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The Alexandros Palace Hotel 
conference centre was 
opened in 2008 and is located 
on the second floor of the 
main hotel building. It has 
a surface area of 350 square 
metres and can accommodate 
events involving up to 
three hundred persons in 
a theatre-style auditorium. 
Organization and services are 
provided to the very highest 
specifications.

All the necessary state-of-the-
art equipment is available, as 
well as an exhibition space 
and special room for coffee 
breaks:
• Flipcharts 
• Projector 
• LCD projector connection 
• Microphone & speakers

Decorated in warm colours, 
the conference centre is 
elegant and opulent in style, 
while the flexible lighting 
system allows users to 
create the most appropriate 
atmosphere –professional, 
yet welcoming and informal– 
guaranteeing that any event 
will be a success.

Το συνεδριακό κέντρο του Alexandros Palace Hotel που τέθηκε σε λειτουργία το 
2008 και βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρίου. Το εμβαδόν του 
είναι 350 τ.μ. και του μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις μέχρι και τριακοσίων 
(300) ατόμων σε θεατρική διάταξη, τηρώντας πάντα υψηλές προδιαγραφές
στη διοργάνωση και στην παροχή υπηρεσιών.

Διαθέτει όλο τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό, εκθετικό χώρο και αίθουσα 
για coffee break:
• Flipchart 
• Projector
• Σύνδεση για LCD projector 
• Μικροφωνική εγκατάσταση & ηχεία.

Διακοσμημένο με ζεστά χρώματα, διακρίνεται για την κομψή του πολυτέλεια, 
ενώ ο ευέλικτος φωτισμός δημιουργεί την πιο κατάλληλη, άνετη, επαγγελματική 
και συγχρόνως εγκάρδια ατμόσφαιρα, που εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία της 
κάθε εκδήλωσης.

Έχει τη δυνατότητα οργάνωσης οποιουδήποτε είδους εκδήλωσης ή συνεδρίου.
Το εξειδικευμένο προσωπικό και το σύγχρονο οπτικο-ακουστικό υλικό:
• Μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 
• Οverhead & slides projector 
• Oθόνη 
• DVD 
• Flipchart 
• Yπηρεσία fax & φωτοαντιγράφων 
• Ενοικίαση laptops 
• Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο
και η δυνατότητα παροχής κάθε επιπρόσθετου είδους εξοπλισμού, κατόπιν 
ζήτησης, καθιστούν το Aegean Melathron ιδανικό προορισμό για επιτυχημένα 
συνέδρια, που συνδυάζονται με ονειρεμένες διακοπές και φέρουν τη σφραγίδα 
της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ενός 5άστερου ξενοδοχείου. Αξίζει τέλος 
να σημειωθεί ότι στο Aegean Melathron  διοργανώνονται gala dinners, cocktails 
και coffee breaks.

Το Aegean Melathron 
στη χερσόνησο της 
Κασσάνδρας διαθέτει 
τέσσερις (4) ολοκαίνουργιους 
συνεδριακούς χώρους:
• Μακεδονία  650 ατόμων  
• Αλέξανδρος  200 ατόμων 
• Βεργίνα  150 ατόμων 
• Meeting room  50 ατόμων

63077 Καλλιθέα   63077 Κallithea 
Τηλ / Τel: +30 2374 020820   Fax: +30 2374 024707
chalkidiki@aegeanstar.com   www.aegeanstar.com

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 600 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 255  Κλίνες / Beds: 555

63075 Νέα Ρόδα   63075 Nea Roda
Τηλ / Τel: +30 2377 031424, 31402  Fax: +30 2377 031100

alexh@mail.otenet.gr  www.alexandros-hotel.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 300 άτομα/ persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 175  Κλίνες / Beds: 420

The Aegean Melathron, 
located on the Kassandra 
peninsula, has four recently 
opened conference venues:
• The Makedonia, capacity 

650 persons
• The Alexandros, capacity 

200 persons
• The Vergina, capacity 

150 persons
• The Meeting Room, capac-

ity 50 persons

The hotel can cater for events and conferences of all kinds, with fully trained 
specialist staff and state-of-the-art audiovisual equipment, including:
• Microphone and speaker systems 
• Overhead and slide projector 
• Screen 
• DVD 
• Flipcharts 
• Fax and photocopy services 
• Laptop hire 
• Free wireless internet access 
• Additional equipment available on request
The Aegean Melathron is the ideal venue for a successful conference and 
a first-rate vacation destination, with the high-quality services of a 5-star hotel.
Gala dinners, cocktails and coffee breaks can also be organized
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The conference centre at 
the Aristotle’s Holiday Resort 
& Spa, located close to the 
border of Mt Athos, has a 
total of fifteen combinations 
of rooms, equipped with 
German-made sound-
insulation panels and 
state-of-the-art audiovisual 
installations to meet the 
needs of any event.

The venue is ideal for
staging conferences, 
corporate events, seminars, 
wedding ceremonies, 
formal dinners or any other 
kind of function.

A superb destination for 
vacations, located in the 
shadow of Mt. Athos, and 
only a few miles from the 
birthplace of Aristotle, 
this is also the ideal place 
for organizing themed 
conferences, one of the most 
historically significant areas 
of Halkidiki, offering a wealth 
of parallel activities and 
educational tours. 

Το συνεδριακό κέντρο του Aristotle’s Holiday Resort & Spa στην προ του 
Άθω περιοχή διαθέτει δεκαπέντε (15) συνδυασμούς αιθουσών, οι οποίες 
είναι εξοπλισμένες με γερμανικά ηχομονωτικά panels και τις πιο σύγχρονες 
οπτικοαουστικές εγκαταστάσεις που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες 
οποιαδήποτε εκδήλωσης.

Στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να οργανωθούν: συνέδρια, εταιρικές 
εκδηλώσεις, σεμινάρια, γαμήλιες τελετές, επίσημα δείπνα καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη μορφή εκδήλωσης.
 
Σε συνδυασμό με τις υπέροχες διακοπές που προσφέρονται από το ξενοδοχείο 
στη σκιά του Άθωνα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη γενέτειρα του Αριστοτέλη, 
η οργάνωση ειδικών θεματικών συνεδρίων στη σημαντικότερη ιστορικά 
περιοχή της Χαλκιδικής, δίνει πραγματική έμφαση σε παράλληλες 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικές περιηγήσεις.

63075 Ουρανούπολη   60375 Ouranoupoli
Τηλ / Τel:+30 2377 071012   Fax: +30 2377 02400

info@aristoteles.gr   www.aristoteles.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 1100 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 332   Κλίνες / Beds: 606 

Aristotle’s Holiday Resort & Spa
 

The first priority of the 
completely new conference 
centre at the Anthemus 
Sea Beach Hotel & Spa is to 
provide services to the very 
highest specifications.
The most demanding 
customer will be entirely 
satisfied with the superbly 
equipped venues and services, 
with the emphasis on
high technology.

Το ολοκαίνουριο συνεδριακό 
κέντρο του ξενοδοχείου 
Anthemus Sea Beach Hotel 
& Spa στη χερσόνησο της 
Σιθωνίας έχει ως πρώτη 
προτεραιότητα την παροχή 
υπηρεσιών με τις πιο υψηλές 
προδιαγραφές.
Οι εγκαταστάσεις του 
προσφέρουν ακόμη και στον 
πιο απαιτητικό πελάτη άριστα 
εξοπλισμένους χώρους και 
υπηρεσίες με έμφαση
στην υψηλή τεχνολογία.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa
63088 Ακτή Ελιά, Νικήτη   63088 Akti Elias, Nikiti
Τηλ / Τel: +30 2375 072001, 72201   Fax: +30 2375 072202
info@anthemussea.gr   www.anthemussea.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 650 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 210   Κλίνες / Beds: 500

Facilities include:
• Microphone and speaker systems 
• Overhead slide projector • Screen 
• DVD 
• Flipcharts 
• Fax and photocopy service 
• Laptop hire 
• Free wireless internet access 
• Additional equipment available on request

Combined with the other infrastructures of a five-star hotel, the Anthemus 
Sea Beach Hotel & Spa conference centre is the ideal destination for business 
meetings, receptions and conferences. The centre features five multiple-use 
rooms with seating for a maximum of 650 persons.

Διαθέτει:
• Μικροφωνικές και μεγαφωνικές  εγκαταστάσεις 
• Οverhead & slides projector 
• Οθόνη 
• DVD 
• Flipchart 
• Yπηρεσία fax & φωτοαντιγράφων
• Eνοικίαση laptops 
• Δωρεάν ασύρματη σύνδεση  στο διαδίκτυο
• Δυνατότητα παροχής κάθε επιπρόσθετου είδους εξοπλισμού,
 κατόπιν ζήτησης

Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ξενοδοχειακές υποδομές ενός πεντάστερου 
ξενοδοχείου το συνεδριακό κέντρο του Anthemus Sea Beach Hotel & Spa είναι 
ιδανικός προορισμός για επαγγελματικές συναντήσεις, δεξιώσεις και συνέδρια. 
Πέντε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων είναι συνολικά διαθέσιμες με μέγιστη 
χωρητικότητα τα 650 καθιστά άτομα.
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The Blue Bay hotel, with its 
enchanting view of the Bay 
of Toroni and the verdant 
landscape all around, is the 
ideal location for all conference 
events. The hotel’s multiple use 
room is fully furnished with 
audiovisual equipment:
• Microphone & speaker 
systems  
• Overhead & slide projector 
• Screen 
• DVD 
• Flipcharts 
• Fax and photocopy service 
• Laptop hire 
• Additional equipment
  available on request

The venue can accommodate 
from twenty to a hundred 
persons, for meetings, 
conferences, seminars, product 
launches and exhibitions. 
It also has wireless internet 
access, an internet corner, 
technical support to ensure 
there are no technical 
problems during the events 
and a full complement of 
trained and experienced staff. 
Catering is also available for 
events, from simple coffee 
breaks to cocktails, buffets or 
full gala dinners.

Το ξενοδοχείο Blue Βay, με τη μαγευτική θέα στον Τορωνέο κόλπο και το 
πράσινο που το περιβάλει, διαθέτει τον ιδανικό χώρο για κάθε συνεδριακή 
εκδήλωση. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ξενοδοχείου διαθέτει πλήρη 
οπτικό-ακουστικό εξοπλισμό:
• Μικροφωνικές & μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 
• Οverhead & slides projector
• Οθόνη 
• DVD 
• Flipchart 
• Yπηρεσία fax & φωτοαντιγράφων 
• Ενοικίαση laptops
• Δυνατότητα παροχής κάθε επιπρόσθετου είδους εξοπλισμού, κατόπιν 

ζήτησης

Μπορεί να φιλοξενήσει από είκοσι (20) μέχρι και εκατό (100) άτομα για 
συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, παρουσιάσεις νέων προϊόντων, εκθέσεις. 
Ο χώρος δίνει επίσης τη δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
διαθέτει internet corner, παρέχει τεχνική υποστήριξη προς αποφυγήν τεχνικών 
προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και υποστηρίζεται από 
έμπειρο - εξειδικευμένο προσωπικό. Το τμήμα εκδηλώσεων πλαισιώνει άρτια 
κάθε οργανωτική δραστηριότητα με διαλλείματα καφέ ή κοκτέιλ, μπουφέ ή gala 
dinner.

63077 Άφυτος   63077 Afytos
Τηλ / Tel: +30 2374 091644 -5   Fax: +30 2374 091646

info@bluebayhotel.com.gr   www.bluebayhotel.com.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference Center Capacity: 100 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms : 59   Κλίνες / Beds : 118

The Athena Pallas Village, 
on the Sithonia peninsula 
of Halkidiki, has three 
conference rooms, which can 
accommodate from five to 
six hundred people and are 
specially designed to cater for 
events of all kinds: corporate 
meetings, social functions, 
samplings, presentations.

Equipment includes:
• Slide / overhead projector 
• Screens 
• Data projector 
• TVs 
• Video 
• Sound system 
• Wireless microphones
Experienced staff is always on 
hand to provide services
of the highest quality.

To ξενοδοχείο Athena Pallas 
Village στη χερσόνησο της 
Σιθωνίας διαθέτει τρεις (3) 
συνεδριακές αίθουσες, που 
μπορούν να φιλοξενήσουν 
από πέντε (5) έως και 
εξακόσια (600) άτομα και είναι 
ειδικά σχεδιασμένες για να 
ανταποκριθούν σε κάθε είδους 
εκδήλωση, εταιρικό meeting, 
κοινωνικές εκδηλώσεις, 
δειγματισμούς, παρουσιάσεις.

Διαθέτουν:
• Slide / overhead projector
• Οθόνες 
• Data projector 
• Τηλεοράσεις 
• Video 
• Εγκατάσταση ήχου 
• Ασύρματα μικρόφωνα
ενώ το έμπειρο προσωπικό εγγυάται παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 
Κάθε διοργάνωση στο συνεδριακό κέντρο του Athena Pallas Village μπορεί να 
συνδυασθεί με διακοπές στις πευκόφυτες παραλίες της Σιθωνίας αλλά και με 
χειμερινές εξορμήσεις στον κεντρικό ορεινό όγκο της Χαλκιδικής, ο οποίος απέχει 
ελάχιστα χιλιόμετρα και αποτελεί εναλλακτική τουριστική πρόταση.

63088 Ακτή Ελιά, Νικήτη   63088 Akti Elias, Nikiti
Τηλ / Tel: +30 2375 081410   Fax: +30 2375 081 418
reservations@athena-pallas.gr   www.athena-pallas.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference Center Capacity: 600 άτομα/persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 173   Κλίνες / Beds: 370

Athena Pallas Village Blue Bay

Events organized at the Athena Pallas Village conference centre can be 
combined with vacations on the beaches of Sithonia, in the shade of the pine-
clad hills. There is also the option of winter excursions to the central mountain 
ranges of Halkidiki, which are just a few kilometers away and offer an excellent 
choice of alternative tourism.
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Το Ekies All Senses Resort διαθέτει δύο συνεδριακά κέντρα, που μπορούν να 
καλύψουν: επαγγελματικά σεμινάρια,  εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και συνέδρια. 
Η επιλογή της κάθε αίθουσας εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων, 
ενώ η ιδιαίτερη αισθητική των εγκαταστάσεων λειτουργεί με τρόπο εξαιρετικά 
δημιουργικό. Το φυσικό φως, η θέα στον κήπο και η δυνατότητα αξιοποίησης 
του μπαλκονιού δημιουργούν κάθε φορά διαφορετικό σκηνικό, που 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε διοργανωτή.

Διαθέτει:
• Slide projector
• Overhead Projectors 
• Video 
• Data Projectors & Οθόνη 
• Flip Charts 
• TV & DVD 
• Μικρόφωνα 
• PC & Wi Fi σύνδεση στο  Internet 
• Podium 
• Γραμματειακή Υποστήριξη

Το Ekies All Senses Resort παρέχει επίσης λύσεις για ιδιαίτερες περιστάσεις 
όπως κοινωνικές συγκεντρώσεις, δεξιώσεις γάμων, εορταστικές εκδηλώσεις, 
κοκτέιλ parties, επίσημα γεύματα και θεματικές βραδιές, τα οποία μπορούν 
να τροποποιηθούν ώστε να καλύπτουν κάθε πιθανή απαίτηση. Μέσα από 
τη σύγχρονη φιλοσοφία του ξενοδοχείου ο κάθε διοργανωτής μπορεί να 
συνδυάσει την εργασία με τη διασκέδαση!

The Ekies All Senses Resort has 
two conference centres, suited 
for: Professional seminars, 
events, presentations, 
conferences. The choice of 
venue will depend on the 
number of participants, while 
the aesthetic design of the 
facilities does much to ensure 
that events are productive. 
The natural light, the view 
of the gardens and the 
possibility of using the balcony 
all contribute to creating 
a different setting on each 
occasion, and can be adjusted 
to meet the needs of each 
individual organizer.
Equipment includes:
• Slide & overhead projectors 
• Video 
• Data projectors & screen 
• Flip charts • TV & DVD 
• Microphones • PC and WiFi 
internet access 
• Podium 
• Secretarial support

The Ekies All Senses Resort 
also offers solutions for special 
events like social gatherings, 
wedding receptions, birthday 
and cocktail parties, official 
dinners and themed evenings 
– all of which can be designed 
to meet special needs. And 
the hotel’s contemporary 
philosophy allows each 
organizer to combine business 
and pleasure!

63078 Βουρβουρού   63078 Vourvourou
Τηλ / Τel: +30 2375 091000   Fax: +30 2375 091416

info@ekies.gr   www.ekies.gr 

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 100 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 64   Κλίνες / Beds: 152

Ekies All Senses Resort

Το Eagles Palace Hotel & Spa διαθέτει ένα πλήρες εξοπλισμένο συνεδριακό κέντρο 
και αίθουσες για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, δεξίωση, γάμο και πάρτυ. 
Οι συνεδριάσεις και διασκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πολυτελή 
κλιματιζόμενη αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει 10 έως 300 άτομα και διαθέτει:
• Video projectors
• Slide projectors
• Computers for flip charts 
• SDN τηλεφωνικές γραμμές
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
• Wireless microphones 
• Overhead projectors
• Portable οθόνες  
• Large Video Screens 
• Tape recorders 
• Γραμματειακή υποστήριξη

Η ομάδα του Eagles Palace Hotel & Spa μπορεί να οργανώσει με λεπτομέρεια τα 
coffee breaks που θα επιλέξει ο κάθε οργανωτής και να συνδράμει στην επιλογή 
welcome buffet, barbeque ή δείπνα gala με ζωντανή μουσική, ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες ή απαιτήσεις.

63075 Ουρανούπολη   63075 Ouranoupoli
Τηλ / Τel: +30 2377 031047-8, 31101-4   Fax: +302377 031383
Head Office: +30 2310 269421-9   Athens Office: +30 210 3613059
info@eaglespalace.gr   www.eaglespalace.gr 

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 300 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 164   Κλίνες / Beds: 350

Eagles Palace Hotel & Spa

The Eagles Palace Hotel & Spa has a fully equipped conference centre with 
rooms for any social function, reception, wedding or party. Conferences and 
meetings can be held in a luxury air-conditioned venue with capacity for 10 to 
300 persons. Equipment includes:
• Video projectors 
• Slide projectors 
• Computers for flip charts 
• ISDN telephone lines 
• Access to internet 
• Wireless microphones 
• Overhead projectors 
• Portable screens 
• Large video screens 
• Tape recorders 
• Secretarial support
The Eagles Palace team can arrange coffee breaks as scheduled by the organizer 
and help with the choice of welcome buffets, barbecues or gala dinners with 
live music, depending on the requirements of the individual event.
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Το συνεδριακό κέντρο «Αριστοτέλης» του Kassandra Palace αποτελεί ότι πιο 
σύγχρονο και λειτουργικό απαιτεί ο συνεδριακός τουρισμός σήμερα. Η κεντρική 
αίθουσα, χωρητικότητας τριακοσίων (300) ατόμων σε θεατρική διάταξη ή 
διακοσίων είκοσι (220) ατόμων σε σχολική διάταξη, διαθέτει αυτοποιημένα 
διαχωριστικά πλαίσια ώστε να διαμορφώνεται για επιμέρους συνεδριακές 
λειτουργικές ανάγκες (συνεδριάσεις τμημάτων).

Το κατάλληλο περιβάλλον, ο φωτισμός, η άριστη ακουστική, ο απαραίτητος 
εξοπλισμός και τα σύγχρονα εποπτικά μέσα, όπως:
• Overhead projector
• CD recorder
• Slide projector
• Flipcharts
• Τρεις (3) καμπίνες μετάφρασης
• Ασύρματες μικροφωνικές εγκαταστάσεις
• Οθόνες
• Γραμματειακή υποστήριξη & υπηρεσίες γραφείου τύπου
• Coffee Bar
• Τηλεόραση
• Κλιματισμός
δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για ευχάριστες και αποδοτικές εργασίες.

 The Aristotelis conference 
centre at the Kassandra Palace 
meets all the most demand-
ing requirements of contem-
porary conference tourism. 
The main conference hall can 
be arranged in amphitheatre 
layout (offering seats for 
three hundred persons) or in 
classroom layout (seating two 
hundred and twenty). It has 
automated dividing screens 
so that various individual 
functions can proceed 
in tandem.

This is the perfect conference 
environment, with high-
quality light systems, excellent 
acoustics and all the neces-
sary audio-visual equipment, 
including:
• Overhead projector
• CD recorder
• Slide projector
• Flipcharts
• 3 interpreting booths
• Wireless microphone systems
• Screens
• Secretarial support & press 
office services
• Coffee bar
• TV
• Air conditioning

The centre thus has all 
the facilities and services 
required for a pleasant and 
productive conference.

Kassandra Palace

The state-of-the-art 
conference centre at the 
Istion Club & Spa offers the 
ideal venue for combining 
work with the enjoyment of a 
five-star seaside resort.
Just thirty minutes drive from 
the Macedonia Airport and 
only forty-five minutes from 
the centre of Thessaloniki, 
the new Istion Club & Spa 
conference centre is the 
perfect location for those 
seeking to organize successful 
themed events or corporate 
incentive trips.
The conference hall has a 
maximum capacity of 600 
persons and can be set up to 
meet the particular needs of 
each individual organizer.

State-of-the-art equipment 
includes:
• Wireless microphones
• Projection screens
• Video projector
• Free wireless internet 
connection

It should be noted that the 
hotel also offers cuisine of the 
highest quality – the perfect 
relaxation to complement 
long professional meetings.

Το υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο του Istion Club & Spa συνδυάζει άψογα την 
εργασία με την απόλαυση ενός παραθαλάσσιου πεντάστερου resort! Σε απόσταση 
τριάντα (30’) μόλις λεπτών από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και σαράντα πέντε 
(45’) λεπτών από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το νέο συνεδριακό κέντρο του 
Istion Club & Spa ενδείκνυται για όσους στοχεύουν στην οργάνωση επιτυχημένων 
θεματικών εκδηλώσεων και εταιρικών ταξιδιών incentives.
Η αίθουσα, χωρητικότητας εξακοσίων (600) ατόμων, μπορεί να στηθεί ανάλογα 
με τις ανάγκες του εκάστοτε διοργανωτή.

Διατίθεται εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας όπως:
• Ασύρματη μικροφωνική εγκατάσταση
• Οθόνες προβολής
• Video projector
• Δωρεάν ασύρματη σύνδεση internet

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γεύσεις υψηλής γαστρονομίας του ξενοδοχείου, 
αποτελούν ιδανικό συμπλήρωμα και ευχάριστη απόλαυση στις πολύωρες 
επαγγελματικές συσκέψεις.

63077 Κρυοπηγή 63077 Kryopigi
Τηλ / Τel: +30 2374 051471-5   Fax: +30 2374 052080

info@kassandra-palace.gr   www.kassandra-palace.gr 

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 300 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 323   Κλίνες / Beds: 700

63200 Άγιος Μάμας Νεών Μουδανιών 63200 Agios Mamas, N. Moudania
Τel: +30 2373 041900   Fax: +30 2373 041500
info@istionclub.gr   www.istionclub.com 

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 600 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 107   Κλίνες / Beds: 246

Istion Club & Spa
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The main conference hall at the Pallini Beach (capacity 300 persons, state-of-
the-art audiovisual equipment) has the great advantage that it can be divided 
into two smaller areas to meet special needs. Two other meeting rooms make 
up the full conference capacity of the hotel. All the rooms can be used in isola-
tion or together for hosting conferences, seminars, professional meetings or 
social functions.

Where the special needs of an event require it, the conference facilities of Pallini 
Beach can be combined with the conference facilities and exhibition areas of 
the sister hotel Athos Palace, to accommodate large-scale conferences with 
more than 1,000 delegates.
Finally receptions of all kinds can be organized, including: welcome receptions, 
official dinners or barbecue evenings, working meals

Η κυρίως αίθουσα συνεδρίων του Pallini Beach με χωρητικότητα 300 
ατόμων και σύγχρονο οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό έχει το πλεονέκτημα να 
χωρίζεται σε 2 μικρότερες αίθουσες για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών. Τη 
συνεδριακή υποδομή του ξενοδοχείου συμπληρώνουν δύο άλλες αίθουσες 
συσκέψεων. Όλες οι αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή 
συμπληρωματικά για τη διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, επαγγελματικών 
συναντήσεων ή κοινωνικών εκδηλώσεων.

Επιπλέον, αναλόγως των ειδικών απαιτήσεων κάθε εκδήλωσης οι συνεδριακοί 
χώροι του Pallini Beach μπορούν να συνδυαστούν με τις συνεδριακές 
εγκαταστάσεις και τους εκθεσιακούς χώρους του «αδελφού» ξενοδοχείου Athos 
Palace για τη φιλοξενία μεγάλων συνεδρίων άνω των χιλίων 1.000 ατόμων χωρίς 
διασπορά.
Τέλος, υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης δεξιώσεων κάθε είδους όπως: δεξίωση 
υποδοχής, επίσημο δείπνο ή βραδιά μπάρμπεκιου, γεύματα εργασίας.

63077 Καλλιθέα 63077 Kallithea
Τηλ / Τel: +30 2374 022480   Fax: +30 2374 022489

welcome@g-hotels.gr   www.g-hotels.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 300 άτομα/ persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 485  Κλίνες / Beds: 999

Pallini Beach

Πλαισιωμένο από ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον το Oceania Club έχει θέα στον 
Όλυμπο και στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, ενώ απέχει ελάχιστα από το διεθνές 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Έχει να επιδείξει συνεδριακούς χώρους 
εξοπλισμένους με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διοργάνωσης επιχειρησιακών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων και ένα αναντικατάστατο ανθρώπινο δυναμικό, που στόχος 
του είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
Στο Oceania Club ο φιλοξενούμενος μπορεί να κάνει πραγματικότητα τη γνωστή 
φράση «business and pleasure» μέσα από τις πολλές επιλογές που του δίνονται, 
τόσο σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών όσο και τα μενού, ενώ την ίδια ώρα, 
το μοναδικό περιβάλλον του all-inclusive ξενοδοχείου μετατρέπει την πολύωρη 
εργασία σε μία πραγματικά ευχάριστη υπόθεση.
Το ειδικά διαμορφωμένα μενού ανάλογα με τις ανάγκες κάθε διοργανωτή με 
πλούσιους μπουφέδες ή εκλεπτυσμένα καθιστά δείπνα μαγειρεμένα από τους 
chef του club συμπεριλαμβανομένων των παιδικών μενού αλλά και οι ειδικές 
υπηρεσίες (πυροτεχνήματα, λουλούδια και ανθοστολισμοί, κλπ.) μπορούν να 
διευθετηθούν κατόπιν αιτήματος.

Διαθέτει τρεις συνεδριακές 
αίθουσες με χωρητικότητα 
από 60 μέχρι και 350 
σύνεδρους και σύγχρονο 
εξοπλισμό:
• Συστήματα ήχου  

και φωτισμού
• Οπτικοακουστικά 

και τεχνικά μέσα
• Πολύγλωσσο εργατικό 

δυναμικό
• Άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό
που εγγυώνται άκρως 
επιτυχημένη οργάνωση events 
και outdoor εκδηλώσεων. 

63200 Ελαιώνας Νέων Μουδανιών, Τ.Θ. 132   63200 Elaionas, Nea Moudania, PO Box 132
Τηλ / Τel: +30 2373 095100   Fax: +30 2373 095109
info@oceaniaclub.gr   www.oceaniaclub.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 580 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 346   Κλίνες / Beds: 649

Oceania Club

Located in a beautiful natural setting, the Oceania Club looks out over the blue 
waters of the Aegean and to Mt. Olympus beyond, yet is only a short distance 
from Thessaloniki’s international Macedonia Airport. Its conference facilities are 
furnished with state-of-the-art equipment for business and social functions, 
while the superbly trained staff are on hand to provide services to the highest 
possible specifications.
Guests at the Oceania Club will find they have actually realized that well-known 
dream of combining business with pleasure, so many are the options available 
in terms of services and menus, while the unique environment of the all-inclu-
sive hotel will make long hours of hard work seem like pure pleasure.
Specially planned menus are available to suit the needs of each organizer, 
featuring generous buffet meals or sophisticated sit-down dinners, cooked by 
the club chefs. There are also children’s menus and a variety of special services 
(firework displays, flowers and floral decorations) can be arranged at request.

Διαθέτουν:
• Audiovisual εξοπλισμό
• Μικροφωνικές και 

μεγαφωνικές εγκαταστάσεις
• Overhead projectors
• Slide projectors
• Τηλεόραση & Video
• Σύστημα φωτισμού
• Speaker Stand
• Σύστημα παράλληλης 

μετάφρασης ακόμη και για 
πάνω από 4 γλώσσες

• Γραμματειακή υποστήριξη
• ISDN τηλεφωνικό σύστημα
• Σύνδεση με διαδίκτυο
•Τεχνική υποστήριξη
• Catering
• Parking

The conference centre is 
equipped with:

• Audiovisual equipment
• Microphone & amplification 

systems
• Overhead projectors
• Slide projectors
• TV and video
• Lighting system
• Speaker stand
• Parallel interpretation 

system, capable of handling 
four or more languages

• Secretarial support
• ISDN telephone system
• Internet connection
• Technical support
• Catering
• Parking

The centre has three 
conference rooms, with 
capacities varying from 60 to 
350 persons. Each facility is 
furnished with state-of-the-
art equipment, including:
• Sound & light systems
• Audiovisual & technical 
resources
• Multilingual support 
personnel 
• Superbly trained staff
all guaranteeing the total 
success of events and 
outdoor functions.
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Με χωρητικότητα  150 ατόμων και σε απόσταση μόλις τριάντα λεπτών από το 
διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προσφέρει δυνατότητες 
οργάνωσης επαγγελματικών συνεδριακών εκδηλώσεων και παραμονή σε ένα 
απόλυτα φιλικό ξενοδοχειακό και φυσικό περιβάλλον.

Το συνεδριακό κέντρο του Portes Palace αποτελεί τμήμα μιας νέας και 
σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας, κτισμένης δίπλα στη θάλασσα, ενώ 
βρίσκεται πολύ κοντά σε ιδιαίτερα σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς 
χώρους. Παράλληλα αποτελεί το «κατώφλι» της χερσονήσου της Κασσάνδρας, 
γνωστής για τον καλοκαιρινό τουρισμό, την υψηλού επιπέδου πολιτιστική 
δραστηριότητα, τη θρησκευτική και λαϊκή παράδοση, τα περίφημα ιαματικά 
λουτρά, τον αθλοτουρισμό και την έντονη νυχτερινή ζωή. Αυτός ο συνδυασμός 
αποτελεί εγγύηση επιτυχημένης και επαγγελματικής προσέγγισης ειδικών 
θεματικών συνεδρίων, πλαισιωμένων από παράλληλες δραστηριότητες, που θα 
εντυπωσιάσουν για την πιστότητα και την ποιότητά τους.

Εquipped with:
• Video projector
• Screens
• Flip charts
• Microphone systems
• Internet access
is the ideal venue for 
conferences, seminars and 
other similar events. 

63200 Άγιος Μάμας Νέων Μουδανιών  63200 Agios Mamas, Nea Moudania
Τηλ / Τel: +30 2373 043070  Fax: +30 2373 043119

info@portespalace.com   www.portespalace.com

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 150 άτομα/ persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 164  Κλίνες / Beds: 300

Portes Palace

State-of-the-art conference 
equipment includes:
• Video projector
• Screens
• Flip charts
• Microphone systems
• Internet access

Στο Portes Beach Hotel ο διοργανωτής μπορεί να συνδυάσει ένα καλά 
οργανωμένο συνέδριο με διακοπές σε μια περιοχή που φημίζεται για το 
χαρακτηριστικό χαλκιδικιώτικο χρώμα της και την τέλεια φυσική εναλλαγή του 
πράσινου της Κασσάνδρας  με το γαλάζιο του Αιγαίου.
Το συνεδριακό κέντρο του Portes Beach Hotel έχει χωρητικότητα 150 ατόμων και 
είναι κατάλληλο για συνέδρια, σεμινάρια και άλλα είδη εκδηλώσεων.

Δίπλα σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, της Ολύνθου και της Ποτίδαιας, 
σε κοντινή απόσταση από το παλαιοντολογικό Σπήλαιο των Πετραλώνων και 
στο κατώφλι της χερσονήσου της Κασσάνδρας με την πλούσια πολιτιστική 
δραστηριότητα, τα ιαματικά λουτρά και τα καλοκαιρινά αθλητικά δρώμενα, το 
συνεδριακό κέντρο του Portes Beach Hotel δίνει τη δυνατότητα διοργάνωσης 
θεματικών συνεδρίων και παράλληλων δραστηριοτήτων που θα εντυπωσιάσουν 
για την πιστότητα και την ποιότητά τους.

Διαθέτει σύγχρονο συνεδριακό 
εξοπλισμό:
• Video projector
• Οθόνες
• Flip chart
• Mικροφωνικές 
εγκαταστάσεις
• Πρόσβαση στο internet 

63200 Άγιος Μάμας Νέων Μουδανιών  63200 Agios Mamas, Nea Moudania
 Τηλ / Τel: +30 2373 041925   Fax: +30 2373 042125
info@portesbeach.com   www.portesbeach.com

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 150 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 179   Κλίνες / Beds: 358

Portes Beach

At the Portes Beach Hotel the organizer can combine a well-run conference 
with a vacation at a place famed for its local colour and the perfect natural 
harmony of sea and forest. 
The Portes Beach Hotel conference centre can accommodate 150 delegates and 
is ideal for conferences, seminars and other kinds of events.

Located close to the important archaeological sites of Olynthos and Potidaia, 
just a short distance from the Petralona Caves and at the gateway to the Kas-
sandra peninsula, with its rich cultural activities, healing springs and summer 
sporting activities, the conference centre at the Portes Beach Hotel is the ideal 
venue for themed conferences and parallel activities of the highest quality.

Το συνεδριακό κέντρο του 
Portes Palace, εξοπλισμένο με:
• Video projector
• Oθόνες
• Flip chart
• Mικροφωνικές 
εγκαταστάσεις
• Δυνατότητα πρόσβασης 
στο διαδίκτυο
αποτελεί ιδανικό τόπο 
διεξαγωγής συνεδρίων, 
σεμιναρίων και άλλων 
παρόμοιων εκδηλώσεων.

With a capacity of 150 and located just 30 minutes drive from Thessaloniki’s 
international Macedonia Airport, the centre offers a venue for professional con-
ference events in a welcoming hotel located in a beautiful natural setting.

The Portes Palace conference centre forms part of a new, contemporary hotel 
complex, built right next to the sea and close to a number of important sites 
of archaeological and historical interest. It stands on the threshold of the Kas-
sandra peninsula, famous for its summer tourism, high-level cultural activities, 
religious and folk traditions, renowned healing springs, sports facilities and 
lively nightlife. It is this combination of amenities which makes it such an ideal 
venue for special themed conferences accompanied by parallel activities of the 
highest quality.
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Το Possidi Holidays Resort & Suites Hotel στη χερσόνησο της Κασσάνδρας 
αποτελεί ιδανικό καταφύγιο διακοπών και συνδυάζει άψογα τις σύγχρονες 
ανέσεις και την πολυτέλεια με την οικογενειακή φιλόξενη ατμόσφαιρα 
και το εκλεκτό service, προσφέροντας ταυτόχρονα αναγνωρισμένες και 
πιστοποιημένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το Possidi Holidays Resort & Suites 
Hotel συγκαταλέγεται στις top επιλογές και τους ειδικούς προορισμούς μεγάλων 
ελληνικών και διεθνών εταιρειών - τουριστικών οίκων .
 
Οι ειδικά σχεδιασμένοι συνεδριακοί του χώροι συνδυάζουν την απόλυτη 
λειτουργικότητα και αισθητική με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Το συγκρότημα 
διαθέτει δύο (2) συνεδριακές αίθουσες με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 
τριακοσίων (300) ατόμων.

Εξασφαλίζει :
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Γραμματειακή υποστήριξη
• Business Center
• Ασύρματο σύστημα μετάφρασης
• Ασύρματη μικροφωνική εγκατάσταση
• Screen Projector
• Overhead Projector
• Slide Projector
• Τηλεόραση 48” και Video
 
Η γαστρονομία κατέχει εξέχουσα θέση στη φιλοσοφία του resort: 
εκλεπτυσμένες γεύσεις, υπέροχοι συνδυασμοί και εξαιρετική ποιότητα υλικών 
βασιζόμενη σε ελληνικά προϊόντα, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη συνεδριακή 
πρόταση που εγγυάται την επιτυχία κάθε διοργάνωσης.

The Possidi Holidays Resort & 
Suites Hotel on the Kassandra 
peninsula is the ideal holiday 
destination, a perfect 
combination of contemporary 
comfort and luxury with a 
welcoming family atmosphere 
and superb service, with 
amenities of the highest 
quality. The hotel is a favorite 
destination for major tour 
companies and agencies – 
both Greek and international.
The specially designed 
conference facilities combine 
absolute efficiency, state-
of-the-art technology and 
superb aesthetics. The 
complex has two conference 
rooms with a capacity to 
accommodate up to three 
hundred persons.
Services include:
• Access to internet
• Secretarial support
• Business centre
• Wireless interpreting 
system
• Wireless microphones
• Screen projector
• Overhead projector
• Slide projector
• 48inch TV and video
The hotel attaches great 
emphasis to providing good 
cuisine. Local ingredients of 
exceptional quality blended 
into superb combinations to 
help guarantee the success of 
any event.

63077 Ποσείδι   63077 Poseidi
Τηλ / Τel: +30 2374 042103  Fax: +30 2374 042028

welcome@possidi-holidays.gr   www.possidi-holidays.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 300 άτομα/ persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 135  Κλίνες / Beds: 300

Possidi Holidays 

To Porto Carras Grand Resort διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό προνομιακής 
τοποθεσίας, μοναδικής αρχιτεκτονικής και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για αυτό 
και αποτελεί την απόλυτη άποψη φιλοξενίας στην Ελλάδα. Ένας ακόμη λόγος 
προσέλευσης στο resort είναι οι συνεδριακές του αίθουσες, που θεωρούνται από τις 
μεγαλύτερες και πιο άρτια εξοπλισμένες των Βαλκανίων. Παρέχοντας υποδομές και 
ασφάλεια υψηλού επιπέδου, το Porto Carras Grand Resort ξεχωρίζει προσφέροντας 
συνδυαστικά τις ανέσεις ενός προνομιακού θέρετρου και το κύρος ενός διεθνούς 
συνεδριακού κέντρου. 

Με περισσότερες από 20 αίθουσες έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 5.500 
συνέδρους και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους διοργανωτές εκδηλώσεων κάθε 
κλίμακας, ιδιαίτερα εξαιτίας της μαγευτικής τοποθεσίας του και του άρτιου επιπέδου 
παροχής υπηρεσιών. Μέλος των Ιστορικών Ξενοδοχείων της Ευρώπης, η Villa Galini 
παρέχει τη δυνατότητα ενιαίας μίσθωσης για εκδηλώσεις κύρους με  πολυτέλεια και 
‘’γαλήνη’’ σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιστορία.

Porto Carras Grand Resort offers a unique combination of a most privileged loca-
tion, distinct architecture and high level of service standards which sets the abso-
lute hospitality trend in Greece. Another reason for visiting the resort is the confer-
ence facilities, which are considered the biggest with the most modern equipment 
in the Balkans. The rich infrastructure and security Porto Carras Grand Resort has to 
offer, makes it stand out for combining both the comfort of a  privileged  resort and 
the status of an international conference center. 

With more than 20 meeting rooms it has the capacity to host up to 5500 delegates 
and has become a reference point for event organizers of any scale, especially due 
to the magical location and the complete range of services provided. Villa Galini, 
member of the Historical Hotels of Europe, offers the possibility of exclusive use for 
high caliber events, with a distinct touch of luxury and ‘’serenity’’ in an environment 
full of history.  (“Galini” is the Greek word for Serenity).

63081 Νέος Μαρμαράς   63081 Neos Marmaras
Τηλ / Τel: +30 2375 077000   Fax: +30 2375 071229
info@portocarras.com   www.portocarras.com 

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 5.500 persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 1.057   Κλίνες / Beds: 2.370

Porto Carras Grand Resort
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To συνεδριακό κέντρο του Theoxenia, εστιάζοντας πάντα στην άψογη 
διοργάνωση, αναλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, 
παρουσιάσεις και εταιρικές εκδηλώσεις. Έχει χωρητικότητα εξήντα (60) ατόμων 
σε διάταξη Π, εκατό (100) ατόμων σε σχολική διάταξη και εκατόν πενήντα (150) 
ατόμων σε θεατρική διάταξη.

Επίσης, το Restaurant Cabana με τη μοναδική θέα στον Κόλπο του Αγίου Όρους 
μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα και να φιλοξενήσει οποιαδήποτε μορφής 
κοινωνική εκδήλωση.

Διαθέτει τον ακόλουθο οπτικό-ακουστικό εξοπλισμό :
• Μικροφωνική εγκατάσταση
• Overhead & slides projector
• Oθόνη
• DVD
• Flipchart
• Yπηρεσία fax & φωτοαντιγράφων
• Laptops
• Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο
και δυνατότητα παροχής κάθε επιπρόσθετου είδους

The Theoxenia conference 
centre is dedicated to 
the efficient organization 
of business meetings, 
conferences, seminars, 
presentations and corporate 
events. It can accommodate 
sixty persons in a Π-shaped 
seating arrangement, one 
hundred persons in classroom 
style seating and one hundred 
and fifty in an amphitheatre 
arrangement.

The Cabana Restaurant, 
looking out over the Bay of Mt 
Athos, can also be arranged to 
host any kind of social event.

The following audiovisual 
equipment is available:
• Microphone system
• Overhead and slide 
projector
• Screen
• DVD
• Flipcharts
• Fax and photocopying 
service
• Laptops
• Wireless internet access
Other equipment available on 
request

63075 Ουρανούπολη   63075 Ouranoupoli
Τηλ / Τel: +30 2377 071060  Fax: +30 2377 071079

theoxenia@theoxenia.gr   www.theoxenia.gr

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 150 άτομα/ persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 176  Κλίνες / Beds: 314

Theoxenia

The Sani Resort offers a wide 
range of facilities for business 
and private functions. In the 
magical surroundings of the 
Sani Resort delegates will be 
able to work efficiently while 
enjoying all sorts of leisure 
amenities.  We can guarantee 
that a working stay at Sani will 
be a complete success. 

Το Sani Resort είναι ο αδιαφιλονίκητος συνεδριακός προορισμός:Το Sani Resort προσφέρει μία 
ευρεία επιλογή άρτιων χώρων 
για επιχειρησιακές και ιδιωτικές 
εκδηλώσεις. Στη μαγευτική 
τοποθεσία του Sani Resort οι 
επιχειρησιακοί φιλοξενούμενοι 
συναντούν την επιτομή της 
αποδοτικής εργασίας σε 
συνδυασμό με τη μοναδική 
διασκέδαση. Εμείς από την 
πλευρά μας, υποσχόμαστε, 
τόσο η διαμονή όσο και η 
εργασιακή σας agenda να 
στεφθούν από απόλυτη 
επιτυχία. 

63077 Κασσάνδρα   63077 Kassandra
Τηλ / Τel: +30 2374 099510   Fax: +30 2374 099508
info@saniresort.gr   www.saniresort.gr 

Χωρητικότητα Συνεδριακού Κέντρου / Conference centre capacity: 1090 άτομα / persons
Δωμάτια Ξενοδοχείου / Hotel rooms: 833   Κλίνες / Beds: 1826

Sani Resort

The Sani Resort is simply unparalleled in the services if offers as a conference 
destination:

• Επιχειρησιακές εκδηλώσεις, 
συμβούλια, incentives, συνέδρια, 
παρουσιάσεις προϊόντων, 
επιδείξεις μόδας, συνεντεύξεις 
τύπου

• Μεταφορά των πελατών με 
λεωφορείο, ταξί, λιμουζίνα, yacht ή 
ακόμη και ελικόπτερο

• Πάνω από οκτακόσια (800) 
δωμάτια -με κήπο- ή θέα στη 
θάλασσα- και vip σουίτες με jacuzzi 
ή ιδιωτική πισίνα ή ιδιωτικό κήπο

• Ένδεκα (11) χώροι για συνέδρια 
και εκδηλώσεις, χωρητικότητας 
είκοσι (20) έως επτακοσίων (700) 

συνέδρων
• Ικανό και πολύγλωσσο προσωπικό
• Άρτιος τεχνολογικός οπτικο-

ακουστικός εξοπλισμός, 
συστήματα ήχου και φωτός

• Ειδικά μενού, μοναδικά μπουφέ 
και κομψά πιάτα εμπνευσμένα από 
ταλαντούχους σεφ

• Wireless (Wi-Fi) πρόσβαση στο 
internet σε όλους τους δημόσιους 
χώρους των ξενοδοχείων καθώς 
και στο Sani Convention Centre

• Business events, board meetings, 
incentives, conferences, product 
launches, fashion shows, press 
conferences

• Transport by coach, taxi, limo, 
yacht or even helicopter

• More than eight hundred rooms, 
many with sea views, set in fine 
gardens, as well as VIP suites with 
Jacuzzis, private pools or gardens

• Eleven venues for conferences and 
events with a capacity ranging 
from twenty to seven hundred

• Capable, multilingual staff
• Superb audiovisual equipment, 

sound and light systems
• Special menus, superb buffet 

meals and gourmet cuisine pre-
pared by top chefs

• Wireless internet access in all 
public areas of the hotels and at 
the Sani Convention Centre





Γ. Παπανδρέου 33, 54646 Θεσσαλονίκη
33, G. Papandreou st., 54646 Thessaloniki-GR
Τel: +30.2310.429.020-2, Fax: +30.2310.429.021
info@halkidiki-hotels.gr

ΕΝΩΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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