We Entertain History
Για κρατήσεις επικοινωνήστε : (+30) 210 33 30 880 - Fax : (+30) 210 33 30 755
E-mail: info@grandebretagne.gr

Εάν επιθυμείτε να γευτείτε την απόλυτη χαλάρωση ή ψάχνετε το ιδανικό δώρο για κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο, το GB Spa του
ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» έχει να σας προτείνει πολλές και ιδιαίτερες ιδέες για δώρα.
Μοιραστείτε την μοναδική εμπειρία του GB Spa προσφέροντας ένα κουπόνι δώρου για τις γιορτινές ημέρες.
Επίσης, επωφεληθείτε από την μοναδική προσφορά του GB Spa :
Απολαύστε οποιαδήποτε από τις μεμονωμένες περιποιήσεις του GB Spa με 15% έκπτωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

GB
S P A

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες!
Τηλ.: (+30) 210 33 30 799, Fax: (+30) 210 33 30 772
E-mail : spa@grandebretagne.gr
Ώρες λειτουργίας καθημερινά:
Γυμναστήριο και πισίνα : 06 :00 - 22:00
Spa περιποίηση και Thermal Suites : 09:00 - 21 :00

5 Δεκεμβρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
Winter Garden
Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές για τους επισκέπτες
καθημερινά από τις 15:00 μέχρι τα μεσάνυχτα
Ζωντανή μουσική - πιάνο

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Winter Garden
Ζωντανή μουσική - πιάνο
20:00 έως 02:00

GB Corner
Χριστουγεννιάτικη μουσική με διαλείμματα
ζωντανής μουσικής - σαξόφωνο.
20.00 έως 02.00

Grand Ballroom
Πενταμελής swing ορχήστρα
Λάτιν - ιταλικό - ελληνικό
ρεπερτόριο και DJ.
08.00 έως 03:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Hotel lobby, GB Corner, Grand Ballroom και Winter Garden
Ο Άγιος Βασίλης και ο κλόουν Τοτό προσφέρουν χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις στα παιδιά από τις 12:00 έως τις 16:00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ - GRAND BALLROOM
Απολαύστε έναν πλούσιο μπουφέ σε γιορτινή ατμόσφαιρα. Ο Άγιος Βασίλης, ο κλόουν Τοτό και
το "face painting" θα κρατήσουν συντροφιά στα παιδιά από τις 12:00 εώς τις 16:00
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες στο πιάνο
Τιμή μπουφέ κατ’ άτομο: €125 (παιδιά κάτω των 12: €45)
Winter Garden
Ζωντανή μουσική - πιάνο
12 :00 έως 16:00

GB Corner
Χριστουγεννιάτικη και εορταστική μουσική
12:30 έως 16:00

Ποτήρι σαμπάνιας Louis Roederer Brut

Ποτήρι σαμπάνιας Louis Roederer Brut

Aμιούς μπούς

***
Τερίνα από φουά γκρά με μήλο,
μαρμελάδα πορτοκαλιού-δαμάσκηνου και σαλάτα με αντίδι

***
Τερίνα από φουά γκρά σωτέ
με σαλάτα σπαραγγιών και κουμκουάτ “chutney”
ή
Μιλφέιγ καβουριού Αλάσκας σερβιρισμένο με τραγανά λαχανικά
και καπνιστό σολομό
***
Φιλέτο από λαβράκι στον φούρνο με κρούστα ελιάς Καλαμάτας
σαλάτα αγκινάρας
***
Σoρμπέ λεμονιού με άνηθο
***
Ψητό στήθος γαλοπούλας με κάστανα,
γλασαρισμένα καρότα και μανιτάρια, πατάτες “ dauphinoise”
ή
Μπριζόλα γάλακτος σωτέ με κόκκινο λάχανο και καρυκευμένο μήλο
σε κρεμώδη σος “Calvados”
***
Επιλεγμένη ποικιλία τυριών
***
Χριστουγεννιάτικος κορμός "Sheherezade" με ροδόνερο
arancia coulis
***
Καφές ή τσάι
Πετί φουρ
Τιμή ανά άτομο : €125
(τιμή για παιδιά κάτω των 12: €45)
Oι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

***
Αστακός και γαρίδα με κρεμώδη πολέντα
και τηγανητά λαχανικά
***
Σορμπέ με τζίντζερ-ανανά
***
Ψητό στήθος γαλοπούλας με κάστανα,
γλασαρισμένα καρότα και μανιτάρια, πατάτες ” dauphinoise”
ή
Αρνίσια νουαζέτ με μεσογειακά λαχανικά,
σος από θυμάρι
***
Χριστουγεννιάτικος κορμός, σοκολάτα ντούο, βανίλια “ bourbon”
με σος Αραβικού καφέ
***
Καφές ή τσάι
Πετί φουρ

Τιμή ανά άτομο : €110
(τιμή για παιδιά κάτω των 12: €45)
Oι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Kιρ Ρουαγιάλ
Aμιούς μπούς
***
Kρέπες από καπνιστό σολομό,
σπαραγγιών και χαβιάρι “Sevruga”
με σος από παντζάρι
***
Κρέμα κολοκύθας με καβουρδισμένα
θαλάσσια χτένια
και μιρόνι
***
Παραδοσιακή γαλοπούλα με γέμιση
από κάστανο, σος από μύρτιλλο,
λαχανάκια Βρυξελλών και γλυκές
πατάτες
ή
Μιλφέιγ από μοσχαρίσιο φιλέτο με
μανιτάρια του δάσους
και μπατονέτες από λαχανικά
***
Xριστουγεννιάτικος κορμός
με μούρα του δάσους
***
Καφές ή Τσάι
Πετί φουρ
Τιμή ανά άτομο : €145
(τιμή για παιδιά κάτω των 12: €45)
Oι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις
νόμιμες επιβαρύνσεις

Winter Garden
Κουιντέτο εγχόρδων
20: 00 έως 22:00

GB Corner
Ζωντανή μουσική από σαξόφωνο με
διαλείμματα μουσικής Disco σε
έντονους ρυθμούς. 20: 00 έως 03:00

Grand Ballroom
Πενταμελής ορχήστρα στους ήχους της Jazz - Swing - Big Band Music. Μετά την αλλαγή του
χρόνου, πενταμελής ορχήστρα με ξένο και ελληνικό ρεπερτόριο και DJ. Αντίστροφη μέτρηση για
την αλλαγή του έτους. Ζωντανή μετάδοση των εορταστικών εκδηλώσεων από όλο τον κόσμο.
Grand Ballroom Gala Event
22:00 έως 05:00
(Επίσημο ένδυμα)

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
GB Corner και Golden Room
Πρωινός Πρωτοχρονιάτικος μπουφές με "revival" ποτό
05:30 έως 10:00
Τιμή πρωινού κατ’ άτομο : € 55

BRUNCH ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ-GRAND BALLROOM
Απολαύστε τον πρώτο πλουσιοπάροχο μπουφέ του Νέου Έτους
σε πολυτελές περιβάλλον και εορταστική ατμόσφαιρα με τον Άγιο Βασίλη,
τον κλόουν Τοτό, το "face painting" και εκπλήξεις για τα παιδιά,
12:00 έως 16:00
Ζωντανή Χριστουγεννιάτικη και γιορτινή μουσική με πιάνο
Τιμή κατ’ άτομο : €125 (παιδιά κάτω των 12 : €45)
Winter Garden
Ζωντανή μουσική - πιάνο
12:00 έως 16:00

GB Corner
Καλωσόρισμα με ένα ποτήρι σαμπάνια
Louis Roederer Brut
Πρωτοχρονιάτικο μενού πέντε πιάτων
Τιμή κατ’ άτομο: €110 (παιδιά κάτω των 12: €45)
12 :30 έως 16:00 - Γιορτινή μουσική

