
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο γάμος μου 

 
Φανταστείτε τον γάμο σας σε ένα από τα ομορφότερα μέρη 

του κόσμου: στο Κτήμα Χραπανά στο Litohoro Olympus 

Resort Villas & Spa με θέα τον Μυθικό Όλυμπο και την 

Θάλασσα. Ο γάμος σας πρέπει να είναι η πιο αξέχαστη 

γιορτή της ζωής σας, αλλά η διοργάνωσή της είναι συχνά 

κουραστική και αγχώδης εμπειρία. Όμως δεν χρειάζεται να 

είναι έτσι. Η Ευγενία, η υπεύθυνη οργάνωσης γάμων του 

Litohoro Olympus Resort Villas & Spa, είναι στη διάθεσή σας 

για να τα οργανώσει όλα για σας.  Επιπλέον, μπορείτε να 

επιλέξετε από μία ποικιλία πακέτων γάμου για να βρείτε αυτό 

που σας ταιριάζει. 

Το κτήμα Χραπανά του Litohoro Olympus Resort διαθέτει όλα 

όσα χρειάζεστε, από κομμωτήριο μέχρι μακιγιάζ, από 

ανθοπωλείο μέχρι φωτογράφο. Και σίγουρα ένας από τους 

υπερσύγχρονους χώρους δεξιώσεών μας ή το φυσικό μας 

τοπίο είναι ο ιδανικός για σας και τους καλεσμένους σας. 

Περιμένουμε να σας συναντήσουμε και να κάνουμε την 

καλύτερη ημέρα της ζωής σας ακόμη πιο υπέροχη. 

 

 

 

 

 

 

Ο γάμος μου 



 

 

Η γαμήλια προσφορά μας παρέχει: 

 

• Την τέλεση του μυστηρίου 

• Την  κράτηση ημερομηνίας του γάμου σας στο 

Δημαρχείο Λιτοχώρου. 

• Διαμονή σε πριβέ βίλα την ημέρα του γάμου 

• Αφρώδης οίνος στο δωμάτιο 

• Γαμήλια τούρτα 

• Δείπνο για το γαμήλιο ζευγάρι υπό το φως των κεριών 

σε ένα από τα εστιατόριά μας (τα ποτά δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά) 

• Λουλούδια στο δωμάτιο την ημέρα της τελετής 

 

  

  

 

 

 

 

 

Οι χώροι 

Είμαστε εδώ για να κάνουμε τον γάμο των ονείρων σας 

πραγματικότητα, είτε πρόκειται για μία σεμνή τελετή για λίγους 

και εκλεκτούς είτε για ένα συναρπαστικό πάρτι για πολλούς 

καλεσμένους. 

Σε μας μπορείτε να έχετε την επιλογή μεταξύ πολλών χώρων 

όπως τους χώρους του Litohoro Olympus Resort Villas & Spa, 

τo beach Bar ‘’Lemon Beach’’ (www.lemonbeach.gr) ή το 

ολοκαίνουργιο  πολυτελές Sea side Bar’’ LE 

Moon’’(www.lemoon.gr) . Ότι κι αν φαντάζεστε, εμείς σας το 

προσφέρουμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γαμήλια Τελετή 

 

Η επιθυμία μας είναι να κάνουμε τον γάμο σας  μία αξέχαστη 

και αγαπημένη ανάμνηση. Όσοι μας εμπιστεύτηκαν είναι εδώ 

για να σας πουν τη δική τους εντύπωση και εμπειρία. 

  

Στο κτήμα Χραπανά φροντίζουμε η μέρα του γάμου σας να 

σας μείνει αξέχαστη.  Με μία ευρεία γκάμα εκπληκτικών χώρων 

για να επιλέξετε, είναι σίγουρο πως οι αναμνήσεις σας από 

την ξεχωριστή αυτή ημέρα  θα διαρκέσουν για πάντα.   

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε 

με την κυρία Ευγενία Λεμονοπούλου Υπεύθυνη Εκδηλώσεων 

του Litohoro Olympus Resort στο τηλέφωνο T 6978894741.  

email:info@litohororesort.gr -  www.litohoresort.gr  

 

 

 

 


