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welcome

Κολυμπήστε στην εσωτερική ή εξωτερική πισίνα, απολαύστε ένα μα
σάζ, δειπνήστε δίπλα στη θάλασσα, χαλαρώστε στο Πιάνο-Μπαρ κ
αι αγοράστε τα αγαπημένα σας τοπικά εδέσματα. Το Thermae Sylla 
σας προσφέρει ένα εντυπωσιακό σύνολο παροχών και υπηρεσιών 
για να απολαύσετε, από τη μεγάλη ποικιλία φαγητών και ποτών, μέ
χρι την πληθώρα επιλογών διαμονής και θεραπειών spa. Καθίστε α
ναπαυτικά, χαλαρώστε και απολαύσετε το δρόμο προς την ευεξία!

Kαλωσήρθατε στο Thermae Sylla, ένα από τα 10 καλύτερα 
spa στον κόσμο, σύμφωνα με το γνωστό περιοδικό Conde 
Nast Traveller. Το μαγικό ιαματικό νερό του spa αναβλύζει 
φυσικά από το υπέδαφος (δίχως μηχανική βοήθεια) στη θε
ρμοκρασία 80-85 βαθμών Κελσίου, μεταφέροντας μαζί του ί
χνη ραδονίου, ένα ισχυρό ιαματικό ιχνοστοιχείο με θεραπευ
τικές ιδιότητες.



Elegance without 
pretence
Η αφθονία του χώρου και φ
ωτισμού, το ζεστό τελείωμα 
από σκληρό ξύλο, αισθησια
κά υφάσματα, αποτελούν τα 
στοιχεία των δωματίων του  
Thermae Sylla που προσφέ
ρουν η έξυπνη σχεδίαση κα
ι  οι σύγχρονες ανέσεις.

In tune with luxurious living 
Κάθε δωμάτιο στο Thermae Sylla έχει αυτόνομο κλιματισμό, έτσι ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που είναι 
κατάλληλη για σας. Επίσης θα βρείτε ένα μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, παντόφλες, μπουρνούζια και διάφορα προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας. Τέλος στις σουίτες μας μπορείτε να απολαύσετε ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί Thermae Sylla, ένα 
καλάθι με φρέσκα φρούτα καθώς και πολυτελή προϊόντα μπάνιου, που σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν.

a new level 
of luxury



A destination of exceptional taste 
Καλώς ήρθατε σε ένα μέρος όπου η νοστιμιά συναντά τη
ν υγεία. Όλα τα πιάτα που σερβίρονται στο Thermae 
Sylla βασίζονται σε υγιεινά, φρέσκα συστατικά, πολλά εκ 
των οποίων προέρχονται από το ιδιόκτητο κτήμα μας, στ
ο οποίο παράγεται το εξαιρετικής ποιότητας έξτρα παρθέ
νο ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται κατ' αποκλειστικότητα 
στα προσφερόμενα πιάτα μας. Αξίζει να σημειωθεί επίση
ς πως το Thermae Sylla κέρδισε πρόσφατα το βραβείο 
Αργυρός Μορφέας για το υψηλής ποιότητας πρωινό που 
σερβίρει. 

an authentic  
food adventure

Eίτε επιθυμείτε δείπνο a la carte, φαγητό δίπλα στη θάλα
σσα, πλούσιο μπουφέ ή απλά ένα σνακ στο δωμάτιό σας, 
η κουζίνα του Thermae Sylla θα σας ενθουσιάσει.



Space for every agenda 
Το Thermae Sylla διαθέτει διάφορους συνεδριακούς χώρους 
και επιλογές. Είναι το ιδανικό μέρος για να χτίσετε ομαδικό π
νεύμα, να προωθήσετε ένα νέο προϊόν, να αποφασίσετε τη σ
τρατηγική του επόμενου έτους, ή για να εντυπωσιάσετε τους 
συναδέλφους σας σε ένα επαγγελματικό συνέδριο. Άλλωστε, 
η υγεία, η ευημερία και το όμορφο περιβάλλον είναι σίγουρα 
συστατικά της επιτυχίας των επιχειρήσεων. Υπάρχουν τρεις 
αίθουσες για να επιλέξετε την ιδανική για την επαγγελματική 
σας εκδήλωση.

meeting space 
crafted for performance



Natural Spring Spa
Με αίσθηση πολυτέλειας, ένα καταφύγιο υγεία
ς με φυσικές πηγές σας περιμένει στο 
Thermae Sylla Spa. Απολαύστε μια σειρά απ
ό μοναδικές θεραπείες στις πηγές  που προσ
φέρουν στο σώμα και νου μια πραγματική ισο
ρροπία για μια θετική προσέγγιση της ζωής.

Thermae Sylla Spa 
a restorative journey



The Hotel
Καλώς ήρθατε στην ιδιωτική σας όαση χαλάρωσης. Κάθε δωμάτιο και σουίτα στο Thermae Sylla, όπως και τα μπάνια τους, είναι ιδιαίτερα ευρύχωρα και άν
ετα. Υπηρεσίες όπως δορυφορική τηλεόραση, υπηρεσία δωματίου και μίνι μπαρ έως Wi-Fi internet θα σας εξασφαλίσουν την απόλυτη άνεση κατά την παρ
αμονή σας.

Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και απολαύστε τη θέα του Ευβοϊκού κόλπου σε αυτήν την ιδιωτική προβλήτα. Βουτήξτε στα καθαρά θεραπευτικά νερά, καθ
ώς το ιαματικό νερό της πηγής εκλύεται φυσικά από το έδαφος στη θάλασσα. Η προβλήτα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών μηνών, για να χαλ
αρώσετε και να απολάυσετε τον ελληνικό ήλιο (να θυμάστε, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, να προστατεύετε τον εαυτό σας), έπειτα μπορείτε να απο
λαύσετε ένα υγιές ελαφρύ γεύμα ή τον καφέ σας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως εδώ τα νερά είναι καθαρά και ζεστά όλο το χρόνο!

MEETING ROOM HEIGHT in m. THEATER SCHOOL U SHAPE RECEPTION BANQUET LOCATION DIMENSIONS

EVIA  HALL 4.15 220 160 75 230 120 1ST FLOOR 15.65 X 10.35=161

SKIATHOS  HALL 4.15 70 50 35 80 45 1ST FLOOR 10.7 X 6.3=66

SYLLAS HALL 2.6 260 180 85 350 180 LOWER LEVEL 17.2 X 10.75=185



Technology
Enhansments
Στο Thermae Sylla, έχουμε λάβει ειδι
κή μέριμνα για τους καλεσμένους  σα
ς! 

Διαθέτουμε εκτενέστατο κατάλογο  εξ
ωτερικών συνεργατών , Ηλεκτρονικώ
ν Τεχνικών-DJ & Ορχήστρας-Ανθοπ
ωλείων - Διακοσμητών, οι οποίοι έχο
υν συνεργαστεί με επιτυχία με το ξενο
δοχείο μας  για την καλύτερη εξυπηρ
έτηση των προσκεκλημένων σας.

making your life easier starts with listening…
Βελτιωνόμαστε συνεχώς  προσθέτοντας νέες λειτουργίες & εξοπλισμό.
Αναβαθμίζουμε τις ταχύτητες  Wi-Fi για αξιόπιστη συνδεσιμότητα οπουδήποτε 
κι αν βρίσκεστε.

Διαθέτουμε μεγάλες οθόνες, για ανάγκες βιντεοσυνδιάσκεψης.
Προσφέρουμε τεχνολογία για άψογα συνέδρια με την εξαιρετική εκτέλεση που 
ζητάτε.

Πείτε μας τι χρειάζεστε …
… σας ακούμε με προσοχή!

Audio Visual
Διαθέσιμα εποπτικά μέσα (κατόπιν συννενόηση
ς):
Μικροφωνική εγκατάσταση
Οθόνη
Flipcharts
Laser pointer
Slide & Overhead projector
Data projector
Laptop
Wi-Fi 
Ασύρματα μικρόφωνα
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Your Business Meeting Should Run…
…as Good as your Business!

Για πληροφορίες συνδεθείτε στο, 
www.thermaesylla.gr/en/Conferences-582.htm 


