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Grecotel: Πάσχα Μαζί στους καλύτερους ελληνικούς προορισμούς

Το φετινό Πάσχα έχει χαρακτήρα απελευθερωτικό, περισσότερο
από ποτέ- τα δύο χρόνια πανδημίας πιστεύω ότι θα σπρώξουν
όλο και περισσότερο στην απόδραση από την πόλη κι αυτό επιβεβαιώνουν τα ρεπορτάζ που γίνονται στην αγορά. Ήδη, οι δημοφιλείς προορισμοί δηλώνουν πληρότητα και το ίδιο ισχύει από
την πλευρά των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιρειών. Αν
πάντως δεν έχετε κάτι ακόμη κανονίσει είτε γιατί δεν προλάβατε είτε γιατί ανήκετε στους μποέμ ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, σας έχω μια πολύ καλή πρόταση:
Η Grecotel για την πιο αυθεντική ελληνική γιορτή και αυτή την
πρώτη αίσθηση ελευθερίας σχεδίασε και προσφέρει το «Πάσχα
Μαζί», μια μαγική εμπειρία για όλη την οικογένεια, επενδύοντας
σε ένα μοναδικό ταξίδι στις ομορφιές του τόπου μας και τις παραδόσεις που χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Κι ίσως να είναι αυτό
το «μαζί» που μας λείπει περισσότερο τελικά. Μαζί στην Άνοιξη,
στο τραπέζι της Ανάστασης, γεμάτο γεύσεις και παπαρούνες, μαζί
στα πρώτα μπάνια, στα πρώτα παιχνίδια και στις πρώτες χαρές.
Ας πούμε ότι θέλετε να κάνετε Πάσχα Μαζί στην Κέρκυρα μια
γιορτή συγκλονιστική, μελωδική και χαρμόσυνη με τα θαμπωμένα φανάρια, την ενετική αύρα, τις λιτανείες, τις μπάντες και
το περίφημο σπάσιμο των κανατιών στο Λιστόν για την πρώτη
Ανάσταση. Η Grecotel μας προσκαλεί να επιλέξουμε για τη διαμονή σας, ένα από τα ξενοδοχεία στη Χερσόνησο του Κομμένο, όλα απλά μοναδικά: Corfu Imperial, Eva palace και Daphnila
Bay στη Δασιά.
Για όσους μείνουμε στην Αθήνα, ιδανικό είναι το πρόγραμμα
«Πάσχα Μαζί στο Σούνιο». Το Grecotel Cape Sounio μας καλωσορίζει για Πάσχα και Πρωτομαγιά σε έναν ειδυλλιακό τόπο
ηρεμίας και χαλάρωσης μέσα στα πεύκα, με δυο εκπληκτικές
ακρογιαλιές. Η γαστρονομικές του προτάσεις του για το Πάσχα
προσφέρουν σε αφθονία όλο τον πλούτο του τόπου μας: ρίφια
Κρητικά, μέλι και φέτα Ρεθεμνιώτικη, κρέας μελωμένο, βραστό,
πιλάφι στο βαρέλι και τσουρέκι με στακοβούτυρο. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν ένα σούπερ εορταστικό πρόγραμμα για τα παιδιά.

Φυσικά, υπάρχει πάντα και η επιλογή της κοντινής Πελοποννήσου και το πρόγραμμα «Πάσχα Μαζί στην Κυλλήνη» στις ονειρεμένες, μεγάλες παραλίες της Κυλλήνης, δίπλα στην υπέροχη ελληνική φύση και στο φανταστικό Aqua Park. Το Grecotel Olympia
Oasis είναι ένας σπουδαίος οικογενειακός προορισμός, ο οποίος
το φετινό Πάσχα προσφέρει ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα σε ειδική μορφή all inclusive για ξέγνοιαστες μέρες χαλάρωσης. Η εκκλησία εντός του συγκροτήματος είναι στολισμένη και
έτοιμη να υποδεχτεί τους πιστούς, ενώ τα πατροπαράδοτα έθιμα
παραμένουν ζωντανά μέσα από τα προγράμματα των ημερών και
την καταπληκτική γαστρονομία. Ειδικά για φέτος, δεν θα υπάρχει
χρέωση για τα παιδιά έως 14 ετών.
Και οι προτάσεις δεν σταματούν εδώ καθώς το Πάσχα Μαζί θα το
βρείτε και σε όλη σχεδόν την υπόλοιπη Ελλάδα: στην Κρήτη, στην
Καλαμάτα, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη
Δείτε αναλυτικά τις τιμές, τα πακέτα και τα πασχαλινά προγράμματα και κάντε εύκολα την κράτηση σας online στο grecotel.com

