
Έκθεση ζωγραφικής
Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας µε θέµα  "Ματιές
στην Πόλη. Φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης στον
20ο αιώνα"
Ηµερίδα µε θέµα τη φωτογραφία και την έκθεση που
φιλοξενείται.
Latin βραδιά µε ζωντανή µουσική
Βραδιά κλασικού ρεπερτορίου
Γιορτή Γαλάζιας Σηµαίας.

Art exhibition
Photography exhibition “Images from Thessaloniki in the
20th Century: A Retrospective”
Photography and “Images from Thessaloniki in the 20th
Century: A Retrospective” exhibition event
Latin evenings with live music
Classical music evening
Blue Flag Celebration

Ο Ιούνιος είναι ο µήνας των πολιτιστικών και

περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και

περιλαµβάνει εικαστικές και µουσικές εκδηλώσεις.

June is the cultural and enviromental events month and

it includes visual arts and musical events.

Παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων της
ευρύτερης περιοχής και επίσκεψη σε ορισµένους 
από αυτούς µε συνοδεία ξεναγού
Έκθεση ζωγραφικής & φωτογραφίας
Μουσική βραδιά αφιερωµένη σε σύγχρονους έλληνες
δηµιουργούς διεθνούς εµβέλειας

Presentation of archaeological sites in the wider area and
a visit to certain of these sites with the accompaniment of
a tour guide
Art and photography exhibition featuring leading Greek
artists 
Musical evening dedicated to internationally-renowned
modern Greek musicians

Ο Σεπτέµβριος είναι µήνας αφιερωµένος στην

πλούσια ελληνική πολιτιστική
κληρονοµιά και περιλαµβάνει:

September is a month dedicated to the wealth of

Greek cultural heritage and it includes:

Μεσογειακός µπουφές
Ενδεικτική παρουσίαση εδεσµάτων από την 
πλούσια ελληνική κουζίνα
Εκτέλεση και παρουσίαση συνταγών του Αγίου
Όρους
Γευστικές δοκιµές από διακεκριµένες συνταγές των
Small Luxury Hotel

Mediterranean buffet
Dishes' showcase drawing from the wealth of Greek cui-
sine
Mt. Athos cooking workshop
Tasting of Small Luxury Hotels Outstanding Recipes

Ο Aύγουστος είναι µήνας αφιερωµένος στη

γαστρονοµία και περιλαµβάνει γευστικότατες

εκδηλώσεις µε εδέσµατα από την τοπική και την

εθνική κουζίνα και την κουζίνα της ευρύτερης

περιοχής της µεσογείου.

August is a month dedicated to gastronomy and it

includes "delicious" events featuring local specialties,

Greek cuisine generally, as well as dishes from the wider

Mediterranean region.
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Γευστικές δοκιµές κρασιών Μπουτάρη
Γευστικές δοκιµές κρασιών Γεροβασιλείου
Φεστιβάλ κρασιού µε συµµετοχή των Τσάνταλη,
Μπουτάρη, Γεροβασιλείου
Γευστικές δοκιµές κρασιών του Αγίου Όρους

Boutari wine-tasting
Gerovasileiou wine-tasting
Wine festival featuring Tsantali, Boutari, Gerovasileiou
wines
Mt. Athos wine-tasting

Ο Ιούλιος είναι µήνας οινογνωσίας και

περιλαµβάνει τη διοργάνωση πέντε εκδηλώσεων µε

κοινή συνισταµένη την ανακάλυψη των µυστικών

της παραγωγής, της παλαίωσης και της απόλαυσης

του κρασιού.

July is the wine-tasting month and it includes 5 differ-

ent events, which are designed to help guests uncover the

secrets of wine production, ageing and the way of fully

enjoying wine.
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Hµερολόγιο Eκδηλώσεων
Event Calendar

Γευστικές δοκιµές κρασιών τοπικής παραγωγής  
Παρουσίαση τοπικών παραδοσιακών εδεσµάτων από
το Σεφ του ξενοδοχείου Λεωνίδα Ιορδάνη
Βραδιά µε παρουσίαση ελληνικών παραδοσιακών
χορών
Ζωντανή ελληνική µουσική από τοπικό παραδοσιακό
συγκρότηµα
Έκθεση αγροτουριστικών προϊόντων της Χαλκιδικής

Local wine tasting
Presentations of local dishes by the hotel's chef Mr.
Leonidas Iordanis
Traditional Greek dance evenings
Live Greek music from a local traditional band
Presentation of Chalkidiki, agro-tourism products  

Ο Μάιος είναι µήνας εκδηλώσεων µε θέµα την

ελληνική παράδοση και περιλαµβάνει:

The events of May focus around Greek tradition and

include:
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Small Luxury Hotels Member 

Κεντρικά γραφεία
Κοµνηνών 11 

Θεσσαλονίκη 546 24
τηλ.: 2310 269421

Main offices
11 Komninon
Thessaloniki GR546 24
tel.: +30 2310 269421

Ουρανούπολη, Χαλκιδική 630 75 
τηλ.: 23770 31047-8, 23770 31101-4, fax: 23770 31383

Ουρανούπολη, Χαλκιδική 630 75 
τηλ.: 23770 31047-8, 23770 31101-4, fax: 23770 31383

www.eaglespalace.gr

e-mail: eagles@otenet.gr

Γραφείο Aθηνών 
Αναγνωστοπούλου 31,

Κολωνάκι  106 73
τηλ./fax:  210 3613059

Athens
31 Anagnostopoulou Str. ,  
Kolonaki ,  Athens  GR106 73
te l ./fax:  210 3613059

e-mai l :  athensales@eaglespalace .gr

Στο Eagles Palace πάντα υπάρχει µια ευχάριστη έκπληξη

για τους επισκέπτες. Καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού

καλοκαιριού έχει σχεδιαστεί η οργάνωση αναρίθµητων

εκδηλώσεων για να είναι κάθε µέρα και νύχτα των

διακοπών σας µια εντελώς ξεχωριστή εµπειρία.

Οι µήνες του καλοκαιριού διατρέχονται από ένα

µοναδικό θέµα, κάτω από την οµπρέλα του οποίου

βρίσκονται όλες οι εκδηλώσεις του κάθε µήνα

There is always a pleasant surprise awaiting guests at the

Eagles Palace Hotel. This summer countless events have been

planned so that each day and night of your holidays is an

utterly unique experience.

Each month of the summer months has its own special theme,

while the events held every month are grouped together by a

common theme.


