ТЕМА НА БРОЯ ОЛИМПИЙСКО ЛЯТО

За невероятното лято
ни трябват любимите ни
хора и идеалната локация...

Хармония и слънце
Нашата красива съседка крие безброй прелестни места, които да оставят чувство
за неповторимост у нас. Едно такова място
е семейният петзвезден хотел Eagles Palace.
Разположен в непосредствена близост до
село Уранополис, на третия ръкав в Халкидики, Eagles Palace събира в себе си лукс, елегантност и, разбира се, грижовното слънце на
Гърция. Всяка стая в хотела е със свой собствен уникален интериор, който се характеризира най-вече с усещане за хармония.

Повече за Eagles Palace ще откриете на: www.eaglespalace.gr/
Както и на адрес: 63075
Ouranoupolis, Halkidiki, Greece
Tel: +30 23770 31070, 31101-4
Fax: +30 23770 31383,
reservations@eaglespalace.gr
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„Потапяне в атмосферата и работа с материали, които излъчват емоция” са в основата на творческия процес на дизайнера на
интериора на хотела Фабиен Спан. Фабиен
е убедена, че въпросната философия важи с
пълна сила не само за дома, но и за обществени пространства като офиси, ресторанти,
СПА центрове, салони и хотели, където атмосферата е изключително важна, що се отнася до презареждането на усещането за хармония. Тя успява да постигне именно това в
Eagles Palace.
Една от гордостите на Eagles Palace е неповторимото и ексклузивно меню, приготвено
изцяло с помощта на местни продукти и
поднесено по изящен начин в трите основни ресторанта на комплекса. За приятното
изживяване допринасят още отворените барове на хотела, СПА комплексът и детският клуб, за който се грижат професионалисти от Великобритания.

Хотелът разполага със 164 стаи с уникален
изглед към морето и морския бряг, включително луксозни апартаменти със собствен
басейн и бунгала с пълна самостоятелност
и директен достъп до плажа. През 2017 г.
предстои откриването на луксозния комплекс Eagles Villas - четвъртия хотел в колекцията на семейство Торнивукас - селище
от 40 самостоятелни вили, разположени над
и непосредствено до Eagles Palace. Всяка една
от вилите ще разполага със собствен басейн
и собствена кухня и може да приюти от 4
до 6 души.

