
 
 

ΠΑΣΧΑ 2016 ΣΤΟ ISTRON BAY HOTEL 
 

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 
 

Μεγάλη Παρασκευή  
 

Πασχαλινές κατασκευές και νέες γνωριμίες για τους μικρούς μας φίλους 
στο mini club του ξενοδοχείου.  

 

 Ελαφρύς περίπατος στην ανοιξιάτικη φύση έως την Εκκλησία της Αγ. 
Τριάδας στο Καλό Χωριό για την λειτουργία της Αποκαθήλωσης.  
 

Μέσα από τους ανθισμένους αγρούς η επιστροφή θα περιλαμβάνει μια 
μικρή παράκαμψη για μια γνωριμία με τον πολύχρωμο κόσμο των 
λουλουδιών και των βοτάνων της Κρήτης. 

   

 Το μεσημέρι μπορείτε να απολαύσετε τον μεγάλο μπουφέ στο κεντρικό 
εστιατόριο βασισμένο στα τοπικά νηστίσιμα και όχι μόνο, εδέσματα  
 

 

 Ο Επιτάφιος  
 

Στο Λασίθι η κατανυκτική λειτουργία του επιταφίου έχει την τιμητική 
της. Στο κέντρο του Αγίου Νικολάου οι πιστοί όλων των ενοριών 
ενώνονται σε μια περιφορά στο κέντρο της πόλης. Στην Νεάπολη η 
μπάντα του δήμου συνοδεύει τον Επιτάφιο στα σοκάκια της Μητρόπολης , 
ή ακόμα στο ατίθασο περιβάλλον του χωριού Βρύσσες και σε μια 
ατμόσφαιρα που προσφέρεται για μια τέτοια ξεχωριστή ημέρα για την 
ορθοδοξία, μπορείτε να παρακολουθήσετε την λειτουργία μαζί με τις 
καλόγριες του Μοναστηριού των Κρεμαστών που χτίστηκε το 1553  και 
λειτούργησε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας  από τον 17ο-19ο αιώνα 
σαν «Κρυφό σχολειό»  
. 

Μεγάλο Σάββατο 
 

 Στο mini club τα παιδιά μπορούν ανυπόμονα να  αρχίσουν με τις 
«προετοιμασίες  για την Ανάσταση» και να παίξουν ομαδικά και 
επιτραπέζια παιχνίδια.  
 

 Μαθήματα μαγειρικής με γευσιγνωσία όχι μόνο για ερασιτέχνες   
μαγείρους. Περιμένοντας την Ανάσταση προετοιμάζουμε τα εδέσματα που 
θα συνοδεύσουν το πασχαλινό τραπέζι. 
 

Στο δωμάτιο σας θα βρείτε λαμπάδες για την Ανάσταση, πασχαλινό 
καλάθι με σπιτικά γλυκά και αβγά το δείπνο θα προσφερθεί στο κεντρικό 
εστιατόριο. 

 

 Ακολουθία της Ανάστασης. 
 

Στον Άγιο Νικόλαο η Αναστάσιμη Λειτουργία λαμπυρίζει στα ήσυχα 
νερά της λίμνης. Εμπειρία μοναδική που ολοκληρώνεται με τα βεγγαλικά 



και το «κάψιμο» του Ιούδα που συνοδεύουν το Άγιο Φως όπως απλώνεται 
στην γιορτή της αγάπης αλλά και στην εκκλησία Αγία Τριάδα στο κοντινό 
Καλό Χωριό οι πιστοί προσέρχονται να γιορτάσουν ευλαβικά την 
Ανάσταση σε ένα αυθεντικό και «οικογενειακό» περιβάλλον 
 
 

Μετά την Ανάσταση θα προσφερθούν «Μαγειρίτσα» πασχαλινά αβγά, 
τσουρέκια, και κρητικά γλυκίσματα που συμπληρώνουν το πρώτο 
Πασχαλινό δείπνο.  
 

 
 

Κυριακή του Πάσχα  
 

 
 Τα παιδιά παίζουν το κυνήγι του θησαυρού με σοκολατένια αβγά, και 

κατασκευάζουν το Μαγιάτικο στεφάνι στο mini club. 
 

Τα αρνιά, τα γουρουνόπουλα, τα κοκορέτσια και οι άλλες Πασχαλινές 
λιχουδιές σιγοψήνονται στη σούβλα. Όλοι είναι καλεσμένοι να 
δοκιμάσουν την τσικουδιά και το ούζο μας, τα «δροσερικά», τις οφτές 
πατάτες και άλλους πολλούς παραδοσιακούς μεζέδες, που πλαισιώνονται 
από λιχουδιές της τοπικής μας κουζίνας στο μεγάλο γιορτινό ξεφάντωμα 
της Ορθοδοξίας.  

 

Το μεγάλο «Χριστός Ανέστη»! 
 

 
Οργανώστε την παρέα σας και εμείς σας προσφέρουμε μια ξεχωριστή 
εμπειρία. Μπορείτε να σουβλίσετε το «δικό σας» αρνί ή γουρουνόπουλο με 
την προσωπική σας συνταγή και να διαμορφώσετε με το έμπειρο 
προσωπικό του ξενοδοχείου μας το «δικό σας» γιορτινό τραπέζι χωρίς 
κούραση και άγχος. Εσείς βάζετε την παρέα και το γλέντι και εμείς την 
προετοιμασία χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. 
 

 

Δευτέρα του Πάσχα 
 

 
 Περίπατος στη φύση με πικνίκ  

Πεζοπορία στα μαγευτικά τοπία του Πάνω Μεραμπέλου και πικνίκ με 
μπόλικο κρασί στην Πασχαλιάτικη Φύση. 
 
Χαλαρώστε στο AegeoSpa του ξενοδοχείου στα έμπειρα χέρια μας με τις 
μοναδικές θεραπείες και απολαύστε την φύση και την ησυχία του Istron 
Bay με ειδικές για αυτές τις ημέρες προσφορές 

 
 
 
 
 
 

 

Καλό Πάσχα 
 


