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Το Eagles Palace σάς παρέχει τη δυνατότητα θαλάσσιας
µετακίνησης µε την παροχή της υπηρεσίας Sea Taxi Service
και της υπηρεσίας ενοικίασης του σκάφους που διαθέτει για

όλους τους επισκέπτες του.   

Η υπηρεσία Sea Taxi Service σας δίνει την ευκαιρία να
νοικιάσετε µία από τις 5 βάρκες και τα 2 µικρά σκάφη που
είναι διαθέσιµα προκειµένου να µετακινηθείτε σε κοντινές
παραλίες ή στο γραφικό νησάκι της Αµµουλιανής. Τόσο οι

βάρκες όσο και τα σκάφη είναι  µικρά σε ιπποδύναµη (έως 30
ίππων) και επιτρέπουν σε όλους, ακόµη και σε αυτούς που

δεν κατέχουν δίπλωµα πλοήγησης σκάφους να τα
ενοικιάσουν χωρίς οδηγό και να περιηγηθούν µόνοι ή µε την

παρέα τους στον κόλπο του Αγίου Όρους.

Επιπλέον, για όσους αρέσκονται στις µεγαλύτερες
ταχύτητες, υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον κατέχουν
δίπλωµα πλοήγησης, να νοικιάσουν ένα µεγαλύτερο

ταχύπλοο. Ακόµα όµως κι αν δεν έχετε δίπλωµα, το Eagles
Palace έχει φροντίσει και για αυτό δίνοντας τη δυνατότητα

ενοικίασης ενός άλλου µεγαλύτερου ταχύπλοου, το οποίο
παραχωρείται πάντα µε τη συνοδεία έµπειρου οδηγού. 

The Eagles Palace Hotel offers you the option to travel by sea by
placing at your disposal the Sea Taxi Service and the Boat Hire

Service for all its guests. 

The Sea Taxi Service allows you to hire one of the five boats or the
two small sea-crafts available so you can visit nearby beaches or

the picturesque island of Ammouliani. Both the boats and the sea-
crafts for hire have a small engine output of up to 30 HP allowing
anyone - even the guests without a skipper's licence - to hire them

without a skipper and tour with their company the bays in and
around Mt. Athos.

In addition, the guests who enjoy higher speeds have the option of
renting a faster sea-craft as long as they have their skipper's

license. Even if they don't have a skipper's license, however, Eagles
Palace can arrange for these guests the hiring of a faster and larg-

er sea-craft, which is offered along with an experienced skipper. 

Sea Taxi Service 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στη διαθεσιµότητα των

σκαφών και στις τιµές ενοικίασής τους, µπορείτε να απευθύνεστε στη

reception του Eagles Palace και να κανονίσετε όλες τις λεπτοµέρειες

για µια µαγευτική απόδραση στις µοναδικές τοποθεσίες του κόλπου

του Αγίου Όρους.

For more information about boat availability and hiring prices, you can con-

tact the reception desk at the Eagles Palace Hotel in order to arrange a

majestic outing to the unique landscapes and bays of Mt. Athos.
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Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος

Ευκαιρία και για τις γυναίκες να απολαύσουν από το

σκάφος, έστω και από απόσταση 500 µέτρων, το

µυστηριακό τοπίο του Αγίου Όρους, τη  χερσόνησο

µε την µοναδική ιστορική και πολιτιστική

κληρονοµιά. Στα πλαίσια αυτής της διαδροµής, µε

αφετηρία την Ουρανούπολη, µπορείτε να θαυµάσετε

την ξεχωριστή αρχιτεκτονική µε την οποία είναι

χτισµένες οι µονές ∆οχειαρίου, Ξενοφώντος,

Παντελεήµονος, Γρηγορίου, ∆ιονύσου και Αγ.

Παύλου.

Mt. Athos Cruise

This is a unique opportunity for women to enjoy from the

boat's comfort and from the 500 meter mandatory shore-

line distance, the mysterious landscape of Mt. Athos and

the peninsula with its unique historic and cultural her-

itage. Within the scheduled tour of this boat trip, which

starts off from Ouranoupoli, you can marvel at the spe-

cial architecture by which the monasteries Dochiariou,

Xenofondos, Panteleimonos, Grigoriou, Dionysiou and

Ag. Pavlou have been built.

Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα να νοικιάσετε
το γιοτ Αετοί που διατίθεται από το Eagles Palace
και να περιηγηθείτε µε την παρέα σας στα γραφικά
λιµανάκια της χερσονήσου του Άθω ή στις
µαγευτικές παραλίες της Σιθωνίας και της
Αµµουλιανής.
Με αφετηρία το Eagles Palace υπάρχουν πολλές και
µαγευτικές θαλάσσιες διαδροµές και προορισµοί… το
µόνο που έχετε να κάνετε είναι να ξεκινήσετε µε το
γιοτ για να τα εξερευνήσετε.

Furthermore, another option exists for the hotel guests as
they can rent the “Aetoi” - “Eagles” private Eagles Palace
Hotel yacht so to visit with their company the picturesque
bays of Mt. Athos peninsula or the magical beaches of
Sithonia and Ammouliani. Using Eagle's Palace as one's
starting point, a variety of majestic maritime trips and
destinations exist…the only thing you need to do is to
take the yacht and start exploring. 

Βουρβουρού  - Αµµουλιανή

Μία ακόµη διαδροµή µε το ταχύπλοο ή το γιοτ

Αετοί µπορεί να περιλαµβάνει την επίσκεψη στην

παραλία της Βουρβουρού και το γραφικό νησάκι της

Αµµουλιανής. Στο πανέµορφο αυτό νησί, ο

επισκέπτης µπορεί να απολαύσει ένα χαλαρωτικό

µπάνιο στα καταγάλανα νερά των παραλίων των

Αλικών, του Αγίου Γεωργίου και της Μεγάλης Άµµου

και να επιδοθεί σε δραστηριότητες όπως το ψάρεµα

ή οι καταδύσεις εκµεταλλευόµενος την ποικιλία της

υποθαλάσσιας ζωής για την οποία φηµίζεται η

περιοχή.

Vourvourou - Ammouliani

Another boat-trip you can enjoy includes a visit to Vour-

vourou Beach and the charming island of Ammouliani.

On this beautiful island, visitors can enjoy a relaxing

swim in the crystal clear blue waters of Alikes, Ag. Geor-

gios and Megali Ammos beaches and try out activities

like fishing or diving so to enjoy the wealth of marine life

that the area is famed for. 


