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We enjoy being different



Μια εικόνα περιγράφει ανάγλυφα τα συναισθήµατα, τις εµπειρίες, τις αισθήσεις και τα αρώµατα που δεν
είναι δυνατό να διατυπωθούν ούτε µε χίλιες λέξεις.  
Το Eagles  Palace είναι το µωσαϊκό των αισθήσεων και κάθε µία εικόνα είναι η ψηφίδα αυτού.  Η αρµονία
που προκαλεί το απέραντο γαλάζιο της καθάριας Χαλκιδικιώτικης θάλασσας, η µαγεία του
συνταιριάσµατος των πυκνών κισσών µε τη µοναστηριακή αρχιτεκτονική που διατηρήθηκε αµόλυντη εδώ
και 40 χρόνια, η µεγαλοσύνη της παγκόσµιας ορθοδοξίας που αποπνέει το Άγιο Όρος σε κάθε περίπατο
ή βαρκάδα, η εµπνευσµένη τέχνη των γεύσεων από τους δηµιουργούς της µαγειρικής στην Kamara & το
Melathron, το χάδι του αγέρα σε µια κρουαζιέρα µε τα σκάφη µε θέα την Αµουλιανή, η αυθεντική
ανανέωση που αισθάνεται κάποιος στο Spa Treatment  συνιστούν τη µοναδικότητα του  Eagles Palace.

Μας αρέσει που δε φοβόµαστε να είµαστε διαφορετικοί!
Απολαύστε τη διαδροµή…

A picture vividly describes feelings, experiences, sensations and aromas which not even a thousand words
can express. The Eagles Palace is a mosaic of the senses in which every picture is a piece.
The harmony evoked by the infinite blue of the clear sea of Halkidiki; the dense ivy which blends in mag-
ically with the monastery architecture, immaculately preserved for the past 40 years; the greatness of
worldwide Orthodoxy exuded by the Holy Mountain, felt on every stroll or boat-trip; the inspired
flavours crafted by our chefs at the Kamara and the Melathron; the caress of the breeze on a cruise, with
Amouliani island in view; the sensation of true rejuvenation you feel after a Spa Treatment - these are
the things which make the Eagles Palace unique.

We enjoy being different!
And we hope that you enjoy your trip…

Welcome



Unique



Freedom



Wellness



Mystique



Comfort



Gourmet



Grandiose



Harmony



Horizon



Commitment



Ουρανούπολη, Χαλκιδική 630 75 
Ouranoupolis, Halkidiki GR-63075 

T +30 23770 31047-8, 23770 31101-4
F +30 23770 31383

Κεντρικά γραφεία
Κοµνηνών 11, Θεσσαλονίκη 546 24

Head Offices
11 Komninon St., Thessaloniki, GR-54624

T. +30 2310 269421
e-mail: eagles@otenet.gr

Γραφείο Aθηνών
Αναγνωστοπούλου 31,  Κολωνάκι  106 73

Athens Offices 
31 Anagnostopoulou St .  

Kolonaki ,  GR-10673,  Greece
T/F:  +30 210 3613059

e-mai l :  athensales@eaglespalace .gr

www.eaglespalace.gr
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