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welcome

Ο αποκλεισμός μας τελείωσε (ελπίζουμε -και φροντίζουμε!-  

να μην επανέλθει). Το καλοκαίρι έρχεται και όλοι μας σκεφτό-

μαστε κάπου να πάμε, αλλά πού; με ποιες συνθήκες ; με ποιο 

κέφι; Αλλά πάλι να μείνουμε στην πόλη μας φαίνεται αδύνα-

το. Οι Συναπόφοιτοί μας που ασχολούνται με τον τουρισμό και 

την εστίαση έχουν τις ιδέες τους και μας τις προτείνουν, -συ-

νοδεύοντας τες συνήθως με μια ειδική προσφορά για τα μέλη 

μας-  κι εμείς φροντίσαμε να τις συγκεντρώσουμε και να σας 

τις παρουσιάσουμε. Και να σας ευχηθούμε ένα πολύ ευχάρι-

στο καλοκαίρι, τόσο ευχάριστο που μακάρι να κάνει μακρινή 

ανάμνηση την δοκιμασία που όλοι περάσαμε.

 

 

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης ’78

Πρόεδρος

-  Το παρόν αποτελεί μία έκτακτη πρωτοβουλία του ΣΑΚΑ στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας 
      και της επαναλειτουργίας των τουριστικών κι επισιτιστικών επιχειρήσεων.

-  Δεν πρόκειται για διαφημιστική καταχώρηση ή προβολή. Καταρτίστηκε σύμφωνα με υλικό που εστάλη στον ΣΑΚΑ 
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που ευθύνονται αποκλειστικά για την ακρίβεια των πληροφοριών 

και την παροχή των υπηρεσιών και των προσφορών τους προς τους συναποφοίτους.
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IDEALES  RESORT
Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α

To 5 star ξενοδοχείο βρίσκεται στην πιο ήσυχη 

γωνία της Χώρας, μακριά από την κίνηση και 

τους θορύβους αλλά ταυτόχρονα σε απόσταση 

3 λεπτών με τα πόδια από τα Ματογιάννια και 

τη Μικρή Βενετία, με όλα τα εστιατόρια και τα 

διάσημα bars.

Με 64 δωμάτια και σουίτες προσφέρει 

διακριτική, χαλαρή πολυτέλεια, σχεδόν όλο το 

χρόνο.

Διάσημο για το σπιτικό πρωινό του,διαθέτει 

valet parking, spa, μικρό συνεδριακό ενώ 

φιλοξενεί και το διάσημο εστιατόριο KRAMA, του 

βραβευμένου chef Γιάννη Παρίκου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

 www.semelihotel.gr

Ηρακλής Ζησιμόπουλος  ‘90

SEMELI  HOTEL 
M Y K O N O S

Το πολυβραβευμένο για τις πράσινες πρακτικές του Ideales 

Resort, μέλος του Ομίλου Ideales, αποτελείται από 12 πολυτελείς 

βίλλες στην πανέμορφη Κεφαλονιά, 100% αυτόνομες, πλήρως 

εξοπλισμένες, με ιδιωτικές Piscines Ideales – the eco pool® και 

BBQs.

Αποστολή του είναι να υπερβαίνει τις απαιτήσεις κάθε επισκέπτη για 

απολαυστικές διακοπές, προσφέροντας τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση 

και πολυτέλεια, σε ένα εξαιρετικά ήρεμο και φίνο περιβάλλον. 

Εκείνο που κάνει το Ideales Resort να ξεχωρίζει, είναι ότι προσφέρει 

ένα σπίτι μακριά από το σπίτι σας, πραγματοποιώντας κάθε σας 

επιθυμία και δημιουργώντας για σας τις πιο αξέχαστες αναμνήσεις.

Επωφεληθείτε σήμερα κιόλας από την προνομιακή έκπτωση για τους 

απόφοιτους και σχεδιάστε την απόδρασή σας στο όνειρο.

Sit back, enjoy & let the journey begin…

Για κρατήσεις: 

Λίλα Αργυροπούλου, Τηλ.: 6972 804 188 - 210 61 48 410 

www.IdealesResort.gr

info@IdealesResort.gr  

Όμιλος Ideales: 210 61 48 400

Βουτήξτε στο www.Ideales.gr 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης ‘99

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://www.semelihotel.gr
https://www.semelihotel.gr
http://www.IdealesResort.gr
mailto:?subject=
http://www.Ideales.gr
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A I Δ Η Ψ Ο Σ

KINSTERNA  HOTEL
Μ Ο Ν Ε Μ Β Α Σ Ι Α

Το Kinsterna Hotel υποδέχεται με ασφάλεια τους επισκέπτες του από τις 5 

Ιουνίου. Η αυστηρή εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων υγιεινής και διαδικασιών 

λειτουργίας, σε συνδυασμό με τα φυσικά πλεονεκτήματα του Kinsterna, καθιστούν 

το αρχοντικό ένα εναλλακτικό ‘καταφύγιο’ στην πανέμορφη Μονεμβασιά.  

Η επαφή με τη φύση στο κτήμα 100 στρεμμάτων, η φυσική διάταξη των κατοικιών, 

σουιτών και δωματίων, και οι μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι, προσφέρουν ευεξία, 

ιδιωτικότητα και ευνοούν τις κοινωνικές αποστάσεις, ενώ οι ελεύθερες παραλίες 

σε κοντινή απόσταση, η επίσκεψη σε απομονωμένες παραλίες με το σκάφος 

του Kinsterna και η δυνατότητα δραστηριοτήτων όπως ιππασία, ποδηλασία και 

πεζοπορία, χαρίζουν ατομική ελευθερία και μια ασφαλή εμπειρία διαμονής! 

Προσφορά για  απόφοιτους :

•  Δωρεάν upgrade δωματίου.

•  Δωρεάν room service για το πρωινό ή το γεύμα /  

     δείπνο σας.

Κατά την επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων, θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός SAKA_2020. 

Τηλ. 2732066300

info@kinsternahotel.gr  | www.kinsternahotel.gr

Βασιλεία Σγαρδέλη ’92

Your health & wellbeing are our priority!

Our super relaxing thermal pools are waiting for you!

The experience of Thermae Sylla Spa Wellness Hotel is ideal for all the 

family.

Our famous thermal water will relieve your stress, it will make your skin 

velvet, offering you a deep peeling, while at the same time it will give 

you a deep antiseptic action.

And all this next to you, in the famous Spa Town of Edipsos, safely!

Προσφορά για  απόφοιτους :

20% έκπτωση για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 

30/06, για το διάστημα από 15/06-31/12/2020 και για minimum 3 

διανυκτερεύσεις.

Tel: 2226060100

www.thermaesylla.gr | info@thermaesylla.gr

Ευγενία Αναστασοπούλου  ‘07

THERMAE  SYLLA  SPA  WELLNESS HOTEL

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:?subject=
https://www.thermaesylla.gr/el/
mailto:?subject=
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HERA  HOTEL
A Θ Η Ν Α

Το ξενοδοχείο  Ήρα στην Αθήνα  προσφέρει αυθεντική εξυπηρέτηση 

σε συνδυασμό με τις ανέσεις και την ζεστή ατμόσφαιρα ενός 

πολυτελούς boutique ξενοδοχείου στην Αθήνα. Η μοναδική του 

τοποθεσία – στην σκιά του βράχου της Ακρόπολης δίπλα στους 

ενοποιημένους αρχαιολογικούς χώρους και στο νέο μουσείο της 

Ακρόπολης δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει την 

διαμονή του στο διατηρητέο μέρος της Αθήνας και να περιηγηθεί 

στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Επίσης το Peacock Roof Garden 

Restaurant αποτελεί το απόλυτο περιβάλλον, εκεί που τα όνειρα 

ζωντανεύουν και η μαγευτική Αθήνα λάμπει μέρα και νύχτα. Είτε 

θέλετε να απολαύσετε ένα εξαιρετικό δείπνο με gourmet πιάτα 

φτιαγμένα χρησιμοποιώντας μονάχα ολόφρεσκα υλικά ή να γευθείτε 

τοπικό κρασί και κοκτέιλ με το βλέμμα στραμμένο στον Παρθενώνα  

και το σύγχρονο Μουσείο Ακρόπολης, η ατμόσφαιρα σίγουρα θα σας 

κλέψει την καρδιά!  

Προσφορά για  τους συναπόφοιτους :

Complimentary upgrade στο αμέσως επόμενο δωμάτιο ( κατόπιν 

διαθεσιμότητας) μαζί με complimentary wine upon arrival στο 

δωμάτιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

 www.herahotel.gr

Ηρώ Χατζηλία ‘00

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

Δύο παραδοσιακές ανεξάρτητες 

Κάναβες και ένα αρχοντικό κατάλυμα 

σας περιμένουν στο μεσαιωνικό χωριό 

Φοινικία της Οίας στη Σαντορίνη.

Αυτή η ιδιαίτερη περίοδος που 

διανύουμε σας δίνει την ευκαιρία 

να απολαύσετε την ηρεμία και 

την ομορφιά της Σαντορίνης, 

απαλλαγμένη από τη συνήθη 

τουριστική συμφόρηση.

Έχουμε προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα και σας περιμένουμε με 

χαρά - επικοινωνήστε μαζί μας για 

περαιτέρω πληροφορίες!

https://palmtreehillsantorini.com/

Τηλ. Επικοινωνίας: +306949343763

Γιώργος Τριανταφύλλου ‘09

PALM  TREE  HILL

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://www.herahotel.gr
https://palmtreehillsantorini.com/
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H O S P I T A L I T Y  M A N A G E M E N T  C O M P A N Y

Προσφέρει στα ξενοδοχεία:
-  Ariá Estate Suites & Spa, Μάνη
-  Ducato di Oia & Wine Hotel, Σαντορίνη
-  Ciel Villas, Πάρος
-  Diles & Rinies, Τήνος

 Ειδικά Προνόμια για Απόφοιτους:
•  10% έκπτωση σε όλους τους τύπους δωματίων

•  Complimentary upgrade σε επόμενη κατηγορία δωματίου 

     ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

•  Welcome drink

•  Προτεραιότητα κράτησης

•  Early check in & late check out  ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

Γιώργος Σταματίου  ‘93 - Director of Operations

Μαρία Σαραντοπούλου ‘09 - Senior Marketing Manager

Nikki Beach Resort & Spa, Πόρτο Χέλι
Ειδικά Προνόμια για Απόφοιτους:
• 15% έκπτωση σε όλους τους τύπους δωματίων 

      και 20% για την  ULTRA SUITE με ιδιωτική πισίνα

•  10% έκπτωση σε θεραπείες Spa  

•  10% έκπτωση στα εστιατόρια εκτός του TERASU

•  Complimentary upgrade σε επόμενη κατηγορία δωματίου  

      ανάλογα με τη διαθεσιμότητα  

•  10%  έκπτωση στα water sports

•  Welcome drink

•  Early check in & late check out ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
www.ducato.gr | www.aria-estate.com | www.ciel-paros.com | 
www.tinosvillas.com | https://nikkibeach.com/

SWOT
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://ducato.gr
https://aria-estate.com/en/
https://ciel-paros.com
https://www.tinosvillas.com
https://nikkibeach.com
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ΌΜΙΛΌΣ  MITSIS  HOTELS
1 7  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α

Ι Σ Θ Μ Ι Α  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ 

Με 17 ξενοδοχεία στους ομορφότερους προορισμούς της 

χώρας, στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την 

Κω και τη Ρόδο, τα Mitsis Hotels προσφέρουν εξαιρετικές 

υπηρεσίες, άψογες εγκαταστάσεις, εκλεπτυσμένη 

γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα επιλογών και μια ασύγκριτη 

εμπειρία διακοπών στους πελάτες τους, αξιοποιώντας 

στο έπακρο την οικογενειακή φροντίδα και την αυθεντική 

ελληνική τους ταυτότητα. Ο Όμιλος Mitsis Hotels έχει 

αποσπάσει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων από εγχώριους 

και διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς ως αναγνώριση 

για την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, 

τις καινοτόμες πρακτικές, την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, την ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών 

και την ευρύτερη συνεισφορά του στην αναβάθμιση του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Προσφορά για  τους συναπόφοιτους :

Στις 5 διανυκτερεύσεις, η μια παρέχεται δωρεάν.

Για κρατήσεις στα ξενοδοχεία μας, στο παρακάτω Link 

είναι ενημερωμένη η προσφορά μας:

https://booking.mitsishotels.com/?hotelcode=ALL&-

checkin=2020-07-01&nights=7&room=1&adults=2&

children=0&infants=0&currency=EUR&bk_code=SAKA

Πληροφορίες για τα ξενοδοχεία μας: 

www.mitsishotels.com

Ελίνα Σδράλλη ́ 90

Μέσα σε μια καταπράσινη όαση με μοναδική θέα στη θάλασσα, 

ατενίζοντας το Σαρωνικό κόλπο, θα απολαύσετε χαλαρωτικές 

διακοπές και μοναδικές στιγμές ξεκούρασης. To 4 αστέρων 

Kalamaki Beach Resort διαθέτει οργανωμένη παραλία, με γρασίδι 

και λευκό βότσαλο, πισίνα για μικρούς και μεγάλους, χώρους 

πρασίνου και αθλητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 

χωμάτινων γηπέδων τένις, γηπέδου βόλεϊ με χορτάρι, 

γυμναστηρίου, μπιλιάρδου, πινγκ πονγκ και παιδικής χαράς. 

Σε απόσταση μόνο μιας ώρας με αυτοκίνητο από την Αθήνα και 

πολύ κοντά σε περίφημους αρχαιολογικούς χώρους, μπορείτε να 

απολαύσετε τις ομορφιές της Πελοποννήσου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.kalamakibeach.gr 

 Σοφία Καλφοπούλου ’07, Εβίτα Καλφοπούλου ́ 10

KALAMAKI  BEACH  RESORT

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://booking.mitsishotels.com/?hotelcode=ALL&checkin=2020-07-01&nights=7&room=1&adults=2&children=0&infants=0&currency=EUR&bk_code=SAKA
https://booking.mitsishotels.com/?hotelcode=ALL&checkin=2020-07-01&nights=7&room=1&adults=2&children=0&infants=0&currency=EUR&bk_code=SAKA
https://booking.mitsishotels.com/?hotelcode=ALL&checkin=2020-07-01&nights=7&room=1&adults=2&children=0&infants=0&currency=EUR&bk_code=SAKA
https://www.mitsishotels.com
https://www.kalamakibeach.gr
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ERESSIAN  HOTEL  &  HAMMAM  SPA
Λ Ε Σ Β Ο Σ

To Eressian Hotel & Hammam Spa είναι ένα ιδιωτικό καταφύγιο ευεξίας και χαλάρωσης στην 

Ερεσό, στην πανέμορφη και παρθένα Δυτική ακτής της Λέσβου. 

Αποτελείται από:

• το Eressian Hotel, ένα διατηρητέο αρχοντικό του 1850 το οποίο αναγεννήθηκε ως Boutique    

      Villa Hotel 4 δωματίων με δυνατότητα φιλοξενίας έως 10 ατόμων

• το Eressian Hammam & Spa, ένα Luxury Private Spa με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, 

     παραδοσιακό χαμάμ και dry room για θεραπείες μασάζ

Προσφορά για αποφοίτους: 

15% Έκπτωση στη διαμονή και στις υπηρεσίες Hammam & Spa + Δωρεάν VIP Transfer από 

το αεροδρόμιο Μυτιλήνης ή το ελικοδρόμιο Ερεσού.

Στοιχεία επικοινωνίας: 

www.eressian.com

relax@eressian.com

Τηλέφωνο: 6987003086

Αλέξης Μιχάλας  ‘98

Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η
Formerly the private hideaway of a passionate 

art collector, and a happy summer house, The 

Vasilicos is a tiny constellation of cave-like suites 

located in the most elegant part of the Santorini 

Caldera. Spacious, private and spread out, The 

Vasilicos celebrates the little things that make 

life good, especially food, wine,  

and attentive, authentic hospitality. 

10% discount for graduates

www.thevasilicos.com

Reservations:

welcome@thevasilicos.com

Δάφνη Βαλαμπού ‘96

THE VASILICOS

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://www.eressian.com
mailto:?subject=
https://www.thevasilicos.com
mailto:?subject=
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ACROPOLIS HILL HOTEL
ARION ATHENS HOTEL 

ACHILLEAS HOTEL 
Η TourHotel.gr, μια οικογενειακή εταιρία με ιστορία 60 ετών στον τουρισμό, 

προσφέρει μοντέρνες επιλογές διαμονής στα 3 ξενοδοχεία πόλης (Acropolis 

Hill Hotel, Arion Athens Hotel, Achilleas Hotel) που βρίσκονται σε κεντρικά 

σημεία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, τα ξενοδοχεία του 

Ομίλου διαθέτουν ανακαινισμένους χώρους συνεδρίων ιδανικούς για meet-

ings και κάθε είδους εκδηλώσεων με παροχή coffee breaks και γευμάτων. 

Στον   Όμιλο TourHotel.gr ανήκει και το Ξενοδοχείο Kalamaki Beach Resort. 

Για πληροροφίες και κρατήσεις,  Τηλ. 2103235605  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.tourhotel.gr 

 Σοφία Καλφοπούλου ’07,  Εβίτα Καλφοπούλου ́ 10

ELATOS  RESORT  &  HEALTH  CLUB
Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ

Το Elatos Resort & Health Club υποδέχεται τους επισκέπτες 

του στην καρδιά του ελατοδάσους του Παρνασσού για 

περισσότερα από 20 χρόνια. Σε υψόμετρο 1.300 μέτρων, 

τα φτιαγμένα από φυσικά υλικά 39 αυτόνομα chalets του 

απλώνονται σε μια έκταση 100 στρεμμάτων μετατρέποντας 

το Elatos Resort σε έναν παράδεισο ιδιωτικότητας και 

ηρεμίας στην αγκαλιά της φύσης, ενώ η εσωτερική 

θερμαινόμενη πισίνα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία 

αναζωογόνησης. 

Η έμπειρη ομάδα του ξενοδοχείου διοργανώνει κατά 

την διάρκεια του έτους διάφορες δραστηριότητες όπως 

πεζοπορίες, δενδροαναρρίχηση, αναρρίχηση σε βράχους, 

τοξοβολία, flying fox, outdoor fitness δραστηριότητες, 

mountain biking, συλλογή μανιταριών και τρούφας, πικνίκ 

στη φύση.

Κάθε καλοκαίρι το Elatos Resort & Health Club διοργανώνει 

το Elatos Summer Mountain Adventures, ένα  πρόγραμμα 

για παιδιά ηλικίας 7-14 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.elatosresort.gr

Μαρίνα Κοντοπούλου ‘91

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://www.tourhotel.gr
https://www.elatosresort.gr
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CRYSTAL  MOUNTAIN
Ο Ρ Ε Ι Ν Η  Ν Α Υ Π Α Κ Τ Ι Α

Ανάμεσα σε καστανιές και έλατα, σε μια πλαγιά που η μητέρα φύση αγαπάει, 

εμπνευστήκαμε τον ιδανικό χώρο για σας. Δημιουργήσαμε το ξενοδοχείο μας στο 

γραφικό χωριό Άνω Χώρα, σε υψόμετρο 1.100 μ. και μόλις 52χλμ. από τη Ναύπακτο.

Μοναδικά τοποθετημένο στο επίκεντρο διαφορετικών δραστηριοτήτων, σας 

υποσχόμαστε σπιτική φιλοξενία συνδυασμένη με ασύγκριτη χαλάρωση στους 

χώρους του ξενοδοχείου μας και περιπέτεια στα δασικά μας μονοπάτια που σας 

περιμένουν να τα ανακαλύψετε!

Το Rizolia Villas Lithakia αποτελείται από 10 παραδοσιακές πέτρινες 

κατοικίες με ιδιωτική πισίνα και επιπλωμένη βεράντα με θέα τους 

καταπράσινους κήπους. Κάθε κατοικία έχει 3 διπλά υπνοδωμάτια, 

2 μπάνια και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και καθιστικό. Ένα 

πραγματικό «home away from home». Το Rizolia Villas Lithakia 

βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο ελαιώνα, σε απόσταση 16 χλμ 

από την πόλη της Ζακύνθου, στο νότιο μέρος του νησιού.

Προσφορά για τους συναπόφοιτους:  

20% έκπτωση σε όλες τις κρατήσεις.

 atsaktanis@globalaviationsa.com

Αλέξανδρος Τσακτάνης ́ 01

RIZOLIA VILLAS
Λ Ι Θ Α Κ Ι Α ,  Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.crystalmountain.gr

τηλ. 6947040603

Ανδρέας Παπαιωαννίδης  ‘88

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:?subject=
https://www.crystalmountain.gr
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Η Villa Fleria είναι παραθαλάσσιο ξενοδοχείο τύπου studios & apts στα 

μαγευτικά Χανιά. Βρίσκεται στον Πύργο Ψηλονέρου (μεταξύ Πλατανιά 

& Μάλεμε) σε απόσταση 80 μέτρων από τη θάλασσα. Αποτελείται από 

3 studios και 1 δίχωρο διαμέρισμα που διαθέτουν μπαλκόνια με θέα 

στη θάλασσα και 1 δίχωρο διαμέρισμα στον κήπο με αποκλειστικής 

χρήσης πέργκολα, όλα με ξεχωριστές εισόδους, ανεξάρτητα μεταξύ 

τους. Περιβάλλεται από έναν καταπράσινο κήπο 2 στρεμμάτων με 

τριανταφυλλιές, βουκαμβίλιες, γιασεμιά και γεράνια, ιδανικό για 

χαλάρωση. 

www.villafleria.gr

Σπύρος Ανδρικόπουλος  ‘61

Ειρήνη Ανδρικοπούλου  ‘94

VILLA  FLERIA
Χ Α Ν Ι Α

BLUE  DOLPHINS
Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

Following the relief of the Covid-19 restrictions, this is the right time to 

start planning our summer holidays! Grand Opening : July 1st, 2020

You can take :

• a unique trip to the volcano, 

• enjoy the most famous sunset in Greece overlooking  

     the volcanic caldera.

• walk and bathe on volcanic sand (.. either red.. or black..)

• go wine tasting to some exquisite vineyards 

• taste Mediterranean food

• or simply relax on a sun lounger in a  beach bar

 

This year  you can enjoy all of the above at the lowest ever level of pric-

es while having the benefits of the peak season .. at some exquisite 

hotels or private villas.. depending on preferences, availability and 

budget.. 

 Don’t miss the chance!!

Visit the Grand view site- www.grandview.gr and make an online book-

ing using the promo coupon AC2020  for an extra 10% OFF. 

 Visit the Blue Dolphins site- www.bluedolphins.gr and make an on-

line booking using the promo coupon AC2020 for an extra 10% OFF.

Προσφορά για  τους συναπόφοιτους :

10% χρησιμοποιώντας το σχετικό κουπόνι. 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος  ‘55

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://www.villafleria.gr
https://www.villafleria.gr
http://www.bluedolphins.gr
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HELYDOREA  ZEN,  COUNTRY  HOUSE
Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α  Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

Το Maison La Mer βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα 

στην Αγία Παρασκευή, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής 

και προσφέρει καταλύματα με υπέροχη θέα στο Αιγαίο 

Πέλαγος και τον κήπο. Τα κτίρια είναι δύο, ένα πάνω 

στη θάλασσα και το άλλο στα 50m από την παραλία. Οι 

μονάδες έχουν πρόσβαση σε βεράντα ή τον κήπο και 

ορισμένες μονάδες έχουν και καθιστικό. Υπάρχει επίσης 

κουζίνα με ψυγείο.

Λουτρά Αγία Παρασκευή,

Κασσάνδρα,

Χαλκιδική, Ελλάδα

Τηλ: 23740 42202

Κιν: 6940 672493, 6944 873533

info@maisonlamer.com

www.maisonlamer.com

Εύα Κοντόζογλου  ‘06

MAISON  LA  MER
Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η ,  Α Γ Ι Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η

Πέτρα και ξύλο της Κορινθιακής 

γης. Αρμονία με τη φύση. 

Ηρεμία όλες τις εποχές. 

Ισορροπία και βόλτες στο 

βουνό.

Τοπικές γεύσεις, τρεχούμενα 

νερά, κίτρινα φύλλα, χιόνι, 

σπιτάκια στο βουνό και 

καμινάδες που καπνίζουν. 

Τζάκι, ζεστασιά, παρέες, ήρεμος 

ύπνος, χωριάτικο πρωινό.

Η Χελυδορέα σας περιμένει 

να σας χαρίσει όμορφες και 

αξέχαστες στιγμές, μόλις 1.5 

ώρα από την Αθήνα, στα Μεσαία 

Τρίκαλα Κορινθίας.

www.helydorea.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 

+306949343763

Γιώργος Τριανταφύλλου ‘09

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:info%40maisonlamer.com?subject=
https://www.maisonlamer.com
https://www.helydorea.gr
https://www.helydorea.gr
https://www.helydorea.gr
https://www.helydorea.gr
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VERINA HOTELS
Σ Ι Φ Ν Ο Σ

Καλώς ήρθατε στα Χανιά, στην Κρήτη και στο Atlantica Amalthia Beach μόνο 

για ενήλικες, στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Είτε ψάχνετε για μια ρομαντική 

απόδραση με τον σύντροφό σας είτε για μια ποιοτική μοναχική απόδραση, 

συνδυάζοντας την ηρεμία με την κοσμοπολίτικη πόλη των Χανίων, το 

Atlantica Amalthia Beach αποτελεί την ιδανική επιλογή διαμονής. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία 

της Αγίας Μαρίνας, παρέχοντας περιβάλλον για αξέχαστες διακοπές στην 

Κρήτη. Το Atlantica Amalthia Beach χαρακτηρίζεται από την προσοχή 

στη λεπτομέρεια, τη φιλικότητα και την επαγγελματική εξυπηρέτηση του 

προσωπικού, το οποίο θα σας κάνει να αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας.

Προσφορά για απόφοιτους:

 40% επί των τιμών που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου 

(εκτός αν υπάρχει ήδη κάποια άλλη προσφορά).

www.amalthia-hotel.gr, Email: reservations@amalthia-hotel.gr

Τηλ. 2821068542

Εμμανουήλ Μελάκης  ‘81

ATLANTICA AMALTHIA BEACH
Χ Α Ν Ι Α

Το Verina Astra βρίσκεται στην Πουλάτη, 

σε μια τοποθεσία μαγευτική, με θέα που θα 

σας κόψει την ανάσα. Επιλέξτε μία από τις 

σουίτες με ιδιαίτερη αισθητική και ιδιωτική 

βεράντα, κάντε μια βουτιά στο infinity pool 

και απολαύστε υψηλή γαστρονομία στο 

εστιατόριο χωρίς να χάσετε στιγμή από τα 

μάτια σας το απέραντο γαλάζιο. 

Το Verina Τerra είναι στον Πλατύ Γιαλό, μέσα 

σε έναν ελαιώνα λίγα μέτρα από την παραλία. 

Η εμπνευσμένη τοπική αρχιτεκτονική, σε 

συνδυασμό με την πολυτέλεια, το design 

και την υψηλή ποιότητα, δημιουργούν το 

απόλυτο περιβάλλον διακοπών. Η πισίνα 

με το μπαρ είναι το ιδανικό περιβάλλον για 

να απολαύσετε ένα τέλειο brunch και να 

χαλαρώσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες :

https://verinahotelsifnos.com

Τηλ: 697 6867641

Γιώργος Βερνίκος ‘Χ68

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

http://www.amalthia-hotel.gr/en/
mailto:?subject=
https://verinahotelsifnos.com
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AMARILIA
Β Ο Υ Λ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η

Το ξενοδοχείο Amarilia βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, σε μια από τις πιο όμορφες 

περιοχές της Αθήνας, μόλις λίγα βήματα από την αμμουδιά, κι όμως μακριά από 

τα πλήθη και τον θόρυβο του κέντρου. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους 

ταξιδιώτες αναψυχής όσο και γι’ αυτούς  που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς 

λόγους. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν τις άψογες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις 

και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το φιλικό και πρόθυμο προσωπικό μας. 

Στις 5 πλήρως τεχνικά εξοπλισμένες αίθουσες, με φυσικό φως, μπορούν να 

φιλοξενηθούν συνέδρια και εταιρικές συναντήσεις, ενώ ανταποκρινόμενο στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη παρέχει ελεύθερη χρήση Wi-Fi σε όλους 

τους χώρους του ξενοδοχείου.

Προσφορά για απόφοιτους

-20% έκπτωση σε όλους τους τύπους δωματίων 

και σουιτών (για διαμονή έως 31/10).

Early check in & late check out (αναλόγως διαθεσιμότητας)

Για κρατήσεις τηλ. 2108990391 

(κατά την επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων, 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός ΣΑΚΑ2020).

Για πληροφορίες www.amarilia.gr

Ανδρέας Παΐσιος ‘89

Σ Π Ε Τ Σ Ε Σ
Σχεδιασμένο και χτισμένο με τη μοναδική αρχιτεκτονική των γραφικών και 

κοσμοπολίτικων Σπετσών, το παραδοσιακό συγκρότημα κατοικιών «Νησιά», 

αποτελείται από ένα αναπαλαιωμένο κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα, 

χαρακτηρισμένο σαν ιστορικό μνημείο του νησιού, και από ανεξάρτητες 

κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, ειδικά διαμορφωμένες με μεράκι και 

προσοχή στη λεπτομέρεια, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη 

πραγματικότητα.

Σε ένα νησί που η ιστορία του το κληροδότησε με πληθώρα μνημείων και 

αρχοντικών, και που οι φυσικές ομορφιές του κάνουν τους επισκέπτες να 

ξαναγυρίζουν κάθε χρόνο, τα «Νησιά» είναι σίγουρο ότι θα κάνουν τη διαμονή 

σας μια αξέχαστη εμπειρία.

 Για πληροφορίες/κρατήσεις: www.nissia.gr

E-mail: reservations@nissia.gr

Μαριάνθη Κουτρή ‘13 - Λεωνίδας Αγγέλου ‘19

ΝΗΣΙΆ, ΠΆΡΆΔΌΣΙΆΚΈΣ ΚΆΤΌΙΚΙΈΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://www.amarilia.gr
http://www.nissia.gr
mailto:?subject=
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WHITE ROCKS
Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α

To resort ξενοδοχείο White Rocks Kefalonia απλώνεται ανάμεσα στον Πλατύ Γιαλό, την ιδιωτική 

παραλία Τουρκοπόδαρο και την τιρκουάζ παραλία των Άσπρων Βράχων.  Έχοντας  θωρακίσει 

τις υπηρεσίες με πρωτόκολλα δημιουργήσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον που επιτρέπει να 

απολαύσετε έναν υψηλής ποιότητας καλοκαιρινό παράδεισο με ασφάλεια.  

Σουίτες με πανοραμική θέα,  κήποι, βεράντες και ιδιωτικές πισίνες ανάμεσα στα πεύκα 

εκτείνονται δελεαστικά μπροστά σας.  Εμπειρία χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς εξασφαλίζεται με 

προσθήκη υπηρεσιών οπτικών ινών, mobile check-in,  σέρβις δωματίων και ρομαντικά δείπνα 

σε εξωτερικό χώρους.

Σε έκταση 100 στρεμμάτων και αρχιτεκτονική Βαλσαμάκη, απολαύστε διαδρομές περιπάτων 

ανάμεσα σε ελιές και μποστάνια. Παράλληλα η ακτογραμμή του White Rocks μαγεύει με 

ξεχωριστά ηλιοβασιλέματα και μοναδικά σημεία φυγής από κάθε γωνιά. 

Προνόμια για συναποφοίτους: 

10% έκπτωση στην διαμονή, 

complimentary upgrade & late check-out, 

ανάλογα με την διαθεσιμότητα

Promotional Code: SAKA

Για κρατήσεις: 

reservations@whiterocks.gr 

www.whiterocks.gr

Νέλλη-Άννα Κοντοδήμου - Ψαλίδα  ‘11 

Ιόλη Κοντοδήμου - Ψαλίδα  ‘13

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:reservations%40whiterocks.gr?subject=
https://www.whiterocks.gr
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COCOON SUITES
Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

Σκαλισμένες σαν γλυπτά, τυλιγμένες μέσα στο μοναδικό, ηφαιστειακό 

τοπίο της Σαντορίνης, οι εννέα ανακαινισμένες μας σουίτες 5* Cocoon 

Suites δε μοιάζουν με τίποτα που μπορεί να έχετε ζήσει μέχρι τώρα: Ένα 

ορμητήριο των αισθήσεων, με εκπληκτική, πανοραμική θέα στο Αιγαίο 

και υπέροχα ηλιοβασιλέματα.

Οι σουίτες προσφέρουν 24ωρο room service, ιδιωτική πισίνα και hot tub, 

δείπνο μέσα στο δωμάτιο κάτω από το φως των κεριών και απολαυστικά 

βιολογικά γεύματα με τοπικά προϊόντα. Αν αυτό που χρειάζεστε είναι ένα 

πολυτελές, μοναδικά ξεκούραστο διάλειμμα από την καθημερινότητα 

σε ένα περιβάλλον που σου κόβει την ανάσα, αυτός είναι ο δικός σας 

Παράδεισος πάνω στη γη!

Προσφορά για μέλη -20% από την φθηνότερη τιμή Online.

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το

 info@cocoonsuites.com  

για κρατήσεις  ή στο 2286025230.

Θεόδωρος Παπαδημητρίου ‘10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:?subject=
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VILLA ROSSA AREA
B O U T I Q U E  B E A C H  R E S O R T  -  Π Α Ρ Γ Α

The 1903 private sea-front residence Villa Rossa is a Parga landmark 

situated at a stunning location facing the picturesque Parga town and 

offering uninterrupted sea views.

The Villa Rossa was ‘named’ during the Second World War by the occu-

pying Italian forces that used it as their headquarters. Throughout the 

decades it has received a range of prominent guests from Eleftherios 

Venizelos to David Beckham and Angelina Jolie.

For more info on the Villa Rossa history visit its Virtual Museum:

http://www.villarossa.gr/museum.php?lang=en

A hotel and restaurant since the 1970s the Villa Rossa underwent 

its last major renovation from 2012 to 2015 and is now an elegant 

Boutique Beach Resort with 34 Post Classic Design Suites.

For more info on the Villa Rossa Boutique Beach Resort activities, 

events and reservations visit:

www.villarossa.gr

Σέργιος Τσιτάκης ‘91

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

http://www.villarossa.gr/museum.php?lang=en
http://www.villarossa.gr
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Ανυπομονούμε να σας φιλοξενήσουμε στα παραδοσιακά πετρόκτιστα 

δωμάτια μας και να σας ξεναγήσουμε στην άγρια ομορφιά της Μάνης. 

Με απεριόριστη θέα στον κόλπο του Οιτύλου και το γραφικό Λιμένι, θα 

βρείτε στο κατάλυμα μας όλες τις ανέσεις που θα κάνουν τις διακοπές σας 

ξεχωριστές, όπως και το πλούσιο παραδοσιακό μανιάτικο πρωινό για να 

ξεκινάει ιδανικά η μέρα σας. 

Οι απόφοιτοι του Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού δικαιούνται 

έκπτωση 10%.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

Αρετή Βελλοπούλου 

Τ. +3027330 53603, +306943121644 

info@alkyonmani.gr

www.alkyonmani.gr

@alkyon_seaside_studios  

Σταμάτης Βελλόπουλος ‘09 

ATHENS UTOPIA ERMOU

ALKYON SEASIDE STUDIOS

Α Θ Η Ν Α

Μ Α Ν Η

A miracle at the very heart of Athens!

The Property is the perfect base to explore the city of Athens, since 

it offers easy access to the best sightseeing areas.

Step out of our 28-room hotel, into the unique buzz of Ermou 

Street, immerse yourself in the shops, bars and restaurants or 

escape from the bustle, visiting the archeological sites and 

Museums.

Situated at the Triangle: Syntagma Square, the Acropolis and 

Monastiraki, just 300 meters from the Hellenic Parliament and 

the Syntagma Metro Station. Within walking distance from all the 

Archeological Sites and the Plaka.

Start your day, enjoying your breakfast at the Property’s Roof Top, 

with breathtaking views of the Acropolis and Panoramic Views of 

Athens. A Smart hotel at the very heart of Athens, combining sim-

plicity with elegance, style with functionality.

Enjoy a memorable stay at the Utopia Ermou!

Utopia Ermou is the place to be!

10% exclusive discount to Athens College graduates on any on-

line rate.

46 Ermou str, Athens 10563

T. +30 2103216616

info@athensutopia.com 

www.athensutopia.com

Μάριος Τριβιζάς ‘97

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:info%40alkyonmani.gr?subject=
http://www.alkyonmani.gr
mailto:info%40athensutopia.com?subject=
https://www.athensutopia.com
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Η Hotels.com είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων παγκοσμίως, προσφέροντας υπηρεσίες κρατήσεων μέσω 

του δικτύου ιστοσελίδων της.

Προσφέρει στους ταξιδιώτες μια από τις ευρύτερες επιλογές 

καταλυμάτων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων 

καταλυμάτων, μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων, καθώς και 

ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. 

Η Hotels.com αποτελεί μέρος των ταξιδιωτικών εταιρειών του EXPEDIA 

GROUP. 

Επωφεληθείτε του παρακάτω κωδικού Voucher GMM10 στην 

ιστοσελίδα μας https://el.hotels.com/ και κερδίσετε 10% έκπτωση σε 

πάνω από 800,000 καταλύματα παγκοσμίως.

Για κρατήσεις: https://el.hotels.com/

Κωδικός έκπτωσης: GMM10

‘Οροι και Προυποθέσεις: https://el.hotels.com/selida/grhotelexclu-

sions/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR

Αναστάσιος Δενέδιος ‘01

ΗOTELS.COM
Π Α Ρ Ο Χ Ο Σ  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α Κ Ώ Ν  Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Ώ Ν

BASTIONE MALVASIA
Κ Α Σ Τ Ρ Ο  Μ Ο Ν Ε Μ Β Α Σ Ι Α Σ

Για περισσότερες 

πληροφορίες και κρατήσεις:

www.bastionemalvasia.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 

+30 27320 63007-8

Νίκος Γεωργούλας ‘84

Φτιαγμένα από την πέτρα της γύρω περιοχής και με απεριόριστο σεβασμό στην 

εικόνα και την αισθητική του Κάστρου, κάποια με μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, 

κάποια με τζάκια για θαλπωρή τον χειμώνα, τα δωμάτια του ξενοδοχείου 

Bastione Malvasia θα σας εντυπωσιάσουν.

Το πάντρεμα του παραδοσιακού στοιχείου με όλες τις σύγχρονες ανέσεις θα 

κάνει τη διαμονή σας μία αξέχαστη κι ευχάριστη εμπειρία.

Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, mini ψυγείο και δορυφορική 

τηλεόραση.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

https://el.hotels.com
https://el.hotels.com/
https://el.hotels.com/selida/gr-hotel-exclusions/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR
https://el.hotels.com/selida/gr-hotel-exclusions/?pos=HCOM_GR&locale=el_GR
https://bastionemalvasia.gr
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CENTURY RESORT
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Χ Ι Ο Σ

To CENTURY RESORT είναι ένα πραγματικό κόσμημα 

κτισμένο σε 50 στρέμματα πυκνής βλάστησης, 

ιδανικό για οικογένειες αλλά και για μεμονωμένους 

ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν ξένοιαστες διακοπές 

σε ένα πολυτελές περιβάλλον. Αποτελείται από 

82 διαμερίσματα διαφόρων τύπων, όλα με θέα 

στη θάλασσα, την πισίνα ή τα 30.000 τ.μ. κήπων 

του ξενοδοχείου. Το μέγεθος των ίδιων των 

διαμερισμάτων είναι μοναδικό στο είδος του, και 

ποικίλλει από 40 έως 60 τ.μ. έκαστο, με δυνατότητα 

να φιλοξενήσει από 1 έως 6 άτομα. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο γραφικό και πανέμορφο 

χωριό της Αχαράβης στη βόρειο Κέρκυρα, περίπου 

37χλμ. από το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. 

Η μήκους 8 χλμ υπέροχη παραλία της Αχαράβης 

απέχει από το ξενοδοχείο περίπου 500 μ.  

Προσφορά για τους αποφοίτους -15% χαμηλότερα 

στις online τιμές.

49100 Αχαράβη, Κέρκυρα, Ελλάδα

Τηλέφωνα: +3026630 - 63401 - 4

contact@centuryresort.gr

www.corfuhotels.gr

Μάριος Τριβιζάς ‘97

Το Seafront Studios and Apartments και το Homely Studios  αποτελούν 

ιδανική επιλογή για να ανακαλύψετε την Χίο. Βρίσκονται  μπροστά στην 

θάλασσα δίπλα σε παραλία και έχουν θέα τα μικρασιατικά παράλια. Η 

τοποθεσία είναι στρατηγική διότι είναι ήρεμη ενώ απέχει μόνο 2.7 χλμ 

από το κέντρο της Πόλης της Χίου και έχει εύκολη πρόσβαση προς όλες 

τις κατευθύνσεις του νησιού. Όλα τα στούντιο είναι ευρύχωρα, πλήρως 

εξοπλισμένα με κουζίνα και έχουν δυναμικότητα 95 κλινών. Βασική 

επιδίωξη στη διακόσμηση ήταν να δημιουργηθούν χώροι με προσωπικό 

χαρακτήρα που να προσφέρουν μια ζεστή ποιοτική διαμονή υψηλών 

προδιαγραφών και αξέχαστες διακοπές. 

www.chios-seafront-studios.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 6945416549

Γιώργος Μυλωνάδης ‘92/ Μαρία-Χριστίνα Μυλωνάδη ‘88

SEAFRONT STUDIOS & APARTMENTS - 
HOMELY STUDIOS

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

mailto:contact%40centuryresort.gr?subject=
https://www.corfuhotels.gr
https://www.chios-seafront-studios.gr
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KASSIOPEIA  RESIDENCE
Χ Α Ν Ι Α

Η Kassiopeia Residence 

βρίσκεται στην περιοχή του 

Ακρωτηρίου, 10 λεπτά από το 

λιμάνι της Σούδας και 15 λεπτά 

από το αεροδρόμιο. Έχει θέα στον 

κόλπο της Σούδας και στα Λευκά 

Όρη, στην μοναδική ανατολή 

του ηλίου και της σελήνης. Η 

κατοικία διαθέτει ευρύχωρο 

σαλόνι, ανοιχτή κουζίνα, τρία 

υπνοδωμάτια με μπάνιο και 

προδιαθέτει τον φιλοξενούμενο 

για μια ξεχωριστή εμπειρία. 

Ο Μεσογειακός κήπος 

προσφέρει ησυχία και 

διακριτικότητα. 

Κατά την κράτηση, αναφέρετε 

ότι είστε συναπόφοιτοι.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.kassiopeia.gr 

Ελένη Ζομπανάκη  ‘01

HELION  VILLAS  &  APPARTMENTS
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Πολυτελείς βίλες και διαμερίσματα στην Κέρκυρα. 

Οι ιδιοκτήτες, που είναι πρωτοπόροι στον τουρισμό 

της Κέρκυρας, έχουν χρησιμοποιήσει την εκτεταμένη 

εμπειρία τους στη διαχείριση 5☆ ακινήτων, για να 

διασφαλίσουν μια υπέροχη διαμονή στην Κέρκυρα.

Περιγραφές, προσφερόμενες υπηρεσίες και τιμές 

στην ιστοσελίδα μας.

 www.helionvillasandapartments.com

Προσφέρουμε 20% έκπτωση στα μέλη του ΣΑΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

6934 591 059 (Άλκις)

6936 581 058 (Ανδρέας)

Άλκις Βατίδης   ‘66 

Ανδρέας Βατίδης  ‘91

ΒΙΛΕΣ

ΒΙΛΕΣ

https://www.kassiopeia.gr
https://www.kassiopeia.gr
https://www.helionvillasandapartments.com/index.php/en/
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Α Π Λ Α ,  Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Α ,  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α 

838 βίλες με απ’ευθείας ανάθεση και σχεδόν 2000 με 

συνεργαζόμενους διαχειριστές! Τα σπίτια μας ξεκινάνε από απλά, 

αυθεντικά, λειτουργικά και προχωράνε σε πολυτελή ή σε υπερ-

πολυτελή (Elite Collection), τελειώνοντας στα τελείως μοναδικά 

(Hidden Gems)! 

Επιπλέον έχουμε 3 πολυτελείς βίλες ή 6 διαμερίσματα σε 

14 στρέμματα, πάνω σε ιδιωτική παραλία.Για πρερισσότερες 

πληροφορίες/κρατήσεις στα site μας: keavillarent.com, kastella-

kiabayvillas.gr

Τέλος, όποιος ενδιαφέρεται για απομονωμένες βίλες ή  βίλες 

στην ηπειρωτική Ελλάδα προσβάσιμες με ΙΧ, για μεσοπρόθεσμη 

ενοικίαση, 1-3 μήνες ας επικοινωνήσει το συντομότερο με το Service 

Desk μας στο customersupport@greekvillas4rent.com για μια 

ανταγωνιστική προσφορά!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Για  τις βίλες της GREEKVILLAS4RENT.COM, για ΙΟΥΝΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-

ΟΚΤΩΒΡΙΟ, σε επιλεγμένα ακίνητα, κάνουμε 15% έκπτωση, και 

ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 10% στις τιμές καταλόγου (ισχύουν όροι και 

προυποθέσεις). 

Για τις βίλες της ΚΕΑΣ, για ΙΟΥΝΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ, κάνουμε 

25% έκπτωση, και ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 15% (ισχύουν όροι και 

προυποθέσεις).

Για να επωφεληθείτε την έκπτωση θα πρέπει να βάλετε στα σχόλια 

της φόρμας κράτησης τον κωδικό ATHCOLLEGEPROM20 καθώς και 

το έτος αποφοίτησης.

Μιχάλης Κιακίδης ‘84

GREEK  VILLAS  4  RENT  .COM

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α

Το συγκρότημα Alivia Lefkas στο νησί της Λευκάδας περιλαμβάνει 

τρεις ιδιωτικές πολυτελείς βίλες σε ελαιώνα 6 στρεμμάτων, με 

πισίνες και πανοραμική θέα. Βρίσκεται στην περιοχή της Απόλπαινας, 

μόλις 4,5 χλμ από το κέντρο της Λευκάδας και σε σύντομη απόσταση 

από τον Άγιο Νικήτα, την παραλία Κάθισμα και άλλους δημοφιλείς 

προορισμούς. Οι βίλες Μέλια (12 άτομα), Πασιθέα (8 άτομα), και 

Καλλιστώ (5 άτομα) διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό, ηλεκτροκίνητες 

γκαραζόπορτες, θέσεις parking, παρτέρια και barbecue. 

 Προσφορά για απόφοιτους: 20% έκπτωση

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.alivialefkas.gr

Παναγιώτης Οικονόμου  ‘16

ALIVIA  LEFKAS

ΒΙΛΕΣ

ΒΙΛΕΣ

https://keavillarent.com
https://kastellakiabayvillas.gr
https://kastellakiabayvillas.gr
http://customersupport@greekvillas4rent.com
https://www.greekvillas4rent.com
https://www.alivialefkas.gr
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FINISIA  HOUSE
Λ Α Κ Ώ Ν Ι Α

Τι καλύτερο από διακοπές με θέα τη 

θάλασσα, ηρεμία, φύση, βουνό και καλό 

φαγητό. Σας φαίνεται ονειρικό? Μπορείτε 

όμως να το κάνετε πραγματικότητα.  

Οι Finisia House Villas σας προσφέρουν 

όλες αυτές τις παροχές! 

Το θέρετρο βρίσκεται στην Ελιά (Ελαία) 

Λακωνίας και προσφέρει πρόσβαση 

σε ημι-ιδιωτική παραλία στον κήπο 

και στο BBQ και μπαλκόνι με θέα 

στη θάλασσα και τον κήπο. Διαθέτει, 

επίσης, κλιματισμό,  WiFi, δορυφορική 

τηλεόραση και κουζίνα. Υπάρχουν 

πλήρως εξοπλισμένα μπάνια με ντους 

και στεγνωτήρα μαλλιών.

www.booking.com/hotel/gr/fini-

sia-house

Νέστορας Στέφανος  ‘08

ΚΆΣΣΙΩΠΗ
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Ενοικιάζεται βίλα 225 τ.μ, με 5 υπνοδωμάτια, 

3 μπάνια, μεγάλες βεράντες, πισίνα + 

ξαπλώστρες, απολήγουσα σε δική της 

παραλία, εκπληκτική θέα, BBQ, μεγάλη 

κουζίνα, πλήρως εξοπλισμένη. Εντός του 

οικοπέδου ευρίσκεται ιδιωτικός Ιερός Ναός. 

Δυνατότητα διαμονής 10 ενηλίκων + 1 

βρέφους (διατίθεται παιδικό κρεβατάκι).

Ειδική τιμή για αποφοίτους: 

3.500 €/ εβδομάδα για Ιούνιο και Ιούλιο.

4.000 €/ εβδομάδα για τον Αύγουστο.

Τηλ.: 693 8450027

ferenikipan@yahoo.gr

Θεόδωρος  Παναγόπουλος ‘ 61

ΒΙΛΕΣ

ΒΙΛΕΣ

http://www.booking.com/hotel/gr/finisia-house
http://www.booking.com/hotel/gr/finisia-house
mailto:?subject=
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Π Ο Λ Η  Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ
Ενοικιάζεται βίλα 175 τ.μ., 4 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, σαλόνι, 

μεγάλες βεράντες, οικόπεδο 12 στρεμμάτων, πολύ κοντά στην πόλη και 

τις ωραίες παραλίες του νησιού.

Προσφορά για  τους συναπόφοιτους :

Τιμή: Ιούνιος και Ιούλιος 1.100 ευρώ  την εβδομάδα

Αύγουστος: 1.300 ευρώ την εβδομάδα

Πληροφορίες: Τηλ.: 693 8450027 | Εmail:  ferenikipan@yahoo.gr

Θεόδωρος Παναγόπουλος  ‘61

ΒΙΛΆ

VILLA  LOLA
Λ Ι Θ Α Κ Ι Α ,  Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο Σ

Σε απόσταση 3χλμ.από την παραλία του Λαγανά και 2χλμ. από την παραλία 

του Αγίου Σώστη, η Villa Lola είναι μια ιδανική ήσυχη κατοικία για οικογένειες, 

ζευγάρια ή ομάδες έως 7 ατόμων. Το σπίτι περιβάλλεται από μια μεγάλη 

ιδιωτική έκταση 7 στρεμμάτων με ελαιόδεντρα. Το διώροφο σπίτι διαθέτει 3 

υπνοδωμάτια, 2 μπάνια και καθιστικό με κουζίνα. 

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι :

• 9-17 Iουν.  & 24-30 Iουν.  125€/βράδυ

• 1-15 Ιουλ.& 23-26 Iουλ.  195€/βράδυ

• 11-19 Αυγ.& 28-30 Αυγ. 195€/βράδυ

• 10-30 Σεπτ.  100€/βράδυ

• 1-31 Οκτ. 100€/βράδυ

THROISMA  HOUSES
Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ο Υ Ν Τ Α

 Τα καλοκαιρινά καταλύματα «Throisma Houses» βρίσκονται στην 

Φοινικούντα, μία από τις πιο γραφικές περιοχές της Πελοποννήσου. Μόλις 

λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Καλαμάτα και την Πύλο, αποτελούν ιδανικό 

προορισμό για ήρεμες διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Έχοντας ως αφετηρία 

και έμπνευση το μελωδικό ήχο των φύλλων που κινούνται στον αέρα, 

το «Θρόισμα» είναι σχεδιασμένο και διακοσμημένο με στόχο να προσφέρει 

ένα περιβάλλον χαλάρωσης και φιλοξενίας στους επισκέπτες του.

Επικοινωνία: Τηλ.: 6976298068  

throismahouses@gmail.com  | www.airbnb.com/p/throismahouses

 

Ασημίνα Παρασκευοπούλου  ‘07

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

https://www.airbnb.gr/rooms/19207300

pandkak03@yaho.gr

dionkak@hotmail.com

Παναγιώτης Κακολύρης ‘69

ΒΙΛΕΣ

ΒΙΛΕΣ

mailto:?subject=
mailto:?subject=
https://www.airbnb.com/users/61129681/listings
https://www.airbnb.gr/rooms/19207300?source_impression_id=p3_1591719493_m8XKAR2m2trJUhVQ&guests=1&adults=1
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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VERINA VILLA
Σ Ι Φ Ν Ο Σ

Η Verina Villa βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία 

στο Βαθύ. Με ιδιωτική πισίνα, γήπεδο τένις, χαμάμ, 

γυμναστήριο και παιδική χαρά, η Verina Villa είναι η 

κορυφαία σας επιλογή. Το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό 

στιλ συναντά το σύγχρονο design σε ένα συνδυασμό 

που αποπνέει υψηλή αισθητική και πολυτέλεια. Όλα 

τα δωμάτια έχουν λευκό χρώμα με μοναδικές έντονες 

χρονικές πινελιές τα έργα τέχνης. 

Η Verina Villa είναι η σωστή επιλογή για μια ομάδα 

ανθρώπων, φίλους ή οικογένεια, που γνωρίζονται καλά 

μεταξύ τους. Έχουν την επιλογή να βρίσκονται μαζί 

στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και τη δυνατότητα 

να αποσυρθούν στα ιδιαίτερα διαμερίσματά τους για 

να απολαύσουν ιδιωτικές στιγμές μέσα σε αυτή την 

πανέμορφη βίλα.

Για περισσότερες πληροφορίες :

https://verinahotelsifnos.com

Τηλ: 697 6867641

Γιώργος Βερνίκος ‘Χ68

ΒΙΛΕΣ

https://verinahotelsifnos.com
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ΗΛΙΆΔΈΣ
Λ Ε Σ Β Ο Σ

Στον μεσαιωνικό οικισμό του Μολύβου (Μήθυμνας), στο 

βορειοανατολικό άκρο της Λέσβου βρίσκεται το συγκρότημα των 

Ηλιάδων. Πρόκειται για τέσσερις μεζονέτες και μία σουίτα, όλες 

με ανεξάρτητη είσοδο από το δρόμο. Τα διαμερίσματα διαθέτουν 

πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, παρέχοντας τη δυνατότητα 

παρασκευής γευμάτων σε όποιον επιθυμεί να αποφύγει το 

συνωστισμό των εστιατορίων . Οι μεζονέτες διαθέτουν πλυντήρια 

ρούχων και πιάτων, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό 

καθαριότητας ανά μονάδα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότετες πληροφορίες στα παρακάτω links:

http://www.heliades-molyvos.com/

https://www.facebook.com/heliadesmolyvos

https://www.booking.com/hotel/gr/heliades-maisonettes.

el.html

Προσφέρουμε έκπτωση σε αποφοίτους 25% τον Αύγουστο και 15% 

τον Ιούλιο για οποιαδήποτε μεζονέτα δύο υπνοδωματίων.

Email: ykrall@gmail.com

Τηλ: 22530 72062

Γιάννης Κράλλης ‘92

VILLA SOUMELA & VILLA STATHIS
Λ Ε Υ Κ Α Δ Α

Villa Soumela & Villa Stathis http://housvillas4rent.com, 

200 m2 each, are built on a mountain slope with mod-

ern furnishings, stunning sea and mountain views. These 

two exceptional 3 bedroom villas are ready to accommo-

date up to 6 guests each in real luxury, along with a private 

swimming pool, private covered garage, and access to an 

exclusive orchard, a total area of 4.000 m2.

Our villas are 1 km away from Nikiana beach and you can 

reach by car Porto Katsiki, Engremni, and Kathisma in 30-

45 min.

Conveniently situated in-between the towns of Lefkada 

and Nydri, you will find places of interest, restaurants, 

bars and watersports, an ideal location for families. 

For SAKA alumni, we offer a 20% discount. 

Please request availability by emailing us at 

villa.soumela@gmail.com

Χρήστος Χουσμεκερίδης ‘84

ΒΙΛΕΣ

ΒΙΛΕΣ

http://www.heliades-molyvos.com
https://www.facebook.com/heliadesmolyvos
https://www.booking.com/hotel/gr/heliades-maisonettes.el.html
https://www.booking.com/hotel/gr/heliades-maisonettes.el.html
mailto:?subject=
https://housvillas4rent.com
mailto:?subject=
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VILLA SISSY
Μ Υ Κ Ο Ν Ο Σ

Πολυτελής βίλα στην τοποθεσία Κανάλια, στη 

Μύκονο, μόλις 2χλμ από την Χώρα. Φιλοξενεί 

10 άτομα και διαθέτει την δική της πισίνα και 

εξωτερικό χώρο για barbecue με θέα τη μικρή 

Βενετία. Προσφέρει τον δικό της χώρο parking 

καθώς και προσωπικό για την εξυπηρέτηση 

των ενοικιαστών. 

Προσφέρουμε έκπτωση 20% για τους 

απόφοιτους.

 Για περισσότερες πληροφορίες:

Email: christina.vou@hotmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 6945992481

 Χριστίνα Βουλγαράκη ‘13

ΒΙΛΕΣ

ΒΙΛΕΣ

WINTERFELL ESTATE
Α Ρ Α Χ Ώ Β Α

Το πολυτελές σπίτι βρίσκεται σε συγκρότημα 

κατοικιών στο κοσμοπολίτικο χωριό της 

Αράχωβας. Κυριαρχεί το στοιχείο της πέτρας 

και η θέα προς το βουνό είναι εκπληκτική. 

Το σπίτι διαθέτει 6 master bedrooms με τα 

δικά τους μπάνια και μπορεί να φιλοξενήσει 

12 άτομα. Ειδικότερα, το Winterfell Estate 

διαθέτει τις εξής πολυτέλειες: εσωτερική 

πισίνα, χαμάμ, κάβα με μοναδική συλλογή 

κρασιών, μπιλιάρδο, πάρκινγκ και μεγάλους 

χώρους εσωτερικά και εξωτερικά. Εννοείται 

ότι στους επισκέπτες παρέχεται δωρεάν Wifi 

και δορυφορική τηλεόραση. Τέλος, υπάρχει 

πλήρης ασφάλεια και ιδιωτικότητα καθώς 

και φύλακας ο οποίος βρίσκεται 24 ώρες το 

24ωρο στο συγκρότημα.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:

Airbnb: https://www.airbnb.gr/rooms/19694860?source_impression_id=p3_1592270015_GjHD3XiCeqkar7zy&guests=1&adults=1

Booking: https://www.booking.com/hotel/gr/winterfell-estate.el.html

Expedia: https://www.expedia.com/Distomo-Arachova-Antikyra-Hotels-Winterfell-Estate.h34588153.Hotel-Information

HomeAway: https://www.homeaway.com/vacation-rental/p8859477

Κωνσταντίνος Σκαναβής ‘07

mailto:christina.vou%40hotmail.com?subject=
https://www.airbnb.gr/rooms/19694860?source_impression_id=p3_1592270015_GjHD3XiCeqkar7zy&guests=1&adults=1
https://www.booking.com/hotel/gr/winterfell-estate.el.html
https://www.expedia.com/Distomo-Arachova-Antikyra-Hotels-Winterfell-Estate.h34588153.Hotel-Information
https://www.homeaway.com/vacation-rental/p8859477
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MYGREEK- VILLA
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Η  Ε Ξ Ο Χ Ι Κ Ώ Ν  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ώ Ν

Η εταιρεία MYGREEK-VILLA προωθεί την ενοικίαση εξοχικών 

κατοικιών υψηλής ποιότητας σε όλη την Ελλάδα, για 

τουρίστες με απαιτήσεις από όλο τον κόσμο. Προβάλλει 1500 

βίλες και συνεργάζεται με το Traveller Made και την Marriott 

International.  

Οι βίλες είναι μοναδικές για τη θέση τους κοντά στη θάλασσα 

ή με απεριόριστη θέα, τον εξοπλισμό τους, με πισίνα και 

την αρχιτεκτονική τους.  Η εταιρεία δίνει πληροφορίες 

στους πελάτες για το τι θα επισκεφτούν και ενημερώνει για 

δυνατότητες πρόσθετων υπηρεσιών. Περιδιαβαίνοντας την 

ιστοσελίδα  www.mygreek-villa.com είναι σαν να κάνεις ένα 

όμορφο ταξίδι στην Ελλάδα.

Έκπτωση 10% για τους αποφοίτους.

Περισσότερες  πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα: www.mygreek-villa.com 

Σελίδα Facebook: www.facebook.com/MyGreekVillas 

Πληροφορίες και κρατήσεις: 

Email: info@mygreek-villa.com | Skype: mygreekvilla1 

Τηλέφωνα Βέλγιο: + 32 48 347 10 20 

 Ελλάδα: +30 697243 9115 

Μάριος Καμχής ‘65 

ΒΙΛΕΣ

https://www.mygreek-villa.com
https://www.mygreek-villa.com
https://www.facebook.com/MyGreekVillas
mailto:%20info%40mygreek-villa.com?subject=
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PERSONALITY  JOURNEYS
T A I L O R - M A D E  T R A V E L

Στο Jack & Jenny δημιουργούμε θεματικά ιστιοπλοϊκά ταξίδια εμπνευσμένα από μοναδικές 

και πρωτότυπες ιδέες με στόχο να συνδυάσουμε την ιστιοπλοΐα με ξεχωριστές δραστηριότητες.  

Γίνετε μέρος της ιστιοπλοϊκής σας ιστορίας, όπου κάθε ταξίδι είναι και μια λευκή σελίδα 

που σας προσκαλεί να γράψετε τη δική σας ναυτική περιπέτεια και να ανακαλύψετε τους 

κρυμμένους θησαυρούς του Αιγαίου.

Βιώστε περιπετειώδη ιστιοπλοϊκά ταξίδια, ιστορικές εξερευνήσεις, αστρο-ιστιοπλοΐα και yoga 

από ακτή σε ακτή.

Η ταλαντούχα ομάδα μας σχεδιάζει προσεκτικά τα ταξίδια σας, από τα κρυφά αγγυροβόλια, 

τα on-board γεύματα και όλες τις δραστηριότητες. Αφεθείτε και απολαύσετε το ταξίδι.

Οι απόφοιτοι του Κολλεγίου θα λαμβάνουν 15% έκπτωση από τα πακέτα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.youtube.com/watch?v=2DDj02JCGug

www.jack-jenny.com

Στέλιος Ζομπανάκης ‘08

JACK  &  JENNY
S A I L  T O  T E L L  T H E  S T O R Y

Η Personality Journeys 

δραστηριοποιείται τα τελευταία 

πέντε χρόνια στον τομέα του tai-

lor-made travel και των ναυλώσεων 

ιστιοπλοϊκών και μηχανοκίνητων 

σκαφών αναψυχής.

Στα πλαίσια του ταξιδιού σας, 

οργανώνουμε για σας μοναδικές 

δραστηριότητες όπως γευσιγνωσία 

κρασιού και ελαιόλαδου, culinary 

classes, πεζοπορία, ποδηλασία,κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες και 

προτάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας 

στο info@personalityjourneys.com ή 

επισκεφτείτε το site μας www.person-

alityjourneys.com και επωφεληθείτε 

από έκπτωση 10% στις υπηρεσίες μας 

αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΑΚΑ.

Ιωάννα Παπαδάτου-Ζωγράφου ‘03

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

https://www.youtube.com/watch?v=2DDj02JCGug
https://www.jack-jenny.com
mailto:?subject=
https://www.personalityjourneys.com
https://www.personalityjourneys.com
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Π Ρ Ο Σ  Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Η

MYKONIAN  WINDS
G R E E K  I S L A N D S

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: 

www.mykonianwinds.com

Προσφορά για  τους συναπόφοιτους : 

10% έκπτωση σε κάθε ενδεχόμενο ναύλο.

Ανδρέας Ζομπανάκης  ‘04

Ο καλύτερος τρόπος να επανακτήσει κανείς δυνάμεις είναι η αποκοπή από 

την καθημερινότητα και η απόλαυση της ομορφιάς που προσφέρουν τα 

ελληνικά  νησιά.

Η Mykonian Winds σας προσφέρει αυτή την δυνατότητα και σας προσκαλεί 

σε ένα ταξίδι χαλάρωσης, εξερεύνησης και απόλαυσης στο ολοκαίνουριο 

και πολυτελές Hanse 508 της εταιρίας. Περνώντας τις διακοπές σας στο 

σκάφος μας εξασφαλίζετε ένα συνδυασμό περιπέτειας, ελευθερίας, 

επαφής με τη φύση στα πιο απομονωμένα μέρη με όλες τις ανέσεις και την 

πολυτέλεια που προσφέρει το σκάφος μας.

Οι διακοπές επάνω σε ένα σκάφος όπου, εκ του Νόμου, 

τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής, στις σημερινές 

ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, εξασφαλίζοντας άνετες, 

ανέμελες, μοναδικές στιγμές χαλάρωσης για μικρούς-

μεγάλους είναι ανεκτίμητο αγαθό.

Εφόσον κάποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος 

ή να το διαθέσει σε συνεργάτες του για μερικές ημέρες, να 

έρθει σε επαφή μαζί μου για πληροφορίες. Για περισσότερες 

πληροφορίες:

www.lettouli.gr 

Σε όλους τους συναπόφοιτους παρέχεται έκπτωση 15%.

Μιχάλης (Μίκης) Πιαλόπουλος  ‘70

ΜΗΧΆΝΌΚΙΝΗΤΌ  ΣΚΆΦΌΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

http://mykonianwinds.com
http://www.lettouli.gr
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WHITE  SAILS
C A T A M A R A N

IΣΤΙΌΦΌΡΌ  ΣΚΆΦΌΣ 
B A V A R I A  4 6

Εξερευνήστε την κάθε γωνιά 

του ελληνικού αρχιπελάγους,   

ταξιδεύοντας με catamaran!

Η εταιρία  White Sails,  θα σας 

ταξιδέψει στους πιο ασυνήθιστους 

και μαγευτικούς προορισμούς των 

πανέμορφων Ελληνικών νησιών.  Ένας 

στόλος με ολοκαίνουργια catamaran 

σας περιμένει για να εξερευνήσετε νέα 

μέρη και να ζήσετε μία ολοκληρωμένη 

εμπειρία, συνδυάζοντας την ιστιοπλοΐα 

με την απαράμιλλη  άνεση. 

Ανακαλύψτε, Δοκιμάστε, Ζήστε!

30% έκπτωση σε όλους τους 

αποφοίτους για εβδομαδιαία 

ενοικίαση σκάφους. 

www.whitesails.com

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος ‘06

Προσφέρεται προς ενοικίαση για διακοπές εν πλω,  ιστιοφόρο σκάφος Bavaria 46 ναυπηγημένο τον Απρίλιο 

του 2020, με βάση τη μαρίνα Αλίμου.  

Αποφύγετε το συνωστισμό απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα μέσα στον ευρύχωρο εσωτερικό χώρο 

του σκάφους που μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 άτομα. Διαθέτει 4 καμπίνες, 3 W/C, άνετο σαλόνι και πλήρως 

εξοπλισμένη κουζίνα για να εξασφαλίσετε ό,τι χρειάζεστε εσείς και η παρέα σας. Δυνατότητα παροχής skipper. 

Τηλ: 6945493923

Στάθης Λιβιεράτος ‘99

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

https://whitesails.com
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Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Η  2  Ι Σ Τ Ι Ο Φ Ο Ρ Ώ Ν  Σ Κ Α Φ Ώ Ν

RIGINOS  YACHTS
L U X U R Y  Y A C H T I N G  A C T I V I T I E S  I N  G R E E C E

Riginos Yachts specializes in all luxury yachting activities in Greece, 

such as sale and purchase, chartering, marketing and management of 

the finest yachts in the world. With more than 30 years of expertise in 

several segments of the yachting industry, we can help you choose the 

ideal chartered yacht for your vacation. Our goal is to provide you with all 

the information needed in order to take the right decision. Over the past 

few years, we brought complementary fields of expertise into play in 

order to offer to our customer a holistic approach of luxury.

20% έκπτωση σε όλους τους αποφοίτους για εβδομαδιαία 

ενοικίαση μηχανοκίνητου σκάφους.

 

Pergamou 27 Str., 166 75 Glyfada, Greece 

Tel:  10 9621274, Fax:  210 9640160 

Email: charter@riginosyachts.com, 

Web: www.riginosyachts.com  

 Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος ’06

ΆΙΓΈΆΣ  &  ALAS

Στην εποχή που ο ναυτικός τουρισμός θεωρείται η πιο υγειονομικά 

ασφαλής διαμονή, μιας και τα σκάφη απολυμαίνονται πριν την χρήση 

και είναι αυτάρκη όσο αφορά την σίτιση με μηδαμινές επαφές με άλλα 

άτομα, οι εταιρίες Αιγεύς Νεπα και Ionian Fun Νεπα προσφέρουν 2 

ιστιοφόρα σκάφη προς ενοικίαση:

1. “Αιγέας” Beneteau Oceanis 46 με 8 beds, 2 WC, built ‘10

2. “ALAS” Lagoon Catamaran 42 με 8 beds, 4 WC, brand new!, built ‘20! 

Σημείωση: Το Catamaran Άλας θα είναι διαθέσιμο από 1 Αυγούστου και 

μετά, ολοκαίνουργιο!

Προσφορά μόνο προς τους απόφοιτους 15% έκπτωση από τον 

τιμοκατάλογο, με προϋπόθεση την επικοινωνία στο mail  

loumidas@yahoo.gr για επίτευξη της καλύτερης δυνατής 

εξυπηρέτησης.

Αντώνης Λουμίδης  ‘85

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

mailto:?subject=
https://www.riginosyachts.com
mailto:?subject=
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L I V E  A  U N I Q U E  S A I L I N G  E X P E R I E N C E

VERNICOS  YACHTS
Π Ώ Λ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Ν Α Υ Λ Ώ Σ Ε Ι Σ  Σ Κ Α Φ Ώ Ν  Α Ν Α Ψ Υ Χ Η Σ

H VERNICOS YACHTS, η πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία που εδραίωσε στη 

σκέψη του απαιτητικού τουριστικού κοινού το yachting στις ελληνικές 

θάλασσες, ιδρύθηκε το 1975 με στόχο και σκοπό την ανάπτυξη του 

θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας και τη δημιουργία ανάλογης υποδομής 

γι’ αυτό το σκοπό.

Οι δραστηριότητες της VERNICOS YACHTS συμπεριλαμβάνουν: πωλήσεις 

καινούργιων και μεταχειρισμένων σκαφών, ναυλώσεις σκαφών αναψυχής 

και τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 

μαζί μας στο:info@vernicos.gr 

ή επισκεφτείτε το site μας  https://vernicosyachts.com

Προσφέρουμε 10% έκπτωση σε όλους τους αποφοίτους για 

εβδομαδιαία ενοικίαση μηχανοκίνητου σκάφους.

Γιώργος Βερνίκος  ‘Χ68

BARCHETTA YACHTS

Ο πλούτος και η ποικιλομορφία των ελληνικών θαλασσών, το υψηλό 

ποσοστό ηλιοφάνειας, τα γοητευτικά νησιά και το πολυπρόσωπο τοπίο, 

καθιστούν την Ελλάδα τον ιδανικό προορισμό για ιστιοπλοΐα.Η εταιρεία 

BARCHETTA YACHTS με βάση τη μαρίνα Αλίμου, διαθέτει τα κάτωθι σκάφη:

1.  BARCHETTA (Jeanneau 49, 2006)

2.  BARCHETTA II (Lagoon 42, 2017)

3.  BARCHETTA III (Lagoon 42, 2018)

4.  BARCHETTA IV (Lagoon 46, 2020)

5.  ECLIPSEA (Saona 47, 2020)

Έκπτωση έως 50% για αποφοίτους!

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978331900

https://barchettayachts.com/

Σταύρος Χρυσοστάλης ‘86

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

mailto:?subject=
https://vernicosyachts.com
https://barchettayachts.com


YACHTWAYS
Y A C H T  C H A R T E R  &  V . I . P .  S E R V I C E S  C O M P A N Y 

YACHTWAYS, is a Yacht Charter and V.I.P. Services company based in 

Athens - Greece.

YACHTWAYS specializes in Yacht Chartering in Greece and the Med as 

well as the Caribbean and we have the ability to arrange every sin-

gle detail from the very first moment of the guest’s arrival until the 

very last.

We have also established an efficient network of top professionals 

and offer a range of personalized and exclusive high quality servic-

es 24/7. 

Our staff has served the yachting industry and has the experience to 

handle every request with reliability, confidentiality, efficiency, and 

the highest level of professionalism.

Top quality dresses all products we suggest and all services we per-

form.  

    

For details you are welcome 

to visit our web site:

www.yachtways.com

T. (+30)210 9802690 

F. (+30)210 9802934

M. (+30)6985 550557

E-mail:info@yachtways.com

Έλενα Γκιουρτζίδου  ‘88

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

https://www.yachtways.com
mailto:?subject=
mailto:?subject=


Εστίαση

Pure Juice bar

The Plant Kingdom

Καλάμια

Ypanema
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PURE  JUICE  BAR
Α Θ Η Ν Α

Θέλεις το καθημερινό σου φαγητό να στο ετοιμάζουν μοναδικοί & 

υπέροχοι σεφ με τις καλύτερες βιολογικές πρώτες ύλες και νόστιμο 

νόστιμο να στο φέρνουν στο γραφείο, στο σπίτι ή σε όποιο τυχόν 

εξωτερικό ραντεβού σου;

Με πολλή αγάπη για όλο το αποτέλεσμα που φέρνουμε, 

δημιουργήσαμε την πρώτη στην Ελλάδα υπηρεσία διανομής υγιεινής 

φυτικής πλήρης διατροφής. 

Με προπαραγγελία μόνο και με διαφορετικά πακέτα διατροφής με το 

μήνα κάνουμε διανομή σε όλη την Αθήνα. Healthy meal plans λοιπόν 

για απώλεια βάρους, detox,  συντήρηση & διατροφή για αθλητές.

www.theplantkingdom.gr  

www.instagram.com/theplantkingdom

Φρύνης 1 Π. Φάληρο 210 9332288

Τζώρτζης Κασιμάτης ‘91

THE  PLANT  KINGDOM
A Θ Η Ν Α

Στο Pure Juice bar, στο Κολωνάκι, δίνεται 

έμφαση όχι μόνο στη νόστιμη γεύση αλλά 

και στη θρεπτική αξία του κάθε γεύματος, 

όπως και στην ευεργετική δράση των 

συστατικών του.  Ασπαζόμαστε τον όρο του 

‘clean eating’ σε κάθε μας παρασκευή. 

Δηλαδή τον τρόπο διατροφής που βασίζεται 

σε λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα, σε 

τρόφιμα που βρίσκονται όσο πιο κοντά στη 

φυσική τους μορφή, χωρίς την προσθήκη 

συντηρητικών.  

www.purejuicebar.gr

Σίνα 21, Κολωνάκι, 

Αθήνα 10680,

213 0363671

Γιαννιτσοπούλου 10, 

Γλυφάδα 16674,

210 9680013

Θάνος Μονδάνος ‘02

Δημήτρης Λαδάς ‘02

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ

https://theplantkingdom.gr
https://www.instagram.com/theplantkingdom/
http://www.purejuicebar.gr
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Λ Ο Υ Τ Ρ Α Κ Ι

ΚΆΛΆΜΙΆ
Κ Ο Υ Φ Ο Ν Η Σ Ι

Στο εστιατόριο-μπαρ Καλάμια  

προσφέρουμε ένα εκτενές 

μενού σε πρωινό, brunch, 

burgers, quesadillas, σαλάτες, 

γλυκά και ποτά-cocktail. 

Σχεδόν όλα τα προιόντα 

είναι δικής μας έμπνευσης, 

προετοιμάζονται από εμάς 

με ιδιαίτερη έμφαση σε 

πρώτες ύλες από  Έλληνες 

παραγωγούς, προιόντα για 

Vegan, Gluten-Free, κλπ.

Απόστολος Αυλωνίτης  ‘92

Το Ypanema λειτουργεί από το 2006 στη μαγευτική Λιμνοθάλασσα 

Ηραίου, μόλις 20χλμ από το Λουτράκι ως εστιατόριο και beach bar με 

οργανωμένη παραλία, θαλάσσια σπορ και υπαίθριες δραστηριότητες 

αναψυχής, καθώς και ως χώρος διοργάνωσης κοινωνικών και  

εταιρικών εκδηλώσεων.

Το ειδυλλιακό περιβάλλον του Ypanema με την μαγευτική παραλία 

που μοιάζει με νησί,  αποτελεί ιδανικό προορισμό για ημερήσιες 

αποδράσεις, αλλά και πολυήμερες διακοπές χαλάρωσης & 

διασκέδασης για παρέες και οικογένειες, σε συνδυασμό με διαμονή 

στα ξενοδοχεία της περιοχής. 

Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε παρέχοντας  έκπτωση αξίας 10% 

για τους συναπόφοιτους, έπειτα από τηλεφωνική κράτηση.

www.ypanema.gr

Σπύρος Καραβούλης ’85

YPANEMA

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΕΣΤΙΑΣΗ

https://www.ypanema.gr/en/
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DIVING  STORE
Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Τ Α Δ Υ Σ Ε Ώ Ν  -  Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  P A D I 

Water Sports 

(Σκι- Jet Ski - Flyboard - Sup - Φουσκωτά παιχνίδια κ.α.) .

Η διαδικασία της μάθησης, οι προκλήσεις της εκπαίδευσης 

και τα χαμόγελα των συμμετεχόντων, προσεγγίζοντας το στόχο 

τους, αποτελούν για εμάς, την ομάδα του Diving Store, την 

κινητήρια δύναμή μας ώστε οι δραστηριότητες στο δυναμικό 

περιβάλλον της Θάλασσας να γίνονται με μέγιστη ασφάλεια και 

απεριόριστη χαρά.

Ξεκινήσαμε πριν απο 25 χρόνια και συνεχίζουμε, διατηρώντας 

τις αρχές και τους στόχους μας αναλλοίωτους γνωρίζοντας 

στους ανθρώπους το στοιχείο που μας ορίζει, μας χαρακτηρίζει 

και μας εμπνέει, τη Θάλασσα.

 Προσφορά για  τους συναπόφοιτους :

10%  έκπτωση  στα Μαθήματα Κατάδυσης .

10% έκπτωση στα Water Sports  (Grand Resort Lagonissi).

Eπικοινωνήστε μαζί μας στο info@divingstore.gr  

ή στο 6932 080239 για να σας κλείσουμε θέση  

και για περισσότερες πληροφορίες. 

www.divingstore.gr

www.watersportslagonissi.com

Νάσος Κουρούμπαλης  ’87

DIVING

mailto:?subject=
http://www.divingstore.gr
https://www.watersportslagonissi.com
http://www.watersportslagonissi.com 
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ΠΌΜ TREKKING
Π Ε Ζ Ο Π Ο Ρ Ι Α

Ο ΠΟΜ Trekking διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία εκδηλώσεις  

οι οποίες συνδυάζουν πεζοπορία με εναλλακτικές 

δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να 

δουν τις υπέροχες φυσικές ομορφιές που έχει ο τόπος μας, να 

ανέβουν σε κορυφές, να διασχίσουν φαράγγια, να επισκεφθούν 

οινοποιεία, μουσεία, σπήλαια,  αρχαιολογικούς χώρους, να 

διανυκτερεύσουν σε καταφύγια, να κάνουν ποδηλασία και 

πολλά άλλα.

Επόμενη εκδήλωση: Γνωρίστε την Χίο από 26/6 εώς 30/6.

Επικοινωνία: Facebook ΠΟΜ TREKKING 

Tηλ. 6945416549

Γιώργος Μυλωνάδης ‘92

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Λ Ο Υ Τ Ρ Α Κ Ι

Η παιδική κατασκήνωση SPORTCAMP αποτελεί εδώ και 40 χρόνια, 

την κορυφαία επιλογή των παιδιώνπου αγαπούν τον αθλητισμό. Κάθε 

καλοκαίρι προσφέρει  μια συναρπαστική εμπειρία ζωής μέσα από 

πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα και μοναδικές δραστηριότητες υπό 

την επίβλεψη των έμπειρων στελεχών. Οι σύγχρονες και ασφαλείς 

εγκαταστάσεις της Sportcamp βρίσκονται στην καρδιά της φύσης, 

μόλις 5 χλμ από το Λουτράκι.

www.sportcampkids.gr

Παρέχεται έκπτωση 10% σε παιδιά αποφοίτων. 

Τηλ. επικοινωνίας: 27440 66860.

Σπύρος Καραβούλης  ’85 

SPORTCAMP  KIDS

SPORTCAMP

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Facebook+%CE%A0%CE%9F%CE%9C+TREKKING&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.sportcampkids.gr
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