαγιάς.  
 
Ζήστε την Ανάσταση στα παραδοσιακά εκκλησάκια μέσα στο ξενοδοχείο ή στο πιο κοντινό 
χωριό, ψάλλετε με τους ντόπιους κι αλλάξτε το φιλί της Αγάπης με τους αγαπημένους σας κάτω 



από φαντασμαγορικά βεγγαλικά.Η Κυριακή είναι μέρα ανοιξιάτικης γιορτής. Μέσα στους 
κήπους σουβλίζονται τα αρνιά και στήνεται ο πιο εντυπωσιακός μπουφές, ενώ παραδοσιακό 
συγκρότημα συνοδεύει το ελληνικό γλέντι. Την ίδια ώρα στο mini club της Grecoland τα παιδιά 
παίζουν το παιχνίδι του ‘κρυμμένου πασχαλινού αυγού’ και  ξεφαντώνουν στο δικό τους χώρο.  
 
Η άνοιξη στην Ελλάδα είναι αληθινή αποκάλυψη. Μνημεία της φύσης παντού, δάση ποτάμια 
και θάλασσες, ιστορικοί θησαυροί κι αρχαιότητες. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να 
μαθαίνουν οι νεότεροι αποδράστε στο χρόνο, καθώς η ιστορία του τόπου ξεδιπλώνεται στα 
µάτια σας. Τη Δευτέρα αναζητείστε στα χωριά της περιοχής τα πανηγύρια για τον εορτασμό του 
Αγίου Γεωργίου και την Πρωτομαγιά πλέξτε το στεφάνι της άνοιξης με λουλούδια και μυριστικά 
βοτάνια από τους κοντινούς αγρούς. 
 
Δείτε αναλυτικά τις τιμές, τα πακέτα και τα προγράμματα & κάντε εύκολα την κράτηση σας 
online στο grecotel.com/easter. 

   

ΠΑΣΧΑ 2019 |Πασχαλινά πακέτα 

 

Διαμονής 3 και 4 διαν/σεων που περιλαμβάνουν:  

Πλούσιο πρωινό μπουφέ με νηστίσιμα και εορταστικά εδέσματα • Πλούσιο πασχαλινό 
πρόγραμμα της Grecotel για όλη την οικογένεια • Όλα τα εορταστικά γεύματα: το νηστίσιμο 
δείπνο της Μ. Παρασκευής, το Αναστάσιμο δείπνο του Μ. Σαββάτου, το εκπληκτικό Πασχαλινό 
γλέντι την ημέρα της Λαμπρής και το δείπνο της Δευτέρας του Πάσχα-Αγίου Γεωργίου. 

  

Ειδικές τιμές σε επιλεγμένες θεραπείες Spa 

Δωρεάν Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο σε επιλεγμένους τύπους δωματίων στην 
Κέρκυρα 

30% Έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Minoan Lines  

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
Παρατείνετε τη διαμονή σας έως την Πρωτομαγιά και εκμεταλλευτείτε τις φανταστικές 
εκπτώσεις από 25% έως 50% για κάθε επιπλέον διανυκτέρευση ανάλογα το ξενοδοχείο. 
 
    
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel: Ελένη Γιακουμάκη 210 3743600, Ελένη Χουρίδου 210 37436527 
grecotel.com 
#myGrecotel 
@grecotel 

http://www.grecotel.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Prosfora-agapis-press-122015

