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“GRANDE DAME” 
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ΟΝΕΙΡΙΚΑ ΝΥΦΙΚΑ 
ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

ΔΕΞΙΩΣΗ
ΓΑΜΟΥ 

35 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
OI ΩΡΑΙOΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 
& ΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ
ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΑΡΤΥ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ!
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Vassilis Emmanuel Zoulias

Atelier Haute Couture Ακαδημίας 4, Κολωνάκι, τηλ.: 2107225613

www.vassiliszoulias.gr
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Vassilis Emmanuel Zoulias

Atelier Haute Couture Ακαδημίας 4, Κολωνάκι, τηλ.: 2107225613
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LET IT GLOW
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www.erifilli.com


Cymbeline Athens: Σκουφά 10, Κολωνάκι 10673 1ος όροφος, Τηλ. 210 36 36 733

Οίκος Νυφικών Φωτεινή: Κανακάρη 84-86, Πάτρα 26221, Τηλ.: 2610 223 121

www.cymbelineathens.gr
https://www.facebook.com/cymbelineathens             https://www.instagram.com/cymbelineathens

www.cymbelineathens.gr




Λεωφ. Υμηττού 175, 11632, Παγκράτι

210 7560297

www.elenasoulioti.com
info@elenasoulioti.com

www.elenasoulioti.com
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αθώς το ελληνικό καλοκαίρι έφτασε για να μας φτιάξει τη διάθεση και να μας ξε-
σηκώσει, βυθίζοντας την ψυχή και βλέμμα μας στο βαθύ μπλε της θάλασσας και στο
λυτρωτικό φως του ήλιου, το τεύχος του WHITE WEDDING που κρατάτε στα χέρια
σας έρχεται να σας παρασύρει σε ένα ξεχωριστό ταξίδι αισθήσεων!

Υπέροχες φωτογραφίσεις θα σας μαγέψουν και θα σας ταξιδέψουν  σε τοπία ιδιαίτερα, με υπέ-
ροχες νυφικές δημιουργίες που θα μετατρέψουν το γάμο σας σε ένα τρυφερό παραμύθι.  Πα-
ράλληλα, αξεσουάρ με στυλ θα συμπληρώσουν μοναδικά την νυφική σας εμφάνιση.  Εξέχουσες
προτάσεις art de la table έρχονται να χαρίσουν κομψότητα και πολυτέλεια στον σχεδιασμό
του γάμου σας και να προβάλλουν τις τάσεις, πάντα με γνώμονα το διαχρονικό, το αξεπέραστο.

Περιηγηθείτε σε κορυφαίους χώρους υψηλών προδιαγραφών και ανακαλύψτε τον ιδανικό για
εσάς  χώρο ή κτήμα που θα φιλοξενήσει την ευτυχία σας και το πιο αξέχαστο πάρτυ της ζωής
σας.  Διακεκριμένα catering σας προτείνουν τις γεύσεις και τα μενού για την γαμήλια δεξίωση
ώστε να υποδεχτείτε τους καλεσμένους σας όπως πραγματικά τους αξίζει.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται στην Κρήτη και στη Σαντορίνη για να ανακαλύψετε δύο από τους δη-
μοφιλέστερους παγκόσμιους  destination wedding  προορισμούς. Η «Grande Dame του Αι-
γαίου», η Κρήτη και η «Μέκκα» των destination weddings, Σαντορίνη σας προσκαλούν, σας
σαγηνεύουν και σας μαγεύουν με ηλιοβασιλέματα, απέραντες μοναδικές παραλίες, υπερπολυ-
τελή ξενοδοχεία, παράδοση, υψηλή γαστρονομία, για να ζήσετε το δικό σας ξεχωριστό πα-
ραμύθι.

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έρχεται να δώσει μία νότα αισιοδοξίας και χαράς καθώς
αργά αλλά σταθερά απεγκλωβιζόμαστε από τον κλοιό της πανδημίας, έχοντας βιώσει όλοι μία
περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, τόσο για εσάς τους μελλόνυμφους, όσο και για όλους όσους πε-
ρικλείει ο χώρος του γάμο. Με βήματα σταθερά, είμαστε έτοιμοι να ονειρευτούμε και πάλι! Να
χαρούμε και να γιορτάσουμε αυτό που όλοι μαζί τόσο στερηθήκαμε … 

Οι σελίδες του White Wedding θα βάλουν αέρα στα πανιά σας και θα σας κάνουν να γευτείτε
με όλες σας τις αισθήσεις ένα γλυκόπιοτο ...summerwine…

K
editorial
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SIGNATURE COLLECTION
by AAZRIA

ww.aazria.com


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ 
CONSTELLATION PUBLISHING

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
CONSTELLATION PUBLISHING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δέσποινα Κοντούδη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ιωάννα Λυμπεροπούλου

ΣΥΝΤΑΞΗ
Λένα Γκόβαρη

FASHION EDITOR
Nayo P.

FASHION ASSISTANT
Ανθή Ζάχου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
CREATIVE POINT

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Κατερίνα Παυλοπούλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
studiom.gr - Λάμπρος Μέντζος 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Μαρία Αυγερινού

Δέσποινα Ψαρούδη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
CONSTELLATION PUBLISHING

www.whitewedding.gr

Ε-mail: info@whitewedding.gr

Copyright
Περιοδικό White Wedding 

CONSTELLATION PUBLISHING

Υπεύθυνος κατά το νόμο:
CONSTELLATION PUBLISHING
Απαγορεύεται κατά το Ν. 2121/1993 και κατά

τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί
με το Ν. 100/1975) η αναδημοσίευση και γενικά

η αναπαραγωγή -ολική, μερική, περιληπτική-, η κατά 
παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου 

του περιοδικού White Wedding με οποιοδήποτε μέσο 
ή τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο),
άνευ της προηγούμενης έγγραφης άδειας του εκδότη.

ΜΟΔΑ

68. Luxury by the Sea – Η αύρα της θάλασσας
ενώνεται με την πολυτέλεια

38. Statement Accents – Τα ακαταμάχητα αξεσουάρ 
της σεζόν, για τις στιγμές που τόσο ονειρευόμαστε!

106. Nostalgic Elegance – Retro chic και νοσταλγία
μετουσιώνονται σε σύγχρονες δημιουργίες

82. Dream Prelude – Μια έκρηξη χρωμάτων και
στυλιστικής υπεροχής ζωγραφίζονται σαν 
πίνακας τέχνης στην μεγαλοπρέπεια του 
ατίθασου τοπίου.

DESTINATION WEDDINGS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

116. Demetrios – Where dreams begin and style is forever

119. Elena Soulioti – Aethereal & Elegant

118. Mary Theotoki – Bridal Collection 2021 Luxury Collections

117. Max Mara – Contemporary Romantics

64. Jim Labraco – Floral Arts

64. Anastasia Thiveou – Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών στο Πόρτο Χέλι

52. Design by Nikos – Chic Δημιουργίες με αισθητική που απογειώνει 
τη νυφική εμφάνιση

80

36

104
REAL WEDDINGS – STYLED SHOOTS

54. George & Evgenia – Ένας γάμος με
αέρα Τοσκάνης

58. Passion for ART – Φωτογράφιση στο 
δάσος των Κενταύρων

124. Destination Γάμος Κρήτη – Στην “Grande
Dame” του Αιγαίου

140. Dreamy Weddings in Santorini

SPICY BITES – Το γαμήλιο μενού πρέπει να 
αντικαταπτρίζει  την προσωπικότητα του ζευγαριού
OΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS – πληρότητα 
γεύσεων και υπηρεσιών
INTERCATERING – Eκλεπτισμένες γεύσεις που 
μετατρέπουν το γαμήλιο μενού σε γαστρονομικό ταξίδι

60. Τhe Dot Project – Γήινα vibes 
με Τerracota & Terrazo

62. Γιώργος & Μαρία – Ένας κομψός και 
παραμυθένιος γάμος στην Αθήνα

ΔΕΞΙΩΣΗ

156. 

158. 

160. 

ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΜΕΝΟΥ  
ΑΠΟ ΤΡΙΑ KOΡΥΦΑΙΑ CATERING

Photo: LAMBROS MENTZOS
Fashion Editor: NAYO P. 
Mke up: MARY ROKKOU 
Hair: FAIDONAS PAPAZOGLOU
Wedding Dress: DESIGN BY NIKOS
Florals: ANASTASIA THIVAIOU - 

LA FLEURISTE 
Venue: SEA SOUL LUXURY EVENTS 
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www.operafhouse.com


for the bride to be

www.whitewedding.gr


www.whitewedding.gr

wedding
intelligence 
ONLINE

M A G A Z I N E

www.whitewedding.gr


451 Vouliagmenis Avenue, Ilioupoli Athens 163 46 Tel. +30 2109680136   |  info@annaveneti.com

www.annaveneti.com

www.annaveneti.com


annavenetiatelier annaveneti/

www.annaveneti.com


www.marytheotoki.com


www.marytheotoki.com




Rodou 172, Athens 104 43, tel.:  210 5137442

www.vikatou.gr

www.vikatou.gr




Γάμος - Βάπτιση - Οργάνωση

Ελ. Βενιζέλου 186, Π. Φάληρο  |  Τ: 210 9850617,  F: 210 9812025   |   E-mail: info@jennifers.gr   

www.jennifers.gr

www.jennifers.gr




www.helenakyritsi.gr


Photographer: Lambros Mentzos  
Fashion Editor: Nayo P 

AQUAZZURA 
ENNY MONACO
Δερμάτινα πέδιλα 
διακοσμημένα με
πολύτιμες πέτρες

PELLEGRINO, ENNY MONACO
Δερμάτινος φάκελος με μεταλλικές λεπτομέρειες

STATEMENT
ACCENTS
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CHRISTIAN LOUBOUTIN, ENNY MONACO
Δερμάτινες γόβες με διπλό πλέγμα:

Τα ακαταμάχητα αξεσουάρ
της σεζόν, για τις στιγμές
που τόσο ονειρευόμαστε!
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THANASIS ANDRIOTIS
Δερμάτινα mules και δερμάτινη μεταλλική τσάντα

ROMANTIC
GLAMOUR
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451 Vouliagmenis Avenue, Ilioupoli Athens 163 46 Tel. +30 2109680136   |  info@annaveneti.com 

www.annaveneti.com
annavenetiatelier annaveneti/

www.annaveneti.com


THANASIS ANDRIOTIS
Δερμάτινα πέδιλα και φάκελος
από βελούδο

COLOR
CLASSICS
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www. e l e n a s o u l i o t i . c o m

www.elenasoulioti.com


MAXMARA
Γόβες από μεταξωτό σατέν και

στέκα διακοσμημένη με κρύσταλλα

SUBLIME
ELEGANCE
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Agiou Dimitriou 26, Psyrri- Athens
T. +302130052111,  M. +306977215576

www.savranicreations.gr
E. savranicreations@yahoo.com

Savranicreations

www.savranicreations.gr


SAVRANI CREATIONS
Πέδιλα και στέμμα διακοσμημένα με πολύτιμες πέτρες

LACE 
& SPARKLE
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n Σιτεμπόρων 36 (SHOW ROOΜ)
n Αντ. Τρίτση 39 τηλ.: 26710 25507

n Λεωφ. Βεργωτή 31, τηλ.: 26711 00500
Αργοστόλι Κεφαλονιάς

www.bosoni.gr

bosonis

bosonis.art

BosonisF

www.bosoni.gr


SAVRANI CREATIONS
Πέδιλα και στέμμα διακοσμημένα με πέρλες

SENSATIONAL 
WHITES
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Τσακάλωφ 30, Κολωνάκι   ||   Τηλ.: 210-7229141, 6955 510927  ||        THANASIS ANDRIOTIS         @thanasisandriotisofficial

www.thanasisandriotis.com

www.thanasisandriotis.com


PANOS PAPADOPOULOS
Πέδιλα από δέρμα και σατέν

PINK
CHAMPAGNE
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Κολοκοτρώνη 29, Αθήνα 10562  | Tηλ.: 211-0130840  | E-Mail: info@magisses.gr

www.magisses.gr

Ανακαλύψτε τις συλλογές μας σε επιλεγμένα καταστήματα & event planners σε όλη την Ελλάδα.

www.magisses.gr


ã{|àx παρουσίαση

Διακριτικά θηλυκά, εξαιρετικά
chic και αδιαμφισβήτητα δια-
χρονικά, δίνουν την  αί-
σθηση ότι μπορούν να
ταιριάξουν σε κάθε πλαίσιο,
προσφέροντας σε κάθε μέλ-
λουσα νύφη αυτό που πραγ-
ματικά επιθυμεί. 
Πίσω από κάθε νυφική δημι-
ουργία του atelier Design by
Nikos, βρίσκεται η σχολα-
στική και λεπτομερής ενα-
σχόλησή  με το σώμα, τις
ανάγκες, τις απαιτήσεις, τον
χαρακτήρα κάθε νύφης ξεχω-
ριστά. Αυτό, σε συνδυασμό
με τα υψηλής ποιότητας υφά-

σματα και την γαλλική Haute
Couture τεχνική αποτελούν
το τρίπτυχο της μυστικής
συνταγής. Φίνες δαντέλες,
swiss dot, αιθέρια τούλια και
ανάγλυφα floral, αποτελούν
τις αγαπημένες πρώτες ύλες
του Νίκου Σιδηρόπουλου για
εξαιρετικά νυφικά, μοναδικής
αισθητικής και ποιότητας. 
Τα νυφικά του atelier Design
by Nikos αναδεικνύουν με
έναν μοναδικό τρόπο τη γυ-
ναικεία σιλουέτα. Χαρακτηρι-
στικά στοιχεία όλων των
νυφικών του συλλογών είναι
ο ρομαντισμός, η θηλυκό-

ChicΔΗΜΙΟΥΡΓIΕΣ
Mermaid, Ball, πολυτελή μποέμ αλλά και ξεχωριστά νυφικά στυλ βικτωριανής εποχής,
όλα τους τόσο ιδιαίτερα και διαφορετικά μεταξύ τους συνθέτουν την «πολυμορφική»

αλλά ταυτόχρονα μοναδική νυφική συλλογή Design by Nikos. 

DESIGN BY NIKOS

ΜΕ AIΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΥ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ
ΤΗ  ΝΥΦΙΚΗ  ΕΜΦΑΝΙΣΗ
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τητα και ο δυναμισμός, πάντα
σε υφάσματα εξαιρετικής ποι-
ότητας και μοναδικής ραφής.
Σύμφωνα με τον σχεδιαστή,
τα ρούχα του απευθύνονται σε
δυναμικές γυναίκες που ξέ-
ρουν τί θέλουν και πώς να το
αποκτήσουν διατηρώντας ταυ-
τόχρονα τον ρομαντισμό και
τη θηλυκότητά τους. 
Στην ερώτησή μας για το πώς
φαντάζεται και τί προτείνει στις
νύφες του ο Νίκος Σιδηρό-
πουλος απαντά: «Θέλω μία
φίνα και φρέσκια παρουσία που
να νιώθει άνετα μέσα στο νυφικό
των ονείρων της. Σαφώς τα αξε-
σουάρ όπως και το νυφικό γο-
βάκι-πέδιλο συμπληρώνουν την
εικόνα της, αλλά και μία ιδιαίτερη
κουάφ μπορεί να την απογειώσει
στιλιστικά. Άλλες λεπτομέρειες
που πρέπει να προσέξει είναι ένα
σωστό make-up που να ταιριάζει
στα χρώματά της και ένα χτένι-
σμα που να αναδεικνύει τα ωραία
στοιχεία του προσώπου της».  
Όσο για τον τρόπο με τον
οποίο προσεγγίζει τις πελάτισ-
σές του και τις συμβουλές που
τις δίνει, μας εξηγεί: «Υπάρ-
χουν νύφες που από την πρώτη
στιγμή ξέρουν τί θέλουν και
άλλες που πρέπει να το ανακα-

λύψουμε μαζί. Και στις
δύο περιπτώσεις, μέσα
από την εμπειρία μου
στον χώρο αλλά και την
γνώση μου για την ψυ-
χοσύνθεση της γυναίκας,
μπορώ να πετύχω το κα-
λύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα. Εξάλλου, ό,τι
επιμελούμαι ο ίδιος είναι
ο καλύτερος πρεσβευτής
της δουλειάς μου».

DESIGN BY NIKOS 
Νίκος Σιδηρόπουλος

Ανατ. Θράκης 71 - Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 947 014, 6932 375 332

e-mail: info@designbynikos.gr
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Είμαστε η Σοφία και η Τόνια, τα πρόσωπα πίσω από το Gingerlab.
Μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας, στον κλάδο της διακόσμησης,
συνειδητοποιήσαμε, ότι ήταν γραφτό να δημιουργήσουμε μαζί, κάτι ξε-
χωριστό. Είμαστε και οι δύο απόφοιτες τμημάτων αρχιτεκτονικής εσωτε-
ρικών χώρων, διακόσμησης και γραφικών τεχνών.
Η δημιουργική μας φύση, το πάθος για το σχεδιασμό, η εκλεπτυσμένη αι-
σθητική μας και ο ενθουσιασμός μας απέναντι σε κάθε ιστορία αγάπης
ήταν η μαγική συνταγη για τη δημιουργία του Gingerlab.

Το Gingerlab παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διοργάνωσης, διαχείρι-
σης και συμβουλευτικής για κάθε είδους εκδήλωση. Σας εγγυόμαστε οτι η
προσωπικότητα και η μοναδικότητά σας θα αντανακλάται σε κάθε πτυχή
της διοργάνωσης, από τη γραφική ύλη, τα έπιπλά, τα ιδιαίτερα σερβίτσια,
τα πρωτότυπα αναμνηστικά δώρα, το φωτισμο, το θέμα, τα χρώματα, τα
λουλούδια, τη μουσικη μέχρι την τελευταία πινελια.

Είμαστε πάντα δίπλα σας παρέχοντάς σας εξατομικευμένες υπηρεσίες. Απο-
σαφηνίζουμε τις ανάγκες σας, με σκοπό, να δημιουργήσουμε μια μονα-
δική εμπειρία για εσάς. Κάνουμε πραγματικότητα ό,τι έχετε ονειρευτεί, για
τις πιο ξεχωριστες σας στιγμές είτε είναι στη Αθήνα, την Πελοπόννησο ή
σε κάποιο από τα εκπληκτικά νησιά του Αιγαίου ή του Ιονίου.

GINGERLAB
E-MAIL: info@gingerlabevents.com 

PHONE:  (+30)21118 45 976, Katti Sofia+306938608232, Kouneli Tonia +306977982276

www.gingerlabevents.com

ã{|àx style
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GEORGE
& EUGENIA

ε μια δύσκολη εποχή, τα όνειρα και η αγάπη όχι μόνο
δεν μπορούν να περιοριστούν αλλά επιβάλλεται να πραγ-
ματοποιούνται! Επιτρέψτε στη φαντασία σας να ξεδι-
πλώσει την πιο όμορφη ιστορία. Σας προτείνουμε το
απόλυτο σκηνικό ενός ρομαντικού micro-wedding υψη-
λής αισθητικής για τα μάτια των λίγων, εκλεκτών καλε-
σμένων σας. Ελάτε να κάνουμε ένα ρομαντικό ταξίδι

ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, με αέρα Τοσκάνης, βγαλμένο από
μια άλλη εποχή, τοποθετημένο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ένα
παραμυθένιο σκηνικό για τους αθεράπευτα ρομαντικούς! 
Με έμπνευση από τα πρώτα αρώματα της άνοιξης και τις απο-
χρώσεις των πρώιμων ανοιξιάτικων δειλινών, ξεκι νήσαμε να
δημιουργούμε μια ιστορία αγάπης, νεανικής αθωότητας και
ανεμελιάς. 

Σ
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ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ  
ΜΕ ΑΕΡΑ... 
ΤΟΣΚΑΝΗΣ
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Planning, Styling & Design: Gingerlab Event Management
Photographer: Christos Mavraganis Visual Storytelling
Videographer: Authentic Wedding Greece
Wedding Gown: ANEM Collections-Anna Anemomilou
Groom's Attire: Sur Mesure
Dinnerware: Verona Events
Bridal head piece & shoes: Savrani Creations
Men shoes: NAK Shoes
Stationery: Atelier Invitations
Jewelry: Aelia Crafts
Hairstyling: Hairstyles by Evi Patsiatzi
Flowers: Frezia Flowers
Wedding Cake: Poulette Heritage Desserts
Furniture: TORE Event Furnishing
Deco props: Prop Deco Rentals
Venue: Ktima Hatzi
Bridal nails: Basecoat Beauty Room
Car: Classic Wedding Cars Greece
Model: Iwanna Kalogirou
Mua: Eua Dimitrakopoulou White Wedding l 57

Η χρωματική παλέτα βασίστηκε σε πα-
στέλ αποχρώσεις του ροζ και του σιελ,
με λευκές λεπτομέρειες, τόσο στα κο-
σμήματα, την γραφική ύλη και τα λου-
λούδια, όσο και στο γαμπριάτικο
κοστούμι. Για τις συνθέσεις αλλά και
τη νυφική ανθοδέσμη, επιλέχθηκαν
ροζ παιώ νιες, λευκός λυσίανθος και
βιολέτες, σιέλ ορτανσίες, ενώ δεν έλει-
ψαν και τα all time classic λευκά και
ροζ τριαντάφυλλα.
Τα διακοσμητικά στοιχεία κινήθηκαν
στις αποχρώσεις του χρυσού, δίνον-
τας έναν αέρα πολυτέλειας και έδεσαν
αρμονικά με τις λευκές και ροζ πορσε-
λάνες του νυφικού τραπεζιού.
Οι ψάθινες λεπτομέρειες των επίπλων
και τα λευκά λινά υφάσματα, όπως και
η vintage Mercedes του ’55 ολοκλη-
ρώ νουν το ρομαντικό σκηνικό.
Ο γάμος αυτός αποδεικνύει ότι τα
όνειρα δεν έχουν περιορισμούς, αρκεί
να επιλέξετε τους κατάλληλους αν θρώ-
πους που θα τους δώσουν μορ φή!



Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αχαΐα, σε έναν τόπο που λούζε-
ται από φώς. Αγάπησα την φύση, τα ηλιοβασιλεματα, τα χρώ-
ματα που υπήρχαν παντού γύρω μου.
Η φύση είχε πάντα την ιδιότητα να με μαγεύει με την δύναμη και
την ομορφιά της… ευμετάβλητη… την μία φιλόξενη και την άλλη
σκληρή και απρόσιτη… Έμαθα να την αγαπώ να την σέβομαι και
να την δέχομαι σε οποιαδήποτε εκδοχή της και ειδικά στην δεύ-
τερη γιατί είναι αυτή που λίγοι μπορούν να δουν. Σε αυτές τις
στιγμές της αν βρεθείς κοντά της θα σε ανταμείψει με εικόνες μα-
γικές…
Μου αρέσει η κλασική ομορφιά και η κομψότητα μεσα απο  μια
φρέσκια και ανεπιτηδευτη έκφραση.
Πιστεύω στην διαχρονικότητα των εικόνων και στην ομορφιά
που κρύβεται στην απλότητα και αυτό προσπαθώ να φωτο -
γραφίζω στην καλύτερη του εκδοχή.

Passion for Art, Χαρά Γκοτσούλια
Κανακάρη 128, Πάτρα 262 21

Τηλέφωνο: 697 800 4052

www.passionforart.gr
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ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ  
ΣΤΟ «ΔΑΣΟΣ 
ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» Η Χαρά Γκοτσούλια υπηρετεί εδώ

και χρόνια την τέχνη της φωτογρα-
φίας, έχοντας αιχμαλωτίσει στα κλικ
της μοναδικές στιγμές, δημιουρ-
γώντας όμορφες αναμνήσεις που
συντροφεύουν για πάντα. 

Έχοντας μεγάλη εμπειρία, ευαισθη-
σία και άψογη αισθητική δημιουργεί
ξεχωριστές φωτογραφίες και αιχμα-
λωτίζει το συναίσθημα.. Αυτός είναι
ο και λόγος που με υπομονή περί-
μενε με την ομάδα της αρκετό καιρό
ώστε να πετύχει τις επιθυμητές συν-
θήκες για μια μαγευτική πραγματικά
φωτογράφιση. 
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Το δάσος της Φολόης, το “Δάσος των Κενταύρων” κατά την
μυθολογία είναι ένα μέρος που γοητεύει τον επισκέπτη από την
πρώτη στιγμή, καθώς κάθε εποχή είναι διαφορετικό. Αρκετές
φορές τον χειμώνα, λόγω τοποθεσίας, έχει ομίχλη. Έτσι ήταν

και την χειμωνιάτικη μέρα που η Χαρά Γκοτσούλια επέλεξε για να
πραγματοποιήσει την φωτογράφηση. Μετά από αρκετές ώρες
υπομονής και λήψεων στην βροχή κατάφερε να αποτυπώσει το
αποτέλεσμα που τόσο καιρό περίμενε και επιθυμούσε.

Design & event planner: Naiko Senses Events |    Μodel:  Lambrini Sai   |   Florals:  Naiko Senses Events   |   Bridal Dress: Michalakou Bridal |   Hair/MUA: Papazafiri Vasiliki
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THE DOT PROJECT επέλεξε το terrazzo, μια από τις τάσεις
στην διακόσμηση που θα μας απασχολήσουν το επόμενο
διάστημα και δημιούργησε μια styled wedding shoot
εμπνευσμένη από τους γήινους τόνους της Terracota
προτείνοντας μια χρωματική παλέτα, έξω από τα συνηθισμένα.

Οι γήινες αποχρώσεις του καφέ και του πορτοκαλί, συνδυά -
στηκαν αρμονικά με το μπλε του ουρανού δημιουργώντας ένα
εντυπωσιακά κομψό, μοντέρνο και συνάμα διαχρονικό
αποτέλεσμα.H
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ΓΗΙΝΑ VIBES ΜΕ TERRACOTA ΚΑΙ TERRAZZO

THE DOT PROJECT
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Planning and styling: The DOT Project
Photography: Dream On Photography
Flowers: Frezia Flowers Decor
Art de la table & Furniture: Verona Events
Cake & Desserts: The Cakers
Graphic design: Go Direct
Handmade ornamentals: A Piece of Greece
Print: Lithoprint graphic arts
Ceramics: Medley Athens
Pots: Kitantzis plants
Wedding wreaths: Katerina Kaliantami
Treat: Famelia bees
Venue: Ktima Irida

τηλ.: +30 6976 072917
e-mail: thedotproject.gr@gmail.com 
pinterest: thedotproject
instagram: the_dot_project



We are Trifonas and Elina, a husband and wife destination wed-

ding photographers team. Our company, Dream On Photogra-

phy, is based in Greece and UK but operates in any international

destination. Approaching to document your most special day as

it unfolds, with a natural but also artistic point of view, we create

candid and elegant photos, so that you can cherish every mo-

ment forever. Combining creativity, quality and professionalism,

Dream On Photography team will be there to capture every single

detail, helping you preserve the special moments that really matter.

Trifonas Trifonopoulos: Mob. +30 6945100474 
Elina Kokkali: Mob. +30 6980003748 

Santorini: +30 22860 85193
Athens: +30 210 9969132

London: +44 (0) 7864 047 349
E: yourdream@dreamonphotography.gr

www.dreamonphotography.gr

ã{|àx real weddings
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www.dreamonphotography.gr


Γιώργος & Άννα-Μαρία

Οφακός του Τρύφωνα Τρυφωνόπουλου από τη Dream on
Photography κατορθώνει να αιχμαλωτίσει εκ νέου ασύλ-
ληπτα ρομαντικά και παραμυθένια στιγμιότυπα από τη με-
γάλη μέρα δύο ερωτευμένων ανθρώπων που αποφάσισαν
να ενώσουν τις ζωές τους, της Άννας-Μαρίας και του
Γιώργου. 

Το ζευγάρι επέλεξε να ανταλλάξει όρκους πίστης και αγάπης
στον Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στο Κο-
λωνάκι. Η Άννα-Μαρία φόρεσε μια νυφική δημιουργία από
τη μπουτίκ Primalicia Bridal, σε γραμμή Α, με το μακρύ
πέπλο και την τιάρα στα μαλλιά της, δύο glamorous πινελιές.
Το σύνολο θύμισε πριγκίπισσα βγαλμένη από παραμύθι.

ΕΝΑΣ ΚΟΜΨΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟΣ
ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Η  D r e a m  O n  P h o t o g ra p h y  τ ο υ ς  α π α θ α ν α τ ί ζ ε ι  σ τ η ν  π ι ο  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή  μ έ ρ α  τ ο υ ς
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Φωτογραφία: Trifonas Trifonopoulos ( Dream on Photography)   |   Κοστούμι Γαμπρού: Giannetos   |   Βέρες: Cartier    |   Παπούτσια Γαμπρού: Valentino, Grigio    |   Νυφικό: Primalicia Bridal Boutique
Παπούτσια νύφης: Dior Boutique Athens   |   Make up: Olivia Sachinidou   |   Μαλλιά: Ioanna Methenioti    |   Γαμήλια τούρτα: Fresh Patisserie   |   Εκκλησία: I.N. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Κολωνάκι
Δεξίωση: The Albion   |   Λουλούδια: Paris Flowers    |   Προσκλήσεις: Πρωτότυπον |   Στέφανα: Ασημικά Ρούπας 

Ο Γιώργος προτίμησε ένα slim-fit
κοστούμι από τα καταστήματα
Giannetos, με παπιγιόν και λευκό
πουκάμισο, μια κλασική επιλογή που
απέδωσε και με το παραπάνω. 
Ο τόπος που επιλέχθηκε για τη γα-
μήλια φωτογράφιση ήταν το
Rooftop Hotel του St George
Lycabettus. Με φόντο την καρδιά
της Αθήνας και την πανοραμική θέα
που προσφέρει το ξενοδοχείο, ο
φωτογράφος συλλαμβάνει με το
φακό του την αγάπη και την τρυφε-
ρότητα στα μάτια των νεόνυμφων. 
Η δεξίωση του γάμου πραγματο-
ποιήθηκε στο πολυσυζητημένο
εστιατόριο The Albion, στο Νέο
Ψυχικό. Η όμορφη αυλή αποτέλεσε
το σκηνικό που φιλοξένησε το γα-
μήλιο δείπνο. Τα άνθη που κόσμη-
σαν κάθε τραπέζι ήταν μια
πανέμορφη σύνθεση από μπλε ορ-
χιδέες και λευκά τριαντάφυλλα. Ανά-
μεσα στο πλήθος των όμορφων
στιγμών που συνέλαβε ο φακός του
Τρύφωνα Τρυφωνόπουλου ήταν
και το χαμογελαστό ζευγάρι στο
μπαρ του The Albion, ανέμελοι και
ερωτευμένοι να γιορτάζουν την
έναρξη του κοινού τους βίου ενώ-
πιον οικογένειας και φίλων.
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JIM LABRACO FLORAL ARTS +30 6909157963   |   yelloforest@hotmail.com   |   yelloforest@gmail.com   |  IG: @jimlabraco 

www.jimlabraco.com

Ρομαντικές, μεσογειακές αλλά και μοντέρνες έως edgy,
έχουν όλες ως κοινό παρονομαστή υπέροχα χειροποίητα
σχέδια, εμπνευσμένα αποκλειστικά για την δική σας εκδή-
λωση. Ο ταλαντούχος Jim Labraco με τα μοναδικά λου-
λουδάτα σχέδιά του προκαλεί κάθε φορά δέος και
θαυμασμό στους καλεσμένους και όχι άδικα. Άλλωστε,
αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους, δημιουργικούς
ανθοδέτες και κάθε επαγγελματίας του χώρου, ενθουσιάζε-
ται με την ιδέα να συνεργαστεί μαζί του. 
Εμείς είχαμε την χαρά να συνεργαστούμε σ’ αυτό το τεύχος
για τις ανάγκες του editorial που φωτογραφήθηκε στα
Μάρμαρα Διονύσου. Είδαμε από κοντά τις κομψές δημιουρ-
γίες του, αποτέλεσμα που πηγάζει από το έμφυτο ταλέντο
του αλλά και από το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα ένα βήμα
πιο μπροστά από τις εξελίξεις και είναι ενημερωμένος για
όλες τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς ανθοδετικής. 
Πράος και νωχελικός όταν μιλά κανείς μαζί του, αλλά ακρι-
βώς το αντίθετο όταν έρχεται η στιγμή να εκτελέσει την
δουλειά του, ακόμα και αν οι συνθήκες είναι δύσκολες και
πιεστικές.  

JIM
LABRACO 

FLORAL ARTS
Ο Jimmy Λαμπρακόπουλος, εδώ και 30 χρόνια

κυριαρχεί στον χώρο της ανθοδετικής, παρέχοντας
εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε είδους εκδηλώσεις.

Με στόχο να ξυπνήσει τις αισθήσεις μας και να μας
κάνει να αναλογιστούμε την σχέση μας με την φύση,

δημιουργεί μοναδικές λουλουδένιες δημιουργίες. 

www.jimlabraco.com


Al. Panagouli 47, Nea Ionia  |  T. 215 5101121, 6972421929

photomad.gr         photomadvideo         photomad.gr        photomad

www.photomad.gr

Photography is our Passion

YouTube

www.photomad.gr
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ANASTASIA THIVEOU-LA FLEURISTE PORTO HELI
Τ.+30 27540 53483   |   +306983 595014

www.lafleuriste.gr

Ως ανερχόμενη και ταυτόχρονα σταθερή αξία στον χώρο της
ανθοδετικής και της  οργάνωσης luxury events, η Αναστασία
Θηβαίου  εξειδικεύεται στον σχεδιασμό μοναδικών θεμάτων
διακόσμησης με άποψη, στυλ, κομψότητα και προσοχή στη
λεπτομέρεια ώστε να αποτυπώνεται η ξεχωριστή προσωπικό-
τητα κάθε ζευγαριού.
Mε έδρα το Πόρτο Χέλι εξυπηρετεί και περιποιείται με
επαγγελματισμό ακόμη και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, με
υψηλές προδιαγραφές και γούστο, οποιοδήποτε και αν είναι
το budget. Oι premium υπηρεσίες αλλά και η πρόσβαση στα
ωραιότερα άνθη –καθώς το ιδιόκτητο La Fleuriste τροφο δο-
τεί με αμεσότητα όλα τα project και εvents– είναι η εγγύηση
ότι κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
Κομψή, δυναμική και απλά υπέροχη, είναι γνωστή στο Πόρτο
Χέλι, στις Σπέτσες και την ευρύτερη περιοχή, για την δημιουρ-
γική δουλειά της στην κάλυψη διαφόρων απαιτητικών events
τόσο για πελάτες στην Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, οι
οποίοι έρχονται να παραθερίσουν στις ονειρικές και πολυτε-
λείς βίλες της περιοχής. Η Αναστασία Θηβαίου είναι το αγα-
πημένο πρόσωπο των σαλονιών στο Πόρτο Χέλι, το δικό
τους πρόσωπο, που όλοι εμπιστεύονται. Χαρισματική, με
ευαισθησίες έχει έναν μοναδικό τρόπο να αντιλαμβάνεται 
τι ακριβώς θέλει κανείς ακόμα και όταν ο ίδιος δεν ξέρει τι
αναζητά.

ANASTASIA
THIVEOU

LA FLEURISTE
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της
ανθοδιακόσμησης, η Αναστασία Θηβαίου - 

La Fleuriste σχεδιάζουν, διακοσμούν 
και ομορφαίνουν τις σημαντικότερες 

στιγμές της ζωής σας! 

www.lafleuriste.gr


S G O B O U  4 9 0 8 3  C O R F U    / /    T E L . :  +  3 0  6 9 8 6 9 8 7 5 0 0

Κτήμα-Βαλσάμη

KTIMA VALSAMI
C o r F u

An elegant and verdant venue situated only 10 minutes away from the center of Corfu Town, awaits to host your most special
events. Rare and exquisite species of trees and foliage loom over its winding, stone- paved pathways, as cascading waters add to
the beauty of this natural paradise. Ktima Valsami can host up to 400 guests and provides private parking and use of a guest suite
for the duration of the event. Wedding Planning services are also available.

http://www.facebook.com/pages/%CE%9A%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%B7/


ΒΥ  ΤΗΕ

Design Concept & Styling: Anastasia Thiveou - LAFLEURISTE PORTO
HELI

Photographer: LAMBROS MENTZOS
Fashion Editor: NAYO P

Make up: MARY ROKKOU
Hair: FAIDONAS PAPAZOGLOU

Venue: SEA SOUL LUXURY EVENTS

Η αύρα της θάλασσας σαγηνεύει και ενώνεται 
με την πολυτέλεια, δημιουργώντας ένα θέαμα εκθαμβωτικό!



VIKATOU ΒRIDAL
Στράπλες νυφικό από κεντημένη δαντέλα, 

ολομέταξο τούλι και αποσπόμενα
balloon μανίκια VIKATOU ΒRIDAL



ELENA SOULIOTI 
Νυφικό από ολομέταξη οργάντζα 
κεντημένο με 3D λουλούδια και ζώνη 
με πιέττες από ολομέταξη οργάντζα 
ELENA SOULIOTI HAUTE COUTURE
Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS
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Tραπέζι γαμήλιας δεξίωσης σε χρώματα παστέλ και γαλάζιο
Πιάτα φαγητού σε vintage στυλ, επιχρυσα μαχαιροπιρουνα, ποτήρια κρασιού & νερού ΑΝΑSTASIA THIVEOU-LA FLEURISTE PORTO HELI

Florals LA FLEURISTE PORTO HELI
Toύρτα με γαλάζια λουλούδια ζωγραφιστά CAKE ME

Μπομπονιέρα κουτί με μονογράμματα ΜΑGISSES
Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS
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DEMETRIOS 
Νυφικό με μπούστο από βαμαβακερή 
δαντέλα και φούστα από ολομέταξο 
πουά τούλι DEMETRIOS
Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS



DESIGN BY NIKOS
Νυφικό φόρεμα απο ολομέταξη τούλινη  

κεντημένη δαντέλα DESIGN BY NIKOS

Aψίδα ceremony με φυσικά φυλλώματα
τριαντάφυλλα, ορχιδέες, λευκό pampas

ΑNASTASIA THIVEOU-LA FLEURISTE 
PORTO HELI

Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS



DEMETRIOS 
Νυφικό με μπούστο από βαμαβακερή
δαντέλα και φούστα από ολομέταξο 
πουά τούλι DEMETRIOS
Floral σύνθεση ΑΝΑSTASIA THIVEOU-
LA FLEURISTE PORTO HELI
Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS



White Wedding l 79

Kεντρικό γαμήλιο τραπέζι με πιάτα φαγητού σε vintage στιλ, σουπλά,
ποτήρια κρασιού & νερού, επίχρυσα μαχαιροπίρουνα, κηροπήγια
χάλκινα ΑFTER EIGHT EVENT RENTALS PORTO HELI
Floral επιτραπέζιες συνθέσεις ANASTASIA THIVEOU - LA FLEURISTE
PORTO HELI, Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS
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JENNIFER'S
Νυφικό από μεταξωτή δαντέλα και ολομέταξο πουά τούλι με off-shoulder μανίκια και εντυπωσιακή φούστα με βολάν JENNIFER'S

Αψίδα διακοσμημένη με φυλλώματα και λευκά άνθη ΑΝΑSTASIA THIVEOU-LA FLEURISTE PORTO HELI
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τριόρωφη τούρτα γάμου με ζωγραφιστά στο χέρι γαλάζια 
λουλούδια, CAKE ME 
Ποτήρια νερού, πιατέλα τούρτας, ΑΤ ΕVENT RENTALS
Venue, SEA SOUL LUXURY EVENTS

Ποτήρια κρασιού & νερού, πιάτα φαγητού AFTER EIGHT EVENT
RENTALS. Kορνίζα με αριθμό τραπεζιού, κρυστάλλινη μπομπονιέρα
κουτί μπιζουτιέρα ΑΝΑSTASIA THIVEOU - LA FLEURISTE PORTO HELI
Floral επιτραπέζια σύνθεση LA FLEURISTE PORTO HELI



Mενού δεξίωσης γάμου,
πρόσκληση δεξίωσης,

κάρτα τραπεζιού και
ευχαριστήρια κάρτα όλα

με μονογράμματα και
στεφάνι MAGISSES

Κρίκος πετσέτας 
φαγητού με

διακοσμητικό Αστερία
ΑFTER EIGHT EVENT

RENTALS

Πιάτα φαγήτού, ποτήρια
κρασιού & νερού,

μαχαιροπίρουνα, πετσέτα
φαγητού ΑFTER EIGHT

EVENT RENTALS
Επιτραπέζια Floral 

σύνθεση σε χάλκινη
βάση ΑΝΑSTASIA

THIVEOU - LA
FLEURISTE 

PORTO HELI

Νυφικό μπουκέτοANA-
STASIA THIVEOU-

LAFLEURISTE 
PORTO HELI

Προσκλητήριο γάμου 
& φάκελο, 

ευχαριστήρια κάρτα,
μπομπονιέρα κουτάκι,

όλα με στεφάνι και 
μονογράμματα

ΜΑGISSES
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JENNIFER'S
Νυφικό από μεταξωτή δαντέλα και ολομέταξο πουά τούλι με off-shoulder μανίκια και εντυπωσιακή φούστα με βολάν JENNIFER'S

Αψίδα διακοσμημένη με φυλλώματα και λευκά άνθη ΑΝΑSTASIA THIVEOU-LA FLEURISTE PORTO HELI



VIKATOU ΒRIDAL
Στράπλες νυφικό από κεντημένη δαντέλα, 
ολομέταξο τούλι και αποσπόμενα balloon 

μανίκιαVIKATOU ΒRIDAL
Nυφική ανθοδέσμη ANASTASIA THIVEOU- 

LA FLEURISTE PORTO HELI
Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS



Kεντρικό τραπέζι γαμήλιας δεξίωσης σε παστέλ, γαλάζιες και λευκές αποχρώσεις. Σερβίτσια φαγητού με vintage μοτίβο, 
επίχρυσα μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κρασιού & νερού, πετσέτες δεμένες με διακοσμητικό αστερία. 

Μπομπονιέρα κρυστάλλινησε στιλ vintage μπιζουτιέρας, Floral συνθέσεις ΑΝΑSTASIA THIVEOU - LA FLEURISTE PORTO HELI
Venue SEA SOUL LUXURY EVENTS
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Design Concept & Styling: MITHEO EVENTS
Photographer: LAMBROS MENTZOS

Fashion Editor: NAYO P
Make up: MARY ROKKOU

Hair: FAIDONAS PAPAZOGLOU

DREAM
INTERLUDE
Μια έκρηξη χρωμάτων
και στυλιστικής 
υπεροχής 
ζωγραφίζονται 
σαν έργο 
τέχνης με φόντο 
τη μεγαλοπρέπεια
του ατίθασου
τοπίου.



VASSILIS ZOULIAS
Στράπλες φόρεμα από 

πολύχρωμη παγιέταVASSILIS ZOULIAS

Bάζο LEGENDE, small, medium, large, BERNARDAUD
Σαμπανιέρα & stand K+T, PAVILLON CHRISTOFLE

Floral συνθέσεις JIM LABRACO
Έπιπλα ΤΟRE RENTALS
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Floral επιτοίχια κατσκευή ceremony & συνθέσεις τραπεζιού JIM LABRACO
Τραπέζι & παγκάγια από ψάθα με δερμάτινα μαξιλάρια TORE RENTALS
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MADE BRIDE BY ANTONEA
Νυφικό με μπούστο από ολομέταξο τούλι κεντημένο
με λευκά και ρόζ λουλούδια, marabou φτερά και 
φούστα με στρώσεις από ολομέταξο πουά τούλι
MADE BRIDE BY ANTONEA

Χειροποίητη κουάφ SAVRANI CREATIONS
Floral επιτοίχια κατασκευή ceremony και
συνθέσεις JIM LABRACO
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Τραπέζι  & παγκάγια με ψάθα και δερμάτινα μαξιλάρια TORE RENTALS
Σερβίτσια φαγητού,νερού και μαχαιροπίρουνα CHRISTHELLAS

Νυφικό με μπούστο από κεντημένη δαντέλα, απλικαρισμένη με ιριδίζουσα παγιέτα και κρύσταλλα και φούστα από ολομέταξο τούλι MADE BRIDE BY ANTONEA



IOANNIS KOKTSIDIS
Νυφικό από ολομέταξο τούλι 

κεντημένο με πολύτιμες πέτρες
IOANNIS  KOKTSIDIS (OPERAFHOUSE)
Τραπέζι με γυάλινη επιφάνεια και βάση

μαρμάρου ΤΟRE RENTALS
Eδέσματα γαμήλιου μενού ΟΛΟΝ FULL

FLAVOR EVENTS
Floral συνθέσεις JIM LABRACO
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Βάζο LEGENDE, large, BERNARDAUD CHRISTHELLAS
Floral σύνθεση JIM LABRACO



MARY THEOTOKI
Νυφικό από ολομέταξο mikado 
με απλικαρισμένη κεντημένη δαντέλα 
MARY THEOTOKI

Κηροπήγιο ARBORESCENCE, Christofle, 
CHRISTHELLAS 
Florals, νυφικό μπουκέτο JIM LABRACO



MADE BRIDE BY ANTONEA
Νυφικό με μπούστο από κεντημένη δαντέλα, 

απλικαρισμένη με ιριδίζουσα παγιέτα και
κρύσταλλα και φούστα από ολομέταξο τούλι

MADE BRIDE BY ANTONEA



Ποτήρι νερού & κρασιού 
OXYMORE, St.LOUIS, 

Πιάτο παρουσίασης 
EMAIL TAUPE, 

BERNARDAUD, 
Πιάτο φαγητού 
VEGETAL OR, 

BERNARDAUD, 
Μαχαιροπίρουνα 

ARIA BAGUE DOREE,
CHRISTOFLE, 

CHRISTHELLAS
Florals JIM LABRACO

Τραπέζι ΤORE RENTALS
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MADE BRIDE BY ANTONEA
Νυφικό με μπούστο από ολομέταξο τούλι κεντημένο με λευκά και ρόζ λουλούδια,marabou φτερά και φούστα 

με στρώσεις από ολομέταξο πουά τούλι  MADE BRIDE BY ANTONEA
Χειροποίητη κουάφ SAVRANI CREATIONS

Floral επιτοίχια κατασκευή ceremony και συνθέσεις, νυφικό μπουκέτο JIM LABRACO 



CYMBELINE
Στράπλες νυφικό από ιδιαίτερο 

ύφασμα, κουάφ CYMBELINE
Πέδιλο SAVRANI CREATIONS
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Κηροπήγιο ADIANTE,
St.LOUIS, 
Πιάτο παρουσίασης EMAIL
TAUPE, BERNARDAUD,
Πιάτο φαγητού VEGETAL OR,
BERNARDAUD, 
Ποτήρι νερού & κρασιού
OXYMORE, St.LOUIS, 
Κηροπήγιο LADY, St.LOUIS,
CHRISTHELLAS
Floral συνθέσεις 
JIM LABRACO
Έδεσμα γαμήλιου μενού
ΟΛΟΝ FULL FLAVOR
EVENTS



Ποτήρι κρασιού OXYMORE, St.LOUIS, πιάτο φαγητού ECUME MORDORE, BERNARDAUD, CHRISTHELLAS
Florals JIM LABRACO

Cocktail welcome drink ροζ & macarons OΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS
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CYMBELINE
Στράπλες νυφικό από ιδιαίτερο
ύφασμα, κουάφ CYMBELINE
Πέδιλο SAVRANI CREATIONS
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Πιάτο παρουσίασης EMAIL TAUPE, BERNARDAUD, Ταρτιέρα NEPTUNE, CHRISTOFLE, CHRISTHELLAS
Floral συνθέσεις JIM LABRACO

Eδέσματα γαμήλιου μενού ΟΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS
Tραπέζι με γυάλινη επιφάνεια και βάση μαρμάρου ΤΟRE RENTALS



MADE BRIDE BY ANTONEA
Νυφικό με μπούστο από ολομέταξο τούλι κεντημένο με λευκά και

ρoζ λουλούδια,  marabou φτερά και φούστα με στρώσεις από
ολομέταξο πουά τούλι MADE BRIDE BY ANTONEA

Χειροποίητη κουάφ SAVRANI CREATIONS
Floral επιτοίχια κατασκευή ceremony & συνθέσεις,

νυφικό μπουκέτο JIM LABRACO



MARY THEOTOKI
Νυφικό από ολομέταξο mikado με απλικαρισμένη 
κεντημένη δαντέλα MARY THEOTOKI
Nυφικό μπουκέτο JIM LABRACO
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(πανω αριστέρα) Ποτήρι νερού & κρασιού OXYMORE, St.LOUIS, CHRISTHELLAS, Florals JIM LABRACO
(πάνω δεξιά ) Πιάτο παρουσίασης EMAIL TAUPE, BERNARDAUD, Πιάτο φαγητού VEGETAL OR, BERNARDAUD, 

Μαχαιροπίρουνα ARIA BAGUE DOREE, CHRISTOFLE, CHRISTHELLAS
Tραπέζι ΤΟRE RENTALS

(κάτω αριστερά) Κηροπήγιο VEGA, St.LOUIS, Κηροπήγιο ADIANTE, St.LOUIS, Κηροπήγιο LADY, St.LOUIS, CHRISTHELLAS
Florals JIM LABRACO

(κάτω δεξιά) Πιάτο παρουσίασης ECUME BLANC, BERNARDAUD, Πιάτο φαγητού ECUME MORDORE, BERNARDAUD, CHRISTHELLAS
Florals JIM LABRACO

Εδέσματα γαμήλιου μενού ΟΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS



Floral σύνθεση JIM LABRACO
Ποτήρι νερού & κρασιού OXYMORE, St.LOUIS, 

Πιάτο παρουσίασης EMAIL TAUPE, BERNARDAUD, 
Πιάτο φαγητού VEGETAL OR, BERNARDAUD, 

Μαχαιροπίρουνα ARIA BAGUE DOREE, CHRISTOFLE, CHRISTHELLAS
Eδέσματα γαμήλιου μενού ΟΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS

Tραπέζι ΤΟRE RENTALS



Προσκλητήρια ATELIER INVITATIONS Νυφικό μπουκέτο JIM LABRACO
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Tραπέζι & παγκάκια με ψάθα και μαξιλάρια ΤΟRE RENTALS
Γκρι σκαμπό TORE RENTALS
Floral συνθέσεις τραπεζιού & επιτοίχια κατασκευή
ceremony JIM LABRACO

MADE BRIDE BY ANTONEA
Νυφικό με μπούστο από κεντημένη

δαντέλα,απλικαρισμένη με ιριδίζουσα 
παγιέτα και κρύσταλλα και φούστα 

από ολομέταξο τούλι,
MADE BRIDE BY ANTONEA



VASSILIS ZOULIAS
Στράπλες φόρεμα από πολύχρωμη παγιέτα VASSILIS ZOULIAS
Ποτήρια OXYMORE, St.LOUIS, Βάζο LEGENDE, SMALL, BERNARDAUD, CHRISTHELLAS.
Cocktail welcome drink OΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS
Florals JIM LABRACO
Έπιπλα ΤΟRE RENTALS



Floral κεντρική σύνθεση JIM LABRACO
Ποτήρι νερού & κρασιού OXYMORE, St.LOUIS, Πιάτο παρουσίασης EMAIL TAUPE, BERNARDAUD, Πιάτο φαγητού VEGETAL OR, BERNARDAUD, 

Μαχαιροπίρουνα ARIA BAGUE DOREE, CHRISTOFLE, CHRISTHELLAS
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Photographer: LAMBROS MENTZOS
Fashion Editor: NAYO P

Make up: MARY ROKKOU
Hair: FAIDONAS PAPAZOGLOU

Retro αίσθηση και νοσταλγία για την κομψότητα και το glamour

μιας άλλης εποχής, μάς γοητεύoυν καθώς το διαχρονικό τους στυλ 

μετουσιώνεται σε υπέρκομψες, σύγχρονες νυφικές δημιουργίες...

NOSTALGIC

ELE
GAN
CE
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DESIGN BY NIKOS
Deux pieces νυφικό με φόρεμα από 

τούλινη κεντημένη δαντέλα και εντυπωσιακή 
τούλινη φούστα DESIGN BY NIKOS
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VASSILIS ZOULIAS
Νυφικό από χειροποίητη

κεντημένη δαντέλα
VASSILIS ZOULIAS
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ACHILLEAS TAKTIKOS
Στράπλες νυφικό από ολομέταξο τούλι κεντημένο με χάντρες και πέρλα,

γάντια από ολομέταξο τούλι με κορδονέ λεπτομέρειες ACHILLEAS TAKTIKOS
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ERIFILLI
NIKOLOPOULOU

Νυφικό φόρεμα από μεταξωτό
σατέν με ασσύμετρα 

τελειώματα και κεντημένη
σαντιγύ δαντέλα στο μπούστο

ERIFILLI NIKOLOPOULOU
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ACHILLEAS TAKTIKOS  
Στράπλες νυφικό από ολομέταξο 
τούλι κεντημένο με χάντρες 
και πέρλα, γάντια από ολομέταξο 
τούλι με κορδονέ λεπτομέρειες 
και πέδιλα ACHILLEAS TAKTIKOS

White Wedding l 115



ERIFILLI NIKOLOPOULOU
Νυφικό φόρεμα από μεταξωτό σατέν με ασσύμετρα τελειώματα 

και κεντημένη σαντιγύ δαντέλα στο μπούστο ERIFILLI NIKOLOPOULOU
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HELENA KYRITSI
Νυφικό φόρεμα με ντεκολτέ 
και ανοιχτή πλάτη σε σχήμα V, 
φαρδιές τιράντες, σκίσιμο   
εμπρός από κορδονέ κεντημένη 
δαντέλα HELENA KYRITSI



MAX MARA
Νυφικό φόρεμα από ολομέταξο τούλι 
κεντημένο με φτερά marabu MAX MARA



VASSILIS ZOULIAS
Νυφικό από χειροποίητη κεντημένη δαντέλα,VASSILIS ZOULIAS
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Η νέα συλλογή Demetrios 2021 απευθύνεται σε όλες τις νύ φες, οποι-
ο δήποτε και αν είναι το προσωπικό τους στυλ, δίνοντας αμέτρητες επι-
λογές για ονειρικά νυφικά, αναδεικνύοντας κάθε σωματότυπο. Υφάσματα
υψηλής ραπτικής, χειροποίητα κεντήματα, δημιουργούν νυ φι κά
μοντέρνα αλλά ταυτόχρονα διαχρονικά, κομψά και θηλυκά. 
Βασικά χαρακτηριστικά της νέας συλλογής Demetrios 2021 είναι η
λάμψη που χαρίζουν τα περίτεχνα κεντήματα και τα ιδιαίτερα κοψίματα. 
Αποσπώμενα μανίκια δημιουργούν έξυπνα δύο διαφορετικές νυφικές
εμφανίσεις, εξίσου κομψές και ιδιαίτερες ενώ τα σχέδια σε γοργονέ
γραμμή αναδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο τις γυναικείες καμπύλες. 
Παράλληλα, πολυεπίπεδες φούστες, νυφικά με ανοιχτή λαιμόκοψη
και αισθησιακές πλάτες κερδίζουν τις εντυπώσεις και μαγνητίζουν
τα βλέμματα. 
Αέρινα, πολυτελή υφάσματα γεμάτα λάμψη, δίνουν ξεχωριστή κί-
νηση στις νυφικές δημιουργίες της συλλογής. Δαντέλες, ταφτάς, soft
tulle, midato, satin σε υπέροχες αποχρώσεις vintage, white, ivory και
χειροποίητα κεντήματα με πολύτιμες πέτρες αποπνέ ουν ρομαντισμό
και χαρίζουν λάμψη στην πιο όμορ φη στιγμή της ζωή σας.
Η νυφική συλλογή Demetrios 2021 είναι η επιτομή της πολυτέλειας,
της λάμψης και του ρομαντισμού. Εντυπωσιακές δημιουργίες, γεμάτες
θηλυκότητα συνθέτουν μια διαχρονική κολεξιόν για την σύγχρονη και
εκλεκτική νύφη.

dreams
Όνειρο και δημιουργία, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική, συναντώνται 

αρμονικά στις μοναδικές δημιουργίες του οίκου Demetrios 

DEMETRIOS 2021
ΒRIDAL COLLECTION

AND STYLE
I S  F O R E V E R

BEGIN

WHERE

DEMETRIOS

Κεντρική διάθεση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 43, Γλυφάδα, 

τηλ.  210 9631500, 2109647038

Αθήνα: Ερμού 10 & Βουλής 17, Τηλ.: 210 32 22 503
Πειραιάς: Αλκιβιάδου 124 (Σωτήρος), Τηλ.: 210 42 20 250 
Θεσσαλονίκη: Γεωργίου Σταύρου 10, Τηλ.: 2310 26 34 86

www.demetrios.gr

ã{|àx παρουσίαση
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Η Max Mara Bridal αντλεί έμπνευση από τον κόσμο του
μπαλέτου σε όλες του τις εκφάνσεις. Από τις ρομαντικές
αέρινες tutus των κύκνων του Τσαϊκόφσκι, στον ελεύ-
θερο πειραματισμό του φωτός και των αρχαιολογικών
γραμμικών σχεδίων της Isadora Duncan. Η συλλογή
επαναπροσδιορίζει το νυφικό φόρεμα μέσω του σύγ-
χρονου τρόπου που μεταχειρίζεται το τούλι, τα bustiers
σε σχήμα καρδιάς, τα φτερά και τα λεπτομερή πλισέ
υφάσματα. Το αποτέλεσμα είναι η απόλυτη ομορφιά και
η απλότητα των αέρινων λευκών φορεμάτων. Δημιουρ-
γίες με άψογη εφαρμογή και υπέροχες λεπτομέρειες με
μικρές κορδέλες, φιόγκους και ζώνες.

Με τη μοναδική της προσέγγιση η Max Mara με αυτή τη
συλλογή ικανοποιεί τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις κάθε
σύγχρονης νύφης, συνδυάζοντας πολυτελή υφάσματα,
εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, σύγχρονα και κομψά σχέ-
δια με το χαρακτηριστικό της savoir faire.

Η συλλογή Max Mara Bridal είναι διαθέσιμη στην Max
Mara Boutique στο Κολωνάκι και στη Θεσσαλονίκη.

Οι νέες ρομαντικές νυφικές δημιουργίες της Max Mara Bridal

MAX MARA

ΑΘΗΝΑ:
Κανάρη 2, 10671 Κολωνάκι Tηλ.  +30 210 3607300 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKH.:
Μητροπόλεως 54, Θεσ/νίκη 546 23 Tηλ. +30 2310 284123

http://www.dilfashiongroup.com 
https://www.instagram.com/dilfashiongroup

https://dilfashiongroup.com/bridal

ROMANTICS
Contemporary

BY ΜΑX MARA BRIDAL 

http://www.dilfashiongroup.com
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H νέα συλλογή Mary Τheotoki – Βridal Collection για την σεζόν Άνοιξη
Καλοκαίρι 2021 εμπνέεται από την σύγχρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την
σχεδιάστριαi, η νέα συλλογή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά σε αυτήν! «Την
Γυναίκα του σήμερα με τον έντονο δυναμισμό, που μπορεί και ανταπεξέρχεται
στις πολλές ευθύνες που έχει επωμισθεί και τους διαφορετικούς και απαιτητικούς
ρόλους που καλείται να παίξει ταυτόχρονα. Την Γυναίκα, που νοιώθει πιο
ελεύθερη από ποτέ, που έχει καταφέρει να ξεφύγει από τα στερεότυπα, και
μπορεί πια να εκφράζεται και να ακούγεται ελεύθερα. Την Γυναίκα, που
ταυτόχρονα θέλει να εκφράσει και την θηλυκότητα της. Που αγαπά την
πολυτέλεια … Εξάλλου, ποια γυναίκα μπορεί να αρνηθεί την πολυτέλεια;»
Όλα αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης γυναίκας αποτέλεσαν την
έμπνευση και πλαισιώνουν τη νέα συλλογή Mary theotoki – Βridal Collection
2021. Μια συλλογή η οποία ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Οι
γραμμές πλέον είναι, αναξαρτήτου εποχής, πιο δυναμικές και πιο ελεύθερες,
ενώ παράλληλα προάγουν μια αισθητική που συνδυάζει την κομψότητα, την
θηλυκότητα αλλά και το glamour. 
Πολυτελή υφάσματα, γαλλικές δαντέλες, χειροποίητα κεντήματα, πέρλες,
χάντρες, φτερά, απογειώνουν το στυλ, για να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε
υποψήφια νύφη, να σχεδιάσει, αλλά και να ονειρευτεί τον γάμο της! Μέρος αυτού
του ονείρου είναι, η κάθε γυναίκα, την πιο όμορφη και ξεχωριστή ημέρα της ζωής
της να νοιώσει ότι το νυφικό που φοράει είναι ένα κομμάτι του εαυτού της! 
Όποιο λοιπόν και αν είναι το προσωπικό σας στυλ και το ύφος του γάμου
σας, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και αν επιλέξετε να παντρευτείτε, η Mary
Τheotoki και η ομάδα της μπορούν να δημιουργήσουν το νυφικό των ονείρων
σας, που θα σας κάνει να νοιώσετε εκθαμβωτική και μοναδική! 

«Όσο αποκαρδιωτικές και να είναι οι συνθήκες που βιώνουμε, 
τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το όνειρο κάθε γυναίκας!» - Mary Theotoki

Δημιουργίες για την δυναμική γυναίκα του σήμερα, που λατρεύει την πολυτέλεια

MARY THEOTOKI HAUTE COUTURE

Ηρακλείτου 12 &, Τσακάλωφ, Κολωνάκι, Αθήνα, Τηλ.: 210 2754402, 6936 754402 
marytheotoki.com

CREATIONS
uxuryMARY ΤHEOTOKI 

ΒRIDAL COLLECTION

2021

marytheotoki.com
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Τα νυφικά ΕLENA SOULIOTI πάντα γοητεύουν και προσδίδουν
μια αέρινη, ονειρική και νεραϊδένια αίσθηση. Η σχεδιάστρια εμ-
πνεύστηκε για την δημιουργία της τελευταίας τής συλλογής από
τον λαμπερό ήλιο που φωτίζει και αναδεικνύει ακόμη και το πιο
μικρό αγριολούλουδο και από τα υπέροχα χρώματα της ελλη-
νικής φύσης!
Τα νυφικά  Elena Soulioti τυλιγμένα σε πολυτελή υφάσματα, αι-
θέρια τούλια, μεταξωτές μουσελίνες εντυπωσιάζουν και απο-
γειώνονται με φινετσάτες λεπτομέρειες από γαλλικές
απλικαρισμένες δαντέλες και κεντήματα με ημιπολύτιμες πέτρες,
κρύσταλλα Swarovski. 
Τα μεταξωτά και γενικότερα τα υψηλής ποιότητας διαχρονικά
υφάσματα, αποτελούν τα αγαπημένα υλικά της ταλαντούχας
σχεδιάστριας, η οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή
του κατάλληλου υφάσματος για κάθε νυφικό σχέδιο. Η εποχή,
το στυλ και ο σωματότυπος κάθε νύφης είναι ο "οδηγός" της
Elena Soulioti σε ένα ιδιαίτερο «παιχνίδι» με τις υφές ώστε να
δημιουργήσει κάτι μοναδικό για κάθε νύφη.
Η νύφη της Elena Soulioti είναι άλλοτε επιβλητική, αριστοκρα-
τική και απέριττη και άλλοτε εντυπωσιακά λαμπερή με χειροποί-
ητα κεντήματα, κρυστάλλους και ημιπολύτιμες πέτρες. Με λίγα
λόγια, η νύφη με τη βοήθεια της σχεδιάστριας μεταμορφώνεται
σε αυτό που ονειρεύεται στην πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής
της. Minimal, σοφιστικέ, ροκ, πριγκίπισσα ή νεράιδα... Όποιο
και να είναι το στυλ της, η νύφη της Elena Soulioti κινείται ανά-
λαφρα, με άνεση και αυτοπεποίθηση!

ELENA SOULIOTI HAUTE COUTURE
Λεωφ. Υμηττού 175, 11632 Παγκράτι, Αθήνα

Τηλ.: 210 75 60 297
www.elenasoulioti.com

marytheotoki.com

aetherialELENA SOULIOTI
HAUTE COUTURE

& ELEGANT

Ονειρικές και επιβλητικές δημιουργίες για τη νύφη που κινείται με άνεση και αυτοπεποίθηση

www.elenasoulioti.com


Κρήτη έχει έναν μοναδικό τρόπο να
γοητεύει τους επισκέπτες της! Ως το
μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το
πέμπτο στη Μεσόγειο, έχει άλλωστε

τόσα πολλά να προσφέρει στους επισκέπτες
της! Πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό, η
Κρήτη αποτελεί όχι μόνο έναν από τους δη-
μοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως
αλλά έχει εξελιχθεί και σε κορυφαίο γαμήλιο
προορισμό τα τελευταία χρόνια!
Η Κρήτη είναι γνωστή για την μοναδική φυ-
σική ομορφιά της, την ποικιλομορφία των
τοπίων της, τις εξαιρετικές παραλίες, τους
αμέτρητους κρυμμένους θησαυρούς της αλλά
και για την περίφημη κουζίνα της και τους φι-
λόξενους ανθρώπους της. Με το ζεστό και
γενναιόδωρο πνεύμα τους θα σας καλωσο-
ρίσουν και θα κάνουν τη διαμονή σας αξέ-
χαστη. Επιπλέον, η Κρήτη η οποία
προσελκύει το 25% των ετήσιων επισκεπτών
της Ελλάδας, είναι ο ιδανικός προορισμός
και για το γάμο σας. Από το Ρέθυμνο έως τα
Χανιά, το Ηράκλειο και το Λασίθι, μια σειρά
από εκπληκτικά θέρετρα, κτήματα και οινο-
ποιεία, σας περιμένουν να φιλοξενήσουν
εσάς και τους καλεσμένους σας, προσφέ-
ροντας εξαιρετικές υπηρεσίες όχι μόνο για
έναν ειδυλλιακό γάμο αλλά και έναν αξέχα-
στο μήνα του μέλιτος! 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού της
Περιφέρειας Κρήτης κ. Κυριάκος Κώτσογλου,
μας μίλησε για την ανάπτυξη του Wedding
Tourism στην Κρήτη και την πρόθεση της Πε-
ριφέρειας να προσελκύσει ακόμη περισσό-
τερα μελλόνυμφα ζευγάρια τόσο από την
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. 

H

Destination Kρήτη

Η  Γ Ο Η Τ Ε Ι Α  Κ Α Ι  Ο Ι  Α Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ε Σ  Ο Μ Ο Ρ Φ Ι Ε Σ  Τ Η Σ  
Τ Η Ν  Ε Χ Ο Υ Ν  Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Ε Ι  Σ Ε  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο  

Γ Α Μ Η Λ Ι Ο  Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ο
Συνέντευξη με τον εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης, κ. Kυριάκο Κώτσογλου 

- Τα τελευταία χρόνια ο τομέας του τουρισμού που χαρακτηρίζεται ως 

«WEDDING TOURISM» στην Ελλάδα, αυξάνεται σταθερά από χρόνο 

σε χρόνο. Πείτε μας σε τι βαθμό ισχύει αυτό και για την Κρήτη;

Η αλήθεια είναι, ότι ο γαμήλιος τουρισμός παρουσιάζει με-
γάλη άνθιση παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο
στο τελετουργικό κομμάτι αλλά και στην ταξιδιωτική εμ-
πειρία. Μια εμπειρία για τα ζευγάρια, που είτε παντρεύον-
ται για πρώτη φορά, είτε επιλέγουν να ανανεώσουν τους
όρκους αγάπης τους, είτε έχουν ήδη παντρευτεί στην χώρα
τους και τελούν ένα δεύτερο γάμο, διαλέγοντας έναν ιδι-
αίτερο προορισμό, τις περισσότερες φορές μακριά από
τον τόπο καταγωγής τους. Ήδη, από το 2016 έχουν ξεκι-
νήσει προωθητικές ενέργειες με στόχο η Κρήτη και με την
ουσιαστική βοήθεια της Περιφέρειας, να υποδέχεται για
αρχή, ζευγάρια από την Κίνα που θέλουν να τελέσουν το
γάμο τους στο νησί, με σκοπό να καταστεί η Κρήτη ιδανι-
κός γαμήλιος τουριστικός προορισμός. Αυτό συνεχίζεται
μέχρι σήμερα και η πρόοδος είναι ενθαρρυντική.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ

Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης 

Mythos Palace Resort & Spa

124 l White Wedding



- Τι μερίδιο από την πίτα του incoming τουρισμού αναλογεί

στον «wedding tourism»; Ποιοί νομοί του νησιού κυριαρχούν; 

Δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε για ακριβή νούμερα, ωστόσο
στην Κρήτη γίνονται ετησίως πάνω από 500 γάμοι με μέσο κόστος
για 30-40 άτομα γύρω στα 9.000 με 10.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον
εστιάζεται σε τοποθεσίες πάνω στη θάλασσα, όμως έχει αυξηθεί και
το ενδιαφέρον τόσο στην ενδοχώρα όσο και σε τοπικές φάρμες και
οινοποιεία. Περιοχές όπως το Ρέθυμνο, το Ελαφονήσι, το Φραγκο-
κάστελο, η Χερσόνησος και ο Άγιος Νικόλαος θα μπορούσαμε να
πούμε ότι κρατούν τα σκήπτρα. Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι
Δήμοι κάνουν
ιδιαίτερες προ-
σπάθειες στην
π ρ ο ώ θ η σ η
του γαμήλιου
τουρισμού ως
πολύ σημαντι-
κού εσόδου
της τοπικής οι-
κ ο ν ο μ ί α ς ,
αφού πλειάδα
επαγγελμάτων
ασχολούνται
με αυτό, αλλά
και με τα
οφέλη της
προβολής της
περιοχής. Ο
Δήμος Ρεθύ-
μνου και ο
Δήμος Χερ-
σονήσου, τα
τελευταία χρόνια εργάζονται δυναμικά σε αυτό το κομμάτι, σε συ-
νεργασία με τουριστικούς πράκτορες από την Κίνα αλλά και Αγγλία,
Ρωσία, Τσεχία, Μ. Ανατολή, διοργανώνοντας γάμους και αυτή την
στιγμή υπάρχουν επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με
αυτό. Τα ελκυστικά πακέτα του γαμήλιου τουρισμού, κάνουν το Ρέ-
θυμνο και τον Δήμο Χερσονήσου ιδανικό προορισμό.

- Ποιά η θέση της Κρήτης ανάμεσα στα άλλα δημοφιλή ελληνικά 

νησιά; Από ποιες χώρες έρχονται στη Κρήτη για γάμους;

Στην Σκανδιναβική αγορά η Ελλάδα προβάλλεται ως ιδανικός προ-
ορισμός γαμήλιου τουρισμού, μέσα από την έντυπη έκδοση του
περιοδικού γάμου HAAT και στο τεύχος Ιανουάριος 2021, με ιδα-
νικούς γαμήλιους προορισμούς την Πάργα στην Ήπειρο και τα
νησιά Σαντορίνη, Σκόπελο, Κρήτη και Ρόδο. Ακολουθούν Αντίπα-
ρος, Μύκονος, Νάξος, Κάρπαθος, Κως, Σύμη, Πάτμος, Ζάκυνθος,
Κέρκυρα, Ιθάκη, Ύδρα, Σκιάθος και Σάμος. 
Οι Άγγλοι είναι ένας λαός που 1 στα 4 ζευγάρια κάνουν τον γάμο
τους στο εξωτερικό με πολλά από αυτά να προτιμούν την Κρήτη.
Κρήτη επιλέγουν και πολλοί Αυστραλοί, και Αμερικάνοι, οι περισ-
σότεροι από τους οποίους έχουν καταγωγή από την Κρήτη και το
βλέπουν σαν ευκαιρία να γυρίσουν λίγο στην πατρίδα τους, τε-
λώντας παραδοσιακό γάμο με τους συγγενείς. Οι Κινέζοι, Ρώσοι
και Ινδοί επιλέγουν την Κρήτη για τους γάμους τους, με τις υπόλοι-
πες χώρες να ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά. Η φυσική ομορ-

φιά του τόπου μας, η κρητική κουζίνα, η μουσική, η παράδοσή μας,
προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στα ζευγάρια αλλά και τους
συγγενείς τους για μια εξαιρετική γαμήλια εμπειρία.

- Πού οφείλεται η αυξημένη ζήτηση του «wedding tourism»

στην Κρήτη κατά τη γνώμη σας; 

Η Παγκόσμια βιομηχανία γαμήλιων προορισμών αποτιμάται σε 80
δις. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 27% της παγκόσμιας βιομη-
χανίας γάμων. Στην Ευρώπη αντιστοιχεί το 20% με την Ελλάδα να
βρίσκεται ήδη στους top προορισμούς για τα ζευγάρια που επιλέ-

γουν να ενωθούν με
τα δεσμά του γάμου
σ’ ένα μαγικό τοπίο
της χώρας μας. Ας
ξεκινήσουμε με το
ότι η Κρήτη από
μόνη της, είναι ένας
υπέροχος προορι-
σμός με μοναδικό
φυσικό περιβάλλον,
καταπληκτικές βρα-
βευμένες παραλίες,
υπέροχους και φιλό-
ξενους ανθρώπους
και ιδανικό κλίμα
365 μέρες το χρόνο.
Αν προσθέσουμε τις
περισσότερες ποι-
οτικά αναβαθμισμέ-
νες ξενοδοχειακές
μονάδες που προ-
σφέρουν όλες τις

ανέσεις και παροχές στους ενδιαφερόμενους, αποτελεί τον ιδανικό
συνδυασμό για την ιδιαίτερη και ξεχωριστή γαμήλια εμπειρία τόσο
του ζευγαριού όσο και των συγγενών και φίλων τους.

- Από την πλευρά της Περιφέρειας ποιές ειδικές ενέργειες ή 

στόχοι έχουν οριστεί και κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί 

προς την κατεύθυνση του “wedding tourism” την τελευταία 

5ετία; Τι προβλέπει η Περιφέρεια για το μέλλον;

Η θεματική αρχιτεκτονική της Κρήτης, περιέχει τομείς – πραγματικές
προκλήσεις, όπως «Πολιτισμό», «Αρχαιολογικούς Χώρους», «Ορ-
θοδοξία», «Κρητική Διατροφή», «Περιήγηση», «Ενδοχώρα», «Συ-
νέδρια», «Κρουαζιέρα», «Λαϊκές Τέχνες» και παράλληλα, πάνω από
το 30% των 5άστερων ξενοδοχείων της χώρας. Δεν έχουμε στο-
χοποιήσει ακόμα την συγκεκριμένη θεματική, απλά, κάνουμε το κα-
λύτερο δυνατόν, από την πιο απλή δημοσιογραφική επίσκεψη -
φιλοξενία, μέχρι την πιο σύνθετη δράση και παρακολουθούμε την
εξέλιξη του κλάδου, που είναι θέμα χρόνου να απογειωθεί. 

- Ποιές είναι οι αδυναμίες που εμποδίζουν την περαιτέρω

ανάπτυξη του κλάδου στο νησί; Τι μέτρα έχουν παρθεί για να

αλλάξει η κατάσταση;

Ο «Θεματικός Ανταγωνισμός» που παρουσιάσαμε παραπάνω είναι
αυτό που δείχνει τις δυνατότητες της Κρήτης ως τουριστικό προ-
ορισμό. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα, η Κρήτη παραμένει ένας
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από τους πιο ποικιλόμορφους τόπους του Πλανήτη, οπότε έχουμε
από Βενετσιάνικα κάστρα, μέχρι επιβλητικά μοναστήρια και από μα-
γικές παραλίες μέχρι Τίμιο Σταυρό στην Κορυφή του Ψηλορείτη,
παρέχοντας μια απίστευτη παλέτα για να επιλέξει ένα νέο ζευγάρι
να ξεκινήσει τη ζωή του ή να ανανεώσει την αφοσίωσή του.

- Θεωρείτε ότι επαρκούν οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές 

συνδέσεις του νησιού ώστε να καλύψουν την απαιτούμενηη ζήτηση;  

Το 2020 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί
για πρώτη φορά επιτεύχθηκε επέκταση της τουριστικής περιόδου, σε
μια χρονιά όπου λόγω Πανδημίας όλα πάγωσαν. Οι θετικές όμως
συζητήσεις με Τουριστικούς Πράκτορες και αεροπορικές εταιρείες
μάς έδωσαν αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι το
κλίμα της Κρήτης είναι ιδανικό για διακοπές όλο το χρόνο, αφού
ηλιοφάνεια έχουμε σχεδόν 320 μέρες. Στόχος είναι η τουριστική
σεζόν να ξεκινάει τον Μάρτιο μέχρι και τέλη Νοεμβρίου. Σε αυτό το
πλάνο κινούμαστε και είμαστε αισιόδοξοι ότι μετά την Πανδημία και
συγκεκριμένα από το 2022 και ο γαμήλιος τουρισμός θα ανθίσει. 

- Τι θα προτείνετε σε νέους επαγγελματίες, καθώς και σε εκεί-

νους που ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο; Τι θα μπορούσαν 

να βελτιώσουν;

Το 2020 όταν και ξεκίνησαν τα μέτρα του lockdown χτύπησαν σε
μεγάλο βαθμό, τον κλάδο του τουρισμού και όλα τα συναφή επαγ-
γέλματα που συνδέονται με αυτόν. Εστίαση, καφετέριες, ινστιτούτα
ομορφιάς, κομμωτήρια κ.τ.λ. Εγώ θέλω να συμβουλέψω όλους,
ότι η κάθε δυσκολία, μπορεί να αντιμετωπιστεί όταν πραγματικά
αγαπάς και σέβεσαι αυτό που κάνεις. Οι επαγγελματίες που ασχο-
λούνται με τον γαμήλιο τουρισμό, πρέπει να είναι σε θέση, να προ-
σπαθήσουν να χαρίσουν στα ζευγάρια μια μοναδική εμπειρία, με
σεβασμό τόσο στους νεόνυμφους όσο και στην περιοχή που τους
φιλοξενεί. Να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας, τις υπέ-
ροχες παραλίες μας, το άρωμα και το χρώμα της Κρήτης, συμβάλ-
λοντας δυναμικά τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην
προβολή της τοποθεσίας. Τα ζευγάρια που επιλέγουν ένα γάμο ή

ανανέωση όρκων, επιλέγουν και μια τοποθεσία, μια αγαπημένη
παραλία που είναι συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις τους και αυτό οι
επαγγελματίες του χώρου πρέπει να το σεβαστούν. Υπομονή και
αγάπη χρειάζεται, είμαι σίγουρος ότι μετά την Πανδημία ο κόσμος
θα έχει μεγαλύτερη ανάγκη για ταξίδια και ανανέωση όρκων αι-
ώνιας αγάπης. Η Κρήτη είναι ιδανικός προορισμός για υπέροχες
εμπειρίες.

- Υπάρχει στήριξη από την πολιτεία;  

Η πολιτεία στήριξε με κάποια μέτρα τους επαγγελματίες του τουρι-
σμού, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να βοηθήσει περισσότερο. Η αλή-
θεια είναι ότι όλοι ήρθαμε αντιμέτωποι με ακραίες καταστάσεις και
οι επαγγελματίες το πλήρωσαν και το πληρώνουν σκληρά. Οι δι-
ευκολύνσεις που δόθηκαν ήταν μια ανάσα, ωστόσο πρέπει να
εφαρμοστούν κι άλλα μέτρα για να πάρει μια ανάσα και ο τουρι-
σμός και οι άνθρωποί του. 

- Οι Κρήτες είναι λαός που αγαπά και διατηρεί τις παραδόσεις 

του. Πείτε μας κατά πόσο ισχύει αυτό για το γάμο; Είναι στις

προτιμήσεις των Κρητών οι παραδοσιακοί γάμοι, ή μήπως το

έθιμο φθίνει;

Για τους Κρητικούς ο γάμος είναι σημαντικός θεσμός και γιορτάζε-
ται ανάλογα με την περιοχή, από 3 μέρες μέχρι εβδομάδες. Το ζευ-
γάρι γιορτάζει με τους γονείς, συγγενείς και φίλους, άλλα πολλές
φορές και με κάθε περαστικό που θα του ευχηθεί για «βίο ανθό-
σπαρτο». Οι Κρήτες λοιπόν αγαπούν πολύ τα έθιμα και τις παρα-
δόσεις και ειδικά στον γάμο, τα γλέντια. Στην Κρήτη, σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό, ειδικά την ενδοχώρα, όποιος επιλέγει να παν-
τρευτεί με θρησκευτικό γάμο τηρεί τις παραδόσεις.   

- Πόσο και πώς μπορεί η Περιφέρεια Κρήτης να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες που ασχολούνται με τον γαμήλιο τουρισμό;

Τόσο στον συγκεκριμένο, όσο και σε όλους τους θεματικούς άξο-
νες της αρχιτεκτονικής τού Τουρισμού μας, οι επιχειρηματίες που
ασχολούνται με τον γαμήλιο τουρισμό μπορούν να πάρουν στοι-
χεία και να τα ενσωματώσουν - αξιοποιήσουν στο πακέτο τους.
Επίσης, όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια Κρήτης είναι μια πολύ εξω-
στρεφής και ανοικτή για κάθε πρόταση είτε προερχόμενη από τον
ΕΟΤ, είτε από οργανωμένη διοργάνωση, workshop, road trip, έκ-
θεση κ.λπ. πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την άριστη, εδώ και
χρονιά συνεργασία, με το “wedding tourism”.

Anemos Luxury Grand Resort 

Βlue Palace Luxury Resort & Spa
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www.incrediblecrete.gr


D E S T I N A T I O N  W E D D I N G S

ο πανέμορφο νησί της Κρήτης με τους αμέτρητους κρυμμένους 
θησαυρούς, τις ατελείωτες παραλίες με τα γαλάζια νερά, τη διαφο-
ρετικότητα του τοπίου και τους φιλικούς και φιλόξενους ανθρώπους
του, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε κορυφαίο γαμήλιο προ-
ορισμό. Όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν την Κρήτη όχι

μόνο για το γαμήλιο ταξίδι τους, αλλά και για τον destination γάμο τους.
Ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα, μαγευτικές ακτές, ρομαντική 
ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα φιλόξενο σκηνικό για τον γάμο σας. 

Κ Ρ H Τ Η
Η “GRAND 
DAME” 
ΤΟΥ  ΑΙΓΑIΟΥ
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Η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας όμορφος και ρομαντικός
τόπος, αλλά διαθέτει και μια σημαντική πολιτιστική κληρο-
νομιά που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Στην αρχαιότητα,
η Κρήτη ήταν η γενέτειρα πολλών φημισμένων κατακτητών
και πειρατών, ενώ ο μύθος θέλει τον Δία, τον βασιλιά των
θεών, να γεννήθηκε στο νησί.  
Η ομορφιά του νησιού, η ζεστασιά και η φιλοξενία συνθέ-
τουν μια απολαυστική γιορτή αγάπης που σίγουρα θα χα-
ραχθεί στη μνήμη κάθε παρευρισκόμενου. Κάθε γάμος στην
Κρήτη σε πλημμυρίζει με χαρά, άφθονη θετική ενέργεια και
σε κρατά αιχμάλωτο και συνδεδεμένο για πάντα μαζί του.
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Γ Ι Α Τ Ι  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η

n Για την μαγευτική, άγρια - πολλές φορές – ομορφιά
n Για τις δαντελωτές ακρογιαλιές και τους κατάφυτους κάμπους
n Για το φως του ήλιου που δεν μοιάζει με κανένα άλλο
n Για την απαράμιλλη κρητική φιλοξενία
n Για τα εκατοντάδες πανέμορφα εκκλησάκια και κάστρα 

σκαρφαλωμένα στα βουνά ή σκορπισμένα στις ακτές
n Για τα καταγάλανα νερά 
n Για τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα
n Για τα πολυτελέστατα καταλύματα και τις υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες 

Η  Κ Ρ Η Τ Η  Κ Α Ι  Ο Ι  Π Ο Λ Ε Ι Σ  Τ Η Σ

Η Κρήτη αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη,
Ασία, Αφρική) και πέντε θαλασσών και ανέκαθεν ήταν ση-
μείο συνάντησης διαφορετικών λαών και ετερόκλητων πο-
λιτισμών. Ένα νησί μυστηριώδες, αγνό και γενναιόδωρο.
Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ελούντα,
Ιεράπετρα, Μάλια, Χερσόνησος, Σητεία, Σφακιά… Ένα
νησί, πολλοί προορισμοί, χιλιάδες εικόνες. Η Κρήτη σα-
γηνεύει και αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις με το μεγαλειώδες
τοπίο της, αλλά και με την ιστορία, το πνεύμα και τους αν-
θρώπους της. 

H Θ Η  Κ Α Ι  Ε Θ Ι Μ Α

Η Κρήτη είναι από τα λίγα πλέον μέρη της Ελλάδας
που έχει έθιμα βαθιά ριζωμένα στον χρόνο και που
εξακολουθούν να επιβιώνουν έως και σήμερα. Φυ-
σικά σημαντικό παράγοντα σε αυτό αποτελεί –
πέρα από την διάθεση των κατοίκων – και το έξυ-
πνο «πάντρεμά» τους με την σύγχρονη αισθητική.  
Ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο, που λαμβάνει χώρα
μόνο στην Κρήτη, είναι ότι κατά την τέλεση του
μυστηρίου ο παπάς μαζί με το κρασί δίνει στο ζευ-
γάρι και μια κουταλιά από το λεγόμενο "μελοκά-
ρυδο", για να έχουν οι νεόνυμφοι γλυκιά ζωή σαν
το μέλι και να είναι δυνατοί και ενωμένοι σαν το
καρύδι.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό γαμήλιο έθιμο είναι το Γα-
μοκούλουρο. Ένα περίτεχνα φτιαγμένο και στολι-
σμένο επτάζυμο ψωμί που ζύμωνε η μέλλουσα νύφη
και το έδινε ως δώρο στον κουμπάρο. Παρόλ’ αυτά
ένα από τα πιο διάσημα κρητικά έθιμα είναι το Γα-

μοπίλαφο που δεν λείπει από κανέναν γάμο και αποτελεί το κυ-
ρίως πιάτο του μενού. Πρόκειται για σιγοβρασμένο κρέας,
στον ζωμό του οποίου βράζει το ρύζι, το οποίο συμβολίζει το
«ρίζωμα» και τη γονιμότητα των νεονύμφων.
Κρητικός γάμος χωρίς κρητικό γλέντι δεν γίνεται. Η παρά-
δοση θέλει το γλέντι το γάμου να ξεκινά μια εβδομάδα πριν
και να κορυφώνεται την ημέρα του γάμου με άφθονο φα-
γητό, μουσική και χορό μέχρι τελικής πτώσεως. 
Οι γάμοι στην Κρήτη γίνονται με χιλιάδες καλεσμένους
(1000 ακόμα και 2000 άτομα). Τα περισσότερα ζευγάρια
επιλέγουν κάποιο κτήμα η χώρο που περιλαμβάνει και εκ-
κλησία ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι καλεσμένοι, οι
οποίοι πολλές φορές έρχονται και από μακρινά μέρη, μόνο
και μόνο για να παραστούν στον γάμο. Επίσης είναι σύνη-
θες, ο γαμπρός να φοράει την παραδοσιακή κρητική φο-
ρεσιά την ημέρα του γάμου αλλά και όλοι οι άντρες των
δύο οικογενειών να φορούν στους ώμους τα λεγόμενα
"σαρίκια", στοιχείο παράδοσης στην Κρήτη! 
Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν και αρκετές προκαταλήψεις
όσον αφορά την τέλεση του γάμου. Αποφεύγονταν οι τε-
λετές τα δίσεκτα έτη και τον μήνα Μάιο. Επίσης, δύο γάμοι
στην ίδια εκκλησία την ίδια μέρα, ή δύο γάμοι στο ίδιο σπίτι
τον ίδιο χρόνο θεωρούνταν γρουσουζιά για το ένα από τα
δύο ζευγάρια καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, ο γάμος
δεν θα στέριωνε. 
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Γ Α Μ Ο Σ  
Σ Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η

Επιλέγοντας την Κρήτη ως τον γα-
μήλιο προορισμό σας, μπορείτε να
έχετε τον γάμο των ονείρων σας.
Παραδοσιακός, θρησκευτικός ή
μια απλή πολιτική τελετή όλα μπο-
ρούν να γίνουν πραγματικότητα
στην Κρήτη. Οι επιλογές είναι πολ-
λές, ανάλογα με το ύφος του
γάμου που επιθυμείτε. Πολυτελέ-
στατα ξενοδοχεία και αίθουσες εκ-
δηλώσεων, μαγευτικές τοποθεσίες
δίπλα στο κύμα αλλά και στο
βουνό... οι επιλογές σας είναι αμέ-
τρητες!

Στην Κρήτη ήταν συνηθισμένο γεγο-
νός ένα ζευγάρι να παντρεύεται από
αγάπη. Φυσικά, για να γίνει ο γάμος
έπρεπε να πάρουν και την άδεια των
γονέων τους. Στην περίπτωση που
δεν τους το επέτρεπαν, το ζευγάρι
“κλεβόταν” και ο γαμπρός έπαιρνε τη
νύφη και έφευγαν σε άγνωστο μέρος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν το ζευγάρι
παντρευόταν από αγάπη, τότε ο γαμ-
πρός δεν μπορούσε να έχει αξίωση
για προίκα. Έπαιρνε αυτό που θα του
έδινε ο πεθερός.
Σε περίπτωση προξενιού, οι μελλό-
νυμφοι συναντιόνταν αρχικά για να
γίνει η πρώτη γνωριμία και στη συνέ-
χεια ακολουθούσαν κρυφές συναντή-
σεις, αν δέχονταν να προχωρήσουν
σε γάμο. Τότε έπρεπε να δώσει και την

επίσημη έγκριση ο πατέρας του κάθε
παιδιού. Αυτό σήμαινε και τον αρρα-
βώνα, ο οποίος γινόταν σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο με φαγοπότι και
μαντινάδες.

Η επίσημη έγκριση των 
γονέων και κυρίως του 
πατέρα για το γάμο δινόταν
συνήθως παρουσία παππά 
ο οποίος ευλογούσε και τα
δαχτυλίδια. 

Λίγες μέρες πριν από το γάμο, οι γο-
νείς του ζευγαριού έστελναν το λεγό-
μενο «καλεστή» ο οποίος ανακοίνωνε
σε συγγενείς και φίλους την ημερομη-
νία και την εκκλησία όπου θα γινόταν
ο γάμος.

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ο Σ  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Σ  Γ Α Μ Ο Σ



Ο γάμος γινόταν τις Κυρια-
κές ή άλλες γιορτινές μέρες,
όχι όμως Τρίτη, Τετάρτη ή
το μήνα Μάιο. 

Στο γάμο προσκαλούνταν απαραιτή-
τως όλοι οι συγγενείς, οι γείτονες, οι
φίλοι, οι Αρχές (πρόεδρος, δήμαρχος,
αστυνόμος κ.λπ.). Αν υπήρχε έριδα με-
ταξύ των οικογενειών νύφης ή γάμπρού
με κάποιον από τους καλεσμέ- νους,
γινόταν ανακωχή. 
Μέχρι την ημέρα του μυστηρίου, οι
συγγενείς και οι φίλοι έστελναν δώρα,
τα λεγόμενα «κανίσκια», στους γονείς
του ζεύγους, ή χρήματα, τα “χαρί-
σματα” ή ακόμη και είδη για το σπίτι.
Από την πλευρά τους, το ζευγάρι πρό-
σφερε στους καλεσμένους μια κου-
λούρα με υπέροχο στολισμό,  καθώς
και ένα κομμάτι κρέας, αν ο γαμπρός
ήταν βοσκός.
Την Παρασκευή πριν τον γάμο, μα-
ζεύονταν οι κοπέλες στο σπίτι της
νύφης και «κατάσταιναν» (ετοίμαζαν)
τα προικιά, τα οποία μεταφέρονταν με

ã{|àx destination weddings

πομπή και συνοδεία μουσικών στο νέο
σπίτι, όπου περνούσαν από εκεί οι χω-
ριανοί για να τα θαυμάσουν. Η νύφη με
τις φίλες της στόλιζαν το νυφικό κρε-
βάτι, ενώ ακούγονταν πολύ ωραίες
μαντινάδες. 
Την ημέρα του γάμου, πριν ξεκινήσει το
ζεύγος για την εκκλησία, γινόταν το
στόλισμα της νύφης και το ξύρισμα του
γαμπρού αντίστοιχα, από τους φίλους
τους.
Αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό ή από
απομακρυσμένη γειτονιά, γινόταν το
λεγόμενο «ψίκι». Δηλαδή, νέοι έφευγαν
από το σπίτι του γαμπρού με άλογα και

πήγαιναν σε αυτό της νύφης, προκειμέ-
νου να της ανακοινώσουν ότι εκείνος
δεν αθέτησε την υπόσχεσή του.
Αν το ζεύγος ήταν από το ίδιο χωριό
τότε, ο γαμπρός με τον κουμπάρο συ-
νοδευόμενοι από τους καλεσμένους
πήγαιναν με πομπή στο σπίτι τής νύφης,
για να την πάρουν και να την οδηγή-
σουν στην εκκλησία. Οι γονείς του
γαμπρού παρέμεναν σπίτι αναμένοντας
το γιο τους να τους φέρει την κοπέλα
ευλογημένη, ενώ ο πατέρας του ή ο
μεγάλος του αδελφός έριχνε με όπλο
τρεις μπαλωθιές, δίνοντας το έναυσμα
για να ξεκινήσει η πομπή. 

Γάμος στο Cretan Dream Royal 
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Στη συνέχεια, το νέο ζευγάρι έβγαινε
στον περίβολο της εκκλησίας, όπου μαζί
με τους καλεσμένους χόρευε παραδο-
σιακούς χορούς και δεχόταν τις θερμές
ευχές τους. Τους έραιναν με ρύζι και ρο-
δοπέταλα, ενώ η πεθερά ταΐζε τη νύφη
μελοκάρυδο, για να την καλοπιάσει. 
Μόλις το ζεύγος έφτανε στο σπίτι του,
ο γαμπρός χάραζε ένα σταυρό στη
πόρτα, ενώ η νύφη έσταζε μέλι στην
είσοδο και έσπαγε ένα ρόδι. Έτσι ο
γάμος θα γινόταν γλυκός σαν το μέλι
και καρπερός σαν το ρόδι. 
Μετά το μυστήριο ακολουθούσε
γλέντι στην πλατεία ή σε κάποιον άλλο
ανοικτό χώρο, με άφθονα φαγητά,

ποτά, κρητικά εδέσματα και συνεχιζό-
ταν με χορό μέχρι πρωίας. Την επό-
μενη μέρα, μόλις ξυπνούσε το
ζευγάρι, άρχιζε ο «Αντίγονος». Ένα
νέο πανηγύρι όπου τρώγονταν όσα
φαγητά είχαν απομείνει από το

γλέντι της προηγούμενης βραδιάς.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περί-
πτωση της απαγωγής ή δεσμού από
έρωτα, ο γάμος γινόταν σε στενό οι-
κογενειακό κύκλο και το γλέντι ήταν
μικρό.
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Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ε Σ  Κ Α Ι  Μ Ι Κ Ρ Α  Ε Κ Κ Λ Η Σ Α Κ Ι Α

Σε όλο το νησί υπάρ-
χουν διάσπαρτες υπέρο-
χες εκκλησίες, όλων των
μεγεθών και των ρυθ-
μών, για να επιλέξετε
ανάλογα με το ύφος 
του γάμου σας. 
Παρακάτω θα βρείτε
ορισμένες ενδεικτικές
προτάσεις μας. 

Ναός Παναγίας Καρδιώτισσας στον
Άγιο Θωμά
Βρίσκεται στην καταπράσινη τοποθε-
σία Παναγία, λίγο έξω από τον Άγιο
Θωμά στο Ηράκλειο. Είναι κτισμένη
δίπλα στον ποταμό Αξεδιανό και το
χειμώνα δημιουργούνται καταρράκτες
ακριβώς στο άκρο του περίβολού της. 

Μονή Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου 
Θα την βρείτε στις νότιες παρυφές της
πόλης του Ηρακλείου σε ένα μοναδικό
περιβάλλον, φυσικής ομορφιάς. Η αρ-
χιτεκτονική του καθολικού ναού είναι
πολύ ιδιαίτερη, ενώ τους τοίχους στο-
λίζουν μορφές από σύγχρονους Κρη-
τικούς Άγιους.

Άγιος Τίτος, Ηράκλειο
Αποτελεί τον καθεδρικό ναό της Αρ-
χιεπισκοπής Κρήτης. 
Ο σημερινός ναός κατασκευάστηκε εκ
νέου μετά από ολοσχερή κατεδάφιση
λόγω σεισμού το 1869. Τότε γνωστό
ως Γενί Τζαμί, αποδόθηκε στην χρι-
στιανική λατρεία το 1925 μετά την
αποχώρηση των τελευταίων μου-
σουλμάνων. Ο μιναρές που υπήρχε
γκρεμίστηκε.

Άγιος Γεώργιος Σαραντάρης
Βρίσκεται κοντά στη Χερσόνησο σε
ένα μαγευτικό τοπίο. 

Άγιος Νικόλαος, στον Αγ. Νικόλαο
Ένας χώρος περιτριγυρισμένος από
πράσινο, με ωραία θέα στο λιμανάκι
του Καθολικού. 

Αγ. Διονύσιος, Κάτω Σταλός
Πρόκειται για ένα πολύ μικρό εκκλη-
σάκι, που τελευταία έχει αρχίσει να γί-
νεται αρκετά δημοφιλές, λόγω της
κοντινής του απόστασης από τα Χανιά.

Άγιοι Απόστολοι, Χανιά
Κτισμένο σε ένα από τα ομορφότερα
σημεία των Χανίων, με θέα στις παραλίες
των Αγίων Αποστόλων και του Γλάρου. 

Άγιος Παντελεήμων, Ίστρο
Ένα γραφικό εκκλησάκι που σχεδόν
αγγίζει το κύμα.

Άγιος Κωνσταντίνος, Γούβες
Ένα μέρος που αξίζει να επισκεφθείτε
είναι η εκκλησία του Αγίου Κωνσταν-
τίνου, χτισμένη μέσα σε ένα μικρό
πευκοδάσος, ακριβώς δίπλα στη θά-
λασσα. Από τις πιο δημοφιλείς επιλο-
γές για τους μελλόνυμφους.

Αγία Ειρήνη Σπηλιά
Ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση βρίσκε-
ται το μικρό πετρόχτιστο ξωκλήσι της
Αγίας Ειρήνης. Η μονόχωρη εκκλησία
με τη λιτή της διακόσμηση τόσο εξωτε-
ρικά, όσο και εσωτερικά αποτελεί έναν
αγαπημένο θρησκευτικό προορισμό,
και γι’ αυτό η εκκλησία φιλοξενεί πολ-
λές κοινωνικές εκδηλώσεις. 

Άγιος Παντελεήμων, Κομμός
Στο νότιο άκρο του νομού Ηρακλείου
κοντά στο χωριό Πιτσίδια βρίσκεται ο
Κομμός. Πάνω από την παραλία δε-
σπόζει το εξωκλήσι με εκπληκτική θέα.

Άγιος Παντελεήμων, Σπιναλόγκα
Ειδυλλιακή τοποθεσία για τα μυστήρια
που τελούνται στη Σπιναλόγκα. Προ-
σβάσιμη με καραβάκια, από την Ελού-
ντα και την Πλάκα.

Άγιος Παύλος Σελούδας, Σφακιά
Η εκκλησία βρίσκεται στο σημείο
όπου ο Απόστολος Παύλος λέγεται
ότι βάπτισε πιστούς, περνώντας από
δω κατά το ταξίδι του για τη Ρώμη.
Είναι μια πολύ γραφική μικρή εκκλη-
σία, χτισμένη πάνω στην παραλία, με
πέτρες από την περιοχή. Δύσκολα την
ξεχωρίζετε από τη θάλασσα, αφού γί-
νεται ένα με το τοπίο.
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Καβρός Αποκορώνου – Γεωργιούπολη 73 007 Χανιά, Κρήτη          Tηλ.: 28250 62550, E-mail: info@anemosresort.gr

www.anemosresort.com

Το Anemos Luxury Grand Resort είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων με πολυτελείς σουίτες και Spa. 

Βρίσκεται στο χωριό Γεωργιούπολη στα Χανιά, σε μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της Κρήτης, 

βορειοδυτικά του νησιού, με μαγευτική θέα στα Λευκά Όρη και το Κρητικό Πέλαγος.

Πολυτέλεια, άνεση και άψογη οργάνωση του γάμου σας στη Κρήτη!
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Κ Ρ Η Τ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α  Κ Α Ι  
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Η  Δ Ι Α Μ Ο Ν Η  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

Η παράδοση της φιλοξε-
νίας στην Κρήτη έχει 
ιστορία αιώνων. 
Το καλωσόρισμα και η
φροντίδα του επισκέπτη
είναι κυριολεκτικά στη
φύση των Κρητικών. 
Αυτή η εκπληκτική αίσθηση
που επικρατεί είναι ένας από
τους βασικούς λόγους που
το νησί έγινε τόσο δημοφι-
λές σε ξένους, αλλά και 
Έλληνες επισκέπτες. Σε όλη
την Κρήτη θα βρείτε πολυτε-
λέστατα ξενοδοχεία και
βίλες που θα κάνουν την
διαμονή σας αξέχαστη. 

Cretan Dream Royal, 5* Χανιά 
Το Cretan Dream Royal είναι χτισμένο σε ένα μικρό λόφο,
με άμεση πρόσβαση στην παραλία, στο Σταλό Χανίων. Το
ξενοδοχείο αποτελείται από 80 σουίτες πλήρως
εξοπλισμένες με σύγχρονες ανέσεις και εκπληκτική θέα στην
παραλία ή στα μαγευτικά Λευκά Όρη. 

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa, 5* Μάλια
Αποδράστε σε ένα μέρος όπου μπορείτε να ανακτήσετε
δυνάμεις και να αναζωογονήσετε την ψυχή σας. Ενδώσετε σε
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, γευτείτε εκλεπτυσμένη
κουζίνα και απολαύστε μια ρομαντική απόδραση. Το Ikaros Beach
Luxury Resort & Spa είναι ο απόλυτος προορισμός για εσάς.

Anemos Luxury Grand Resort, 5* Γεωργιούπολη Χανίων
Το Anemos Luxury Grand Resort είναι ένα ξενοδο χείο
με πολυ τελείς σουίτες & Spa το οποίο βρίσκεται δίπλα
στο χωριό Γεωργιούπολη στα Χανιά, με μαγευτική θέα
στα Λευκά Όρη και στο Κρητικό Πέλαγος. Η γοητεία του
Anemos Luxury Grand Resort σας μεταφέρει στο μαγικό
κόσμο της ευεξίας. Σε συνδυασμό με το υγρό στοιχείο
που επικρατεί στην περιοχή, το κέντρο ευεξίας και SPA
«ΑΥΡΑ» το θέρετρο αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό
ευεξίας και πολυτελών διακοπών στα Χανιά.

Mythos Palace Resort & Spa, 5* Γεωργιούπολη Χανίων 
Το ξενοδοχείο Mythos Palace Resort & Spa λειτουργεί με
νέο πρωτοποριακό σχεδιασμό και εμφάνιση, σύγχρονη
αισθητική και προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδια -
γραφών προσφέροντας μια ξεχωριστή και ευχάριστη
διαμονή.

Porto Elounda De Luxe Resort, 5* Ελούντα 
Το Porto Elounda De Luxe Resort είναι ειδικά σχεδιασμένο
να προσφέρει γενναιόδωρη φιλοξενία και εκλεπτυσμένες
υπηρεσίες καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Βρίσκεται σε
μία περιοχή που κατά γενική ομολογία είναι το πιο όμορφο
σημείο του νησιού, ενώ τα μεγάλα μπαλκόνια και οι αυλές
προσφέρουν εντυπωσιακή θέα από τον κόλπο του
Μιραμπέλο.

Elounda Beach Hotel & Villas, 5* Ελούντα 
Το Elounda Beach Hotel & Villas είναι το απόλυτο κατα -
φύγιο με πολυτελή δωμάτια, βίλες και σουίτες στην Κρήτη.
Σε μία μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία, απολαύστε την
αίσθηση της χαλάρωσης στο επίπεδο της θάλασσας με
εξαιρετικές εξατομικευμένες υπηρεσίες.

ANEMOS GRAND LUXURY RESORT
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Για όλους εκείνους που η Κρήτη αποτελεί σταθερή αξία για το
γάμο και το γαμήλιο αυτό ταξίδι, τώρα υπάρχει ένα ξενοδοχείο
που μπορεί να πραγματοποιήσει αύτο που ονειρεύεστε για την
μεγάλης σας μέρα! Χτισμένο στην είσοδο της μαγευτικής παρα-
λίας του Σταλού, 6 χλμ. από την παραμυθένια πόλη των Χανίων,
το Cretan Dream Royal διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα
του χαρίσουν μια παντοτινή θέση στην καρδιά σας.

Αφεθείτε στα χέρια μας να οργανώσουμε για εσάς έναν γάμο ονει-
ρικό, σε ένα τοπίο με θέα τη θάλασσα, που θα εντυπωσιάσει έσας
και τους καλεσμένους σας. 
Μια έμπειρη ομάδα επαγγελμστιών θα φροντίσει τα πάντα από τον
στολισμό έως και τον συντονισμό της εκδήλωσης, ώστε εσείς να
απολαύσετε τις πολύτιμες στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλα χα-
ραγμένες στις μνήμες όλων. 

Σταλός, Χανιά, Κρήτη, T.K. 73110  | Τηλ.: +30 2821036800,  Fax: +30 2821036811 | E-mail: info@cretandreamroyal.gr

www.cretandreamroyal.gr

www.cretandreamroyal.gr
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Royal Blue Resort & Spa, 5* Ρέθυμνο 
Αυτό το μοναδικής κομψό τητας θέρετρο βρίσκεται δίπλα
στο νερό, στη βόρεια ακτή της Κρήτης, ανάμεσα στο
Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ο ιδιωτικός κόλπος του
συγκροτήματος θα σας χαρίσει στιγμές απέραντου Κρητικού
Μπλε ορίζοντα. 

Blue Palace, 5* Ελούντα 
Η τελευταία λέξη της πολυτέλειας βρίσκεται 3 χλμ. έξω από
την Ελούντα, στο χωριό Πλάκα. Διαθέτει 107 πριβέ πισίνες
και spa στο οποίο ο επισκέπτης κατεβαίνει με ένα εντυπω -
σιακό διάφανο ασανσέρ. Προσφέρει θεραπείες βασισμένες
στα κρητικά βότανα και τα ευεργετικά στοιχεία της θάλασσας. 

White Palace, 5* Ρέθυμνο 
Ενα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής πάνω σε μία απέραντη
αμμώδη παραλία, το υπέρκομψο luxury ξενοδοχείο
αποτελεί μία όαση αισθήσεων. Διαθέτει ονειρικές πισίνες με
θαλασσινό νερό καθώς και ιδιωτικές για να χαρείτε τον ήλιο
και τη θάλασσα στο έπακρον. 

Spilia Village, 4* Χανιά 
Ο ιδιαίτερος χώρος βρίσκεται σε ένα καταπράσινο και
γαλήνιο περιβάλλον, ανάμεσα σε έναν κάμπο ελαιόδεντρων
και εσπεριδοειδών. Εμφανή και έντονα παραδοσιακά
στοιχεία τον διέπουν, καθώς προγενέστερα υπήρξε λιοτρίβι.
Οι μυλόπετρες ακόμα κοσμούν τον χώρο. 

Κ Ρ Η Τ Ι Κ Η  Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Η Κρήτη αποτελεί την πατρίδα της μεσογειακής
διατροφής. Είτε πρόκειται για κάποιο πιάτο υψηλής
γαστρονομίας είτε για κάτι πιο απλό, το σίγουρο είναι ότι
θα μαγευτείτε από τις γεύσεις. 
Η Κρήτη από άκρη σε άκρη, παρέχει μια πληθώρα από
εστιατόρια που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο. 
Μερικά από αυτά είναι τα βραβευμένα με Χρυσό Σκούφο
Calypso και Dionysos στην Ελούντα αλλά και το Hasika στο
Ρέθυμνο. 
Χώροι γοητευτικοί με μοντέρνα αισθητική. Πιάτα με
σύγχρονη αντίληψη που απογειώνουν την κρητική κουζίνα.

PORTO ELOUNDA GOLF RESORT & SPA



Eros Events Ηράκλειο, Κρήτη    ||   T: +306972689263   ||   info@erosevents.gr 

www.erosevents.gr
@eroseventsgreece               eroseventsgreece

Everything is done with love and Eros!

www.erosevents.gr
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Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ο Ι  Χ Ω Ρ Ο Ι
Γ Ι Α  Γ Α Μ Ο  Κ Α Ι  Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η

Αρόλιθος
Εάν επιθυμείτε να ζήσετε την μαγεία ενός γάμου σε ένα
μικρό κρητικό χωριό, χωρίς απαραίτητα να είναι το μέρος
καταγωγής σας, τότε ο Αρόλιθος, αποτελεί την ιδανική επι-
λογή για εσάς.
Η πλούσια βλάστηση σε συνδυασμό με την πέτρα δημιουρ-
γούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Πλακόστρωτα σοκάκια, πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική και μια υπέροχη πισίνα συνθέτουν
ένα υπέροχο σκηνικό για μοναδικές γαμήλιες φωτογραφίες.

Μηλιά, το πιο μαγικό χωριό της Ελλάδος 
Λίγο έξω από τα Χανιά, σε μια πλαγιά του Κισσάμου, κρυμ-
μένος ανάμεσα στα βουνά, βρίσκεται ένας οικισμός βγαλμέ-
νος από άλλη εποχή. Η Μηλιά είναι ένα χωριό κτισμένο με
τρόπο τελείως παραδοσιακό και με απόλυτο σεβασμό στο
περιβάλλον και την αισθητική του τοπίου. Με το γραφικό της
τοπίο, μοιάζει λες και έχει βγει από παραμύθι. Γυρίζει πίσω
τον χρόνο σε άλλες εποχές χαρίζοντας στους επισκέπτες
ανεπανάληπτες εμπειρίες με οικολογική συνείδηση.

Στη Μηλιά ο σεβασμός του περιβάλλοντος αποτελεί πρω-
ταρχική αξία. Αδράξτε λοιπόν την ευκαρία να κάνετε μία μίνι
αποτοξίνωση από το βλαβερό τρόπο ζωής της πόλης. Ο
φωτισμός γίνεται με λάμπες πετρελαίου, ενώ το νερό έρ-
χεται απευθείας από την πηγή. Το φαγητό παρασκευάζε-
ται με βιολογικά προϊόντα που παράγονται από τους
ιδιοκτήτες. 

Η Μηλιά κατατάσσεται από τους παγκόσμιους ταξιδιωτικούς
οδηγούς ανάμεσα στις 50 μαγικές τοποθεσίες της Ευρώπης,
που κάθε άνθρωπος αξίζει να ανακαλύψει.

Φορτέτζα (Fortezza) 
Η Φορτέτζα, το Ενετικό Κάστρο στο Ρέθυμνο, δεσπόζει στο
λόφο του Παλαιόκαστρου, σχεδόν μέσα στο κέντρο της πα-
λιάς πόλης και πάνω στη θάλασσα. Είναι ορατή από κάθε
γωνιά της πόλης, έχοντας πανοραμική θέα σε όλο το Ρέθυ-
μνο και στην δυτική ακτή. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
φρούρια των Ενετών στην Κρήτη. 
Το μεγαλοπρεπές πενταγωνικό φρούριο άρχισε να χτίζεται
το 1573. Είναι τόσο μεγάλο που μπορούσε να αποτελέσει
καταφύγιο για ολόκληρη την πόλη. Κατά μήκος του τείχους
υπάρχουν 4 προμαχώνες (Αγίου Λουκά, Αγ. Ηλία, Αγ. Παύ-
λου, Αγ. Νικολάου), που εξυπηρετούσαν την άμυνα στον
εχθρό. Στον προμαχώνα του Αγίου Νικολάου βρίσκεται και
η ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Θεόδωρου του Τριχινά, η
οποία κτίστηκε του 1899 από τον Ρώσο Κυβερνήτη του Ρε-
θύμνου. Κάτοικοι του Ρεθύμνου προτιμούν αυτό το λιτό εκ-
κλησάκι, που βρίσκεται σε ένα πευκόφυτο άλσος, για τον
γάμο τους. 

Γ Α Μ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Π Α Ρ Α Λ Ι Α

Μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές είναι
οι γάμοι δίπλα στη θάλασσα. Λαμπερός
ήλιος, γαλάζια νερά, αστρα φτερή άμμος
αποτελούν το απόλυτο γαμήλιο όνειρο για
τους περισσότερους μελλόνυμφους. 
Η Κρήτη φιλοξενεί μερικές από τις ομορφό-
τερες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, ιδανικές
και για την τέλεση γάμου. 
Οι διάσημες παραλίες, Μπάλος και Φαλά-
σαρνα στα Χανιά, θεωρούνται μάλιστα από
τις πιο όμορφες της Μεσογείου, ενώ το εξω-
τικό Ελαφονήσι είναι πόλος έλξης χιλιάδων
επισκεπτών κάθε χρόνο. Στα νότια του νη-
σιού ξεχωρίζουν η εξωτική Πρέβελη, ο Πλα-

κιάς, ο Άγιος Παύλος με τους τεράστιους αμμόλοφους, οι
Λίγκρες και η Τριόπετρα. 
Στο Ηράκλειο, πρωταρχική θέση κατέχουν τα Μάλια και η
Χερσόνησος ενώ ατελείωτα χιλιόμετρα αμμουδερών παρα-
λιών τριγυρίζουν την Ιεράπετρα. 
Στην παραλία Βάι θα βρείτε ένα εξωτικό φοινικόδασος, που
όμοιό του δεν υπάρχει. 

MYTHOS PALACE RESORT & SPA
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Παρασκευοπούλου 113, Ηράκλειο 71305 Κρήτη,  Tηλ. 2810213246,  Κιν. 6940011220,  E-mail: info@frezia.gr

www.frezia.gr
www.facebook.com/freziadecorations        www.instagram.com/frezia.decorations

Ανθοστολίζουμε την ευτυχία σας

www.frezia.gr
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Μακρύ Γιαλός 
Ο Μακρύ Γιαλός είναι ένα πολύ γνωστό παραλιακό θέρετρο
στην περιοχή του Λασιθίου. Το όνομά του αποκαλύπτει το
κύριο πλεονέκτημα του, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο
όρμο με μια πανέμορφη αμμώδη παραλία. Υπέροχα καθαρά
και ρηχά νερά, νόστιμο φαγητό και φιλόξενη ατμόσφαιρα
υποδέχονται ευχάριστα κάθε επισκέπτη που επιθυμεί ησυχία,
ηρεμία και ιδιωτικότητα.

Μάταλα
Τα Μάταλα δεν χρειάζονται συστάσεις. Το θρυλικό αυτό ψα-
ροχώρι βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την Φαιστό και κα-
τοικούνταν από την αρχαιότητα. Οι τότε κάτοικοι σκάλισαν
ένα σύνολο σπηλαίων στο μαλακό πέτρωμα του βουνού.
Κατά την διάρκεια των 60’s και των 70’s οι σπηλιές αυτές έγι-
ναν διάσημες καθώς «μάζευαν» τους θρυλικούς Hippies και
είχαν γίνει έμβλημα στην κοινότητα των «παιδιών των λου-
λουδιών». Στις μέρες μας τα Μάταλα εξακολουθούν να απο-
τελούν απαραίτητη στάση για όσους αγαπούν τη νότια
Κρήτη.

Γ Α Μ Ο Σ  Σ Ε  Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Α

Στην Κρήτη υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια μια δυνατή
οινική παράδοση. Δώστε στον γάμο σας την ιδιαιτερό-
τητα που του αξίζει, επιλέγοντας κάποιο όμορφο οινο-
ποιείο. 
Στην περιοχή του Ηρακλείου θα βρει κανείς μερικά από τα
μεγαλύτερα και πιο όμορφα οινοποιεία του νησιού. Πρω-
ταρχική θέση κατέχει αυτό της οικογένειας Λυραράκη. Ιδρύ-
θηκε το 1966 και έκτοτε όχι μόνο εξελίσσεται συνεχώς αλλά
έχει αφοσιωθεί και στη διάσωση σπάνιων κρητικών ποικι-
λιών. Το οινοποιείο περιλαμβάνει δύο εξωτερικούς και δύο
εσωτερικούς χώρους οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν
γάμους και δεξιώσεις.  
Αλλά και στην περιοχή των Χανίων υπάρχουν εντυπωσιακά
οινοποιεία που έχουν τις προδιαγραφές να φιλοξενήσουν
τον γάμο και την γαμήλια δεξίωσή σας. Ένα από τα πιο
όμορφα είναι το Οινοποιείο Ντουράκη. Ο εξωτερικός του
χώρος με τον καταπράσινο κήπο και την υπέροχη θέα στα
Λευκά Όρη. Ο κατάλληλα διαμορφωμένος εσωτερικός του
χώρος θα αγκαλιάσει μοναδικά την πιο όμορφη ημέρα της
ζωής σας. 
Το Οινοποιείο Μανουσάκη στον Βατόλακκο Χανίων είναι
ένα μπουτίκ, οικογενειακό οινοποιείο. Τα βραβευμένα κρα-
σιά του το έχουν κάνει διάσημο σε όλη την Ελλάδα ενώ ο
ρουστίκ χαρακτήρας του θα δημιουργήσει το κατάλληλο
φόντο για τον γάμο σας.

Π Ο Τ Ε  Ν Α  Π Α Ν Τ Ρ Ε Υ Τ Ε Ι Τ Ε
Σ Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η   

Η Κρήτη είναι ένας υπέροχος προορισμός για γάμους όλο
το χρόνο. Παρόλ' αυτά εάν επιθυμείτε μια ήσυχη παραλία
για το γάμο σας, καλύτερα να αποφύγετε την περίοδο Ιου-
νίου-Αυγούστου, που υδράργυρος είναι στα ύψη και οι πα-
ραλίες έχουν πολλούς επισκέπτες.

ã{|àx destination weddings
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Mediterranean Cuisine  • Premium Cocktail Bar • Seafront location • 5* service • Ideal for up to 200 guests

The perfect location for an exclusive sea-side wedding!

Agia Pelagia Bay, Crete, Greece, almyra@almyracrete.gr, Tel.: + 30 2810 335015, +30 6932 918 200 | www.almyracrete.gr • www.foodpro.gr
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DREAM
WEDDINGSinSantorini

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν
από τους δημοφιλέστερους
γαμήλιους προορισμούς στον
κόσμο. Ειδυλλιακά τοπία, 
πανέμορφες τοποθεσίες, 
γραφικά χωριά συνθέτουν 
ένα σκηνικό απαράμιλλης 
νησιωτικής ομορφιάς σε 
συνδυασμό με μια μοναδική
κοσμοπολίτικη αύρα. 

Το συναρπαστικό
ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης

και η θέα στο απέραντο γαλάζιο του
Αιγαίου, θα αποτελέσουν το ιδανικό φόντο για 

την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, δημιουργώντας
μοναδικές αναμνήσεις για εσάς και τους καλεσμένους σας. 



Επιπλέον, η απαράμιλλη κομψό-
τητα και οι υψηλών προδιαγρα-
φών παρεχόμενες υπηρεσίες των
luxury resorts, boutique hotels
και prive κατοικιών θα σας κά-
νουν να νιώσετε ότι η κορυφή
του κόσμου μοιάζει απτή πραγ-
ματικότητα. Μινιμαλιστικές σουί-
τες λαξεμένες στον ολόλευκο
βράχο, εσωτερικές infinity pools
με θέα το Αιγαίο, αιώρες και
κούνιες που λικνίζονται και ολό-
φωτα interiors απογειώνουν τον
ρομαντισμό και την αίσθηση χα-
λάρωσης και ιδιωτικότητας.

Με περισσότερους από χίλιους
γάμους ανά σεζόν, αλλά και 
elopements, ανανεώσεις όρκων,
γαμήλια ταξίδια και αρραβώνες, 
η Σαντορίνη έχει πλέον καθιερω-
θεί κορυφαίος παγκόσμιος προ-
ορισμός. 

Όποιο και να είναι το ύφος του
γάμους σας, λαμπερός, λιτός, 
παραδοσιακός ή απλά κομψός, 
η Σαντορίνη προσφέρει κάθε 
δυνατότητα για να τον κάνετε
πραγματικότητα. Γραφικά χωριά,
στενά πλακόστρωτα δρομάκια,
μικρές πλατείες και εκκλησάκια
δίπλα στο κύμα θα κάνουν πραγ-
ματικότητα τον γάμο των ονεί-
ρων σας. Παράλληλα, έμπειροι
επαγγελματίες θα σας βοηθή-
σουν να προσφέρετε στους 
καλεσμένους αλλά και σε εσάς,
ανεπανάληπτες εμπειρίες φιλοξε-
νίας. 

Γ Ι Α Τ Ι  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  Τ Η Ν  Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η

n Για το απέραντο γαλάζιο και τα τυρκουάζ νερά 
n Για τα μικρά λευκά σπιτάκια, σκαρφαλωμένα άφοβα γύρω από την καλντέρα
n Για τα εκατοντάδες πανέμορφα εκκλησάκια 
n Για την μοναδική θέα της καλντέρας
n Για το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο
n Για τις ιδιαίτερης ομορφιάς παραλίες 
n Για τους μοναδικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς 
n Για την κοσμοπολίτικη αύρα 
n Για τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα
n Για την κορυφαία γαστρονομία 
n Για τους υπερπολυτελείς χώρους διαμονής και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες

φιλοξενίας

Η Σαντορίνη αντιπροσωπεύει το πάν-
τρεμα της δύναμης της φύσης και της
θέλησης του ανθρώπου να ζήσει και
να δημιουργήσει. Στο νησί αυτό 
μπορείτε να αγναντέψετε καταπλη-
κτικά τοπία σε μικρά χωριά και δεκά-
δες εκκλησιές με γαλάζιους τρούλους,
θεαματικές παραλίες με σκούρα βό-
τσαλα και λευκές η κόκκινες αμμουδιές,
ακόμα και να δοκιμάσετε καταπληκτική
τοπική κουζίνα και πολύ υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες.
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Τ Α  Χ Ω Ρ Ι Α  
Τ Η Σ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η Σ

Φηρά, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι,
Οία, σοκάκια με παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική, υπόσκαφα σπίτια και το
ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου.
Δεν είναι τυχαίο που η Σαντορίνη απο-
τελεί έναν από τους πιο συναρπαστικούς
και συνάμα ρομαντικούς προ ορισμούς
στον κόσμο. 

Οία
Η Οία είναι το πιο γραφικό και πιο
γνωστό χωριό της Σαντορίνης. Απλώ-
νεται στη βόρεια πλευρά της καλντέ-
ρας, σε μήκος 2 χλμ. και είναι διά-
σπαρτη από γραφικά λευκά σπιτάκια,
εκκλησίες με γαλάζιους τρούλους
αλλά και αρκετά υπόσκαφα. Το ηλιο-
βασίλεμα από την Οία, είναι μια μονα-
δική εμπειρία που χαράσσετε στη
μνήμη όλων. Το ηλιοβασίλεμα από το
Αμμούδι, το μικρό λιμανάκι της Οίας,
είναι μια μοναδική εμπειρία.

Ημεροβίγλι
Το Ημεροβίγλι είναι το μικρότερο
χωριό της καλντέρας αλλά βρίσκεται
στο υψηλότερο σημείο της και γι’ αυτό
έχει την καλύτερη θέα. Δεν υπάρχει έν-
τονη ζωή εκεί καθώς υπάρχουν μόνο
σπίτια, πολυτελείς βίλες, μικρά bou-
tique ξενοδοχεία και λίγα εστιατόρια
και μαγαζιά. Είναι αρκετά μακριά από τα
πολύβουα Φηρά και θεωρείται το
πιο ήσυχο μέρος σε ολόκληρη την
Καλντέρα.

Φηροστεφάνι
Το Φηροστεφάνι απέχει 15-20 λεπτά
με τα πόδια από τα Φηρά. Είναι αρκετά

ήσυχο, μικρό και πολλοί το επιλέγουν
καθώς απέχει λίγο από τα Φηρά και
την έντονη ζωή αλλά αρκετά για να
απολαμβάνετε την ηρεμία σας.

Φηρά
Το επόμενο χωριό που θα συναντή-
σετε κατεβαίνοντας από την Οία είναι
τα Φηρά, η πρωτεύουσα του νησιού.
Ένα μέρος εντελώς διαφορετικό από
την Οία, πιο ζωντανό με εξίσου υπέ-
ροχη θέα. Τα Φηρά είναι η καρδιά της
νυχτερινής ζωής του νησιού και το
κέφι κρατά έως τις πρώτες πρωινές
ώρες. Εάν θέλετε να είστε κοντά σε
όλα, τότε τα Φηρά, αδιαμφισβήτητα,
είναι ιδανικό μέρος για εσάς.

Πύργος
Ο Πύργος είναι ένα πανέμορφο Με-
σαιωνικό χωριό, το οποίο βρίσκεται
στο κέντρο του νησιού και αποτε-
λούσε την πρωτεύουσα του νησιού
μέχρι τις αρχές του 1800. Το χωριό
είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω
στην πλαγιά ενός λόφου (σε υψόμε-
τρο 567 μ.), γύρω από το Ενετικό Κά-
στρο και παρέχει πανοραμική θέα σε
όλο το νησί. 

Καμάρι
Το Καμάρι βρίσκεται στο νότιο τμήμα
του νησιού, στους πρόποδες του
Μέσα Βουνού, σε απόσταση 9 χλμ.
από τα Φηρά. Είναι ένα από τα καλύ-
τερα παραθαλάσσια θέρετρα καθώς
διαθέτει παραλία με μαύρη άμμο μή-
κους 5 χλμ., στο νότιο τμήμα της
οποίας δεσπόζει το Μέσα Βουνό. Στο
σημείο αυτό ήταν χτισμένη η Αρχαία
Θήρα, σε υψόμετρο που φτάνει σχε-
δόν τα 400 μέτρα.



www.rocabellasantorini.com
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Η Σαντορίνη είναι ένα νησί με πλού-
σια ιστορία και ενδιαφέροντα ήθη
και έθιμα. Ένα από τα παραδοσιακά

έθιμα γάμου του νησιού, ήταν την πα-
ραμονή του γάμου, ο γαμπρός να πη-
γαίνει να κοιμηθεί μόνος στο σπίτι που

θα έμενε με την σύζυγό του, ενώ εκείνη
έπρεπε να πάει να τον ξυπνήσει τα χα-
ράματα. Την ημέρα του γάμου, μουσι-
κοί συνόδευαν τον γαμπρό στο
πατρικό της νύφης για την παραλάβει
και να πάνε μαζί στην εκκλησία. 
Εάν ενδιαφέρεστε να εντάξετε κάποιο
τοπικό έθιμο στον γάμο σας, μια καλή
ιδέα είναι οι τοπικοί μουσικοί. Η πα-
ράδοση του νησιού θέλει η νύφη να
συνοδεύεται από μουσικούς, ντυμέ-
νους με παραδοσιακές στολές, από το
σπίτι της στο χώρο του γάμου. Σε όλη
τη διαδρομή ηχούν παραδοσιακά τρα-
γούδια γάμου ενώ μερικές φορές οι
μουσικοί δημιουργούν δικούς τους
στίχους, εξιστορώντας την ιστορία της
νύφης και του γαμπρού. 
Άλλο ένα τοπικό έθιμο που μπορείτε να
εντάξετε στον γάμο σας είναι το Κου-
φέτο. Ένα τοπικό κυκλαδίτικο γλυκό
που σερβίρεται στο ζευγάρι αλλά και σε
όλους τους επισκέπτες μετά τον γάμο.
Πρόκειται για έναν συνδυασμό μελιού
και αμυγδάλων που φτιάχνεται με το-
πική συνταγή. Το μέλι συμβολίζει τα
γλυκά χρόνια του έγγαμου βίου και τα
αμύγδαλα την ευημερία του ζευγαριού. 

Η Θ Η  Κ Α Ι  Ε Θ Ι Μ Α



e-mail: promo@santowines.gr   |    τηλ.: 22860 28058

www.santowines.gr
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Σε αυτό το πανέμορφο κυκλαδίτικο
νησί, με την ιδιαίτερη ιστορία, υπάρ-
χουν περισσότερα από 250 μικρά εκ-
κλησάκια και εκκλησίες. Στα Φηρά, την
Οία και το Φηροστεφάνι βρίσκουμε
τις πολύ-φωτογραφημένες εκκλησίες
με τους εντυπωσιακούς γαλάζιους
τρούλους.

Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της
Υπαπαντής 
Η Υπαπαντή της Θεοτόκου γνωστή στο
παρελθόν και ως “Παναγία του Μπε-
λώνια”, (μιας και ήταν ιδιοκτησία της
ομώνυμης οικογένειας), είναι η Μητρό-
πολη του νησιού. Αυτός ο ολόλευκος
ναός, με τις καμάρες και το ψηφιδωτό

στον προαύλιο χώρου του, βρίσκεται
στο κέντρο των Φηρών, με θέα την
καλντέρα. Αρχικά χτισμένος το 1827,
αναστηλώθηκε μετά την καταστροφή
που υπέστη από τον σεισμό του 1956.
Το εσωτερικό του ναού κοσμούν οι
υπέροχες τοιχογραφίες του τοπικού
ζωγράφου Χριστόφορου Ασιμή.

Καθολικός Καθεδρικός Ναός 
Στον καθολικό μαχαλά των Φηρών βρί-
σκεται ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός,
ο οποίος ανοικοδομήθηκε το 1823.
Πρόκειται για έναν πανέμορφο ναό σε
μπαρόκ ρυθμό, αφιερωμένο στον Άγιο
Ιωάννη το Βαπτιστή, που ξεχωρίζει για
το καμπαναριό και το ρολόι του. 

Παναγιά της Επισκοπής
Ο ναός αυτός είναι αφιερωμένος στην
Κοίμηση της Θεοτόκου και αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες εκκλησίες της
Σαντορίνης. Βρίσκεται στη Μέσα Γωνιά
στο δρόμο προς το Καμάρι και ανεγέρ-
θηκε τον 11ο αιώνα. Στο εσωτερικό
του ναού είναι εμφανή τα υπολείμματα
προγενέστερου ναού με τμήματα αυτού

Ο Ι  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Α  Ε Κ Κ Λ Η Σ Α Κ Ι Α  Τ Η Σ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Η Σ
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όπως και γλυπτά που έχουν ενσωματω-
θεί στον μεσοβυζαντινό ναό. 

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος
Ο Ναός της Αγίας Τριάδος βρίσκεται
μέσα στο καστέλι του Πύργου και δια-
θέτει μια εξαίσια συλλογή (16ος έως
19ος αι.) Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών εικόνων, ειδών εκκλησιαστικής ζωής
αλλά και θαυμάσια έργα ξυλογλυπτικής.

Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού
Ένας από τους μεγαλύτερους ναούς του
νησιού, βρίσκεται στην πλατεία της Πε-
ρίσσας και ξεχωρίζει από μακριά χάρη
στους μπλε τρούλους του. Η αρχική εκ-
κλησία είχε οικοδομηθεί την περίοδο

1835-1840, καταστράφηκε από τον σει-
σμό και ανακατασκευάστηκε. Μάλιστα,
κατά την διάρκεια της ανοικοδόμησης της
αρχικής εκκλησίας, είχαν αποκαλυφθεί τα
ερείπια δύο τρίκλιτων Βασιλικών, τα
οποία, δυστυχώς, καταστράφηκαν από
τις οικοδομικές εργασίες.

Θεοτοκάκι 
Το Θεοτοκάκι ή αλλιώς η εκκλησία
Κοίμησης της Θεοτόκου είναι από τις
παλαιότερες της Σαντορίνης, αφού
χρονολογείται από τον 10ος αιώνα.
Βρίσκεται μέσα στο καστέλι του Πύρ-
γου και ξεχωρίζει τόσο για την παλαι-
ότητα των εικόνων όσο και για το
εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο της. 

Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Ε Σ  Τ Ο Π Ο Θ Ε Σ Ι Ε Σ  
Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Γ Α Μ Ο  Σ Α Σ

Πέραν των εκκλησιών, στη Σαντορίνη
υπάρχουν μονές και πανέμορφοι
χώροι για την τέλεση γάμων, όπως η
ιερά μονή του Προφήτη Ηλία που βρί-
σκεται στην κορυφή του βουνού, στο
χωριό Πύργος αλλά και το μοναστήρι
της Αγία Ειρήνης στη Θηρασία. Επι-
πλέον, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές
που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα,
κάνοντας τον γάμο και την δεξίωσή
σας, μια μοναδική εμπειρία ζωής. Υπέ-
ροχα παραδοσιακά οινοποιεία,
κομψά ξενοδοχεία, εστιατόρια υψη-
λής γαστρονομίας, αλλά και χαλαρά
beach bar σε μαγευτικές παραλίες και
εντυπωσιακές ταράτσες που δίνουν
την αίσθηση ότι βρίσκεται κανείς
τόσο κοντό στον παράδεισο από
οπουδήποτε αλλού.
Η Σαντορίνη, αποτελεί ταυτόχρονα
και έναν κορυφαίο γαστρονομικό
προορισμό με εστιατόρια και ταβέρ-
νες που η φήμη τους έχει ξεπεράσει τα
σύνορα της χώρας μας. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότη-
τας υπηρεσίες φιλοξενίας, σας δίνουν
την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε
την δεξίωση των ονείρων σας. Έμπει-
ροι επαγγελματίες θα σας βοηθήσουν
να οργανώσετε τόσο τον γάμο όσο
και την γαμήλια δεξίωση και να περι-
ποιηθείτε τους καλεσμένους σας όπως
τους αξίζει.

Σας προτείνουμε το εστιατόριο «Πύρ-
γος» που βρίσκεται στο ομώνυμο –
πανέμορφο - χωριό. Σε μια ειδυλ-
λιακή τοποθεσία με θέα ολόκληρο το
νησί, σερβίρει εδώ και 30 χρόνια γεύ-
σεις από τη γη και τη θάλασσα της
Σαντορίνης στους κατοίκους και τους
επισκέπτες του νησιού. 



www.dreamonphotography.gr


Ανακαλύψτε τον συναρπαστικό κόσμο που
κρύβουν τα παραδοσιακά οινοποιεία του νη-
σιού πραγματοποιώντας τον γάμο σας σε ένα
από αυτά. Η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε
συνδυασμό με την μαγευτική τοποθεσία και
τους αμπελώνες, θα σας γοητεύσουν.
O ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Οινο-
ποιείου Santo Wines. ή Ένωση Συνεταιρι-
σμών Θηραϊκών Προϊόντων Σαντορίνης
(ΕΣΘΠ) έχει δημιουργήσει ένα κομψό ειδυλ-
λιακό περιβάλλον στο χωριό Πύργος, πάνω
στο χείλος της Καλντέρας με μαγευτική θέα που
κόβει την ανάσα. Στο πιο όμορφο σημείο, με
φόντο το ηφαίστειο και την μοναδική εικόνα
του νησιού από το Ακρωτήρι μέχρι την Οία,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε την γαμήλια τε-
λετή και τη δεξίωση σας. Με ακαταμάχητη θέα
και μια ολοκληρωμένη οινική και γαστρονομική
εμπειρία, ο ρομαντικός χώρος του SantoWines
είναι μια από τις δημοφιλέστερες επιλογές. Το
Οινοποιείο Santo Wines φροντίζει για την
υπογραφή του μενού της δεξίωσης με εκλεκτά
υλικά βασισμένα στην ελληνική κουζίνα, με έμ-
φαση στα ντόπια αγροτικά προϊόντα.

Γ Α Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η  Σ Ε  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Α  Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Α

Έχει καθιερωθεί ως ένα από τα καλύ τερα
εστια τόρια του νησιού, ενώ οι εξαιρετι-
κές αίθουσες δεξιώσεων έχουν φιλοξε-
νήσει με επιτυχία αμέτρητες εκδηλώσεις,
αξέχαστους γάμους και πολλά εντυπω-
σιακά events. Από κάθε αίθουσα του
μπορείτε να απολαύσετε την υπέροχη
πανοραμική θέα σε όλο το νησί αλλά και
το ξακουστό ηλιοβασίλεμα. 
Τα ειδικά μενού, η άψογη εξυπηρέ-
τηση, το έμπειρο προσωπικό και η εξα-
τομικευμένη προσέγγιση σε κάθε σας
περίσταση, υπόσχονται μια πραγματικά
αξέχαστη εμπειρία για εσάς και τους κα-
λεσμένους σας. 

Άλλο ένα εστιατόριο, που δεν πρέπει
να περάσει απαρατήρητο είναι το «Κόκ-
κινο Ποδήλατο». 
Από το 2004 «ταξιδεύει» σε όλο τον
κόσμο και συγκαταλέγεται ανάμεσα
στα ομορφότερα μπαλκόνια της Με-
σογείου. Μάλιστα, αρκετοί διάσημοι –
παγκοσμίου βεληνεκούς – που επισκέ-
πτονται το νησί, δεν παραλείπουν να
απολαύσουν τα πεντανόστιμα πιάτα
του. Το μενού έχει ελληνική ψυχή, με
σαντορινιές γευστικές αναφορές και
δημιουργική διάθεση. 
Η αγάπη της ιδιοκτήτριας για το καλό
φαγητό, η αισθητικής της για τον

χώρο και η φροντίδα του κάθε επι-
σκέπτη ξεχωριστά, είναι αυτά που το
διακρίνουν, μαζί φυσικά, με την απί-
θανη θέα του. Οι ρομαντικοί αυτού
του κόσμου σίγουρα θα λατρέψουν το
Κόκκινο Ποδήλατο με το που το αντι-
κρίσουν, οι καλαίσθητοι θα το ερω-
τευτούν και οι εκλεπτυσμένοι θα το
εντάξουν στην λίστα των αγαπημένων
τους. 
Οι γευσιγνώστες θα το εκτιμήσουν και
οι λάτρεις της ζεστής φιλοξενίας θα επι-
στρέφουν στο χώρο του ξανά και
ξανά.
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Το εστιατόριο Πύργος προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα πλήρως λειτουργικών αιθουσών
με εκπληκτική θέα για την διοργάνωση μιας άψογης γαμήλιας δεξίωσης ή εκδήλωσης!
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Άλλο ένα ιδιαίτερο οινοποιείο είναι αυτό της οικογέ-
νειας  Βενετσάνου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω
από το λιμάνι του Αθηνιού και μπροστά του απλώνε-
ται η μαγευτική θέα της Καλντέρας της Σαντορίνης. 
Χτίστηκε το 1947 και έγινε το πρώτο βιομηχανοποι-
ημένο οινοποιείο της Σαντορίνης. 
Το χαρακτηριστικό του είναι ο δομικός του σχεδια-
σμός, καθώς χρησιμοποιείται ουσιαστικά η βαρύτητα
διευκολύνοντας την ενεργειακή επάρκεια, αφού το οι-
νοποιείο κατασκευάστηκε με έναν ασυνήθιστο τρόπο,
από πάνω προς τα κάτω. Η ξενάγηση στον μουσει-
ακό χώρο του πρώτου βιομηχανικού οινοποιείου στη
Σαντορίνη εντυπωσιάζει. Η γευστική δοκιμή των κρα-
σιών με τοπικά εδέσματα με θέα την Καλντέρα, σί-
γουρα θα σας πείσει είναι μία από τις κορυφαίες
προτάσεις για μια αξέχαστη γαμήλια δεξίωση.

Η καλντέρα της Σαντορίνης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά δημιουρ-
γήματα της φύσης. Δημιουργήθηκε περίπου 3.600 χρόνια πριν (1613 π.Χ.),
όταν το ηφαίστειο της Σαντορίνης έδωσε μια από τις μεγαλύτερες εκρήξεις
του. Έκτοτε διατηρεί περίπου το ίδιο σχήμα, αν και σεισμικές δονήσεις έχουν
προκαλέσει την υποχώρηση κάποιων εδαφών της. 
Αποτελεί τον πόλο έλξης των επισκεπτών και τα ζευγάρια δεν χάνουν την ευ-
καιρία να την αποτυπώσουν ως φόντο στις γαμήλιες φωτογραφίες. Σας προ-
τείνουμε να σκεφτείτε «έξω από το κουτί» και να οργανώσετε την γαμήλια
δεξίωσή σας εν πλώ, για μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Τι καλύτερο να ξεκι-
νήσετε την νέα σελίδα στην κοινή σας ζωή, με φόντο τα χρώματα του ηλιο-
βασιλέματος που βυθίζεται στα νερά της. 

Γ Α Μ Η Λ Ι Α  Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η  Ε Ν  Π Λ Ω  

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ο σχεδιασμός ενός destination γάμου στη Σαντορίνη αποτελεί
μια συνεχή γιορτή και μόνιμη πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες
wedding planners που εργάζονται πυρετωδώς για να πραγματο-
ποιούν όνειρα. Εάν λοιπόν επιλέξετε την Σαντορίνη για τον des-
tination γάμο των ονείρων σας, σας συμβουλεύουμε να
απευθυνθείτε σε κάποιο έμπειρο τοπικό επαγγελματία, ο οποίος
γνωρίζει τους κατάλληλους χώρους και θα μπορέσει να σας προ-
τείνει τις ιδέες που ταιριάζουν στον δικό σας γάμο. 
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ΟΙΑ Santorini |   Τ. +30 22860 71918, +30 22860 71918      RedbicycleRestaurant

Γαστρονομικές απολαύσεις για τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής σας

https://www.facebook.com/RedbicycleRestaurant/


www.spicybites.gr
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Spicy Bites Catering είναι μια από τις πιο εξειδικευμένες
εταιρείες στον χώρο της εστίασης και της διοργάνωσης
εκδηλώσεων στην Σαντορίνη, στα νησιά των Κυκλάδων
αλλά και στην Κρήτη. Παρέχει υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών, με σεβασμό στα τοπικά προϊόντα,
αναζητά τις καλύτερες πρώτες ύλες και δημιουργεί
γεύσεις υψηλής γαστρονομίας, μετατρέποντας κάθε
εκδήλωση σε μια αξέχαστη γευστικά εμπειρία.  

Σύμφωνα με την Spicy Bites, οι γεύσεις θα πρέπει να αντικατο -

πτρίζουν την προσωπικότητα των μελλόνυμφων. Κάθε ζευγάρι,
εκτός από τον προϋπολογισμό του, θα πρέπει να
λάβει υπόψη το ύφος της εκδήλωσης (επίσημη
δεξίωση, ξέφρενο πάρτι ή παραδοσιακό γλέντι) και
τις γευ στικές του προτιμήσεις. Η Spicy Bites
δημιουρ γεί το ιδανικό μενού με βάση τις
προτιμήσεις, την εποχικότητα, τον αριθμό και τις
διατροφικές ιδιαιτερότητες των καλεσμένων.

Ο Ι  Τ Α Σ Ε Ι Σ  
Τα θεματικά μενού και η διαδραστική κουζίνα

με stand live cooking stands είναι ανάμεσα στις
σύγχρονες τάσεις. Τελευταία όμως το Grazing
Table αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο “Κέρας της Αμάλ -
θειας”, με μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων που συχνά
επιλέγε ται ως εναλλακτική των περαστών
ορεκτικών. 
Η Spicy Bites Catering έχει αναλάβει εκατοντάδες
δεξιώ σεις ζευγαριών από κάθε γωνιά της γης.
Ανάμεσα στα δημοφιλέστερά της πιάτα βρίσκο -
νται δημιουργικές προτάσεις, εμπνευ σμέ νες από

την μεσογειακή και τοπική κουζίνα, όπως οι παραδοσιακοί
ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης, η βελούδινη φάβα, η αναδομημένη
Ελληνική σαλάτα, το καρέ αρνιού με πουρέ γλυκοπατάτας, το
φιλέτο λαβράκι με αέρινη κρέμα σελινόριζας, ο μουσακάς
λαχανικών αλλά και η μαριναρισμένη σε μέλι χοιρινή πανσέτα. 

B U F F E T  ή Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Τ Ο
Το βασικότερο πλεονέκτημα του buffet είναι η μεγάλη ποικιλία
και ποσότητα που σίγουρα θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο
απαι τητικούς. Είναι η ιδανική λύση για δεξιώσεις με μεγάλο
αριθμό ατόμων, ώστε να εξυπηρετηθούν γρήγορα οι καλεσμένοι

και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στο
χρονοδιάγραμμα της δεξίωσης. Από την άλλη
πλευρά, το σερβιριστό μενού αποπνέει
πολυτέλεια, είναι πιο ξεκούραστο για τους
καλεσμένους αλλά διαρκεί περισσότερο και
περιορίζει αισθητά τις επιλογές. 

Η Spicy Bites Catering δίνει την λύση του

Family Style μενού. Έναν συνδυασμό buffet και
σερβιριστού, όπου κανείς δεν χρειάζεται να
σηκωθεί από το τραπέζι και οι επιλογές για κάθε
πιάτο είναι περισσότερες από μία. Το φαγητό
ετοιμάζεται σε πιατέλες και τοποθετείται στη μέση
του τραπεζιού, για να σερβιριστεί κάθε
καλεσμένος μόνος του, όπως θα έκανε και σε
ένα οικογενειακό τραπέζι δημιουργώντας έτσι
μια ευχάριστη οικειότητα. 

H
SPICY BITES: Τ Ο  Γ Α Μ Η Λ Ι Ο  Μ Ε Ν Ο Υ  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α

Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Ι Ζ Ε Ι  Τ Η Ν  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  Τ Ο Υ  Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ι Ο Υ

SPICY BITES

Σαντορίνη, Κυκλάδες, Ελλάδα, 84700, Τ.Θ. 565
T. +30 22860 81089,   E. events@spicybites.gr

www.spicybites.gr
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www.spicybites.gr


Baxedes, Oia, Santorini 84700, Phone: 22860 72572,              lazesantorini

www.laze.gr

www.laze.gr
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ς φιλόξενοι Έλληνες, το ΟΛΟΝ Catering γνωρίζει πως
το καλό φαγητό και ποτό είναι οι πιο σημαντικές απο-
λαύσεις που μπορεί κανείς να προσφέρει στους καλε-
σμένους του! Με
αφο σίωση μας «ταξιδεύ -
ουν» σε έναν κόσμο γεύ-
σεων υψηλής ποιότητας,
κάνοντας κάθε κοινωνική
ή εταιρική εκδήλωση αξέ-
χαστη! Παρέχοντας

άψογα σχεδιασμένα μενού, άρτια
εκπαιδευμένο προσωπικό και προ-
σωποποιημένη εξυπηρέτηση, το
ΟΛΟΝ Catering «χτίζει» την εκδή-
λωση που επιθυμείτε, κάνοντάς σας
τους καλύτερους οικοδεσπότες

Ο Ι  Τ Α Σ Ε Ι Σ  
Σ Τ Ο  Γ Α Μ Η Λ Ι Ο
Μ Ε Ν Ο Υ  
Τελευταία παρατηρείται μια στροφή

σε πιο χαλαρού ύφους μενού με

απλές, μοντέρνες γεύσεις με έντονα

μεσογειακά στοιχεία. Παράλληλα
vegetarian και healthy μενού με ελ-
ληνικές πρώτες ύλες, είναι ανάμεσα
στις δημοφιλέστερες επιλογές των
ζευγαριών, ενώ cocktail parties με
finger ή street food αλλά και brunch
parties με cocktail bar, δίνουν την αί-
σθηση περισσότερο ενός πάρτι παρά
γαμήλιας δεξίωσης.

Η  Σ Ω Σ Τ Η  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Μ Ε Ν Ο Υ
Οι προτάσεις του ΟΛΟΝ Catering γεννώνται κάθε φορά μέσα
από την προσωπική επαφή με το ζευγάρι. Οι επιθυμίες τους σε

συνδυασμό με τον χώρο και το στυλ που θα

έχει η δεξίωση αλλά και το budget, είναι οι
βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επι-
λογή του μενού. Επιπλέον ο τόπος καταγωγής ή
τυχόν έθιμα που επιθυμεί να ακολουθήσει το
ζευγάρι, μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή.
Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την εποχικότητα
αλλά και την πολυετή εμπειρία, δημιουργούν ένα
προσωποποιημένο μενού με την σφραγίδα και
την ποιότητα του ΟΛΟΝ catering.

Ο Ι  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Τ Ο Υ  Ο Λ Ο Ν  C A T E R I N G
Στην περίπτωση του σερβιριστού μενού, προ-
τείνεται ως πρώτο πιάτο το Ριζότο σφυρίδας με
mango αρωματισμένο με ginger chives lime,
ενώ ως κυρίως το Βοδινό φιλέτο με σάλτσα από
παλαιωμένο Porto κρασιά και φρέσκια τρούφα,
συνοδευόμενο από baby λαχανικά εποχής και
πατατούλες chateau. Στην περίπτωση του
μπουφέ, δημοφιλή είναι τα live cooking  πιάτα
Ριζότο με μανιτάρια porcini & λάδι τρούφας και
η χοιρινή πανσέτα, καραμελωμένη με ξηρούς
καρπούς.

Ω
ΟΛΟΝ CATERING: Π Λ Η Ρ Ο Τ Η Τ Α  Γ Ε Υ Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

OΛΟΝ CATERING

Κασσάνδρας 11, 10447 Αθήνα
τηλ.: 210 3470004

www.olonevents.com

www.oloneventsom


Ζήστε τη γαμήλια δεξίωση στο ιδανικό σκηνικό!
Το Domaine Karras ένας ειδυλλιακός χώρος 15 στρεμμάτων σας προσκαλεί να απολαύσετε μία αξεπέραστη γαμήλια δεξίωση.

Για μοναδικές στιγμές χαράς και συναισθηματικής αξίας,που θα χαραχτούν στη μνήμη και στην καρδιά σας, στο Κτήμα 
Domaine Karras, σε μία καταπράσινη έκταση 15 στρεμμάτων θα ανακαλύψετε το ιδανικό σκηνικό.

Μεγάλη Αυλή Κερατέας (έξοδος 20 Αττικής Οδού)  Τηλ. 22993 05400, 6945 970831,  domaine karras

www.domainekarras.gr

www.domainekarras.gr
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InterCatering, η κορυφαία εταιρεία στο χώρο του event
catering, εξασφαλίζει την άρτια διοργάνωση γαμήλιων
δεξιώσεων υψηλών προδιαγραφών σε οποιονδήποτε
χώρο επιλέξετε. Με έμφαση στην ποιότητα, επαγγελ -
ματισμό και τεχνογνωσία παρέχει ολοκληρωμένες
προτάσεις μετατρέποντας κάθε εκδή λωση σε ένα
αξέχαστο γαστρονομικό ταξίδι. 

Οι ταλαντούχοι chefs δημιουργούν
εκλεπτυσμένες γεύσεις από τη Μεσογειακή
και Διεθνή Κουζίνα, ενώ η έμπειρη ομάδα της
είναι δίπλα σας με πολύτιμες συμβουλές
προτείνοντας food concepts που θα
ικανοποιήσουν απόλυτα εσάς και τους
καλεσμένους σας. 

Π Ω Σ  Ν Α  Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ε Τ Ε  
Τ Ο  Κ Α Τ Α Λ Λ Η Λ Ο  Μ Ε Ν Ο Υ
H επιλογή του κατάλληλου μενού αποτελεί
ένα από τα βασικά συστατικά επιτυχίας της
γαμήλιας δεξίωσης. Η γαστριμαργική ικανο -
ποίηση των καλεσμένων και η εξυπηρέτηση
υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι στις
άμεσες προτεραιότητες σας. Η  InterCater-
ing προτείνει να επιλέξετε το μενού
(σερβιριστό, buffet, cocktail food ή ακόμα
και barbeque country style) λαμβάνοντας
υπόψη το concept της δεξίωσης αλλά και τις
διατροφικές προτιμήσεις των καλεσμένων
σας. Ο χώρος, ο αριθμός των καλεσμένων,
καθώς και η εποχικότητα, αποτελούν επίσης
σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση του
ιδανικού μενού.

Π Ω Σ  Ν Α  Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Τ Ε  
Τ Ο  Γ Α Μ Η Λ Ι Ο  Μ Ε Ν Ο Υ  Σ Α Σ
Η InterCatering βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία της τονίζει
ότι οι καλεσμένοι απολαμβάνουν πάντα να γεύονται οικείες
γεύσεις μεσογειακής δημιουργικής κουζίνας, ενώ ταυτόχρονα
προτιμούν την ποικιλία επιλογών. Φυσικά, όποιες και αν είναι οι

προτιμήσεις σας, η έμπειρη ομάδα της In-
terCatering θα σας καθοδηγήσει ώστε να
συνθέσετε ένα εκλεκτό tailor made μενού
που θα εντυπωσιάσει εσάς και τους
προσκεκλημένους σας, προσφέροντας
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

Ο Ι  Δ Η Μ Ο Φ Ι Λ Ε Σ Τ Ε Ρ Ε Σ  
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Μ Ε Ν Ο Υ  
Σύμφωνα με την InterCatering, τα live
cooking stations όπως π.χ. live risotto
cooking, seafood barbeque όπου οι chefs
μαγειρεύουν παρουσία των προσκεκλημένων,
αλλά και τα carving stations κρεατικών ή
ψαριών, είναι ανάμεσα στις δημοφιλέστερες
επιλογές των ζευγαριών. 
Επίσης, τελευταία όλο και συχνότερα
επιλέγονται late stand με street food και
stand με ποικιλία επιδορπίων, προτάσεις
που εντυπωσιάζουν ευχάριστα τους
καλεσμένους. 

H
INTERCATERING: Ε Κ Λ Ε Π Τ Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ  Γ Ε Υ Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Μ Ε Τ Α Τ Ρ Ε Π Ο Υ Ν

Τ Η  Δ Ε Ξ Ι Ω Σ Η  Σ Ε  Γ Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι

INTERCATERING
Τηλ.: 210 8946625

E-mail: info@intercatering.gr  
Facebook/Instagram: @intercatering

www.intercatering.gr 

ww.intercatering.gr


www.intecatering.gr


ρχαιοελληνική μεγαλοπρέπεια κι αισθητική σε ένα χώρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα υπέροχο μυστήριο

και μια εξαιρετική δεξίωση. Έχοντας ως έμπνευση τη Θεά Άρτεμις και την αρμονία που εκείνη έφερνε ανάμεσα 

στη φύση και τον άνθρωπο, το κτήμα Άρτεμις παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και άριστων προδιαγραφών. 

Διαθέτει πετρόχτιστη εκκλησία (120m2), υπέροχη νυφική σουίτα - αντάξια 5άστερου ξενοδοχείου - θέα στον ελαιώνα,

πολυτελή αίθουσα με χωρητικότητα 500 ατόμων διαθέσιμη όλο το χρόνο, μαρμάρινη πίστα χoρού και πάρκινγκ. 

Μια εμπειρία πολυτέλειας προσιτή σε τιμές με γεύση ελληνικής φιλοξενίας και φαντασίας.

Α



Tηλ.: + 30 210 9589965  |  Κιν.: + 30 6972 339795  |  Fax: +30 2108659422  |  E-mail: info@ktimaartemis.gr
Διεύθυνση: Σφηττού & Παρθενώνος, πάροδος Παναθηναίων αρ.2 Θέση Λάκιζα, Κορωπί

www.ktimaartemis.gr

ktimaartemis.gr
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P I N K C HAMP AGNE
P I NK  D R E A M S

ε χρειάζεται συζήτηση αφού είναι εδώ και χρόνια αποδεδειγμένο ότι οι φυσαλίδες της Καμπανίας είναι οι καλύτερες του κό-
σμου. Τόσο το οριακό για τη διαδικασία σης ωρίμανσης κλίμα, οι χαρισματικές ποικιλίες Chardonnay, Pinot Noir και Pinot
Meunieur όσο και το terroir στο οποίο ευδοκιμούν, κάνουν την πολυπλοκότητα, τη γερυσική διάρκεις και την παιχνιδιάρικη
διάσταση μιάς καλής σαμπάνιας, στοιχεία μοναδικά που δεν τα προσφέρουν όυτε όλα τα «ήσυχα» κρασιά του κόσμου μαζί.

Όσο για τις ροζέ σαμπάνιες αυτέ πάνε την αισθητική και την

γευσιγνωσία ένα βήμα παραπέρα. Πως όμως η γνωστή σε
όλους μας λευκή σμαπάνια αποκτά χρώμα; H απάντηση είναι
απλή. Υπεύθυνη για το υπέροχο χρώμα που μας αλλάζει διά-
θεση απο την πρώτη κιόλας ματιά, δεν είναι άλλη από την προ-
σθήκη ξηρού ερυθρού κρασιού-από τις δύο ερυθρές ποικιλίες,
φυσικά- πριν από τη δεύτερη ζύμωση μέσα στη φιάλη. Ενδια-

φέρον έχει το γε-
νονός ότι οι
απο χρώσεις εδώ
είναι άπειρες και θα
μπορούσαν άνετα
να αποτελέσουν
μια ιδιαίτερη
σπουδή στο ροζ: η
χρωματική παλέτα
ξεκινά από το
τριανταφυλλί μέχρι
σκούρο ροζέ και
από salmon pink
έως onion skin! Tα
ξεχωριστά χρώ-
ματα της ροζ σαμ-

πάνιας μπορεί να σας αναγκάσουν να βάλετε την πρώτη γουλιά
στο στόμα σας μετά από ώρα αφού το μάτι «κολλάει» στο
γλυκό χρώμα του πολύτιμου αυτού γευστικού θησαυρού. Συ-
νήθως το χρώμα δηλώνει όχι τόσο τη διαφορά στην ποιότητα,
αλλά κυρίως τη διαφορά στο χαρακτήρα της σαμπάνιας, επιβε-
βαιώνοντας απόλυτα το « πες μου το χρώμα σου να σου πω
ποιος είσαι».
Έτσι το σκούρο ροζέ χρώμα επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές
το πληθωρικό σχεδόν «ερυθρό» στιλ, το χρώμα της κρεμμυ-
δόφλουδας συνοδεύεται από γλυκά και ωριμότητα, ενώ το κα-
θαρό ροζέ με γκριζοχάλκινες ανταύγειες τονίζει την ζωηράδα
των κόκκινων φρούτων.
Όλα τα παραπάνω είναι ικανά να δικαολογήσουμε σε μεγάλο
βαθμό τη φήμη, την ιδιαιτερότητα, αλλά και τις τιμές των σπου-
δαίων αυτόν κρασιών που η φρεσκάδα, η σωστή ισσοροπία
ανάμεσα στη φρουτώδη διάσταση και αυτή των ζυμών, καθώς
και η ατελείωτη γευστική διάρκεια, αποτελούν τα κοινά χαρα-
κτηριστικά των καλύτερων από αυτά, πέρα και πάνω από τα
χρώματα.
Όταν λοιπόν αυτό το υπέροχο κρασί θα αγγίζει τον ουρανίσκο
σας, τη στιγμή της υπέρτατης ευτυχίας, θα καταλάβετε από τον
τρόπο που δρα σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, ότι τελικά η
ευτυχία δεν είναι ποτέ ακριβή!

Δ

Κι αν αναρωτιέστε αν
υπάρχει τίποτα πιο 
glamour από τη λευκή
σαμπάνια, η απάντηση 
είναι ναι: η ροζ, ή επί 
το ορθότερο η ροζέ. 
Ας φέρουμε λοιπόν την
πολυτέλεια... στον αφρό
και ας μάθουμε κάποια
από τα μυστικά της.

Tα ξεχωριστά χρώματα
της ροζ σαμπάνιας μπορεί
θα σας αναγκάσουν να 
βάλετε την πρώτη γουλιά
στο στόμα σας μετά από
ώρα, αφού το μάτι 
«κολλάει» στο γλυκό
χρώμα του πολύτιμου
αυτού γευστικού 
θησαυρού.

Σαμπάνια:

το ποτό

της χαράς, 

της γιορτής, 

της ευτυχίας. 



www.bleevents.gr
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&  Κ Τ Η Μ Α Τ Α  Γ Α Μ Ο Υ
για το πιο αξέχαστο πάρτυ της ζωής σας!

Η γαμήλια δεξίωση πέρα από εορτασμό της ένωσης του ζευγαριού, αποτελεί και ευκαιρία ένωσης
οικογενειών, συγγενών και φίλων. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να είναι ξεχωριστή!
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υσικά, οι τρόποι για να οργανώσετε μια υπέροχη δε-
ξίωση και να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας είναι
πολλοί. Σίγουρα όμως, η επιλογή του χώρου που θα την
φιλοξενήσει είναι το πρώτο βήμα για την επιτυχία της.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε έναν λεπτομερή οδηγό με
τους ωραιότερους χώρους δεξιώσεων γάμου 2021-2022.

Εντυπωσιακά κτήματα, παραθαλάσσιοι χώροι, αίθουσες
και εστιατόρια που αρμόζουν δεξίωση των ονείρων
σας. Επιλέξτε τον τον κατάλληλο χώρο για την στην
προσωπικότητα και το ύφος του γάμου σας, δημιουρ-
γήστε την ιδανική ατμόσφαιρα και στήστε ένα ειδυλ-
λιακό σκηνικό, εντυπωσιάζοντας τους καλεσμένους σας. 



Παραλία Αγίου Ανδρέα, Νέα Μάκρη 190 05 Αττική  | Τηλ.: 22940 50450  | E-mail: davaris@seasoul.gr

www.seasoul.gr

Το Sea Soul βρίσκεται πάνω στην παραλία του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη 
και διαθέτει τρεις υπέροχους χώρους, το «Νηνεμία» το «Εν Θαλάττη» και το «Εν Λευκώ».

Ένας μικρός επίγειος παράδεισος με θέα το Αιγαίο και σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, 
σας υποδέχεται για να φιλοξενήσει υψηλού επιπέδου δεξιώσεις.

www.seasoul.gr
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ISLAND ART & TASTE

Εκλεπτισμένη πολυτέλεια και σύγχρονη αρχιτεκτονική
δένουν αρμονικά σε ένα χώρο συνώνυμο του καλού
γούστου. Χαρακτηριστική είναι η μαγευτική θέα, την οποία
μπορείτε να την απολαύσετε είτε από τα μεγάλα παράθυρα
είτε από τη βεράντα του υπέροχου ξύλινου deck όπου
πρωταγωνιστεί η πανέμορφη πισίνα, «συνέχεια» της
θάλασσας. Η υπέροχη διακόσμηση σε όλους τους χώρους,
η μαγευτική μουσική και η άριστη ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών συμβάλλουν με το δικό τους
τρόπο στην ολοκλήρωση του παζλ της τελειότητας. Όταν
η δεξίωσή σας πλησιάζει προς το τέλος, η πολυτελής
σουίτα σάς περιμένει για να γράψετε το δικό σας happy end
σε μια βραδιά που θα θυμάστε για πάντα.

PARKING
Αυτόνομο, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Διαμονή σε πολυτελή σουίτα 

μέσα στο χώρο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

27ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου,
Αθηναϊκή Ριβιέρα 

Τηλ.: 210 8925000 
www.islandartandtaste.gr

ΛΙΜΝΗ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ατμοσφαιρική και πανέμορφη, η Λίμνη της Βουλιαγμένης σε κα-
θηλώνει από την πρώτη στιγμή. Ένας παραμυθένιος χώρος που
συνδυάζει το μυστήριο με το ρομαντισμό. Η απαράμιλλη φυσική
αίγλη και η ζεστή αύρα που αποπνέει το τοπίο υπόσχονται ένα ιδι-
αίτερο ταξίδι αισθήσεων σε όλους τους καλεσμένους. Ένας υδάτι-
νος παράδεισος, σχεδόν στο κέντρο της πόλης, έτοιμος να
υποδεχτεί μοναδικές δεξιώσεις. Γαστρονομικές απολαύσεις, πο-
λυτελή σερβίτσια, ευφάνταστα μπουφέ, φινετσάτη διακόσμηση έρ-
χονται για να ολοκληρώσουν το ονειρικό σκηνικό. μπουφέ και Οι
υπεύθυνοι θα βοηθήσουν με επαγγελματισμό, ευγένεια και προ-
σωπική φροντίδα την οργάνωση της εκδήλωσης σας στη Λίμνη
Βουλιαγμένης.

PARKING
Άνετο parking, 

χωρητικότητας 200 αυτοκινήτων 

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Χώρος φρεσκαρίσματος ζευγαριού

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λίμνη Βουλιαγμένης
Τηλ.: 6937117200 

www.thelake.gr

BLE AZURE

Στην παραλία του Αλίμου, σε αυτή την
καταπράσινη χερσόνησο, όλα μοιάζουν
μαγικά. Το Ble Azure είναι το απόλυτο μέρος
για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας.
Ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με μονα δική θέα
στη θάλασσα, όπου μοιάζει σα να είναι πάντα
καλοκαίρι. Ο συνδυασμός της λεπτομερούς
διακόσμησης, του προσεγμένου και ρο -
μαντικού φωτισμού, και των καλαίσθητων
άνετων τραπέζιών και καναπέδων, δίνουν
στην κάθε εκδήλωση μια μοναδική αίσθηση
που θα παραμείνει χαραγμένη στη δική σας
μνήμη και των καλεσμένων σας.

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Καλαμάκι, Αττική
Τηλ.: 210 8946625

www.intercatering.gr/en/place/
ble-azure-venue



33,5χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, Παραλία Αγ. Μαρίνας- Θέση Λομβάρδα
Τηλ. 22910 78950-1,  22910 78952

www.mojitobayclub.gr

Το Mojito Bay σε ένα χώρο που θυμίζει τροπικό νησί, με εξωτικό περιβάλλον γεμάτο φοίνικες, 
τροπική διακόσμηση και έντονη την παρουσία του ξύλου αλλά και το στοιχείο της θάλασσας, 

σας περιμένει για την πιο μοναδική στιγμή της ζωής σας.

www.mojitobayclub.gr
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PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Ξάνθου 3, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8946625

www.intercatering.gr/en/place/
ble-pavillon-venue

BLE PAVILLON

Ένας χώρος υψηλής αισθητικής που δίνει μια ξεχωριστή πινελιά
κομψότητας στη δεξίωσή σας. Ζεστά γήινα χρώματα,
απεριόριστη θέα στη θάλασσα και σύγχρονο design συνδυάζουν
την αψεγάδιαστη ομορφιά εξωτερικού κι εσωτερικόυ χώρου με
τη λειτουργικότητα. Κάθε σημείο πάνω στην ακτή του Αλίμου
αξιοποιείται κατάλληλα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες είτε μιας
καλοκαιρινής, είτε μιας χειμερινής εκδήλωσης, δίχως να στερεί
στους καλεσμένους τον ήλιο και τη θάλασσα. Η minimal
αισθητική της κλειστής αίθουσας και η διακοσμητική κυριαρχία
του ξύλου προσδίδουν ζεστασιά στο χώρο, ενώ η ηλεκτρονικά
ανοιγόμενη οροφή και το bar είναι μερικές από τις λεπτομέρειες
που κάνουν τη διαφορά. Το εσωτερικό τμήμα μαζί με τον κήπο
μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίος χώρος που φιλοξενεί έως
750 άτομα σε καθιστό δείπνο.

ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ
Ο γάμος σας στον Πύργο Μελισσουργού μόνο παραμυθένιος
θα μπορούσε να είναι! Πρόκειται κυριολεκτικά για έναν πύργο, ο
οποίος ταξιδεύει τους καλεσμένους σας σε μια άλλη εποχή. Ένα
σπάνιο κτίσμα 350 ετών, που όχι μόνο διατηρείται άψογα, αλλά
αποτελεί την θερινή κατοικία της οικογένειας Μελισσουργού από
το 1836. Τα τελευταία χρόνια αυτό το υπέροχο κτήμα των 60
στρεμμάτων και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, αποτελεί πλέον
το σημείο αναφοράς στον χώρο των εκδηλώσεων υψηλών απαι-
τήσεων. Απρόσκοπτη θέα στο απέραντο γαλάζιο της Σαρωνικής
θάλασσας μπροστά του και του βουνού γύρω-γύρω.Επιπλέον,
τον επιβλητικό Πύργο κοσμεί η ειδικά σχεδιασμένη-σαν φυσική
λίμνη-πισίνα, 30 μέτρων. Τέλος, η μικρή παλιά ιδιωτική εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου, μπορεί να φιλοξενήσει την τέλεση του
γάμου ή της βάπτισής σας.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
400 άτομα καθιστά και 

350 σε buffet

PARKING
Αυτόνομο, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Σουίτα

42o χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου
Τηλ.: 6944-398383

www.pyrgosmelissourgou.gr 

GOLF PRIVE

Οι πλήρως ανακαινισμένοι χώροι του Golf Prive διαθέτουν εσωτερικές
προστα τευμένες αίθουσες και εξωτερικούς κήπους, ενώ τα μενού επιμελούνται
βραβευμένοι chef. Ο χώρος Manor House μπορεί να δεχθεί  έως και 650
άτομα καθήμενα στην ενιαία εσωτερική αίθουσα με θέα τους κήπους του Golf
club. Συγχρόνως, δύναται να χωριστεί και σε 3 επιμέρους μικρότερες αίθουσες
με δυνατότητα διεξαγωγής παράλληλων εταιρικών συναντήσεων και
εκδηλώσεων. Ο εξωτερικός χώρος (μπαλκόνι και κήπος) μπορεί να φιλοξενήσει
έως και 2.000 καθήμενους. Το εκλεπτυσμένο εστιατόριο Colonial λειτουργεί
καθημερινά από το πρωί έως το βράδυ και διατίθεται για εκδηλώσεις και εταιρικά
meetings. Mπορεί να φιλοξενήσει έως και 180 άτομα καθήμενους στον
εσωτερικό χώρο, ο οποίος έχει θέα τους κήπους του Golf  και 200 άτομα
αντιστοίχως. Παραχωρείται κατ' αποκλειστικότητα μόνο για βραδινές
εκδηλώσεις, ενώ για πρωινές, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες κατά
περίπτωση. 

PARKING
Αυτόνομο

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι, υπό προϋποθέσεις

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Τέρμα Κων/νου Καραμανλή, 
Γλυφάδα

Τηλ.: 210 3420002
www.golfprive.gr



Λεωφόρος Ποσειδώνος 206, Παραλία Σχινιά, Μαραθώνας  | Τηλ.: 22940 55800, 6948332233,  | E-mail: info@galaziaakti.com 

www.galaziaakti.com

Ονειρεύεστε να παντρευτείτε σε ένα παραθαλάσσιο παρεκκλήσι δίπλα στο κύμα και ο γάμος σας να θυμίζει γαμήλιο πάρτι σε νησί;
Η Γαλάζια Ακτή ακολουθώντας μια custom made προσέγγιση προσαρμόζει τους υπαίθριους χώρους της στις ανάγκες 

των επαγγελματικών ή προσωπικών σας εκδηλώσεων διαμορφώνοντας ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλοντα χώρο
για εσάς και τους καλεσμένους σας. 

www.galazaakti.com
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KTHMA ARTEMIS

Aρχαιοελληνική μεγαλοπρέπεια κι αισθητική σε ένα
χώρο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένα
υπέροχο μυστήριο και μια εξαιρετική δεξίωση.
Έχοντας ως έμπνευση τη Θεά Άρτεμις και την
αρμονία που εκείνη έφερνε ανάμεσα στη φύση και
τον άνθρωπο, το κτήμα Άρτεμις παρέχει υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας και άριστων προδιαγραφών.
Διαθέτει πετρόχτιστη εκκλησία για την τέλεση
μυστηρίων, νυφική σουίτα υψηλών προδιαγραφών,
αντάξια 5* ξενοδοχείου για τη διαμονή των
νεονύμφων, μαγευτική θέα στον ελαιώνα, πολυτελή
αίθουσα δεξιώσεων διαθέσιμη όλο το χρόνο,
μαρμάρινη πίστα χορού και ιδιωτικό πάρκινγκ.

SEA SOUL

Ένας μικρός επίγειος παράδεισος με θέα το Αιγαίο
και σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα σας
υποδέχεται για να φιλοξενήσει luxury δεξιώσεις.
Το Sea Soul βρίσκεται πάνω στην παραλία του
Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη και διαθέτει τρεις
υπέροχους χώρους, το «Νηνεμία», το «Εν
Θαλάττη» και το «Εν Λευκώ». Δίπλα στο κύμα, με
φόντο το όμορφο εκκλησάκι του Αγ. Ανδρέα το
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και με τη μοναδική
του αισθητική, συνθέτει την τέλεια συνταγή ενός
μοναδικού τοπίου. Ο πολυτελής εξοπλισμός αλλά
και η επιμέλεια της διακόσμησης χαρίζουν λάμψη
και στυλ, μετατρέποντας το χώρο σε ένα ειδυλλιακό
setting.

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Διαμονή σε νυφική σουίτα

μέσα στον χώρο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Σφηττού & Παρθενώνος, 
πάροδος Παναθηναίων αρ.2 

Θέση Λάκιζα, Κορωπί
Τηλ.: 210 9589965

www.ktimaartemis.gr

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ

Λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, σε μια μαγευτική παρα-
λία στο Σχοινιά, με χρυσαφένια αμμουδιά και δέντρα που φτάνουν
ως τη θάλασσα, ξεπροβάλλει η «Γαλάζια Ακτή». Σε έναν καταπρά-
σινο χώρο με minimal αρχιτεκτονική δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε
να ανταλλάξετε όρκους αιώνιας αγάπης στο γραφικό εκκλησάκι ή
στην παραλία. Απολαύστε τα cocktails σας δίπλα στο κύμα στις ανα-
παυτικές μαξιλάρες και αφεθείτε στο φως του φεγγαριού που λού-
ζει τη θάλασσα.Καταξιωμένοι επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία θα
σας προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, για να νιώθετε ασφά-
λεια και εμπιστοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του όμορφου τα-
ξιδιού. Ξεκινήστε τη νέα σας ζωή, αγκαλιασμένοι στην υπερπολυτελή
νυφική σουίτα και απολαύστε το πρωινό σας με θέα το απέραντο
γαλάζιο και άρωμα ελληνικού νησιού!

PARKING
Ιδιόκτητος χώρος,

xωρητικότητας 400 αυτοκινήτων

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Ναι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Καλοκαίρι

Λεωφόρος Ποσειδώνος 206, 
Παραλία Σχινιά, Μαραθώνας

Τηλ.: 22940 55800
www.galaziaakti.com

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Σουίτα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Παραλία Αγ. Ανδρέα,  Ν. Μάκρη
Τηλ.: 210 3470004

www.seasoul.gr



Απόλλωνος 10, Κουβαράς, 19001 Αττική  |   Τηλ.: 210 66 64 344, 694 32 98 413  |    E-mail: info@ktimatziortzi.gr

www.ktimatziortzi.gr
https://www.facebook.com/ktima.tziortzi?fref=ts        @ktimatziortzi

Το ΚΤHΜΑ ΤΖΙΟRTZI σε πλήρη αρμονία με τη φύση διατηρεί υψηλή αισθητική σε ένα προσεγμένο περιβάλλον που
μεταμορφώνεται ανάλογα με τη δεξίωση. Το κτήμα απλώνεται σε έκταση 8 στρεμμάτων στην περιοχή Κουβαρά Αττικής
και το έμπειρο προσωπικό σε συνδιασμό με καταξιωμένα catering εγγυάται την επιτυχία της κάθε δεξίωσης.

www.ktimatziortzi.gr
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REEF ATHENS RIVIERA

Εξαίρετος χώρος πάνω στη θάλασσα, υψηλής αισθητικής με εκπληκτικό
φυσικό ντεκόρ που αλλάζει αύρα και χρώματα από ώρα σε ώρα. Στο
χώρο κυριαρχούν τα απαλά γήινα χρώματα, το σαγηνευτικό πράσινο
αλλά και έντονο αιγαιοπελαγίτικο άρωμα. Η άπλετη θέα στις ακτές της
Αττικής κόβει την ανάσα. Ο χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να
προσφέρει μια ζεστή, ειδυλλιακή ατμόσφαιρα προκειμένου να κάνει
τους καλεσμένους να αισθάνονται γρήγορα οικεία, χαλαρώνοντας και
απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα. Επιπλέον, το Reef Athens Riviera
διαθέτει και πολυτελή σουίτα 30 τ.μ., η οποία διατίθεται κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης. Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό
εγγυάται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξυπηρέτηση που πληρούν τα
standards ακόμα και των πιο απαιτητικών διοργανωτών.

PARKING
Ναι

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Χρήση της σουίτας 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΑΪΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΜΑΛΘΕΙΑ THE PLACE

Ένας χώρος υψηλής minimal αισθητικής και σύγχρονης πο-
λυτέλειας, στον οποίο κυριαρχεί το υγρό στοιχείο με υπέ-
ροχες πισίνες, τόσο στην είσοδο όσο και στο χώρο των
εκδηλώσεων. Ο προσεγμένος, μέχρι την τελευταία λεπτο-
μέρεια, χώρος και η κομψή διακόσμηση του, δημιουργούν
το ιδανικό σκηνικό για επιτυχημένες εκδηλώσεις, παρέχον-
τάς σας ταυτόχρονα την ελευθερία να τον προσαρμόσετε
στο προσωπικό σας ύφος και στυλ. Με εύκολη και άνετη
πρόσβαση, μια ανάσα από το αεροδρόμιο και την Αττική
Οδό, ο νέος χώρος Amaltheia The Place συνδυάζει το
σύγχρονο design με τον αέρα της εξοχής και την πολυτέ-
λεια που αναζητάτε για τη δική σας ξεχωριστή εκδήλωση.

PARKING
ιδιόκτητος χώρος στάθμευσης 

με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λεωφόρος Προφάρτα, Κορωπί
Τηλ.: 210 9635770, 6932 420245

www.amaltheiatheplace.gr

RIVIERA COAST

Ο Αθηναϊκός προορισμός δίπλα
στην παραλία για αξέχαστες νύχτες.
Ένας χώρος διαμορφωμένος για
κάθε είδους εκδή λωση, με προ -
σοχή στην λεπτομέρεια και άριστο
επίπεδο εξυπηρέτησης.
Διοργανώστε στο Riviera Coast τις
σημαντικές στιγμές της ζωής σας,
προ σωπικές ή εταιρικές.  
Customised προδιαγραφές,
συνεχής συνεργασία και
υποστήριξη από έμπειρο κι
εξειδικευμένο προσωπικό. 

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18,
Βούλα 

Τηλ. 210 8992453-4
www.rivieracoast.gr



Πολυχώρος Λώλου

Περιοχή Αγ. Γεώργιος, Κάμπος Παιανίας 15344  |  Τηλ.: 210 6634713,  6937 338229 | E-mail: info@polihoroslolou.gr

www.polihoroslolou.gr

Η αριστοτεχνία στη δεξίωση...

l 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ l 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ l ΕΚΚΛΗΣΙΑ l PARKING 400 ΘΕΣΕΩΝ

www.polihoroslolou.gr
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PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

33,5χλμ. Αθηνών – Σουνίου, 
Παραλία Αγ. Μαρίνας
Τηλ.: 22910 78950-2 
www.mojitobayclub.gr

ΜΟJITO BAY

Δεξίωση πάνω στη θάλασσα στο εξωτικό Μοjito
Bay με τη μαγεία ενός νησιού!  Σε ένα χώρο που πα-
ραπέμπει σε τροπικό νησί, ο εξωτικός περίγυρος γε-
μάτος φοίνικες. Με παρουσία του ξύλου αλλά και το
στοιχείο της θάλασσας, συνδυάζονται και βρίσκον-
ται σε απόλυτη αρμονία με την μίνιμαλ φιλοσοφία
που αποπνέει ο χώρος. Κυριολεκτικά πάνω στην θά-
λασσα σε ένα σπάνιο κόλπο, οι χώροι του, εξωτερι-
κοί και εσωτερικοί, είναι κατάλληλοι για όλες τις
κοινωνικές και επαγγελματικές σας εκδηλώσεις, όλες
τις εποχές του χρόνου. Στο Mojito Bay η μαγεία της
θάλασσας, η γοητεία του τροπικού νησιού, σκηνο-
θετούν την εκδήλωσή σας!

DOMAINE KARRAS

Το Domaine Karras, ένας ρομαντικός χώρος 15 στρεμμάτων, σας
προσκαλεί να απολαύσετε μία αξεπέραστη γαμήλια δεξίωση. Για
μοναδικές στιγμές χαράς & συναισθηματικής αξίας, για μικρές ή
μεγάλες εκδηλώσεις, που θα χαραχτούν στη μνήμη και στην καρδιά
σας επιλέξτε το Κτήμα Domaine Karras. 
Σε μία καταπράσινη έκταση 15 στρεμμάτων με πεύκα, κήπο με
καταρράκτη, θα ανακαλύψετε το ιδανικό σκηνικό. Η εκδήλωσή σας
μπορεί να φιλοξενηθεί στον κατάφυτο εξωτερικό χώρο ή στην
υπέροχα διακοσμημένη γυάλινη ανοιγοκλειώμενη αίθουσα σε
περίπτωση που ο καιρός το επιβάλλει. Ο κήπος αλλά και ο ιδιαίτερα
φροντισμένος φωτισμός του χώρου δημιουργούν φιλόξενη και
ρομαντική ατμόσφαιρα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό
για αξέχαστες κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο.

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Χρήση της σουίτα 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Μεγάλη Αυλή Κερατέας
Τηλ.: 2299305400 - 2299042878

www.domainekarras.gr

KTHMA TZIORTZI

Το κτήμα Tziortzi σε πλήρη αρμονία με τη φύση
διατηρείένα  καλαίσ θητο και προσεγμένο περιβάλλον
που μεταμορφώνεται ανάλογα με τη δεξίωση. Το κτήμα
απλώνεται σε έκτασης 8 στρεμμάτων στην περιοχή
Κουβαρά Αττικής και το καρταρτησμένο, έμπειρο
προσωπικό θα φροντίσει για την επιτυχία της κάθε
δεξίωσης. Ο χώρος είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να
προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης. "Tech"
χαρακτήρας και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, χαρίζουν
αίσθηση άμεσης οικειότητας και ελευθερίας. Η
αρχιτεκτονική του κτήματος εναρμονίζεται με το υπάρχον
περιβάλλον δίχως να αλλοιώνει την φυσιογνωμία της

PARKING
Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης 

με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Χώρος για φρεσκάρισμα κατά τη

διάρκεια της εκδήλωσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Απόλλωνος 10, Κουβαράς, Αττική
Τηλ.: 694 32 98 413 - 210 66 64 344

www.ktimatziortzi.gr



Μια διαχρονική επιλογή για δεξιώσεις και εκδηλώσεις σε ένα από τα πιο ρομαντικά σημεία των νοτίων προαστίων.
Ένα πραγματικό "στολίδι" της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με εξωτική ομορφιά και μεσογειακή αύρα,

μια τοποθεσία συνώνυμη της φινέτσας και του εκλεπτυσμένου στυλ.
Ο χώρος εκδηλώσεων COAST, με φυσικό προνόμιο την θέα του απέραντου γαλάζιου και του δειλινού, αποτελεί 

μία από τις πρώτες επιλογές για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Η διαρρύθμισή του, συνδυάζοντας τους ποικίλους
χρωματισμούς της θάλασσας με τους εξωτικούς φοίνικες, δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται κανείς σε νησί ενώ οι μεσογειακές

γεύσεις του αποτελούν μια άρτια fine dining εμπειρία που ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις και απογειώνει τον ουρανίσκο.

Δ/νση: Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, Τ.Κ 16673, Βούλα
Τηλ. 210 8992453    | info@rivieracoast.gr   | www.rivieracoast.gr

www.rivieracoast.gr
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THE RESIDENCE (KTHMA VARIBOBI)

Στο δάσος της Πάρνηθας, απέναντι από τα πρώην Βασιλικά
Κτήματα Τατοϊου, απλώνονται οι καταπράσινοι κήποι του
Residence. Μια έκταση 20 κατάφυτων στρεμμάτων με
περισσότερα από 100 είδη λουλουδιών, φυτών και
δέντρων αγκαλιάζουν την εντυπωσιακή country-style
έπαυλη. Εξαιρετικό γούστο και μοναδικά συλλεκτικά
αντικείμενα, συνθέτουν έναν πολυτελή και συνάμα ζεστό
χώρο, γεμάτο γοητεία.  Το εκλεπτυσμένο σκηνικό αναδίδει
μια αίσθηση πολυτέλειας και άνεσης. Η υπέροχη αλχημεία
τού The Residence μετουσιώνεται σε ένα μαγευτικό event,
με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και την διακριτική
προσωπική φροντίδα της ομάδας του χώρου. 

11 ΚΑSSANDRA

Η «Οδός Κασσάνδρας 11» με υψηλά στάνταρντ σε όλους τους τομείς
και με προσήλωση στην κάθε λεπτομέρεια της εκδήλωσης σας, είναι
μια πηγή σιγουριάς, για μια επιτυχημένη δεξίωση υψηλής αισθητικής
και λεπτού γούστου. Ο χώρος της δεξίωσης, ένα κτίριο του περασμέ-
νου αιώνα, με εντυπωσιακή διαχρονική αρχιτεκτονική, που μπορεί να
φιλοξενήσει 260 άτομα σε καθιστό μενού και 500 σε κοκτέιλ πάρτι.
Το παλιό εργοστάσιο αυτοκινήτων μεταμορφώθηκε σε έναν επιβλη-
τικό και ταυτόχρονα ζεστό και φιλόξενο χώρο. Χτισμένο με παραδο-
σιακά δομικά υλικά, όπως η πέτρα, το ξύλο και το μέταλλο, τα οποία
συνδυάζονται αρμονικά και δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα
που παραπέμπει σε άλλες εποχές. Θα γευτείτε ονειρεμένες γαστρονο-
μικές δημιουργίες των σεφ Σάββα Κοντούδη και Γιώργο Ζευγολατάκο,
σύμφωνα με την προσωπική σας άποψη.  

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Χρήση της σουίτας 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Ερυθραίας 204, Βαρυμπόμπη
Τηλ. 210 6254032 

www.theresidence.gr

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Καστοριάς & Κασσάνδρας 11, Αθήνα
Τηλ.:210 3470004

www.odoskassandras.gr

PARKING
Iδιόκτητος χώρος με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

16ο χλμ. Ε.Ο.Αθηνών Λαμίας,  
Κόμβος Ν. Κηφισιάς

Τηλ. 210 8078086, 210 6255 577
www.nisis.gr

ΚΤΗΜΑ ΝΗΣΙΣ

Το «Κτήμα Νησίς» με το μαγευτικό του περιβάλλον, τις εντυπωσιακές σε
παρουσία και γεύση γαστρονομικές προτάσεις του, καθώς και την άριστη
εξυπηρέτηση δίνει ασύγκριτη λάμψη και γοητεία στην πιο σημαντική βρα-
διά της ζωής σας. Είναι ένας από τους λίγους χώρους στην Αθήνα που
μπορεί να φιλοξενήσει πολυπληθείς εκδηλώσεις με μια πλήρως ολοκλη-
ρωμένη μορφή οργάνωσης (παρασκευή φαγητού και παροχή κάθε υπη-
ρεσίας σχετικής με την εκδήλωση στις ίδιες εγκαταστάσεις). Στην
καταπράσινη έκταση 20 στρεμμάτων του «Κτήματος Νησίς» θα βρείτε χώ-
ρους που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε μέγεθος και στυλ εκδήλωσης.
Η πισίνα με τα τρία επίπεδα δημιουργεί ένα εντυπωσιακό περιβάλλον στο
οποίο μπορεί να φιλοξενηθούν εκατοντάδες προσκεκλημένοι. Συνολικά,
το «Κτήμα Νησίς» διαθέτει 4 χώρους εκδηλώσεων (2 εξωτερικούς με πι-
σίνες & 2 κλειστές αίθουσες), εκκλησάκι, εσωτερική κουζίνα και 3 ιδιό-
κτητα parking. Στόχος της «Νησίς» είναι η άριστη εξυπηρέτηση και η
πλήρης ικανοποίηση των πελατών της.



16ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Κόμβος Ν. Κηφισιάς, Τ.Κ. 14564  |   Τηλ.: 210 8078086,  210 6255 577  

www.nisis.gr

Ασύγκριτη λάμψη και γοητεία 
την πιο σημαντική βραδιά της ζωής σας!

www.nisis.gr
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CIVITEL OLYMPIC

Η πιο όμορφη ημέρα της ζωής σας ξεκινάει εδώ, στον κοσμοπολίτικο κόσμο
του ξενοδοχείου Civitel Olympic. Πάνω στη λεωφόρο Κηφισίας, στο κέντρο
της Αθήνας αλλά μακριά από την κίνησητο Civitel Olympic βρίσκεται χωρίς
αμφιβολία στην πιο βολική τοποθεσία. Ένα μοντέρνο ξενοδοχείο με δυναμικά
στοιχεία, καλαίσθητους εσωτερικούς και υπέροχους κοινόχρηστους χώρους
ιδανικούς για οποιαδήποτε είδους εκδήλωση ονειρεύεστε. Tο μεγάλο rooftop
με την ανοιγόμενη οροφή & την ανεπανάληπτη θέα στην πόλη καθώς και οι
ευέλικτοι χώροι προσφέρουν ένα εύρος επιλογών, που έχει τη δυνατότητα
να προσαρμοστεί σε κάθε είδους εκδήλωση. Η έμπειρη ομάδα σχεδιασμού
εκδηλώσεων του ξενοδοχείου θα διοργανώσει και θα συντονίσει κάθε event
διεξοδικά λεπτομέρεια διασφαλίζοντας ότι αντανακλά την προσωπικότητα, τις
ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Άρτια οργάνωση, υψηλή αισθητική, ζεστή
φιλοξενία, εγγυημένη ποιότητα και μια «value for the money» δεξίωση
υψηλών προδιαγραφών συνθέτουν το γαμήλιο παραμύθι σας!

ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HOTEL

Δεξίωση γάμου στο St. George Lycabettus, με πανοραμική θέα από το
κέντρο της  Αθήνας έως την Ακρόπολη! Το St. George Lycabettus
Lifestyle Hotel είναι ο ιδανικός προορισμός για τον γάμο και τη
δεξίωσή σας. Αφήστε την εξειδικευμένη και εμπνευσμένη ομάδα να κάνει
πραγματικότητα το γαμήλιο όνειρό σας, στις πολυτελείς αίθουσές του,
όπως το Le Grand Balcon στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου. Είτε
πρόκειται για ένα γεγονός σε στενό οικογενειακό κύκλο είτε για ένα
μεγάλο πάρτι για πολλούς καλεσμένους το St. George Lycabettus
Lifestyle Hotel θα σχεδιάσει με προσοχή και θα πραγματοποιήσει με
λεπτομέρεια την σημαντική αυτή μέρα. Επιπλέον, το St. George Lyca-
bettus Lifestyle Hotel προσφέρει μια σειρά από δωρεάν παροχές σε
όσα ζευγάρια το επιλέξουν για το γάμο τους.

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λεωφ. Κηφισίας 2A & Πατανάσσης  
15125 Μαρούσι, Αθήνα

PARKING
Αυτόνομο

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Ναι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Κλεομένους 2, 10675 Αθήνα 
Τηλ.: 210-7416181 - 210-7416100

www.sgl.gr

PARKING
400 θέσεων με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Αγ. Γεώργιος, Κάμπος Παιανίας 
Τηλ.: 210 6634713

www.polihoroslolou.gr

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΛΩΛΟΥ

Ο Πολυχώρος Λώλου βρίσκεται στην πε-
ριοχή της Παιανίας εν μέσω του καταπρά-
σινου κάμπου και δημιουργήθηκε για να
καλύψει γαμήλιες δεξιώσεις, βαπτίσεις,
κοινωνικά και εταιρικά events. Το κτήμα
αποτελείται από δυο εσωτερικές αίθου-
σες, δύο εξωτερικούς χώρους και το πε-
τρόκτιστο εκκλησάκι για το γάμο ή τη
βάπτιση του παιδιού σας. Το πολυμελές
και έμπειρο προσωπικό σε συνδυασμό με
τον άρτιο επαγγελματικό εξοπλισμό, σας
προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες για την
απόλυτη επιτυχία της εκδήλωσής σας. 



Λεωφόρος Προφάρτα, Κορωπί n Τηλ.: 210 9635770, 6932420245

www.amaltheiatheplace.gr

Χώρος & αίθουσα δεξιώσεων γάμου
για όλες τις εποχές!

Ένας χώρος υψηλής minimal αισθητικής και
σύγχρονης πολυτέλειας, συνθέτουν το ιδα-
νικό σκηνικό για μία πετυχημένη δεξίωση. 

Με εύκολη και άνετη πρόσβαση, μια ανάσα
από το αεροδρόμιο και την Αττική Οδό, ο
νέος υπέροχος χώρος Amaltheia The Place
συνδυάζει το σύγχρονο design με τον αέρα
της εξοχής και την πολυτέλεια που αναζητάτε
για την δικής σας ξεχωριστή εκδήλωση.

www.amaltheiatheplace.gr
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--PARKING
Αυτόνομο

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι, υπό προϋποθέσεις

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Ναι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Ποσειδώνος 48, 20300 Λουτράκι 
Τηλ.: 27440 60300

www.clubhotelloutraki.gr

CLUB HOTEL LOUTRAKI

Το ξενοδοχείο Club Hotel Loutraki, χτισμένο δίπλα
στο κύμα, εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό
περιβάλλον του Λουτρακίου και αποτελεί μια εξαι -
ρετική επιλογή για τη γαμήλια δεξίωσή σας. Η
διακριτική πολυτέλεια, διάχυτη στα στοιχεία
αρχιτεκτο νικής και διακόσμησής του σε κοινό -
χρηστους χώρους και δωμάτια, δημιουργεί μια
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και ένα κινηματογραφικό
σκηνικό για τη φιλοξενία της πιο σημαντικής ημέρας
στο ξεκίνημα της νέας σας ζωής. Ο ειδυλλιακός
υπαίθριος  χώρος  δίπλα στις πισίνες, τα ιδιαίτερου
ύφους εστιατόρια αλλά και οι ευρύχωρες
πολυμορφικές αίθουσες εκδηλώσεων αποτελούν
άψογες επιλογές για θεσπέσιες γαμήλιες δεξιώσεις. 

ΚΤΗΜΑ SANTA MARIA

Σε μια κατάφυτη έκταση από ελαιώνες και αμπελώνες, στην καρδιά του κάμ-
που της Παιανίας, το κτήμα Santa Maria ξεχωρίζει και σας υποδέχεται,
έτοιμο να εκπληρώσει ακόμα και τις πιο απαιτητικές σας προσδοκίες. Μέσα
σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 40 στρεμμάτων, με περιποιημένους κή-
πους, επιβλητικούς βραχόκηπους και εντυπωσιακούς καταρράκτες , που κα-
ταλήγουν σε μια ειδυλλιακά φωτισμένη πισίνα, απλώνεται ο άνετος χώρος
των δεξιώσεων, σχεδιασμένος με μεράκι, άποψη και υψηλή αισθητική.
Μέσα στο κτήμα λειτουργεί, παράλληλα, το παλιό οινοποιείο, που αποτε-
λεί την ιδανική επιλογή για ξεχωριστές εκδηλώσεις. Ο χώρος προσφέρε-
ται ιδιαίτερα να φιλοξενήσει επιπλέον κάθε είδους επαγγελματικές
εκδηλώσεις και συνέδρια, σε συνδυασμό με εντυπωσιακή ξενάγηση στο
χώρο του οινοποιείου και γευστική δοκιμή παραδοσιακών γεύσεων αλλά
και των 7 διαφορετικών ποικιλιών εκλεκτών κρασιών, που παράγονται εδώ
και τρεις γενιές από την οικογένεια Παπαχαραλάμπους. 

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Αμπελώνος, θέση Τσαλμέζα, Παιανία
Τηλ.: 210 6635113 – 210 6642277 

www.ktimasantamaria.gr

ISTIOPLOIKOS

Ο ιστορικός και πλήρως ανακαινισμένος χώρος του
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, βρίσκεται σε ένα
προνομιακό σημείο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, δη -
μιουργώντας το ιδανικό σκηνικό των προσωπικών σας
εκδηλώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο ex-
ecutive Chef Νίκος Κοντομάρκος, μαζί με το επιτελείο
του είναι πάντα στη διάθεσή σας, για να δημιουργήσει
το μενού της επιλογής σας (buffet, set ή finger food) με
επιλεγμένα υλικά, επαγγελματισμό και πολλή όρεξη! 
Ο ιδιαίτερος εξοπλισμός του χώρου και η μοντέρνα
αρχιτεκτονική δίνουν έναν minimal ύφος σε κάθε event,
ενώ το περιβάλλον και η μαγευτική θέα τής Καστέλλας
δημιουργούν την αίσθηση πως βρίσκεστε σε νησί.

PARKING
Ναι

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

Ακτή Μικρολίμανου
185 33 Πειραιάς

Τηλ.: 210 4134084



www.gme.gr
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ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ

Το Κτήμα Γ. Κοκοτού αναπτύσσεται αμφι-
θεατρικά στην κορυφή μιας λοφοσειράς
στις βορειοανατολικές πλαγιές της Πεντέ-
λης, μόλις 5 λεπτά από την Εκάλη, προσφέ-
ροντας μοναδική θέα. Τα ψηλά πεύκα και τα
όμορφα κτίσματα δημιουργούν ένα μαγευ-
τικό σκηνικό που θυμίζει αγγλική εξοχή και
υπόσχεται να χαρίσει ξεχωριστή αύρα στην
εκδήλωσή σας. Οι γευστικές δημιουργίες,
το κομψό art de la table και το εξαιρετικό
service της InterCatering θα υπογράψουν
τον τέλειο επίλογο της βραδιάς. 

PARKING
Αυτόνομο, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Κτήμα Γ. Κοκοτού 1
Σταμάτα, T.K. 14575 

Τηλ.: 210 8145113, 210 8946625,
6944-627038 

info@ktimakokotou.gr
www.ktimakokotou.gr 

RUBIROSA

Ένας μοναδικός χώρος ακριβώς
πάνω στη θάλασσα, με θέα στον
Σαρω νικό που κόβει την ανάσα.
Απολαύσετε το μαγευτικό
ηλιοβασίλεμα και διοργανώστε
τόσο το μυστήριο του γάμου σας
δίπλα στη θάλασσα όσο και την
γαμήλια δεξίωση πάνω στην
αμμουδιά. Το ειδυλλιακό τοπίο
σε συνεργασία με την θαλασσινή
αύρα μετατρέπει τη δεξίωση του
γάμου σας, σε ένα αξέχαστο
πάρτυ. 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Διαμονή σε πολυτελή σουίτα 

μέσα στο χώρο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Ποσειδώνος 83, Παραλία Αλίμου 
Τηλ. 210 9855848 

www.facebook.com/RubirosaEvents

PARKING
Άνετο parking, με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 250, 
Κορωπί

Τηλ.: 6936 69 4444
https://ktimata-gamou-gala.gr/

GALA MULTI EVENTS
Σε ένα καταπράσινο κτήμα στους πρόποδες του Υμηττού
δημιουργήθηκε ένας χώρος για φιλοξενία δεξιώσεων
γάμου και βαπτίσεων αλλά και κάθε άλλης κοινωνικής και
επαγγελματικής εκδήλωσης. Πλήρως ανακαινισμένος,
διαθέτει όλες τις ανέσεις και υπερσύγχρονο εξοπλισμό
με την δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα, 370 άτομα
στην υπέροχη αίθουσα, με το μοναδικό ανοιγόμενο
αίθριο των 75 τετραγωνικών, και τουλάχιστον 430 άτο -
μα στον καταπράσινο υπαίθριο χώρο, με τον
εντυπωσιακό καταρράκτη και την λιμνούλα! Επιπλέον για
τους μικρούς καλεσμένους σας, το κτήμα διαθέτει
παιδότοπο! Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με πλήρη
οπτική επαφή από τους γονείς,  τα παιδιά μπορούν τα
παιδιά να παίζουν με ασφάλεια όσο εσείς θα
διασκεδάζετε. 



Λεωφόρος Κύπρου 55, Περιστέρι  l Τηλ.: 210 5787463, 6972 025727, 6909 152020  l E-mail: info@osdiamagias,gr

www.osdiamagias.gr

xώρος εκδηλώσεων
Μια φορά

www.osdiamagias.gr
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ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ

Εάν αναζητάτε μοναδικές και λαχταριστές γεύσεις για να μοιραστείτε με τους
καλεσμένους σας την ημέρα του γάμου σας, το εστιατόριο « Ξύλινες Κουτά-
λες» είναι η ιδανική επιλογή! Στην πλατεία της Βουλιαγμένης βρίσκεται σε μια
ειδυλλιακή τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα. Ο χώρος του διατίθεται, καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου με τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 150
άτομα. Η εξωτερική αυλή μέσα στο πράσινο και με θέα στη θάλασσα λει-
τουργεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το έμπειρο προσωπικό είναι στη διά-
θεσή σας για να επιμεληθεί τη δεξίωση του γάμου σας, τη βάφτιση του
παιδιού σας, ένα εταιρικό event ή καθε λογής party, παρέχοντας μια σειρά
από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Οργανώστε τον γάμο σας και εμπιστευτείτε  τους ανθρώπους του εστιατο-
ρίου να επιμεληθούν κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη ροή, τα μενού για όλες
τις πινελιές που θα μετατρέψουν τη γαμήλια δεξίωσή σας σε μια αξέχαστη
γιορτή αγάπης!

ΕΥΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ

Νιώστε τη μοναδική εμπειρία του ευ ζην σε μια κα-
ταπράσινη έκταση 12 στρεμμάτων, στο κτήμα Εύπο-
λις στην Παιανία. Ο νέος και σύγχρονος πολυχώρος
εκδηλώσεων σας προσκαλεί να τον γνωρίσετε από
κοντά, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για
κάθε κοινωνική ή επαγγελματική εκδήλωση. Με ενε-
τικές επιρροές στην αρχιτεκτονική και μοντέρνα υλικά
κατασκευής, όπως μέταλλο, γυαλί, ξύλο και πέτρα, ο
χώρος θα σας πείσει για την καλαισθησία του. Η
κομψή διακόσμηση, οι επιβλητικοί πολυέλαιοι, οι
γυάλινοι θόλοι και τα νεοκλασικά αετώματα από
οπτικές ίνες προσδίδουν την απαιτούμενη αίγλη σε
κάθε εκδήλωση. 

PARKING
Όχι

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
150 άτομα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Oρφέως 2, Βουλιαγμένη 16671 
Τηλ.: 210 8963587

www.xylineskoutales.gr

PARKING
Άνετο parking, 

χωρητικότητας 300 αυτοκινήτων 

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Δυνατότητα διαμονής σε πολυτελή

σουίτα εντός του χώρου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λεωφ. Λαυρίου 158, Παιανία
Τηλ.: 210 6641324 

www.eupolis.gr

ΜΙΑ ΦΟΡΑ by ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ

Ένας καινούργιος χώρος έρχεται να υποδεχτεί τις υψηλές
γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Στο επαγγελματικό γεύμα,
στο γάμο, στη βάπτιση και σε όποια άλλη εκδήλωση θέ-
λετε να μοιραστείτε με τους συνεργάτες ή τους φίλους
σας, στο Μία Φορά by Ως δια Μαγείας έχουν την εμπει-
ρία και την ικανότητα να σας προσφέρουν ο,τι καλύτερο
σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Συνδυάζοντας την εξαιρε-
τική γεύση, την εντυπωσιακή παρουσίαση, την άρτια οργά -
νωση και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και εξυπη ρέτησης,
θα σας ταξιδέψουν στη γεύση και την απόλαυση σε ένα
υπέροχο αίθριο σε περιβάλλον νεοκλασικού αρχοντικού
με αριστοκρατική, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Εσείς
απλώς αφήστε όλες σας τις αισθήσεις να ευφρανθούν και
να απολαύσετε την κάθε στιγμή. 

PARKING
Όχι

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Όλο το χρόνο

Λεωφόρος Κύπρου 55, Περιστέρι  

Τηλ. 210-5787463,  6972 025727
www.osdiamagias.gr

Μια φορά
xώρος εκδηλώσεων



Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 158 ΠΑΙΑΝΙΑ 19002  |  ΤΗΛ. 2106641324  |  ΚΙΝ. 6948260746  |  www.eupolis.gr | info@eupolis.gr 

Ο Πολυχώρος Εύπολις είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη αισθητική, εμπνευσμένος από την αρχιτεκτονική 
των Ενετών. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη στο αντικείμενο κάτω από πάρα πολύ 

υψηλές προδιαγραφές ώστε να μπορεί να καλύψει με άριστο τρόπο κάθε είδους  εκδήλωση 
(γάμους, βαπτίσεις, πάρτυ, γεύματα εργασίας, εταιρικές παρουσιάσεις κ.α.).

Η σαραντάχρονη και πλέον εμπειρία τους στον χώρο της εστίασης και των εκδηλώσεων, ο εξοπλισμός, 
οι εγκαταστάσεις όπως και η ευγένεια των ανθρώπων του, μπορούν να εγγυηθούν την άψογη και ποιοτική 
εξυπηρέτηση των προσκεκλημένων, δίνοντας σημασία στην κάθε λεπτομέρεια, ώστε να πραγματοποιήσετε 

μια εκδήλωση όπως πραγματικά την έχετε ονειρευτεί.

www.eupolis.gr
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PARKING
Iδιωτικός χώρος στάθμευσης 

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Όχι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης

Σγόμπου, ΚΕΡΚΥΡΑ 
Τηλ.: + 30 6986987500

KTIMA VALSAMI CORFU

Ένα καταπράσινο, ονειρικό κτήμα 6 στρεμμάτων σας περιμένει
μόλις 10 λεπτά από την καρδιά της Κέρκυρας, για να φιλοξενήσει
την δική σας μοναδική εκδήλωση. Σπάνια δέντρα και
φυλλώματα προσεκτικά επιλεγμένα εισάχθηκαν ειδικά για το
Κτήμα Βαλσάμη από την Ιταλία και Ταϊλάνδη με σκοπό να
δημιουργήσουν ένα πολυτελές περιβάλλον, υψηλού φυσικού
κάλλους μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο. Ο χώρος αποπνέει
ηρεμία και γαλήνη, αισθήματα που γίνονται αμέσως αντιληπτά
από τους καλεσμένους σας με την είσοδό τους στον χώρο.
Πρόκειται πραγματικά για έναν χώρο-όαση με τρεχούμενα
διακοσμητικά νερά, όπου κυριαρχούν τα φυσικά υλικά όπως
πέτρα και ξύλο, συνθέτοντας ένα σπάνιο τοπίο.  Σε συνεργασία
με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, αποτελεί την
ιδανική επιλογή για κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.

ΚΤΗΜΑ ΠΕΤΡΑ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Μόλις 7 χιλιόμετρα έξω από τη Μονεμβασιά στο δρόμο προς Σπάρτη, δε-
σπόζει το Κτήμα Πέτρα. Μια όαση καλαισθησίας, κάτι που θα διαπιστώσετε,
από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα το επισκεφτείτε. Η φυσική ομορφιά του
κτήματος, συνδυασμένη με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική δομή του κτηρίου,
αποτελούν τον ιδανικό χώρο, για την διοργάνωση μιας μοναδικής εκδήλω-
σης, που θα μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας. Το κτήμα,
μελετημένο έως και την τελευταία λεπτομέρεια, δημιουργεί την αίσθηση ενός
μαγευτικού, ιδιωτικού παραδείσου. 4 καταπράσινα στρέμματα μεσογειακής
βλάστησης και πολύχρωμα λουλούδια συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκη-
νικό. Το πέτρινο κτίριο, ένα κόσμημα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής δίπλα
από την επιβλητική πέτρινη πλαγιά και με θέα το πέλαγος, δημιουργεί μία μο-
ναδική ατμόσφαιρα που μαγεύει. Στο Κτήμα Πέτρα, συνδυάζεται η τέχνη της
φιλοξενίας, η εμπειρία της διοργάνωσης και το άψογο σέρβις ώστε να χα-
ρίσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε εσάς και τους καλεσμένους σας.

PARKING
Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης 

με παρκαδόρους

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Όχι

Τηλ.: +30 27320 61352
+30 6976498248

VILLA MELAMBES CORFU

Η μαγευτική βίλα Μelambes στο Κομμένο της Κέρκυρας
αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μία μοναδική δεξίωση πάνω
στη θάλασσα Τα καταπράσινα νερά του Ιονίου αγκαλιάζουν
ευλαβικά τον χώρο και γοητεύουν τον επισκέπτη από την
πρώτη ματιά. Σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον
αλλά και μόλις μια ανάσα από την πόλη, η Villa Melambes
μπορεί να φιλοξενήσει τις πιο προσωπικές σας στιγμές.Το
ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα, η πισίνα infinity που ενώνεται με την
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας προσθέτουν στις εικόνες που
μοιάζουν να βγήκαν από όνειρο. Επιπλέον, το μικρό γραφικό
εκκλησάκι στην μέση του κόλπου σε συνδυασμό με την
ιδιωτική προβλήτα της βίλας, μπορούν να προσφέρουν μια
μοναδική και εντυπωσιακή υποδοχή δια θαλάσσης.

PARKING
Ναι

ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
Ναι

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης

Melambes Corfu - Wedding Villa 
KOMMENO, 74100 KEΡΚΥΡΑ

+30 6932251251

MELAMBES

VILLA

KTIMA

VALSAMI
CORFU



Αγίου Παντελεήμονος 23, Βουλιαγμένη, Τηλ.: +30 210 89635877

www.xylineskoutales.gr

Φιλοξενούμε τις σημαντικότερες στιγμές σας!

www.xylineskoutales.gr


ΚΤΗΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑΣ 
THΛ.: 22710 32080

WEDDING RECEPTIONS 
& EVENTS



www.fegoudakis.com


ι στιγμές που θα ζήσετε στον μήνα του μέλιτος είναι σίγουρα
από τις πιο όμορφες και τις πλέον αξέχαστες. Ακριβώς
επειδή δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε ταξίδι, αλλά για
ταξίδι που θα θυμάστε για όλη σας τη ζωή, εμπιστευτείτε
τους επαγγελματίες του SELECTION TRAVEL SERVICES
που θα προετοιμάσουν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία
ειδικά για εσάς.

Το SELECTION TRAVEL SERVICES με την τριακονταετή
εμπειρία του στην ελληνική και διεθνή αγορά, με εξειδί-
κευση στα οργανωμένα πακέτα εξωτικών προορισμών,
Ευρώπης και Ελλάδας, σάς δημιουργεί και σχεδιάζει το
γαμήλιο ταξίδι στον προορισμό που ονειρεύστε.    

Ονειρευτείτε και ζήστε τον πιο ρομαντικό μήνα του μέλιτος!

l Γαλλία
l Ιταλία
l Βιέννη 

l Μύκονος
l Μήλος
l Σαντορίνη
l Ηράκλειο
l Ροδος
l Κρητη 

Ο



Περσεφόνης 49, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 3247011, Fax: +30 210 3236131
E-mail: info@selection-travel.gr

www.selection-travel.gr

l Ντουμπάι
l Μαλβίδες
l Τανζανία
l Αίγυπτος
l Κένυα

l Ιορδανία
l Σρι Λάνκα
l Κύπρος
l Λίβανος

Selection Travel Services

www.selection-travel.gr


+30 210 973 5000
reservations@europcar-greece.gr
www.europcar-greece.gr

Live your dream!
    !                                                                                                                                                                                                                                            

www.europcar-greece.gr


AAZRIA: Λεμπέση 11 & Μακρυγιάννη (Στ. Μετρό Ακρόπολη), Αθήνα,
τηλ. 211 7156 003, κιν. 6974 166 575, www.aazriabynem.com 
ACHILLEAS TAKTIKOS-ELENI TSINISIZELI: Δεινοκράτους 8,
Κολωνάκι, τηλ. 210 7232.608,  www.taktikos.gr 
AΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΛΑΣΙΑ: Θέση Ροδόκια, Κορωπί, τηλ. 210 8089 058,
κιν. 6944 454678, www.agroktimavalasia.gr 
ΑFTER EIGHT EVENT RENTALS: Porto Heli, Tηλ. :27540 53483, 
6983 595014
ALEXANDRA MIMIKOU: Λειβαρά 30, Χαλκίδα τηλ. 22210 82886,
www.alexandramimikou.com
ALEXANDRA VELENTZA: Ναούσσης 6 & Μελενίκου 7, Βοτανικός
Αθήνα, 6979 006442
ALMYRA: Αγία Πελαγία, Κρήτη, 2810 335015,+6932 918200, 
www.almyracrete.gr
ΑΜΑLTHEIA THE PLACE: Κορωπί, Αττική τηλ. 210 9635 770, κιν.
6932 420 245, www.amaltheiatheplace.gr 
ANNA VENETI: Λεωφ. Βουλιαγμένης 451, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210 9680136, www.annaveneti.com
ANASTASIA THIVEOU-LA FLEURISTE: Πόρτο Χέλι: τηλ. 27540 53483,
6983595014, www.lafleuriste.gr
ANEM-ANNA ANEMOMYLOU: Nεοφύτου Βάμβα 6, 1ος ορ., Αθήνα,
τηλ. 210 3636 772, www.anemcollections.gr
ANEMOS LUXURY GRAND RESORT: Kάβρος Αποκορώνου, 73007,
Χανιά Κρήτη, τηλ. 28250 62550, www.anemosresort.com
ANGEL TRAVEL: Aρτέμιδος 1, Γλυφάδα, Τηλ. 210 8949001,
www.angeltravel.gr 
ΑΝΤΟΝΕLLO: Σκουφά 24A, Κολωνάκι, τηλ. 210 3608 969 
ARIA FINE CATERING: Xαριλάου Τρικούπη 85Α, Κηφισιά, 
τηλ. 210 9656 388, www.aria.gr 
ATHENIAN YACHTS: 1-2 Poseidonos Avenue, Paleo Faliro, Athens,
tel. 210 9811 820, www.athenian-yachts.gr 
BOSONI FLORAL CREATIONS: Σιτεμπόρων 36 (SHOW ROOΜ),
Aργοστόλι, 28100, Κεφαλονιά,  Αντ. Τρίτση 39 τηλ.:  +30 26710 25507
Λεωφ. Βεργωτή 31, τηλ.: +30 26711 00500
ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ: Λεωφ. Ποσειδώνος 206, 19007 Μαραθώνας, τηλ.
22940 55800, www.galaziaakti.com
ΓΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. (EMBIO): Εθνικής Αντιστάσεως 77, Χαλάνδρι,
Αθήνα τηλ. 210 6726 226, 210 3816741, κιν. 693 297567,
www.embio.com.gr 
CAKE ME: Λεωφ. Κηφισίας 373, Nέα Ερυθραία, τηλ.  21 0625 1427, 
www.cakeme.gr
CALDERA VIEW VILLA: Megalochori, Santorini Island, 
Cyclades, Greece, tel. + 30 22860 32010, 
www.calderaviewvilla.com 
CALECHE: Λ. Κηφισίας 184Α, Χαλάνδρι,  τηλ. 210 3630 264
CASA DELLA SPOSA: Eρμού 36 (3ος όρ.), Αθήνα, 
τηλ. 210 3253295, Κωσταντινουπόλεως 318, Αχαρναί, 
τηλ. 2407 137, www.casadellasposa.gr 
CAPE SOUNION: 67ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Σούνιο Αττικής,
τηλ. 22920 69700 
CHRISTOFLE (CHRISTHELLAS):Koυμπάρη 5, Αθήνα, τηλ.: 210 3620 483,
Kηφισίας 293, Κηφισιά, τηλ. 210 8012 264, Μ. Μπότσαρη 10, Γλυφάδα,
τηλ. 210 8981774,  Παύλου Μελά 9, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 286307 
CHRISTOS COSTARELLOS: Βασ. Σοφίας 55, Αθήνα,  
CIVITEL OLYMPIC: Λεωφ. Κηφισίας 2Α, Μαρούσι 15121, τηλ.
2106801900, www. civitel.gr 
τηλ. 210 7210 441, 210 7228 261, www.christoscostarellos.gr,
CLASSIC WEDDING CARS: Σπερχείου 23, Μεσαμπελιές, 71409
Ηράκλειο, Κρήτης, τηλ. 2810 230707, κιν. 6970 446565, 
www.classicweddingcars.gr
CLUB HOTEL LOUTRAKI: Ποσειδώνος 48, Λουτράκι, 
τηλ. 27440 60300, www.clubhotelloutraki.gr
COCOMAT: www.coco-mat.gr
COCKTAILS & DREAMS: Λουκιανού 15, Κολωνάκι, τηλ. 210 3644016
www.c-d.gr
COSMORAMA TRAVEL: Σίνα 14 & Ακαδημίας, Aθήνα 
τηλ. 210 3642 707, Αγ. Σοφίας 10, Θεσ/κη ,τηλ. 2310 230555, 
www.cosmorama.gr 
COSTANTINO: Ερμού 13 & Σκόπα 2, Αθήνα, τηλ. 210 3239 247,
www.costantino.gr 
CRETAN DREAM ROYAL: Σταλός, Χανιά, Κρήτη 73110, τηλ. 28210
36811, www.cretandreamroyal.gr
CYMBELINE: Σκουφά 10, Κολωνάκι, 1ος όρ., τηλ. 210 3636733,
Κανακάρη 84-86 Πάτρα, τηλ. 2610 223121, www.cymbelineathens.gr
DANA VILLAS HOTEL & SUITES: Φηροστεφάνι, Σαντορίνη, 
τηλ. 22860  22566, www.danavillas.com 
DEMETRIOS: Λεωφ. Βουλιαγμένης  43, Γλυφάδα, 
τηλ. 210 9647038, www.demetrios.gr
DILES & RINIES LUXURY HOTEL VILLAS: Tinos Island 84200, 
Cyclades Greece Tel. +3022830 26146 m. +30 6986 533529,
www.tinosvillas.com 
DOMAINE KARRAS: Μεγάλη Αυλή Κερατέας, τηλ. 229920400, 
info@domainekarras.gr
DOT PROJECT (THE): ΧΑΡΑ ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ: τηλ. 6976 072917,
IG @the_dot_project
DREAM ON PHOTOGRAPHY (TRIFONAS TRIFONOPOULOS), 
SANTORINI: +30 22860 85193, Athens: +30 210 9969132,  
mob. +30 6945 100474, +30 6980003748,
ELATOS RESORT & HEALTH CLUB: Eπτάλοφος, Παρνασσός 
τηλ. 22340 61162-3, www.elatos.com 
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ (UTOPIA): Σκουφά 26, Κολωνάκι, τηλ. 3608 082 
ELENA SOULIOTI: Υμηττού 175, Παγκράτι, τηλ. 210 7560 297,  
www. lesposedielena.gr  
ELENI KOLLAROU: Χάριτος 4, Κολωνάκι, τηλ. 210 7230708, 
www.elenikollarou.gr
EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: Παραδείσου 18, Παράδεισος
Αμαρουσίου, τηλ. 210 6105255, www.hrcevents.gr 
ENNY MONACO: Λαοδίκης 41, Γλυφάδα, τηλ. 210 8940153, 
www.ennymonacostyle.com
ΕRIFILLI NIKOLOPOULOU ΗΑUTE COUTURE: Atelier + Showroom:
Aθηνάς 7, Αθήνα,  τηλ.  210 9829 634, 210 9885 656, 
κιν. 6944 353 587,  www.erifilli.gr 
ERMIA RESORTS: Kεντρικά γραφεία: Nικηφόρου Ουρανού 3, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 548 956, www.ermiaresorts.com 

EROS EVENTS: Hράκλειο, Κρήτη, τηλ. +30 6972689263, 
www.erosevents.gr
ESTEE LAUDER: www.esteelauder.gr 
ΕURODENTICA: Πατησίων 150, Αθήνα, τηλ. 210 8257 050-60, 
www.eurodentica.gr
EVENT ACADEMY by Nikos Alatas: τηλ. 212 1015634, 
κιν. 6945929211, www.eventacademy.gr, 
www.alatasphotography.com 
EUROPCAR: κρατήσεις: 210 9735 000, www.europcar-greece.gr 
EXOTIC TOURS: Bαλαωρίτου 9Β, Κολωνάκι, τηλ. 210 3640 500, 
Θεσσαλονίκη 2310 632 572, www.exotictours.gr 
EYPOLIS: Λεωφ. Λαυρίου 158, Παιανία, τηλ. 210 6641 324,  
210 8040 484, www.eupolis.gr
FAMILY LAND: Λεωφ. Καλαμακίου 97, Άλιμος, τηλ. 210 9858880,
www.familylandgr.com, 
FEGOUDAKIS HOTELS & RESORTS: GOLDEN SAND HOTEL, Kαρφάς
XIOΣ τηλ. 22710 32080, www.fegoudakis.com 
FEMME FANATIQUE: Kαρνεάδου 12, Κολωνάκι 211 4099990
www.femmefanatique.com
FIVE CONTINENT CRUISES: Ακτή Μιαούλη 87, Πειραιάς, 
τηλ. 210 4291 000, www.fivecontinentscruises.gr 
FLOWERS BY ZERY: τηλ. 6936 920762
FLORIOS REAL ESTATE: Ν. Periferal Road, Mykonos,  
tel. 22890 77038, +30 6945 716 650, 
www.florios-mykonos-villas.com 
FORTOSI: Ρήγα Φεραίου 125, Πάτρα, τηλ. 2610 276027 
FREZIA EVENTS: Παρασκευοπούλου 113, Ηράκλειο , 71305, Κρήτη,
τηλ. +30 281 021 3246, www.frezia.gr
FYE: (FORYOUR EVENT): τηλ. 211 800 4080, 211 800 6120 
GALA MULTI EVENTS: 5o χλμ, Βάρης Κορωπίου, Κορωπί,  
κιν. 6936 694 444, www.gme.gr 
GALANOPOULOS PHOTOGRAPHY & VIDEO: κιν. 6944 515 821,
www.galanopoulos.net 
GOFAS: Σταδίου 3, Αθήνα, τηλ. 210 3317 540, www.gofas.gr
GINGERLAB EVENTS: τηλ. 2111845976, 6933608232,6977982276,
www.gingerlabevents.gr 
GOLDEN CATERING SERVICES: Βάρης Κορωπίου & Καστελίου,
Βάρη,  τηλ. 210 997 5888, κιν. 6940 651050 
GOLDEN SAND RESORT: Καρφάς Χίος,  τηλ. 22710 32080-81 
www.goldensand.gr 
GOLF PRIVE: Τέρμα Καραμανλή, Γλυφάδα, τηλ. 210 3420002, 
www.golfprive.gr
GRANDE BRETAGNE: Πλ. Συντάγματος, Αθήνα, τηλ. 210 3333 000
www.grandebretagne.gr 
GREEN FESTIVAL: Showroom: Aγίων Σαράντα 42 & Ρήγα Φεραίου,
Νέα Ερυθραία, κιν. 6972 294120 
ΗΑRMANTAS FLOWERS: Λεωφ. Ειρήνης 1, Πεύκη, τηλ. 210 6120 325 
ΗELENA KYRITSI: τηλ. 210 6147 267, www.helenakyritsi.gr 
ΗUGO BOSS STORES: Αμερικής 19, Αθήνα, τηλ. 210 3389 080,
www.hugoboss.com.  Σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα, κεντρική διάθεση τηλ. 210 3389 090 
ICE GALLERY: Λεωφ. Σπάτων 84, Γέρακας, τηλ. 210 9847 116,
www.icegallery.gr 
INTERCATERING: Ξάνθου 3, Γλυφάδα τηλ. 210 8946 625,
www.intercatering.gr 
IOS CLUB: Xώρα Ίος, Κυκλάδες, τηλ. 6985 720 049, www.iosclub.gr 
ISLAND ART AND TASTE: 29o χλμ. Λεωφ. Αθηνών- Σουνίου, 
Βάρκιζα, τηλ. 210 8925 000, www.islandartandtaste.gr
ΙΝΤΕRCONTINENTAL HOTEL: Λεωφ. Συγγρού 89-93, Αθήνα, 
τηλ. 210 9206 000 
JENNIFER’S: Ελευθερίου Βενιζέλου 186, Παλαιό Φάληρο,  
τηλ. 210 9850 617,  www.jennifers.gr 
JUSTIN ALEXANDER: Κεντρική Διάθεση Θεσσαλονίκη:  
τηλ. 2310 759467, www.justinalexanderbride.com 
KAΛΟΓΗΡΟΥ: Ηροδότου 28 & Χάριτος 10, Κολωνάκι, 
τηλ. 210 3356 430 και σε επιλεγμένα καταστήματα 
KAMELIA ANDRIOTI: Σεβαστιανού 62, Πλατεία Αnnunziata, 
Κέρκυρα, τηλ. 6946 11874
KATERINA KAROUSSOS: Δορυλαίου 17, Αθήνα 
τηλ. 210 6455821,  www.katerinakaroussos.com
KATIA DELATOLA: Σκουφά 10, Κολωνάκι, τηλ. 210 7296 327 
KERASO EVENTS: Mεγαλόχαρης 12, Τήνος, τηλ. 22830 26307,  
κιν. 6947 188 984, www.keraso.com 
KIMONAS PATINIOTIS PHOTOGRAPHY: Μεσσαριά Σαντορίνη, 
τηλ. 6983 3101168, www.santoriniphotography.com
KOKKINO ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Oία, Σαντορίνη, τηλ. +3022860 71918,
www.facebook.com/RedbicycleRestaurant
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ Δρ.: Bεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας 
(διπλα Hilton), Aθήνα. τηλ. 210 7226 711,  Σαλονικιού 4, 
Χαλκίδα, τηλ. 22210 21522, www.kontogiannis.gr 
KOYΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: Θηβών 55-57 Πειραιάς, 
τηλ. 210 4202 962 
KΡETΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δρ.: Βασ. Σοφίας 92, Αθήνα,  τηλ. 210 7786 277,
κιν. 6944 643242,  www.vk-plasticsurgery.com 
ΚΤΗΜΑ ΑΔΑΝΑΛΟΓΛΟΥ: Oλυμπος Αναβύσσου, 
τηλ. 6977 756 142, 6979 349 434, 6944 028 544,  
www.ktima-adanaloglou.gr 
KTΗMA AΡΤΕΜΙΣ: Σφηττού & Παρθενώνος 
(Πάροδος Παναθηναίων 2)  Θέση Λάκιζα, Κορωπί, 
τηλ. 210 9589 965, κιν. 6972 339 795, www.ktimaartemis.gr 
ΚΤΗΜΑ ΒΑΛΑΣΙΑ: Θέση Ροδόκια, Κορωπί, τηλ. 210 8089 058, 
κιν. 6944 454678, www.agroktimavalasia.gr 
KTHMA ΒΑΛΣΑΜΗ KEΡΚΥΡΑ: Σγόμπου, 49083, Κέρκυρα,
τηλ. 6986 987500 
ΚΤΗΜΑ ΕΦΗΛΕΝΑ: Οδός Ανέμων, οικισμός Γαλήνη, Κορωπί  
(πίσω από σχολή Ευελπίδων), τηλ. 6937 408778, 6938 199050 
ΚΤΗΜΑ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΗ: Λεωφ. Λαυρίου 177, Κορωπί, 
τηλ. 210 6625 615, κιν. 6932474128 
ΚΤΗΜΑ ΛΙΑΚΟΣ: Ως δια Μαγείας Catering
Τηλ.: 210 5787 463, 6972 025727, www.osdiamageias.gr
ΚΤΗΜΑ ΛΩΛΟΥ: Περιοχή Άγιος Γεώργιος, 15344 Κάμπος Παιανίας,
τηλ. 210 6634713, www.polihoroslolou.gr
ΚΤHMA 48: 48ο xλμ. Λ. Αθηνών-Σουνίου, Ανάβυσσος, Αττική,   
τηλ. 2114 006 150, κιν. 6936163 810-11,  www.ktima48.g 

ΚΤΗΜΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑ: Λ. Μαραθώνος 213, Μαραθώνας  
τηλ. 22940 57600 κιν. 6947 814 585 
ΚΤΗΜΑ SANTA MARIA: Οδός Αμπελώνας, Θέση Τσαλμέζα, Παιανία
Αττική, τηλ. 210 6635 113, 210 6642 277, 
κιν. 6972 385068, www.ktimasantamaria.gr 
KTHMA TZIORTZI: Απόλλωνος 10, Κουβαράς, 19001, Αττική,
τηλ. + 30 2106664344, +30 6943 298413, www.ktimatziortzi.gr 
LABRACO JIM - JIM LABRACO CUSTOM FLORAL ARTWORKS 
τηλ. 6909157963 info@jimlabraco.com,  
www.jimlabraco.com, IG: @jimlabraco
LALAOUNIS: Καρυάτιδων 4α & Καλλισπέρη, Αθήνα, 
τηλ. 210 9221044, www.lalaounis-jewelrymuseum.com
LALAOUNIS JEWELRY MUSEUM: Kαρυάτιδων 6 Αθήνα, 
τηλ. 210 9221.044, 210 6205 721, 
www.lalaounis-jewelrymuseum.gr
LAZE SANTORINI: Mπαξέδες, Οία, Σαντορίνη, τηλ. 22860 72572,
www.laze.gr
LEVANTA EVENTS THNOΣ: 22830 23288, 6974729603  
www.facebook.com/levantaevents
LOVELY DAY: Σωκράτους 3, Ανάβυσσος, 19013, 
τηλ. 2291038282, κιν. 6945648944
LUISA: Σκουφά 15, Κολωνάκι, τηλ. 210 3635 600, 
www.luisaworld.com
MADE BRIDE BY ANTONEA; Αγ. Δημητρίου 26, 10554, (Ψυρρή)
Αθήνα, τηλ. 213 0052111, www.madebride.gr
MAGISSES: Kολοκοτρώνη 29,10562 Αθήνα, τηλ. 2110130840,
www.magisses.gr
MAKE ME PERFECT (Kομμωτήριο): Βασ. Κωνσταντίνου 2, 
Ανάβυσσος Αττικής, τηλ. 22910 78300 
ΜΑΚIS TSELIOS: Ηρακλείτου 6, Κολωνάκι  τηλ. 210 3629 126 
ΜΑΝΕSSIS TRAVEL: Φιλελλήνων 4, Αθήνα, τηλ. 210 3290100,
Kηφισιά-τηλ. 210 8010150, Αγ. Παρασκευή-τηλ. 210 6008802  
ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δρ.: Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών),
Αθήνα,  τηλ. 210 6464564, www.mantalos.gr
ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ & ΠΑΤΕΡΑΣ: Μητροπόλεως 306, Αθήνα, 
Σταδίου 2  & Βουκουρεστίου, Αθήνα, τηλ. 210 3246 885  
ΜΑRIBEL: Νοταρά 36 & Φίλωνος 37, Πειραιάς, τηλ. 210 4172 120, 210
4917 363, Νοταρά 49, Πειραιάς, τηλ. 216 9000 600, 210 4173 784 
ΜARIO RESTAURANT SANTORINI: Mονόλιθος, Αγ. Παρασκευή,
Σαντορίνη, τηλ. 22860 32000, www.santorinirestaurant.gr
ΜΑΧ ΜΑRΑ BRIDAL: Kανάρη 2, Κολωνάκι,  τηλ. 210 3607300
Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 54, Θεσ/νικη, τηλ. 2310 284123,
www.dilfashiongroup.com
MELITINI: Πατρ. Ιωακείμ 43, Κολωνάκι τηλ. 210 7299203, 
www.melitinibridal.com  
MIA ΦΟΡΑ by ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ: Κύπρου  55, Μπουρνάζι, Περιστέρι,
τηλ. +30 210 5787 463,+ 30 6972 025727, 
www.osdiamagias.gr
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΛΟΥΙΖΑ (Δρ.): Λεωφ. Κηφισίας 195 & Ιερέως Δούση 23
(γωνία), Μαρούσι, τηλ. 210 6127 790, κιν. 6944 681076 
MITHEO EVENTS: Δεινοκράτους 43,10674 Αθήνα, κιν. 6937 063885, 
www.mitheoevents.com
MODISTRAMOU: 25ης Μαρτίου 7, Νέο Ψυχικό, τηλ. 2130406678, 
www.modistramou.gr
MONI EMVASIS LUXURY SUITES: Kάστρο Μονεμβασιάς, 
Λακωνία, τηλ.27320 62122,  
www.moniemvasis.gr 
MOJITO BAY: 33.5 χλμ. Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, Παραλία 
Αγ. Μαρίνας τηλ. 22910 78950-1 www.mojitobay.gr
MOORINGS: Μαρίνα Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη, 
τηλ. 210 8961 310, 210 9670659, 
www.moorings.gr 
MYTHOS PALACE RESORT & SPA: Καβρός, Χανιά, Κρήτη, 
τηλ. 28250 61713, www.mythos-palace.gr
ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: Π. Μελά 13, Βύρωνας,  
τηλ. 210 7640240, www.balconycyclades.com
NICOLE K MAKEUP: κιν. 6971 535688, fb: Nicolemakeupexperience
ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ: Αγ. Παντελεήμονος 23, Βουλιαγμένη,
τηλ. 210 8963 587
www.xylineskoutales.gr
OΛΟΝ FULL FLAVOR EVENTS: Oδος Κασσάνδρας 11, 10447 
Aθήνα, τηλ. 210 3470004 www.olonevents.com
O XΡΗΣΤΟΣ: Δουκ. Πλακεντίας 34, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6840698,
www.ochristos.gr 
OMEGA YACHT CLUB: Ναυσικάς 11, Πάτρα, κιν. 6947 080900,
www.omegayachting.com OROFASMA: Κολοκοτρώνη 11,
5ος όροφος, Αθήνα,  τηλ. 210 3251 238, 210 3219 669, 
www.orofasma.com 
OPERAFHOUSE by IOANNIS KOKTSIDIS: Λεωφ. Βουλιαγμένης 586,
Αθήνα, τηλ. 210 9956400. www.operafhouse.com
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Λ. Κηφισίας 290, Ν. Ψυχικό, τηλ. 210 6774 029 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΛΓΑ Δρ.: Βασιλίσσης Σοφίας  35 , Αθήνα, 
τηλ. 201 7227 045, 210 7248528, www.my-smile.gr
PASSION FOR ART PHOTOGRAPHY (Xαρά Γκοτσούλια),
Τηλ.  6978004032
PAVILLON CHRISTOFLE: Koυμπάρη 5, Κολωνάκι, τηλ. 210 3620 483,
Kηφισίας 293, Κηφισιά, τηλ. 210 8012249, www.christofle.com 
PEARLS CENTER: Φιλελλήνων 3 (4ος ορ.), Σύνταγμα, Αθήνα,  
τηλ. 210 3216. 926, www.pearlscenter.com 
PERFECT BLOOM: Aυγής 6, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, τηλ. 210 2848678,
www.Perfectbloom.blogspot.com
POGONATOS: Παναγίτσας 3 & Παπαδιαμάντη 6, Κηφισιά,  
τηλ. 210 6232 300, Χώρα Μύκονος, τηλ. 22890 77156 
PHOTOMAD: Aλ. Παναγούλη 47, Νέα Ιωνία τηλ. 2155101121, 
www.photomad.gr
PYRAMIS TRAVEL: Ερμού 23-25  (Εντός Στοάς), Σύνταγμα,  
2ος όρ., Αθήνα,  τηλ. 210 3272 200,  Πλατεία Β. Κατράκη 6, Γλυφάδα,
τηλ. 210 8949 919, Μητροπόλεως 40 & Καρόλου Ντήλ, Θεσ/νίκη, 
τηλ. 2310 288367 
PYRGOS MELISSOURGOU - ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ: 
42o χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου, τηλ. 6944 398383, 
www.pyrgosmelissourgou.gr
PYRGOS RESTAURANT: Pyrgos 84701, Santorini, 
tel. + 30 2286031346, +30 6985920608, www.pyrgos-santorini.com

QUEEN BRIDAL: Kωνσταντίνου Παλαιολόγου 9 & Ομήρου, 
Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9333 197, 
www.queenbridal.gr
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δρ.): Αγ. Ιωάννου 75, Αγ.Παρασκευή,
τηλ. 6972 059320
RED ELEPHANT TRAVEL: Τσιμισκή 37Α & Παλαμά 1, Θεσ/νίκη, 
Τηλ. 2310 256555, www.red-elephant.gr
REEF ATHENS RIVIERA: 35o χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, 
Αγ. Μαρίνα τηλ. 22910 01020, www.reefconcept.gr
RENATA MARMARA: Αγ.Παρασκευής 31, Χαλάνδρι, 
τηλ. 2130350099, www.renatamarmara.gr
RIBAS: 30ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Βάρκιζα,  
τηλ. 210 9656 150, κιν. 6974 934 184  
RITZI: Κανάρη 17 & Σόλωνος 1, Κολωνάκι, τηλ. 210 3390 180, 
www.ritzi.gr 
RIVIERA COAST: Λεωφ. Kων.Καραμανλή, 16673 Βούλα, 
τηλ. 210 8992 453, www.rivieracoast.gr
ROCABELLA MYKONOS ART HOTEL & SPA: Aγ. Στέφανος, Μύκονος,
τηλ. 22890 28930, www.rocabellamykonos.com 
ROCABELLA SANTORINI DELUXE SUITES & SPA: Ημεροβίγλι,
Καλντέρα Σαντορίνη τηλ. 22860 23 711,
www.rocabella.gr 
ΡΟΥΜΕΛΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ: 4o χλμ. Λεωφ. Βάρης – Κορωπίου,
Κoρωπί, τηλ. 210 9653 054, κιν. 6986 740506,  www.roumeli.gr 
RUBIROSA SEASIDE DELIGHΤ: Λεωφ. Ποσειδώνος 83B, 
Άλιμος, τηλ. 210 9855848. 
PANAGIOTIS-LASERMED: Λυκείου 15 & Ρηγίλλης, Αθήνα, 
τηλ. 210 7217 750, www.sandris.gr 
PERFECT BLOOM: Aυγής 6, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα, τηλ. 210 2848678,
www.Perfectbloom.blogspot.com
SAGIAKOS: Π. Τσαλδάρη 33, Περιστέρι, τηλ. 210 5773 871, 
Ακαδημίας 17 Αθήνα, τηλ. 210 3390 146, Λ. Βουλιαγμένης 196, 
Αγ. Δημήτριος, τηλ. 2109701 050, www.sagiakos-stores.gr 
SANTO WINES: Πύργος, Σαντορίνη, τηλ. 22860 23058, 22596,
www.santowines.gr 
SAVRANI CREATIONS: Aγ. Δημητρίου 26, Ψυρρή,  
τηλ. 213 0052111, κιν. 6937151114, www.savranicreations.gr
SCOOT: (ΑSIA AVIATION): Λεωφ. Βουλιαγμένης 501, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210 9942567, 
www. asianaviation.co
SEA SOUL LUXURY EVENTS: Παραλία Αγίου Ανδρέα, 19005, 
Νεα Μάκρη, Aττική, Tηλ. 22940 50450, www.seasoul.gr
SELECTION TRAVEL SERVICES: Περσεφόνης 49, Γκάζι, Αθήνα
Τηλ.: 210 3247011, www.selection-travel.gr
SINGAPORE AIRLINES (SIA AVIATION): Λεωφ. Βουλιαγμένης 501,
Ηλιούπολη, τηλ. 210 9942567, www. asianaviation.com
SOFIA KONSOLAKI: Kολοκοτρώνη 45 Ηλιούπολη, 
Αγ. Δημήτριος,  τηλ. 210 9715 304, 
www.velonismos-sofiakonsolaki.gr 
SOTIRIS TSAKANIKAS WEDDING PHOTOGRAPHY:  
www.sotiristsakanikas.com, κιν. +30 6936 986155 
SPICY BITES: Mεγαλοχώρι, Σαντορίνη, τηλ. +3022860 81089, 
www.spicybites.gr
SPOSA MODA: Π. Ιωακείμ & Λουκιανού 28, Κολωνάκι, 
τηλ. 210 7220 624, Δαβάκη 22,  Καλλιθέα, 210 9533 411,  
Βασ. Γεωργίου & Υψηλάντου 130, Πειραιάς, τηλ. 210 4116 206, 
210 4116 206, www.sposamoda.gr  
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δρ.: Πάρνηθος 24, Νέα Φιλοθέη, 
Μαρούσι (πλησίον Μητέρα) τηλ 210 6829 557, 
www.exosomatiki.gr,  
Μαιευτήριο Μητέρα  τηλ. 210 6869 827-28
STYLEBOX: Mάτσα 9, Κηφισιά, τηλ. +30210 89755 177,
www.stylebox.gr 
ST. GEORGE LYCABETTUS HOTEL: Κλεομένους 2, Αθήνα,
τηλ. 210 7416181, www.sgl.gr
SUNNY DAY CATERING: Καραϊσκου 142, 18536 Πειραιάς,
τηλ. 211 1984422 κιν. 6907 158285
THE LAKE (Λίμνη Βουλιαγμένης): Πληροφορίες Βάρσος 
Catering τηλ. 210 6666 114, κιν. 6937 117200 
THANASIS ANDRIOTIS: Tσακάλωφ 30, Κολωνάκι, Αθήνα, 
τηλ. +30 7229541, "30 6955510927,
www.thanasisandriotis.com
TSAKIRIS-MALLΑS: εξυπηρέτηση πελατών,  τηλ.: 210 9976 180,  
e-shop: www.tsakirismallas.gr 
XΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Δρ.: Γεωργίου Παπανδρέου 63, 
1ος όρ., Ηράκλειο, Κρήτη  τηλ. 6974 873929 
VASSILIS EMMANUEL ZOULIAS:  Ακαδημίας 4, Αθήνα, 
τηλ. 210  7225 613,  www.vassiliszoulias.com  
VENETSANOS WINERY: Caldera, Megalochori, OIA, SANTORINI,
P.O.Box  510, Tel. + 30 22860 21100,
www.venetsanoswinery.com
VICTORIA KYRIAKIDES: Πατριάρχου Ιωακείμ 14, Κολωνάκι,  
τηλ. 210 3622114, www. victoriakyriakides.gr 
VIKATOU BRIDAL: Ρόδου 172, Aθήνα, τηλ. 210 513 7442,
www.vikatou.gr
VK FILMS (VASILIS KANTARAKIS):  κιν. 6977 481653,
www.vkfilms.gr
CLASSIC WEDDING CARS: Σπερχείου 23, Μεσαμπελιές, 71409 
Ηράκλειο, Κρήτης, τηλ. 2810 230707, κιν. 6970 446565 
WYNDHAM & RAMADA LOUTRAKI  POSEIDON RESORT:
tel. + 30 27440 67938 
www.wyndhamloutrakiposeidonresort.com, 
www.ramadaloutrakiposeidonresort.com,  
XENIA PALACE Portaria-Pelion: τηλ. 24280 99980 
YACHT CLUB: ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, τηλ. 210 5787 463 
www.osdiamagias.gr 
ΥΙΑΝΝΑ COUTURE: Eρμού 6, 3ος όρ., Αθήνα, 
τηλ. 210 3255158,  210 3253072, 
www.yianna.gr 
ΖΑΖΟΟ ΕVENT RENTALS: Λ. Δημοσθένους 126, Κορωπί, 
τηλ. 210 6026 019, www.zazoo.gr 
ZOLOTAS JEWELERS:  Σταδίου 9 & Κολοκοτρώνη, Αθήνα, 
τηλ. 210 3221222,  Πανεπιστημίου 10, Αθήνα, τηλ. 210 3221222,
www.zolotas.gr 
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