LYTTOS BEACH WEDDING VENUES 20017
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Lyttos ΗΕΑRT POOL
Η ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ...
Αν το καλοκαίρι έπρεπε να περιγραφεί με 3 λέξεις αυτές θα ήταν: πισίνα, ζέστη και γάμος. Η πιο
ευτυχισμένη και πιο glamour στιγμή της ζωής σας αξίζει να έχει κάτι από hollywood και από
παραμύθι. Σε ένα υπέροχο περιβάλλον περιτριγυρισμένο από τροπικά φυτά και στην μεση η
«ερωτική» μας πισίνα σε σχήμα καρδιάς. Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη γαμήλια τελετή
των ονείρων σας!
Η πισίνα καρδιά έχει περίμετρο 80 μέτρων και μπορεί να φιλοξενήσει στον περίγυρο γαμήλια
τελετή πάνω από 300 άτομα.
Εσείς πείτε μας το ναι τα υπόλοιπα δική μας υπόθεση!!
Lyttos Taverna
Ένας γάμος σαν παραμύθι
...στο πιο όμορφο σημείο του ξενοδοχείου μας στην πλήρως ανακαινισμένη ταβέρνα Ζορμπάς.
Η γαμήλια δεξίωσή σας είναι σίγουρο ότι θα συζητηθεί για την ποιότητα του σέρβις και την
πολυτέλειά της, είτε είναι σε εντυπωσιακό μπουφέ είτε πρόκειται για σερβιριστό μενού! Η
ταβέρνα μας σε πολύ μοντέρνο στυλ με θέα την πισίνα σε σχήμα καρδιάς καθώς και τη θάλασσα
μπορεί να φιλοξενήσει την γαμήλια δεξίωση των ονείρων σας έως 400 άτομα.
ENGLISH
Lyttos ΗΕΑRT POOL
THE BEST MOMENTS OF YOUR LIFE
If we wish to set this summer into words these would be: warm sun, pool scenery and a dreamlike
wedding atmosphere. With a bit of Hollywood's glamour as well as with sceneries coming from our
childhood's fairy tales among the palm trees and during sunset with red reflections οn the heartshaped pool, live the wedding day you have always been dreaming of! The heart pool's diameter is
approximately 80 meters and can host around it more than 300 people.
Let us organize the wedding you are dreaming of!
Lyttos Taverna
A wedding like a fairy tale
In an unforgettable atmosphere, in the hotel's renovated Taverna Zorbas, we organize wedding
ceremonies whose quality and luxuriousness of services will be discussed for long time on.
Alternating options on served menus and impressive buffets are available. Romantic summer views
from the Taverna on the blue of the sea and on the heart-shaped pool.
Ideal for wedding parties up to 400 people.
www.lyttosbeach.gr
reservations@lyttosbeach.gr

