
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΑΣΧΑ 

Mεγάλη Παρασκευή 26-04-2019
12:30 - 14:30 Γεύμα Στο Κεντρικό Εστιατόριο όπου λόγω των ημερών θα υπάρχουν και αρκετές νηστίσιμες λιχουδιές.  
17:30 - 18:30  Ακολουθία Επιτάφιου στο εκκλησάκι του Αγίου Στυλιανού εντός του Ξενοδοχείου µας 
18:30 - 21:30  Δείπνο στο Κεντρικό Εστιατόριο  

20:30 -21:30 Θα παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό παιδικό show µε τον πολυβραβευμένο Magic Tony . 
21:30 - 22:30 Κονσέρτο κλασσικής μουσικής στο Κεντρικό Μπαρ. Το τρίο μας θα σας χαρίσει ξεχωριστές μελωδίες κλασσικής 

 μουσικής. 

. 

Mεγάλο Σάββατο 27-04-2019
 

  Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα προσφερθούν στα δωμάτια παραδοσιακά τσουρεκάκια, αυγά και κουλουράκια. 

20:00 -21:00 Θα παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό  show µε τους διεθνούς φήμης ακροβάτες μας . 

21:00-21:30 Συμβολική Τελετή Ανάστασης στο εκκλησάκι του Αγίου Στυλιανού εντός του Ξενοδοχείου µας. 

23:00 Λειτουργία και τελετή Ανάστασης στο χωριό Φόδελε, στην εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου  
00.30 Μετά τη λειτουργεία ακολουθεί Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, αφού πρώτα τσουγκρίσουμε τα 

κόκκινα αυγά. Για την διασκέδασή σας, στα πλήκτρα  θα βρίσκεται ο Νίκος  και στο τραγούδι η Κωνσταντίνα. 



Κυριακή του Πάσχα 28-04-2019
11:30 –13:00      Το γλέντι, το τραγούδι και ο χορός θα ξεκινήσουν από το πρωί της Κυριακής του Πάσχα µε το καθιερωμένο 

σούβλισμα του οβελία στην παραλία µας δίπλα στο Frankie Beach Club. Θα σας περιμένουμε να τσουγκρίσουμε 
τα κόκκινα αυγά και να πιούμε μαζί ένα κρασί από γνωστό οινοποιείο του Ηρακλείου. 
Θα μπορείτε να δοκιμάσετε διάφορες ποικιλίες από τα βραβευμένα κρασιά του Οινοποιείου. 

13:00 Θα ανοίξει ο πασχαλινός µμπουφές στο κεντρικό εστιατόριο, όπου η ορχήστρα µας “PHRASIS ” 
θα σας παρουσιάσει ένα ζωντανό κεφάτο πρόγραµµα με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Λευτέρη Φανουρακη. 

20:30 MINI DISCO! Πριν ξεκινήσει το πάρτι για τους µεγάλους, σειρά έχουν οι µικροί µας φίλοι 
στην αίθουσα Πολυβαλάντ, δίπλα στο F All Day Restaurant. 

21:30 Το πάρτι συνεχίζεται! O DJ σας περιμένει να χορέψετε στο κεντρικό Μπαρ µε γνωστές χορευτικές επιτυχίες. 

Καθημερινές Δραστηριότητες

• Γυμναστήριο µε σύγχρονο εξοπλισμό. 
• Υδάτινο πάρκο με έξι πισίνες και επτά νεροτσουλήθρες. 

Δίπλα στο πάρκο βρίσκονται 2 γήπεδα τένις, μίνι γκολφ, μπάσκετ καθώς και εγκαταστάσεις για τοξοβολία.
• Aqua gym στη κεντρική πισίνα, και δίπλα, τραπέζια για Πινγκ πόνγκ 
• Στη παραλία κοντά στο Frankie Beach Club μπορείτε να βρείτε darts (βελάκια), fitness-

aerobic, cocktail game, boccia (γαλλικό παιχνίδι µε μεταλλικές µπάλες) και Beach Volley

Για τους μικρούς µας φίλους καθημερινά λειτουργεί ο παιδικός σταθμός για 
παιδάκια από 4 έως 12 ετών, από 10:00πμ - 18:00μμ  


