
Μία παραλία που μοιάζει με νησί…

… για ένα μυθικό γάμο, ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα!

Σαν να είστε σε νησί αλλά τόσο κοντά στην Αθήνα, απολαύστε την κάθε στιγμή και εντυπωσιάστε τους καλεσμένους σας 
με την κομψότητα και την άρτια διοργάνωση της πιο σημαντικής ημέρας της ζωής σας.

Ypanema Seaside Food & Drinks | Heraion Lagoon, Loutraki, Greece | t. +302744023999 | www.ypanema.gr | info@ypanema.gr

http://www.ypanema.gr/social/
https://www.facebook.com/Ypanema/
https://www.instagram.com/ypanemaloutraki/
https://www.youtube.com/watch?v=IQHmwzH7tn8
https://www.linkedin.com/company/ypanema/
http://www.ypanema.gr/


Μία ειδυλλιακή τοποθεσία

Με φόντο τη Λιμνοθάλασσα Ηραίου, το Ypanema αποτελεί ένα μαγευτικό σκηνικό 
για μια κομψή και απέριττη παραθαλάσσια δεξίωση κάτω από τον έναστρο, καλοκαιρινό ουρανό.

Υλικό ονείρων! 
Το λευκό αναμειγνύεται αρμονικά με το γαλάζιο σε ένα σκηνικό που θυμίζει έργο τέχνης.

Ο γάμος σας έχει άρωμα θαλασσινής αύρας και το πάρτυ της ζωής σας λαμβάνει «μυθικές» διαστάσεις.

Θέλετε να δείτε φωτογραφίες & βίντεο από την τοποθεσία;

http://www.ypanema.gr/destination-3/
http://www.ypanema.gr/social/


Ένας μυθικός προορισμός

Στην πύλη της Μυθικής Πελοποννήσου βρίσκεται ο πανέμορφος Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, 
ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Έδρα του Δήμου είναι το Λουτράκι, το 

παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά που συνδυάζει μοναδικά βουνό και θάλασσα 
ενώ απέχει μόλις 80χλμ από την Αθήνα και το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Το Λουτράκι συνδυάζει όλα τα στοιχεία που συνολικά προσφέρουν στους επισκέπτες μία ολοκληρωμένη, 
μοναδική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το Λουτράκι; 

http://www.visitloutraki.com/
http://www.ypanema.gr/social/


Το παραμύθι σας γίνεται πραγματικότητα

Ο γάμος των ονείρων σας γίνεται πραγματικότητα!

Το Ypanema μπορεί να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις σας χαρίζοντάς σας  μοναδικές στιγμές, 

ακριβώς όπως το έχετε ονειρευτεί..

Οι prive χώροι μας προσαρμόζονται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες ενώ το σκηνικό 

και η διακόσμηση υλοποιούνται σύμφωνα με το concept της εκδήλωσής σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Ypanema;  i

http://www.ypanema.gr/el/about-us-2/
http://www.ypanema.gr/social/


Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες & Διαμονή

▪ Αεροπορικά εισιτήρια 
▪ Μετακινήσεις από & προς το αεροδρόμια , 

μετακινήσεις σε άλλους προορισμούς κατόπιν 
συνεννόησης με οχήματα της επιλογής σας
(πολυτελή mini vans, σεντάν ή λιμουζίνες)

▪ Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων, 
Δωμάτιο ή Σουίτα για τους νεόνυμφους, 
Κρατήσεις δωματίων για καλεσμένους.

▪ Εκδρομές και άλλες συμπληρωματικές 
δραστηριότητες.

Γαμήλια Τελετή

▪ Παραθαλάσσιο εκκλησάκι για γαμήλιες τελετές
▪ Άλλα παρεκκλήσια & εκκλησίες σε κοντινή 

απόσταση
▪ Τελετάρχης για συμβολικούς Γάμους ή ανανέωση 

Γαμήλιων Όρκων 
▪ Παροχή βοήθειας για υλοποίηση τελετών 

διαφόρων θρησκειών

Υπηρεσίες Ομορφιάς                           

▪ Νυφικό χτένισμα & make-up
▪ Μανικιούρ/Πεντικιούρ για τη Νύφη 

και προσκεκλημένες 
▪ Υπηρεσίες spa πριν ή μετά το γάμο

στο Loutraki Thermal Spa

Οι Υπηρεσίες μας

http://www.ypanema.gr/social/


▪ Αποκλειστική ενοικίαση χώρου
▪ Χωρητικότητα 180 ατόμων στο στεγασμένο χώρο

▪ Χωρητικότητα 600 ατόμων στα decks
▪ Ξεχωριστός χώρος για το Welcome Drink

▪ Τραπέζι ευχών
▪ Πολυτελής εξοπλισμός (ροτόντες με λευκά λινά, napperons &  runners, πιάτα πορσελάνης & πολυτελή σερβίτσια)

▪ Διαμόρφωση χώρου σύμφωνα με το concept της εκδήλωσής σας
▪ Διακόσμηση και στολισμός με πληθώρα επιλογών που συνάδουν με το χώρο και την τοποθεσία

▪ Τέντες & ομπρέλες για σκίαση εξωτερικών χώρων σε ημερήσιες εκδηλώσεις
▪ Ειδικές κατασκευές όπως πτυσσόμενα bar, κιόσκια, lounge area, σκηνικά πάνω στην παραλία

▪ DJ & Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (φωτισμός, ενισχυτές ήχου, laser, LED φώτα)
▪ Ευρύχωρο Parking με μέγιστη χωρητικότητα 200 οχημάτων

Υπηρεσίες Ενοικίασης Χώρου

Οι Υπηρεσίες μας

http://www.ypanema.gr/social/


Γαμήλια Δεξίωση

▪ InIn-house Catering με λαχταριστές γαστρονομικές προτάσεις και μενού σε μπουφέ ή σερβιριστά για 
κάθε γούστο

▪ Ξεχωριστά Welcome drinks, Πολλαπλές επιλογές Open Bar & δροσιστικά Cocktails
▪ Happenings και ιδιαίτερες πινελιές όπως παραδοσιακό βαρκάκι ή σκάφος για την άφιξη του 

ζευγαριού
▪ Γαμήλιες μπομπονιέρες

▪ Γαμήλια Τούρτα

Οι Υπηρεσίες μας

http://www.ypanema.gr/social/
http://www.ypanema.gr/el/weddings-2/


▪ Φωτογράφηση & Βιντεοσκόπηση
▪ Ζωντανή μουσική με τραγουδιστές & συγκροτήματα

▪ Ζωντανό χορευτικό show με επαγγελματίες χορευτές
▪ LCD Projector & οθόνη για προβολή βίντεο

▪ Παιδική δημιουργική απασχόληση
▪ Photo Booth 

▪ Υπηρεσίες ασφάλειας του χώρου κατόπιν συννενοησης

Άλλες υπηρεσίες 

Οι Υπηρεσίες μας

http://www.ypanema.gr/social/
http://www.ypanema.gr/el/weddings-2/


Dream Weddings 

Watch our video!

http://www.ypanema.gr/social/
https://youtu.be/IQHmwzH7tn8
https://www.youtube.com/channel/UCTJEAoMjtWjV4AuAoorV4Ww/videos


Ελάτε να σχεδιάσουμε το γάμο των ονείρων σας!

Ypanema Seaside Food & Drinks
Loutraki Greece, PO 20300

Tel. +302744023999
Email: info@ypanema.gr

www.ypanema.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

✓

https://www.facebook.com/Ypanema/
https://www.instagram.com/ypanemaloutraki/
https://www.youtube.com/watch?v=IQHmwzH7tn8
https://www.linkedin.com/company/ypanema/
http://www.ypanema.gr/social/
http://www.ypanema.gr/el/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%83/

