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Ένας μοναδικός συνδυασμός ανάμεσα σε χαλάρωση - ηρεμία και γλέντι με 

ξεφάντωμα. Oτι επιθυμείτε είναι εδώ, στην αγκαλιά του Ολύμπου.  

Σας περιμένουμε όπως πάντα να περάσουμε μαζί το Πάσχα.  
 

Απόλαυση «γεύσεων ζωής» μόνο στο Litohoro Olympus Resort. 

 

Πακέτα Διαμονής 

 

>Classic Double Garden View 

Διαμονή 3 ημερών 510,00€ 

Διαμονή 4 ημερών 650,00€ 

Διαμονή 5 ημερών 700,00€ 

 

>Superior Double Olympus View 

Διαμονή 3 ημερών 540,00€ 

Διαμονή 4 ημερών 620,00€ 

Διαμονή 5 ημερών 740,00€ 

 

>Deluxe Double Aegean View 

Διαμονή 3 ημερών 590,00€ 

Διαμονή 4 ημερών 750,00€ 

Διαμονή 5 ημερών 820,00€ 

 

Πρώτο παιδί έως 12 ετών δωρεάν  

Δεύτερο παιδί ως 6 ετών δωρεάν 
Δεύτερο παιδί από 7 ετών ως 12 ετών +25,00€ με πρωινό   

Τρίτο άτομο ενήλικας +30,00€ με πρωινό  

 

Παροχές Διαμονής  

>Welcome drink κατά την άφιξη  

>Παραδοσιακό πρωινό με γεύσεις Ολύμπου  

>Τοπικά γλυκίσματα καθημερινά στο lobby του ξενοδοχείου  

> Μεγάλη Παρασκευή μπουφές με νηστίσιμα εδέσματα για όσους νηστεύουν. 

Γευστικές επιλογές για όσους δεν νηστεύουν  

>Αναστάσιμο δείπνο ή απογευματινό (Μεγάλο Σάββατο)  

>Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα, Κυριακή του Πάσχα με παραδοσιακό ψήσιμο 

αρνιών στον κήπο του ξενοδοχείου που θα συνοδεύεται με τσιπουράκι και μπουφέ 

με λιχουδιές. 

 

Παροχές SPA:  

> Δωρεάν πριβέ χρήση εσωτερικής  πισίνα με υδρομασάζ – τζακούζι   

> Γυμναστήριο (δωρεάν πρόσβαση στο ωράριο λειτουργίας του SPA)  

> Έκπτωση 10% προϊόντα περιποίησης spa     

 

>Χρήση ασύρματου ιντερνέτ σε όλους του χώρους του ξενοδοχείου  

>Χρήση χώρου στάθμευσης  

>Για τους μικρούς μας φίλους θα υπάρχει παιδότοπος με προβολή ταινιών και 

πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με παιδαγωγό. 
 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3€ που ισχύει από 01/01/2018 

>Superior suite: 

Διαμονή 3 ημερών 890,00€ 

Διαμονή 4 ημερών 1.100,00€ 

Διαμονή 5 ημερών 1.300,00€ 

 

>VIP Private Villa 

Διαμονή 3 ημερών 990,00€ 

Διαμονή 4 ημερών 1240,00€ 

Διαμονή 5 ημερών 1450,00€ 
 



 

 

 

 

Σας καλούμε να γιορτάσουμε μαζί στην φιλόξενη γη της Πιερίας  

κάτω από το μυθικό βουνό του Όλυμπου  με τα καταγάλανα νερά τις ημέρες του Πάσχα! 

 

Κατά την διάρκεια της διαμονής σας μπορείτε να επισκεφτείτε να γνωρίσετε και να 

αγαπήσετε προορισμούς όπως 

1) Το γραφικό ιστορικό Λιτόχωρο  

2) Το παλιό και νέο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο 

3) Το εντυπωσιακό φαράγγι του Ενιπέα   

4) Τον μοναδικό στο είδος του παραδοσιακό οικισμό του Παλιού Παντελεήμονα   

5) Γραφικές εκκλησίες και εξωκλήσια της περιοχής  

6) Τον Αρχαιολογικό χώρο του Δίον  

 

 
 

Το LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA διαηηρεί ηο δικαίωμα ηροποποίηζης ή απόζσρζης 
ηης προζθοράς ανάλογα με ηην διαθεζιμόηηηα 

www.litohororesort.gr // info@litohororesort.gr 

Τ 6978894741 \\ 23520 22200  

 

LITOHORO OLYMPUS RESORT  
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