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Επικοινωνήστε μαζί μας
για να σχεδιάσουμε τη δική σας συνάντηση

banquet@karatarakisgroup.com

Wedding
Στα ξενοδοχεία μας εστιάζουμε στους στόχους σας και σας
δίνουμε προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Στη
συνέχεια δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον για την
επίτευξή τους. Η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι διαθέσιμη πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την επαγγελματική σας εκδήλωση.
Για κάθε είδους εκδήλωση, συνέδρια, εταιρικές συναντήσεις,
επιστημονικά/επιχειρηματικά
εργαστήρια,
παρουσιάσεις
προϊόντων, επιχειρηματικά γεύματα, παρέχουμε υψηλού
επιπέδου εξυπηρέτηση, σε εξαιρετική τοποθεσία, με
δημιουργικά
διαλείμματα,
εξατομικευμένους
χώρους
συνάντησης, διαθεσιμότητα δωματίων, έξυπνο design &
αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.
Για την επόμενη εκδήλωση σας, ανακαλύψτε όλα όσα
μπορούμε να προσφέρουμε με την τεχνογνωσία, τη
αποτελεσματικότητα, τη δημιουργικότητα και την άριστη
εξυπηρέτηση.
Επικοινωνήστε μαζί μας για μια επιτυχημένη συνάντηση

banquet@karatarakisgroup.com

Στο κέντρο της πόλης

Εξαιρετική εξυπηρέτηση

Προκειμένου να νιώσετε άνετα, να επικεντρωθείτε
στο σκοπό της επίσκεψης σας, να είστε ξεκούραστοι
& δημιουργικοί, εξασφαλίζουμε την εγγύτητα σε
θέσεις στάθμευσης σε κοντινή απόσταση από το
εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου.
Όλοι μας οι χώροι βρίσκονται σε στρατηγική θέση
μεταξύ των περιοχών εμπορικού ενδιαφέροντος &
κοντά σε διάσημα αξιοθέατα της πόλης.

Η δημιουργική ομάδα μας εξασφαλίζει την επιτυχία
οποιασδήποτε εκδήλωσης. Η προσοχή στη λεπτομέρεια
δημιουργεί ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει την άριστη
διεξαγωγή της. Η εμπειρία μας εγγυάται την πλήρη
ικανοποίηση του πελάτη, εστιάζοντας στις απαιτήσεις
και τις ανάγκες του. Αφού σας ξεναγήσουμε στους
χώρους μας, ετοιμάζουμε την κατάλληλη πρόταση και
μαζί προγραμματίζουμε τις λεπτομέρειες της
συνάντησης ή της επαγγελματικής σας εκδήλωσης.
Από περίπλοκα λεπτομερή συνέδρια μέχρι μεγάλες
εταιρικές γιορτές, μπορούμε να εγγυηθούμε την
επιτυχία.

Δημιουργικά διαλείμματα

Ένας προορισμός
που θα σας εμπνεύσει...

Τα διαλείμματα είναι εξίσου σημαντικά με τα
ίδια τα σεμινάρια. Στόχος τους είναι να σας
χαλαρώσουν και να σας ανανεώσουν για να
είστε δημιουργικοί καθόλη τη διάρκεια της
συνάντησης. Τα μενού & τα ποτά επιλέγονται
προσεκτικά για να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της συνάντησης σας.
Είτε
πρόκειται για μια παρουσίαση προϊόντων
είτε για ένα συνέδριο, μέλημα μας είναι να
απολαύσετε το διάλειμμα σας. Ταυτόχρονα
έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε στους
καλεσμένους σας την γνήσια κρητική
φιλοξενία, με τις τοπικές παραδοσιακές
γεύσεις & τα αφεψήματα κρητικών βοτάνων .

Βρείτε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις μοναδικές
εμπειρίες που προσφέρει η Κρήτη. Μια σύντομη
εκδρομή στο παλάτι της Κνωσού, στο
αρχαιολογικό μουσείο, στα γραφικά χωριά, ή
ακόμα και πεζοπορία στα κοντικά φαράγγια και
κολύμπι στις πλησιέστερες μοναδικές παραλίες,
είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες των
επισκεπτών. Έτσι η επιχειρηματική διάσκεψη
γίνεται ένα πραγματικά περιπετειώδες ταξίδι.
Μπορούμε οργανώσουμε σε συνεργασία με
ταξιδιωτικά γραφεία την περιήγηση σας σε
εμπνευσμένους προορισμούς ανάλογα με την
περίοδο της επίσκεψής σας.

Εμπνευσμένα
επαγγελματικά
γεύματα
Τα
διακεκριμένα
εστιατόρια
μας,
προσφέρουν άριστη εξυπηρέτηση, υψηλή
ποιότητα και δημιουργικές γευστικές
προτάσεις. Οι σεφ μας εμπνέονται από τον
τοπικό πολιτισμό και τη μεσογειακή
κουζίνα
&
χρησιμοποιούν
άριστα
επιλεγμένα τοπικά προϊόντα.
Προσαρμόζουμε το μενού για τις ανάγκες
και τον προϋπολογισμό της εκδήλωσης.
Επιπλέον, οι πελάτες μας μπορούν να
επιλέξουν οποιοδήποτε από τα τέσσερα
εστιατόρια μας, το καθένα από τα οποία
αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό τύπο
κουζίνας.

https://www.karatarakisgroup.com/el/restaurants
Εργονομία, τεχνολογική υπεροχή
& εύκολη συνδεσιμότητα
Οι εγκαταστάσεις μας προσφέρουν υψηλής
τεχνολογίας υπηρεσίες και είναι φιλικές προς το
περιβάλλον. Όλα τα δωμάτια και τα συνεδριακά
κέντρα διαθέτουν αδιάλειπτη και δωρεάν σύνδεση
στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ο σύγχρονος
οπτικοακουστικός εξοπλισμός διασφαλίζει την
άριστη επίδοση της εκδήλωσης. Τέλος, οι
περισσότεροι από τους χώρους μας έχουν φυσικό
φως, καθώς και πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο για
καθαρό αέρα.

Αποκλειστικότητα
Δώστε στην ομάδα σας μια πραγματικά
μοναδική
εμπειρία
αποκλειστικής
διάθεσης ενός ξενοδοχείου ως ένα δώρο
επιβράβευσης ή μια εταιρική συνάντηση.
Είναι μια ευκαιρία να εμπνεύσετε και να
ανταμείψετε τους πελάτες/συνεργάτες σας,
να τους περιποιηθείτε και να βεβαιωθείτε
ότι θα επιστρέψουν πίσω με μια ιστορία για
να πουν.

Χωρητικότητα Συνεδριακών Χώρων & Αιθουσών

ΑΘΗΝΑ
Τετραγωνικά μέτρα
Θεατρική διάταξη
∆ιάταξη Π
Σχολική διάταξη

54
55
35
35

ΦΟΙΒΟΣ
Τετραγωνικά μέτρα
Θεατρική διάταξη
∆ιάταξη Π
Σχολική διάταξη

ΑΡΩΜΑ
Τετραγωνικά μέτρα
Θεατρική διάταξη
∆ιάταξη Π
Σχολική διάταξη
Γεύμα - Δείπνο (καθήμενοι)
Γεύμα - Δείπνο (buffet)

107
70
30
40
60
40

48
35
18
16

Χωρητικότητα Συνεδριακών Χώρων & Αιθουσών

BRILLANT
Τετραγωνικά μέτρα
Θεατρική διάταξη
∆ιάταξη Π
Σχολική διάταξη
Γεύμα - Δείπνο (καθήμενοι)
Γεύμα - Δείπνο (buffet)

112
80
30
50
70
48

ΑΡΩΜΑ+BRILLANT
Τετραγωνικά μέτρα
Θεατρική διάταξη
∆ιάταξη Π
Γεύμα - Δείπνο (καθήμενοι)
Γεύμα - Δείπνο (buffet)

LEGACY
Τετραγωνικά μέτρα
Coffee sitting

45
12

219
180
80
130
110

