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Μία πρόταση.

Ονειρεμένη.
Χίλιες και μία νύχτες την είχατε φανταστεί.

Μία στιγμή.

Μοναδική.
Χίλιες και μία μέρες κάνατε σχέδια κι ενέργειες για αυτή.

Μία δεξίωση.

Τέλεια.

1000 και 1 σημαντικές λεπτομέρειες την κάνανε αξέχαστη.

Με την υπογραφή των

Πρωτότυπες ιδέες, υποκλίνονται στις επιθυμίες σας. Η πιο Lucrative
άποψη του elegance, εκφράζει μόνο το δικό σας γούστο. Οι connoisseurs της απόλυτης διοργάνωσης αναλαμβάνουν να κάνουν τέλεια,
μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια τη δεξίωση του γάμου σας.
Σας προσφέρουν απλόχερα την ιδανική τοποθεσία. Ένα χώρο που αναπνέει την πιο Chic έμπνευση κι αποπνέει ένα σχεδόν παιδικό ενθουσιασμό για να δημιουργήσει την καλύτερη ανάμνηση της ζωής σας!

Wedding

Ακολουθήστε το ένστικτο και την καρδιά
σας στη μεγάλη αίθουσα του Mediterranean
Village, που είναι ειδικά διαμορφωμένη για
εκδηλώσεις και έτοιμη να σας φιλοξενήσει
για γεύμα και ξεφάντωμα.
Mια άριστη διοργάνωση θα αφήσει, εσάς
και τους καλεσμένους σας με τις καλύτερες
αναμνήσεις, από τις πολυποίκιλες, ενδιαφέρουσες, και πρωτότυπες γαστρονομικές δημιουργίες των σεφ μας.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με άριστο σέρβις,
υπέροχο διάκοσμο και μαγευτική μουσική
υπόκρουση, θα συνθέσουν για σας μια ονειρεμένη δεξίωση γάμου.

Υποδεχτείτε όλα τα προσφιλή και αγαπημένα σας πρόσωπα σε μια άνετη αμφιθεατρική αίθουσα, ειδικά διαμορφωμένη για
να φιλοξενήσει μια ιδανική δεξίωση γάμου
600 ατόμων. Προσφέρετε σ’ αυτούς και
στον εαυτό σας ένα αξέχαστο δείπνο με
εκλεπτυσμένες, gourmet δημιουργίες των
chef των Mediterranean Hotels, και απολαύστε τον απέριττα ρομαντικό διάκοσμο
σε συνδυασμό με το άψογο, ανθρωποκεντρικό service, στους ήχους μαγευτικών,
αγαπημένων μουσικών θεμάτων και με θέα
το απέραντο γαλάζιο…

Χαρίστε στους καλεσμένους σας την απόλυτη αίσθηση της πολυτέλειας, επιλέγοντας να
υποδεχτείτε τους καλεσμένους σας, στους
ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους
γύρω από την πισίνα του Mediterranean
Princess ή του Mediterranean Village, στη
μαγευτική Παραλία Πιερίας. Στιγμές ευτυχίας που μοιράζεστε στα ‘ανάκτορα’ της φύσης, ανάμεσα σε φυτά και δένδρα σπάνιου
κάλλους, καθώς μια ρομαντική βραδιά θα
χορεύει στο ρυθμό του βαλς των νεόνυμφων
υπό το φως των αστεριών ...

Ακόμα και όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει
και η θέα της θάλασσας και ενός ιδιαίτερου
τοπίου με θέα είναι η μοναδική για σας επιλογή τότε οι χώροι των εστιατορίων των
Mediterranean Princess και Mediterranean
Village μπορούν να σας εγγυηθούν την απόλυτα τέλεια δεξίωση.
Οι μοναδικές δημιουργίες στολισμού που θα
σίγουρα θα συζητηθούν αλλά και οι άνετοι
χώροι πολλαπλών επιλογών για κάθε φιλοξενούμενο σας θα σας εντυπωσιάσουν.

Δημιουργούμε τους ιδανικότερους χώρους
για επαγγελματικές συναντήσεις και γεύματα ή εταιρικές συναντήσεις, για οικογενειακές εκδηλώσεις, για πολιτιστικές εκδηλώσεις
ή θεματικές βραδιές, για γάμους κλειστού
κύκλου ή μοναδικούς αρραβώνες και βαπτίσεις. Είτε είστε δύο (2), είτε 200 άτομα το Paprica του Mediterranean Πολυχώρου καθώς
και οι πισίνες των ξενοδοχείων μας, μπορούν
να γίνουν ένας ιδιαίτερος και ιδανικός και
ιδανικός χώρος για να φιλοξενήσει κάθε σας
επιθυμία για μια πραγματικά απίθανη δεξίωση με χαρακτηριστικό ύφος, δημιουργώντας
ειδικά για εσάς ένα φεστιβάλ γεύσεων με
ήχους, χρώματα και ευωδιές από την ελληνική και τη μεσογειακή κουζίνα, παραθέτοντας
ένα εξαίσιο δείπνο ή ένα φαντασμαγορικό
buffet εκεί που ‘σκάει’ το κύμα...

H πρώτη σας νύχτα, ονειρεμένη. Μετά από
μια γεμάτη συγκίνηση ημέρα, μετά από μια
ιδανική, μαγευτική δεξίωση, μια τέλεια νύχτα σας περιμένει σε μια από τις suites των
Mediterranean Hotels. Τέσσερα ξενοδοχεία,
τέσσερις μοναδικές επιλογές. Μοιάζουν
Μούσες που χορεύουν στις πλαγιές του
Ολύμπου, προσφέροντας τα κάλλη και τις
χάρες τους και ψιθυρίζοντάς σας μαγικά
πως η πολυτέλεια, είναι απλά δική σας επιλογή.
Στο Λιτόχωρο Πιερίας, το Olympus Mediterranean σας περιμένει με τρεις πλήρως
οργανωμένες suites, με Jacuzzi και τζάκι.
Στην Παραλία Κατερίνης, επιλέξτε μία από
τις πλούσιες σε ιματισμό και παροχές suites
του Mediterranean Princess και θέα τη θάλασσα ή τους μαγευτικούς του κήπους.
Μην καταλήξετε, εάν δεν δείτε από κοντά
τα πολυτελή, πλήρως εξοπλισμένα, άνετα, με ιδιαίτερα προσεγμένη διακόσμηση
και χαλαρωτική ατμόσφαιρα δωμάτια του
Mediterranean Resort ή του Mediterranean
Village, που διαθέτουν prive πισίνα και θέα
τα κρυστάλλινα, αιγαιοπελαγίτικα νερά. Η
Μητέρα Φύση σας προσφέρει τα πιο όμορφά της λουλούδια κι εμείς σαμπάνια κι ένα
πλούσιο πρωινό. Η ελεγεία για μια φιλοξενία, που θα θυμάστε για μια ολόκληρη ζωή!
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Μπουφές

Σε μια γαμήλια δεξίωση ο πιο Σε αντίθεση με τους παραδοσια-

Ένα πιο ανεπίσημο σερβίρισμα
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χαλαρής παράθεσης γεύματος για λεσμένοι να είναι όρθιοι και ελεύ-

γίνεται από το προσωπικό με την
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Ο μπουφές είναι μια σαφώς πιο μια επίσημη δεξίωση. Εμείς θα
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δαπανηρή επιλογή, λόγω της με-
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επαγγελματίες σερβιτόρους, έχο- γάλης ποικιλίας εδεσμάτων που

και προσεγμένη παρουσίαση των

ντας οι καλεσμένοι την άνεση να
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Μια καλή πρόταση είναι ο κάθε
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γους σε άλλο).

Η τελική τιμή της δεξίωσης
περιλαμβάνει τις παρακάτω παροχές:
• Αμοιβή του προσωπικού που θα πλαισιώσει την εκδήλωσή σας (maitre, chef, σερβιτόροι)
• Πλήρης εξοπλισμός εστιατορίου, τραπέζια διαφόρων σχημάτων και μεγεθών (των 4, 6, 8, 10 και
12 ατόμων) με λινά τραπεζομάντιλα και καρέκλες με κάλυμμα.
• Πορσελάνινα πιάτα, κρυστάλλινα ποτήρια και μαχαιροπίρουνα σε διάφορα σχέδια και μεγέθη.

Η κάβα μας είναι πλήρης και περιλαμβάνει:
• εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό,
• 4 είδη αναψυκτικών σε γυάλινο μπουκάλι, χυμούς,
• μπίρες,
• λευκό και κόκκινο κρασί επώνυμων Εταιριών (Μοσχοφυλλερο, Κρητικό κα.)
• και ΠΟΤΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ στην είσοδο.

Διάφορα
• Γαμήλια τούρτα σε γεύση & σχέδιο της επιλογής σας
• Ποικιλίες από φρούτα εποχής
• Σαμπάνια για το νεόνυμφο ζευγάρι.
• Διακόσμηση του ΝΥΦΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (και των τραπεζιών- αν το επιθυμείτε τοποθετούνται
και κηροπήγια).
• Μια Σουίτα - Δωμάτιο - Στολισμένα για την Πρώτη Νύχτα του ΓΑΜΟΥ με Φρούτα, Γλυκά
και Ποτά - Σαμπάνια
• Room Service και Πλούσιο Πρωινό.

Για της δεξιώσεις στους χώρους του Mediterranean Village διατίθεται και παιδότοπος για τους
μικρούς σας καλεσμένους και με δυνατότητα ψυχαγωγίας από Clown

Δ ΙΑΘΕ Σ Ι ΜΟΙ

Κλειστός Χώρος
600 ατόμων

Ημιυπαίθριος Χώρος
600 ατόμων

Υπαίθριος Χώρος
600 ατόμων

ΧΟΡ ΟΙ

Υπαίθριος Χώρος
1.000 ατόμων

Ημιυπαίθριος Χώρος
300 ατόμων
200

Κλειστός Χώρος
300 ατόμων

Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Ε Ω Ν

Κλειστός Χώρος
400 ατόμων

Κλειστός Χώρος
400 ατόμων

Ημιυπαίθριος Χώρος
100 ατόμων

Κλειστός Χώρος
200 ατόμων

Για την διοργάνωση της δεξίωσής σας με επαγγελματισμό, γνώση
και εμπειρία στον τομέα καθώς και για την άψογη παροχή υπηρεσιών Catering θα βρείτε τον άνθρωπό σας στο όνομα Β. Λάμπρου
Α.Ε.
Ακολουθώντας το στιλ της δεξίωσης που επιλέγετε, το μενού προσαρμόζεται με στόχο την παροχή ενός κατάλληλου και πλήρως ικανοποιητικού γεύματος προσφέροντας πολλές απολαυστικές επιλογές.
Οι ποικίλες και πρωτότυπες συνταγές που προτείνονται, συνάδουν
με τις παραδοσιακές συνήθειες κάθε τόπου ικανοποιώντας εγγυημένα τις προτιμήσεις που εσείς και οι καλεσμένοι σας έχετε.
Τα εντυπωσιακά πλούσια μενού που διαθέτουμε και συνεχώς
εμπλουτίζουμε δίνουν τη δυνατότητα πολλών εναλλακτικών προτάσεων βάση των γενικών σας προτιμήσεων. Το ύφος της δεξίωσης
ή της εκδήλωσής σας θα βρει την γαστρονομική του έκφραση σε
πολλές ιδέες και δημιουργίες μας.
Οι συνταγές μας σερβίρονται σε πολύ όμορφα διακοσμημένα πιάτα
και η καλαίσθητη παρουσίαση κάθε γεύματος συνδυάζεται με το
άψογο σέρβις από τους επαγγελματίες μας! Η καλύτερη ποιότητα
εικόνας και γεύσης θα βρίσκεται στο πιάτο σας με μια άριστη εξυπηρέτηση!
Η Β. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. και το έμπειρο προσωπικό της βρίσκονται δίπλα σας με την καλύτερη διάθεση, δημιουργικότητα και σεβασμό
στις προτιμήσεις σας. Θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε το στιλ
που θέλετε να έχει η δεξίωση ή το γεύμα σας και να επιλέξετε το
μενού που σας εκφράζει και σας ικανοποιεί περισσότερο.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση!
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