
Χριστούγεννα / Πρωτοχρονιά  

Πακέτα διαμονής δύο ημερών  

 

Classic double με θέα στον κήπο:  99€ με πρωινό / 160€ με το ρεβεγιόν  

 

Superior double με θέα τον Όλυμπο: 120€ με πρωινό / 180€ με το ρεβεγιόν    

 

Deluxe double με θέα την θάλασσα: 140€ με πρωινό / 200€ με το ρεβεγιόν  

 

Suite  με Jacuzzi τζάκι και θέα στον Όλυμπο: 180€ με πρωινό / 250€ με το ρεβεγιόν 

 

Executive Olympus Suites 210€ με το πρωινό / 270€ με το ρεβεγιόν  

 

Executive Mediterranean Suite 230€ με το πρωινό  / 290€ με το ρεβεγιόν  

       

Villa VIP with Jacuzzi τζάκι ιδιωτικό κήπο και πισίνα: 250€ με το πρωινό  

                               310€ με το ρεβεγιόν  

 

VIP Executive Villa με τζάκι ιδιωτικό κήπο και πισίνα: 290€ με το πρωινό  

                                 360€ με το ρεβεγιόν  

 

Το πρόγραμμα διαμονής περιλαμβάνει:   

αμπάνια και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά κατά την άφιξη   

Live μουσικό πρόγραμμα την βραδιά του ρεβεγιόν  

Branch την ημέρα τον Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  

Room service όλο το 24h  

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους με πολλές εκπλήξεις δώρα, 

παιχνίδι με κλόουν  

Προβολές παιδικών ταινιών  

Δώρα από τον Άγιο Βασίλη  

Παιδιά έως 12 ετών θα διαμένουν δωρεάν στο δωμάτιο των γωνιών τους 

Παροχές SPA:  

Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας  με υδρομασάζ και τζακούζι 

Επιβεβαίωση της κράτησης με προκαταβολή και εξόφληση με την αναχώρηση,  

Ελάχιστη διαμονή 2 ημερών  

 

 

 

 



LITOHORO OLYMPUS RESORT 

Χριστουγεννιάτικος μπουφές 

 

Καλωσόρισμα 

Χριστουγεννιάτικο κρασί αρωματισμένο με πορτοκάλι, 

καρυκεύματα & μέλι Ολύμπου 

Croquette με πιπεράτη κεφαλογραβιέρα, προσούτο & μαγιονέζα κάστανού 

Μπουφές 

Σαλάτες & ορεκτικά 

Δροσερή σαλάτα κινόα με παντζάρι, ρόκα, 

μοσχολέμονο & αρωματικά βότανα 

Φρέσκα φύλλα λαχανικών με ψητά μανιτάρια, ρόδι, 

μανούρι & ντρέσινγκ βαλσάμικο 

αλάτα με λάχανο, καρότο σταφίδες, καρύδι & μυλόξιδο 

Μπρόκολο & κουνουπίδι με φιλέ αμύγδαλο & ντρέσινγκ πορτοκαλιού 

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φέτα & ελιές καλαμών 

Καρδιές μαρουλιού με κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν & ντρέσινγκ παρμεζάνας 

Salad bar 

Φασολάκι, καρότο, καλαμπόκι, μπάμιες, ντομάτα, αγγούρι,  ψητή πιπεριά Φλωρίνης. 

Μαριναρισμένες ελιές καλαμών & πράσινες, πάστα πράσινης ελιάς & καλαμών, 

τουρσί λαχανικών & πικάντικες πιπεριές 

Ποικιλία από ελληνικά & διεθνή τυριά με αποξηραμένα φρούτα 

Ποικιλία από ελληνικά & διεθνή αλλαντικά με μαρμελάδα 

Καναπεδάκια 

Καπνιστός σολομός με κατίκι Δομοκού 

Μους φέτας με τρούφα 

Προσούτο με μαρμελάδα βατόμουρο 

Ποικιλία από αλοιφές 

Ουγγαρέζα, κηπουρού, τυροσαλάτα, τζατζίκι, αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα 

Ποικιλία από παραδοσιακά αρτοσκευάσματα & πίτες 

Χωριάτικο ψωμί, Ζεα, πολύσπορο, μπαγκέτα, μίνι ψωμάκια, κριτσίνια, κροτσίνια, κριθαροκούλουρα, 

σπανακόπιτα, τυρόπιτα & πρασόπιτα. 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παλαιωμένο βάλασμαμικό, 

λαδολέμονο & φρέσκα βότανα 

 

Σούπα 

Βελούτε γλυκιά κολοκύθας με άρωμα τρούφας & κριτσίνια παρμεζάνας 

Ζωντανή παρουσίαση 

Παραδοσιακή γαλοπούλα χριστουγεννιάτικη γέμιση 

Ριζότο με μανιτάρια, συκωτάκια πουλιών, κάστανα & αποξηραμένα φρούτα 

 

Κυρίως πιάτα & συνοδευτικά 

Χοιρινά φιλετάκια με φρέσκα βότανα & μοσχολέμονο 

ιγοαμγειρεμένο μοσχαράκι με δαμάσκηνα & σάλτσα κόκκινου κρασιού 

Φιλέτο σολομού με καραμελωμένα λαχανικά & λαδολέμονο 

Λαχανοντολμάδες με δυόσμο & αυγολέμονο 

Baby πατατούλες με κεφαλογραβιέρα & δεντρολίβανο 

Ψητά μανιτάρια με παρμεζάνα & θυμάρι 

Παπαρδέλες με κοτόπουλο, μανιτάρια & σάλτσα αλ φρέσντο 

 

Επιδόρπια & φρούτα 

οκολατίνα με καραμελωμένα κάστανα & καραμέλα 

Μπαβαρουάζ γιαουρτιού με μοσχολέμονο & μαστίχα Χίου 

Χριστουγεννιάτικος κορμός με ινδοκάρυδο 

Εκμέκ κανταίφι με κανέλα & καρύδια 

Κέικ καρότου με σταφίδες & λευκή σοκολάτα 

Κουραμπιέδες & μελομακάρονα 

Αποξηραμένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, ξηροί καρποί 

Ποικιλία από φρούτα εποχής 

 

 



LITOHORO OLYMPUS RESORT  

Πρωτοχρονιάτικος μπουφές   

 

Καλωσόρισμα  

αμπάνια  

Καπνιστός σολομός με κατίκι Δομοκού, χαβιάρι & μοσχολέμονο    

Μπουφές  

 

Σαλάτες & ορεκτικά  

Σρυφερά φύλα λαχανικών με καραμελωμένο αχλάδι, προσούτο 

παρμεζάνα & ντρέσινγκ βαλσάμικο  

Δροσερή σαλάτα κινόα με φρέσκα λαχανικά, σταφίδες,  

αρωματικά βότανα & ντρέσινγκ μελιού 

αλάτα coleslaw με λάχανο, καρότο, πορτοκάλι & μαγιονέζα 

αλάτα παντζάρι με καρύδια, ξινοτύρι & φρέσκα αρωματικά βότανα   

Μπρόκολο & κουνουπίδι με γαρίδα, φρέσκα βότανα, σουσάμι & ντρέσινγκ λεμονιού  

Κριτική σαλάτα με κάπαρη, φέτα & ελιές καλαμών  

Caesar’s σαλάτα με κοτόπουλο, μπέικον, κρουτόν & ντρέσινγκ παρμεζάνας 

Salad bar: 

Φασολάκι, καρότο, καλαμπόκι, μπάμιες, ντομάτα, αγγούρι,  ψητή πιπεριά Φλωρίνης. 

Μαριναρισμένες ελιές καλαμών & πράσινες, πάστα πράσινης ελιάς & καλαμών, 

 τουρσί λαχανικών & πικάντικες πιπεριές  

Ποικιλία από ελληνικά & διεθνή τυριά με αποξηραμένα φρούτα  

Ποικιλία από ελληνικά & διεθνή αλλαντικά με μαρμελάδα  

Καναπεδάκια:  

Φάβα με χταπόδι, καραμελωμένο κρεμμύδι & ντοματίνι  

 Μους καπνιστής μελιτζάνας με καβουρμά   

Προσούτο με αβοκάντο & ξινοτύρι    

Ποικιλία από αλοιφές:  

Ουγγαρέζα, κηπουρού, τυροσαλάτα, τζατζίκι, αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα   

Ποικιλία από παραδοσιακά αρτοσκευάσματα & πίτες:  

Χωριάτικο ψωμί, Ζεα, πολύσπορο, μπαγκέτα, μίνι ψωμάκια, κριτσίνια, κροτσίνια, κριθαροκούλουρα, 



σπανακόπιτα, τυρόπιτα & πρασόπιτα.  

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παλαιωμένο βάλασμαμικό,  

λαδολέμονο & φρέσκα βότανα  

 

Σούπα  

Βελούτε από άγρια μανιτάρια Ολύμπου με άρωμα τρούφας & κροκέτα γραβιέρας  

Ζωντανή παρουσίαση 

ιγομαγειρεμένο μπούτι μοσχαράκι με κυδώνια & σάλτσα κόκκινου κρασιού  

Ριζότο με γαρίδα, γλυκιά κολοκύθα, κρόκος Κοζάνης & μοσχολέμονο  

 

Κυρίως πιάτα & συνοδευτικά  

Χοιρινό φιλέτο με προσούτο & σάλτσα δαμάσκηνο  

Ρολό γαλοπούλας με αποξηραμένα φρούτα & σάλτσα πορτοκαλιού  

Φιλέτο κοτόπουλο με παρμεζάνα, φρέσκα βότανα & λεμόνι  

Φιλέτο πέρκας με λαχανικά βουτύρου & λαδολέμονο  

Πατατούλες με φέτα, ντομάτα, καπνιστό χοιρινό  & θυμάρι  

Ψητά λαχανικά  με παρμεζάνα, θυμάρι & παλαιωμένο βαλσάμικο 

 Νιόκι πατάτας με μοτσαρέλα, ντομάτα & πέστο βασιλικού   

 

Επιδόρπια & φρούτα  

Μούς σοκολάτας με φρούτα του δάσους & αμύγδαλο  

Πανακότα λευκής σοκολάτας με ελληνικό κονιάκ & φουντούκια  

Κορμός σοκολάτας με αποξηραμένα φρούτα, μπισκότο & καπνιστό ουίσκι  

Πουτίγκα Πιερίας με κανέλα & καρύδια   

Παραδοσιακή βασιλόπιτα    

Κουραμπιέδες & μελομακάρονα 

Αποξηραμένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, ξηρή καρποί   

Ποικιλία από φρούτα εποχής 

 

 


