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Blue water, green hills, sandy beaches,

three hotels, a villa, a convention center,

a casino, vineyards and a winery, a golf course, 

a thalassotherapy & spa center, a marina. 

 created for you.

Γαλανά νερά, καταπράσινοι λόφοι,

χρυσαφένιες παραλίες,  τρία ξενοδοχεία,

µία βίλα, ένα συνεδριακό κέντρο, καζίνο,

αµπελώνες και οινοποιείο, γκολφ,

κέντρο θαλασσοθεραπείας και spa, µαρίνα. 

Aυτός ο κόσµος δηµιουργήθηκε για εσάς. 

This is a world



welcome to the world of Porto Carras
KA§ø™ HP£ATE ™TON KO™MO TOY ¶OPTO KAPPA™
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Tρία ξενοδοχεία και µια βίλα συνθέ-
τουν το στόλο του Πόρτο Καρράς. Το 
Mελίτων, το Σιθωνία, το Village Inn και 
η Βίλα Γαλήνη σας περιµένουν για ένα 
ενδιαφέρον ταξίδι, γεµάτο δράση αλλά 
και ανάπαυση, ηρεµία αλλά και αδρε-
ναλίνη.  Tο θέρετρο είναι απέραντο, 
αλλά δε χρειάζεστε χάρτη για να το 
γνωρίσετε. Aκολουθείστε τη γραµµή 
της ακτής από το βορρά προς το 
νότο. Tο Σιθωνία ξεχωρίζει πρώτο. 
∆ίπλα του το γήπεδο του γκολφ και σε 
απόσταση µερικών λεπτών οι ιππικές 
εγκαταστάσεις.  Tο Mελίτων είναι το 
επόµενο επιβλητικό ορόσηµο αγκυρο-
βοληµένο στη µαρίνα. Περπατώντας 
δίπλα στα σκάφη θα συναντήσετε το 
διεθνές συνεδριακό κέντρο πριν 
βρεθείτε στα πολύβουα νησιώτικα 
σοκάκια του Village Inn. 

Kάπου εκεί το κοσµοπολίτικο περι-
βάλλον δίνει τη θέση του στη απλή, 
καθηλωτική οµορφιά της φύσης. Στην 
ακτή, σας περιµένουν 25 µικροί,  απο-
µονωµένοι κόλποι, όπου τα πεύκα 
ακουµπούν στα γαλαζοπράσινα νερά. 
Στους λόφους, διασχίζετε το δάσος 
µέχρι να συναντήσετε τους αµπελώνες 
µας και τη Bίλα. 

Σταθείτε εκεί ψηλά και αφήστε τη 
µατιά  σας να χαθεί στο καταπράσινο 
τοπίο και την απεραντοσύνη της 
θάλασσας, πριν επιστρέψετε στις 
ανέσεις και τη ζεστασιά της φιλοξενίας 
µας. Στο Πόρτο Kαρράς µπορείτε να 
διαλέξετε το ύφος της διαµονής σας -
από τη λαµπρότητα των πέντε αστέ-
ρων του Mελίτων, στην κλασική άνεση 
των τεσσάρων αστέρων του Σιθωνία 
και το αυθεντικό τοπικό χρώµα των 
τριών αστέρων του Village Inn.

Παντού επικρατεί η καλαισθησία του 
Πόρτο Kαρράς. Παντού τα δωµάτια 
έχουν κλιµατισµό, µαρµάρινα µπάνια, 
απευθείας τηλεφωνικές γραµµές, 
βεράντα για να απολαύσετε ένα δροσε-
ρό ποτό µε θέα τον ορίζοντα. Παντού 
σας υποδέχεται η προσωπική φροντίδα 
και η εµπειρία ανθρώπων που γνωρίζουν 
τη σηµασία των ξέγνοιαστων διακοπών -
από το εξυπηρετικό room service ως 
τους οργανωµένους παιδότοπους όπου, 
µε την επίβλεψη ειδικών διασκεδαστών, 
οι µικροί µας φίλοι µπορούν να παίζουν 
όλη τη µέρα, µέχρι την ώρα του ύπνου.

Aγαπητοί επισκέπτες, καλωσορίσατε!

Three hotels and a villa are the fleet
of Porto Carras. Meliton, Sithonia, Village 
Inn and Villa Galini have anchored in
our port and are ready to embark on
a journey into complete relaxation. You 
think you might need a map? The resort 
is truly vast, but the hotels are built
by the beach contour.  Take a walk
and explore the rest. Just a few minutes 
away from Sithonia are the golf course 
and the riding club, while the convention 
center is right by the marina and the 
Meliton hotel. If you keep on walking
by the sea line there are 9 kilometres
of Porto Carras' beaches and 25 small 
coves. If you go uphill to see from up 
close the vineyards, do not forget to visit 
our winery. 

This is the resort, or at least what 
can be put down on paper. All our hotel 
rooms, even if they are designed to 
satisfy different sets of needs, offer some 
standard facilities: fully air-conditioned, 
with marble bathrooms, direct dial 
phones, satellite television, a fridge to 
keep your drinks cool. And a terrace or a 
balcony where you can enjoy your room's 
sea view. Of course we do not wish just 
to take care of you. We are concerned  
in providing something extra to the 
standard details mentioned above. 

This is why we have created a mini 
club, to take care of our little friends, 
and never let them feel bored. To keep 
them active and creative all day long 
by organizing theatrical plays and 
participating in group activities, by the 
sea and in our playgrounds. Until it is 
bed time, of course.



discover the meaning of
Greek "philoxenia"

4 | 5

Meliton is synonymous to luxury. Still 
maintaining its original façade, as it was 
designed by the famous architect 
Gropius, it is now fully renovated, each 
room stamped by the mark of modern 
style. There are 156 fine suites in this 
hotel, where the key to the last room is 
numbered 480.  Among its guests one 

can pick out the names of European 
leaders, who chose Meliton during the 
European Summit of 2003, but also the 
name of your family and yourself. 

The hotel is built on the tip of the 
small bay which protects our marina, 
and its rooms overlook the Aegean Sea 
and the golf course. Watch the sun set 
bursting into red and orange, while 
sinking in the horizon. Slide down your 
room key and experience the perfect fit 
of luxury. Open the door of your veranda 
and experience full colour. 

In Meliton you can dine at Crystals, a 
luxurious restaurant with elegant distinct 
tastes served in an atmosphere 
permeated by style. Every dinner here 
becomes a special occasion. If you prefer 
eating in buffet style then you must try  
Athos, where a wide variety of delicious 

recipes is prepared for every meal, while 
if you enjoy eating outdoors, then take  
a seat at Pefko, and taste recipes made 
with real ingredients and are traditional, 
like the well known ‘moussaka’- widely 
advertised but not always done by the 
book. Taste the real thing and see for 
yourself why it became a stereotype  
of Greek cuisine.

At the Business Center you can jump 
back into your professinal reality only to 
be exotically compensated at the Wet 
Bar by the lagoons. The  News Café and 
Reflections Bar will surely bring you back 
to the stylish world of Meliton.

Tο Μελίτων είναι συνώνυµο µε την 
πολυτέλεια. Πίσω από την αρχική 
δωρική του όψη -σχέδιο του µεγάλου 
Γκρόπιους- το µοντέρνο στυλ σφρα-
γίζει τα ευρύχωρα λόµπυ, τα εκλεκτά 
εστιατόρια, καθεµιά από τις 156 
προνοµιακές σουίτες, καθένα από τα 
480 συνολικά δωµάτιά του. Mεταξύ 
των επισκεπτών θα βρείτε και τα 
ονόµατα των ηγετών της Eυρωπαϊκής 
Ένωσης, που διάλεξαν τα πέντε 

αστέρια του Μελίτων για τη διαµονή 
τους στη διάρκεια της Συνόδου 
Κορυφής του 2003. 

Mεγαλείο και λιτές γραµµές, πολυτέ-
λεια και γαλήνιες στιγµές µε θέα το 
ηλιοβασίλεµα στο Aιγαίο -οι αισθήσεις 
εδώ ισορροπούν κοντά στο σηµείο  
της πληρότητας. 

Γευµατίστε στο πολυτελές Crystals,  
µε ένα απαράµιλλo µενού à la carte ή 
στον πλούσιο µπουφέ του Άθως, για 
όλα τα γεύµατα της ηµέρας. Aν πάλι 
προτιµάτε το γκριλ, καθίστε έξω, στο 
Πεύκο και µοιραστείτε µε τους φίλους 
σας ξεχωριστές στιγµές διακοπών. Στο 
Business Center θα θυµηθείτε για λίγο 
τους επαγγελµατικούς ρυθµούς που 
αφήσατε πίσω, αλλά το εξωτικό Wet 
Bar των lagoons θα σας αποζηµιώσει 
γρήγορα και το News Café ή το 
Reflections Bar θα σας επαναφέρουν 
διακριτικά και µε στυλ στον εκλεκτό 
κόσµο του Mελίτων.



Ταυτισµένο µε την άνεση, το Σιθωνία 
έλκει τις προτιµήσεις παλιών και νέων 
φίλων του Πόρτο Kαρράς για την 
φιλόξενη, οικεία υποδοχή που προ-
σφέρει αφειδώλευτα. Στους χώρους 
του θα συναντήσετε γκόλφερς που 
συζητούν για τον αυριανό αγώνα, 
ιππείς που µόλις επέστρεψαν από τη 
βόλτα τους, περιπατητές που µιλούν 
για τα αγριολούλουδα της περιοχής, 
ένα ζωηρόχρωµο µωσαϊκό ανθρώπων 
που απολαµβάνουν τις διακοπές που 
ονειρεύονται.

Στο Σιθωνία υπάρχουν 142 σουίτες 
και 316 δωµάτια, κοµψά διακοσµηµένα, 
αρχοντικά. Bέβαια δεν υπάρχει λόγος 
να κοιµηθείτε από νωρίς. Το καζίνο 
του Πόρτο Καρράς βρίσκεται εδώ, για 
αυτό ντυθείτε για βράδυ και δοκιµάστε 
την τύχη σας.

Πριν ξεκινήστε για το καζίνο, µια 
υπέροχη πρόταση για το δείπνο σας 
είναι η Orangerie, µε θέα τους πορτο-
καλεώνες που φυτεύθηκαν για να 
δίνουν µοναδικό ύφος στο περιβάλλον 
του εστιατορίου.

Σε χρώµατα πορφυρά είναι 
διακοσµηµένος ο Επίκουρος και ο 
µπουφές του θα σας ταξιδέψει σε 
κάθε κουζίνα του κόσµου.  Aνοιχτά 
από το πρωί, εδώ µπορείτε να πάρετε 
µαζί µε το χορταστικό αµερικάνικο 
πρωινό, καλοψηµένα αχνιστά 
κρουασάν, φρέσκα γλυκά και φρούτα. 
Γυρνώντας από τη θάλασσα ή από τη 
µεγάλη πισίνα του Σιθωνία καθίστε στη 
σκιά του Πέργκολα και δοκιµάστε 
συντροφιά µε το αεράκι, ελληνικές 
συνταγές µαγειρεµένες µε φροντίδα.

Sithonia is identified with comfort.
Open all year round, it gives you the 

opportunity to visit Porto Carras anytime 
of the year.  In the lobby you usually 
meet golfers who gather after a game 
for a drink, or families that have enjoyed 
a day of horse back riding.  There are 
458 rooms designed to satisfy all needs– 
including 142 suites. But there is no need 
to turn in early.  The Porto Carras Casino 
is in Sithonia, so put on your black tie 
before calling it a night and try your luck. 

Before going to the casino, have dinner 
at the Orangerie, a restaurant 

overlooking orange trees planted 
especially to create this unique 
environment. Of course you can also try 
the Epicurus, decorated in deep red and 
serving international and Greek 
traditional dishes in buffet style 
guaranteed to provide absolute pleasure. 
Open for breakfast it offers a great 
variety of choices that will give you the 
morning boost you need. Have a hardy 
American breakfast followed by freshly 
baked croissants, and fresh fruit; drink 
your black coffee the way you usually 
have it back home, or try the Greek full 
flavored coffee to taste the difference. 
This will give you the energy you need. 
When you return from a long day at 
the beach or the swimming pool of 
Sithonia, stop at Pergola, and have  
a delicious meal prepared on grill, under 
the shade.

comfort
leisure, style, in accord



Το Village Inn είναι ένα όµορφο χωριό 
δίπλα στη µαρίνα. Tα κτίριά του, 
κτισµένα µε την µακεδονίτικη αρχιτε-
κτονική, χωρίζονται σε 89 άνετα 
διαµερίσµατα επιπλωµένα µε γούστο. 
Tο ξύλο στις κουπαστές και τα 
ταβάνια, η λαξευµένη πέτρα στα 
πεζούλια και τις σκάλες, τα ανθισµένα 
παρτέρια και οι πέργολες, το φως και 
οι σκιές συνθέτουν µια ιδιαίτερη 
ταυτότητα, µοναδική.   

∆ίπλα στα κατάρτια των ιστιοπλοϊ-
κών βρίσκεται το Marina Restaurant. 
Παραγγείλτε φρέσκο ψάρι και ένα από 
τα εκλεκτά κρασιά του Kτήµατος 
Πόρτο Kαρράς.  Συνοδέψτε το ούζο 
σας µε τραγανούς µεζέδες και 
εµπιστευθείτε τα υπόλοιπα στο κέφι 
και την καλή παρέα.  Aν προτιµάτε 
ιταλικά, τότε διαλέξτε πάστα και πίτσα 
στο Zέφυρο, πριν πιείτε το ποτό σας 
µε θέα τη µαρίνα στο Meltemi Bar. 
Aπό το Village Inn µπορείτε να ζήσετε 
µε ένταση όλα όσα προσφέρει το 
Πόρτο Kαρράς και στο τέλος της 
ηµέρας να αποκοιµηθείτε µε το 
φλοίσβο της θάλασσας. 

The third hotel introduces itself in a 
different fashion. The Village Inn is 
influenced by Macedonian architecture 
and offers to all our friends that prefer 
an "inn" to a "hotel", the perfect solution. 
The cafés, the shops and the restaurants 
create a small village around the hotel 
that is always busy and full of life. Ideal
if you want to be near your sailing boat, 
while you rest in a room on land.  There 
are 89 rooms in the Village Inn. 
  Just a few steps away from the marina, 
pick a table at the Marina Restaurant 
and dip into the flavor of the 
Mediterranean cuisine. Fish that is daily 
supplied by the local fishermen grilled or 
fried with virgin olive oil and served with  
crisp salad, peppers and tomatoes that 
burst in aroma. Order a white dry wine 
from our excellent selection, or if you are 
an ouzo fan, blend its anise taste with 
any dish. This is how we do it! 
In case you are in the mood for Italian 
food then visit Zefyros and indulge in 
pasta and pizza. Then, ponder on the 
day's happenings over a drink at 
Meltemi Bar.

marina
MAPINA

Σηκώστε τα πανιά! Tαξιδέψτε κόντρα 
στον άνεµο. Aναµετρηθείτε µε τους 
καιρούς του αρχιπελάγους.  
Σας περιµένει σίγουρο λιµάνι. 

Σε αυτή τη µαρίνα µπορεί να 
κυµατίζει µόνο µία γαλάζια σηµαία, 
το βραβείο της Ευρωπαΐκής Ενωσης 
για τα καθαρά νερά της, αλλά υπάρχει 
η δυνατότητα να κυµατίσουν άλλες 315 
σηµαίες απ' όλο τον κόσµο. Tο βάθος 
της µαρίνας αγγίζει τα 5,5 µέτρα και 
έχει τη δυνατότητα να υποδεχτεί 
σκάφη µέχρι και 55 µέτρα µήκος. 
Oι καπετάνιοι τους βρίσκουν εδώ 
τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις 
στο Aιγαίο -παροχές φρέσκου νερού, 
ηλεκτρικού και τηλεφώνου σε κάθε 
σκάφος, γρήγορους ανεφοδιασµούς 
καυσίµων, αξιόπιστη συντήρηση 
και ασφάλεια. 

Go sailing! This is a unique opportunity 
to travel against the wind. In this marina 
there is only one blue flag waving and 
315 other ones in all different shapes 
and colors. The ‘blue flag’ signals the 
prestigious award given by the European 
Union for the clearness of its water. 
The other flags waving at the top  
of the mast show the capacity of the 
marina to host as many as 315 vessels 
up to 55 metres long.

The most demanding yachtsman 
will find all the facilities that provide 
practical solutions but also comfort. 
Fresh water, facilities for electricity, 
telephone, maintenance, direct service 
for fuel supplies, vessel guarding on 
shore. There is also a port captain 
and a marine equipment store, for 
anything you may need.

8 | 9



winery
OINO¶OIEIO

Γαλήνη.- σπάνια σύµπτωση αισθήσεων 
και τίτλου. Η θέα της βίλας προς τη 
θάλασσα κόβει την ανάσα. Στο 
εσωτερικό πέρα από τα 17 πολυτελή 
δωµάτια και τις σουίτες, τη σάουνα και 
το χαµάµ, υπάρχουν ξεχωριστές 
λεπτοµέρειες που υπογραµµίζουν την 
µοναδικότητά της:  ένα από τα µπάνια 
είναι σχεδιασµένο από τον Σαλβαδόρ 
Nταλί, συχνό επισκέπτη της βίλας, οι 
ψηφίδες σε ένα άλλο φέρουν την 
υπογραφή του Yβ Σεν Λωρέν, ενώ στην 
κεντρική τραπεζαρία το τραπέζι 
χρονολογείται από την εποχή του 
Bυζαντίου.

H βίλα έχει φιλοξενήσει υψηλούς 
καλεσµένους, όπως τον Φρανσουά 
Mιτεράν, τον Kωνσταντίνο Kαραµανλή, 
την Mελίνα Mερκούρη, τον Pούντολφ 
Nουρέγιεφ και πολλούς άλλους. Στην 
κορυφή της χώρας του Πόρτο 
Kαρράς, ένα κοµµάτι παραδείσου.

Galini in Greek means serenity. This 
would be an understatement for this 
magnificent villa with a breathtaking 
sea-view, 17 luxurious rooms and suites,
a sauna and a pool.  One of its 
bathrooms was designed by Salvador 
Dali, a frequent guest of the villa, the 
tiles of another one were by Yves Saint 
Laurent, while the table in the dining hall 
dates from the Byzantine period. Special 
details that underline its uniqueness.      

Meant to entertain the owners  
of Porto Carras and their exclusive 
guests, Villa Galini has opened its doors 
to François Mitterand, Konstantinos 
Karamanlis, Rudolph Nurejev, Melina 
Merkouri and many others.  A true 
piece of heaven, on the highest point  
of our land. 

Ποιά είναι η διαφορά µεταξύ του 
χυµού από σταφύλια και του κρασιού 
και πόσο σηµαντική είναι η αποθήκευ-
σή του σε βαρέλια; Αν σας ενδιαφέρει 
η οινογνωσία ή απλώς είστε φίλος του 
κρασιού, ανακαλύψτε όλα τα µυστικά 
της παραγωγής του στην αίθουσα 
Mελισσάνθη του οινοποιείου. Τα 
κρασιά µας παράγονται εδώ, στους 
αµπελώνες βιολογικής καλλιέργειας 
του Kτήµατος Πόρτο Kαρράς- στα 
4.750 στρέµµατα του µεγαλύτερου 
ιδιόκτητου αµπελώνα  στη Bόρειο 
Eλλάδα. Aνοίξτε ένα µπουκάλι και δείτε 
την εικόνα του αµπελώνα να µετα-
τρέπεται σε άρωµα και γεύση. 

Ηow is wine produced, is it just grape 
juice, and how important are the cellars 
for its taste and aroma? If you are 
interested in learning more about the 
story of wine-making and if you would 
like to experience wine-tasting then you 
should go uphill and visit Melissanthi 
Hall in our winery. Our excellent whites, 
reds and rosés are the products of our 
vineyards, which cover 475 hectares of 
the estate. This is why we add the word 
‘domaine’ to all the bottles we seal with 
the signature of Porto Carras.

reflections
of exclusive worlds,

become real
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Our wines, a product of our own vineyards 

blend in superbly with all the recipes served 

in our resort. Take a seat and indulge

in Greek and international cuisine.

Τα κρασιά µας, γέννηµα των αµπελώνων

και της εµπειρίας µας, δένονται µε όλες

τις γευστικές προτάσεις. Καθίστε στο τραπέζι 

να σας προσφέρουµε µεζέδες ελληνικούς, 

εκλεκτές συνταγές, πιάτα γεµάτα χρώµα.  

Mαζί µε ένα ποτήρι

εξαίρετο κρασί.



KAZINO KAI BPA¢INH ¢IA™KE¢A™H
casino and night life

Excited looks focused on the tables, and 
polite nods in an atmosphere that 
reminds you of New Orleans.You 
guessed right, you are at the Porto 
Carras casino - open night and day. 
Place your bet on any game. There are 
425 slot machines, 5 tables where you 
can try keeping a perfect poker face, 17 
roulettes and 13 black jack tables. 

Of course there are other parties 
going on, that start early and last till 
dawn. Try your first wine of glass at the 
Marina Bar or have a cocktail at 
Meltemi, and then move to Kohi-Kohi 
club, where the most popular DJ’s make 
sure that you will dance to the rhythm 
until you drop.

Βρίσκεστε στο καζίνο του Πόρτο 
Καρράς και ήρθε η ώρα να στοιχηµα-
τίσετε. Ανοιχτό σχεδόν όλη τη µέρα 
το καζίνο έχει 425 slot machines, 17 
τραπέζια για ρουλέτα και 13 για black 
jack. Αν θέλετε να δοκιµάσετε µε πόση 
ψυχραιµία µπορείτε να µπλοφάρετε, 
υπάρχουν 5 τραπέζια για να παίξετε 
πόκερ. 

Βέβαια µπορείτε να ξενυχτήσετε και 
σε άλλες γωνιές του Πόρτο Καρράς. 
Ξεκινείστε µε ένα παγωµένο ποτήρι 
κρασί στο Marina Bar και συνεχίστε 
στο Meltemi, για το πρώτο ποτό της 
βραδιάς. Στο Kohi-Kohi club χορέψτε 
στους ρυθµούς που επιλέγουν οι DJ 
µέχρι το πρωί.
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nights 
filled with excitement and rhythm 
turn bright 



cultural life
¶O§ITI™MO™

Το Πόρτο Καρράς αποτελεί ιδανικό 
χώρο διοργάνωσης συνεδρίων. 
∆ιαθέτει περισσότερους από 20 
συνεδριακούς χώρους -από 10 µέχρι 
και 5.200 άτοµα- και µπορεί να 
φιλοξενήσει δυόµισι χιλιάδες 
συνέδρους που θα επιλέξουν να 
συνδυάσουν τις επιστηµονικές ή τις 
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις µε 
έναν από τους γοητευτικότερους 
τόπους διακοπών στη Mεσόγειο.

H Σύνοδος Kορυφής της E.E το 
2003 στέφτηκε µε επιτυχία εδώ, στο 
Olympic Hall - χωρητικότητας 2.300 
συνέδρων. Aπό τους άλλους συνεδρια-
κούς χώρους ξεχωρίζουν η σύγχρονα 
εξοπλισµένη αίθουσα Gina Bachauer, 
δυναµικότητας 464 άτοµων και το 
αµφιθέατρο Aπόλλων που µπορεί να 
υποδεχθεί 1.000 άτοµα σε υπαίθριες 
εκδηλώσεις.

Porto Carras is the ideal place to 
organize a conference because apart 
from the fact that there are more than 
20 convention halls throughtout the 
resort, with a capacity to host from 10 to 
5,200 people, it can also provide 
accommodation for the 2,500 of our 
guests that choose to combine business 
with pleasure. 
The Olympic Hall,  which can host up to 
2,300 people was where the 2003 
European Summit took place with great 
success. The Gina Bachauer theater hall, 
named after the outstanding pianist, has 
the capacity of 464 people and is fully 
equipped to facilitate simultaneous 
translation in 4 languages. while the 
Apollo outdoor auditorium, named after 
the Greek god of light and music, is able 
to hold 1,000 people.

Μουσικοί διεθνούς φήµης 
συναντώνται στο  Πόρτο Καρράς 
κάθε καλοκαίρι για τον “∆ιεθνή 
Μουσικό Μήνα”, όπου διδάσκουν, 
αλλά και ερµηνεύουν διάσηµα 
κοµµάτια δίνοντας συναυλίες ανοιχτές 
στο κοινό. Oι εκδηλώσεις γίνονται  
στην αίθουσα Gina Bachauer, όπου 
εκτίθεται το προσωπικό πιάνο της 
µεγάλης σολίστ. Αν βέβαια προτιµάτε 
τον κινηµατογράφο δεν έχετε παρά να 
κόψετε εισιτήριο στο θερινό σινεµά 
και να απολαύσετε την ταινία µε φόντο 
τα αστέρια.

In Porto Carras we organize an 
"International Music Month" every year 
in cooperation with the Conservatoire of 
Nothern Greece, where musicians from 
all over the world meet to teach, play 
and interpret well-known musical pieces. 
The recitals are open to all music lovers 
and take place in the Gina Bachauer 
Hall; there you can also see the master's 
personal piano. Of course, if you prefer a 
film to a concert then all you have to do 
is get a ticket and enjoy watching it 
under the starry sky.
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Θα µπορούσε να είναι ο µοναδικός 
λόγος για να ζήσετε το Πόρτο Kαρράς 
- το µεγαλύτερο κέντρο Θαλασσο-
θεραπείας και SPA στη νοτιοανατολική 
Eυρώπη, όπου το πνεύµα έρχεται σε 
πλήρη αρµονία µε το σώµα και το 
άγχος της καθηµερινότητας γίνεται 
ανάµνηση. Πολυτέλεια, φροντίδα
και οµορφιά. Aπολαύστε.

A world within a world. Southeast 
Europe's largest Thalassotherapy & SPA 
Center of Porto Carras is a magnificent 
place where the spirit comes in full 
harmony with the mind and the stress
of everyday life is left behind. Luxury, 
relaxation and care blend together 
introducing you to a state of absolute 
serenity. 

thalassotherapy & spa

close your eyes, lie back
and experience complete revival
of body and soul
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Oι πανάρχαιες ιαµατικές µέθοδοι της 
θαλασσοθεραπείας συναντούν την 
πολυτέλεια. Tο Kέντρο Θαλασσοθερα-
πείας και SPA, σε ένα χώρο 4.700 
τετραγωνικών µέτρων, σας προσφέρει 
προγράµµατα σχεδιασµένα ειδικά 
για να ανακτήσετε την χαµένη σας 
ενέργεια και για να αναγεννηθείτε.

Tο µασάζ µε τζετ θαλασσινού νερού, 
οι υδροθεραπείες σε µια από τις τρεις 
πισίνες, η χρωµατοθεραπεία και η 
απολέπιση µε µικροκρυστάλλους είναι 
µόνο µερικές από τις θεραπείες.  
Aφεθείτε στην φροντίδα των ειδικών 
και ανακαλύψτε τις εκπληκτικές 
ιδιότητες που παρουσιάζουν τα φύκια, 

τα σταφύλια, τα αιθέρια έλαια στο 
πρόσωπο και στο σώµα. Tο µόνο που 
χρειάζεστε είναι χρόνος για να 
βυθιστείτε στον κόσµο της οµορφιάς 
και της περιποίησης.

Regain your lost energy in the Thalasso-
therapy & SPA center. Ιn an area that 
covers 4,700 square meters you will find 
treatments that will lead you to 
complete revival. Massage in sea-water, 
aromatotherapy, pools for underwater 
exercises, and chromatotherapy are just 
a few of the services provided. We base 
our treatments on the therapeutic 

elements of sea water, algae, gum, fruit 
and essences and on the benefits of 
professional massage to tone your body 
and make your face look radiant.
Let yourself go and feel beautiful. 



Θαλάσσια σπορ, ιππασία, γκολφ,

ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, ποδόσφαιρο, 5X5, 

τέννις, βόλεϊ, µπάσκετ, περπάτηµα, ποδήλατο. 

Κάποια προτίµηση;

Water-sports, riding, golf, sailing, scuba diving, 

tennis, volley-ball, football, 5X5, basketball,     

hiking, cycling. Any preferences?

Skim through the brochure

and we help you decide

the activity
you like best.



dive in and swim away
into the endless blue

It is summer time in Porto Carras. Take 
your bathing suit and dip in Meliton’s 
lagoons, if you are staying in one of its 
rooms, in Sithonia's large pool or go 
swimming in the sea. There are 9 km
of sandy beaches that contour the 
domaine. Some of them with beach bars 
and umbrellas and others that offer 
seclusion; more than 25 coves that 
guarantee calmness and tranquility. 

More sea, more action: water ski, rings, 
bananas, para-sailing and wind surfing. 
Name the level of adrenaline you want 
to feel and there is the relevant sport. 

Had enough of the world? Try going 
underwater. Scared? No need to. There is 
professional diving school to teach you 
the technique. The school gives you an 
entrance ticket to a silent, still
unspoilt world.

Είναι καλοκαίρι στο Πόρτο Καρράς. 
Πάρτε το µαγιό σας και πηγαίνετε για 
κολύµπι στα lagoons του Μελίτων ή 
στην µεγάλη πισίνα του Σιθωνία. 
Βουτήξτε στη θάλασσα. Eννέα 
χιλιόµετρα µε αµµώδεις παραλίες 
ξεδιπλώνονται µπροστά σας. Μερικές 
είναι οργανωµένες, µε οµπρέλες και 
beach bar για να σβήσετε τη δίψα σας, 
και άλλες είναι αποµονωµένες, ενώ 
υπάρχουν περισσότεροι από 25 µικροί 
κολπίσκοι που περιµένουν να τους 
ανακαλύψετε.

Περισσότερη δράση; Βάλτε τα 
πέδιλα του σκι, ανεβείτε στις µπανάνες, 
δοκιµάστε para-sailing και windsurfing. 
Θέλετε να δοκιµάστε καταδύσεις; 
Υπάρχει σχολή καταδύσεων για να 
εξασκηθείτε στις βουτιές και να 
ανακαλύψτε τον υπέροχο µπλε κόσµο 
της σιωπής.

aqua
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IΠΠΑΣΙΑ Οι µεγαλύτερες ιππικές 
εγκαταστάσεις στην Βόρειο Ελλάδα 
βρίσκονται στο Πόρτο Καρράς. Κάντε 
ιππασία και ανακαλύψτε το τοπίο, από 
µια άλλη οπτική γωνία και µε διαφο-
ρετικές ταχύτητες: µε βάδισµα, 
τροχασµό και καλπασµό. ΤΕΝΝΙΣ 
Υπάρχουν 9 γήπεδα. Ακολουθείστε
τις συµβουλές του εκπαιδευτή και 
διασκεδάστε παίζοντας, ακόµη και
το βράδυ - τρία από τα γήπεδα 
φωταγωγούνται. ΓHΠE∆A Μπάσκετ, 
ποδόσφαιρο, 5X5, βόλεï και beach 
volley. Σπορ για κάθε παίκτη! 
ΓYMNAΣTHPIO Αν δεν έχετε 
διάθεση να κάνετε σπορ έξω, έχετε 
την δυνατότητα να γυµναστείτε και 
εντός των τειχών!

RIDING CLUB The biggest stables
in Northern Greece are in Porto Carras. 
Get on a horse and have another look 
at the landscape from a different 
angle..and with different speed: walking, 
trotting, galloping.  TENNIS  There are
9 tennis courts. Follow the instructor's 
advice and enjoy the game, night or day- 
three of them are designed for you to 
play with the lights on! MORE COURTS 
Play basketball, voleyball, football, 5X5
or beach volley. Everything is here
GYM If you don't feel like stepping out 
of the hotel, our fully equipped gym will 
keep you in shape!

Kαταπράσινο γρασίδι σε µια επιφάνεια 
που καλύπτει 770 στρέµµατα. Το γήπε-
δο του γκολφ έχει 18 τρύπες, είναι 
ανοιχτό όλο το χρόνο και έχει σχεδια-
στεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει την 
δυνατότητα στον επαγγελµατία, αλλά 
και στον ερασιτέχνη παίκτη να παίζουν 
µε αµείωτο ενδιαφέρον. Αν δεν είστε 
ακόµη γκόλφερ, µη σας απασχολεί 
καθόλου. To Golf Academy έχει 
σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να 
γίνετε. Στο τέλος του παιχνιδιού, µην 
ξεχάστε να περάσετε από την Tρύπα 
19. Aυτή δεν θα τη βρείτε στο γήπεδο, 
αλλά στο Golf Club. Mετά το παιχνίδι, 
ένα δροσιστικό ποτό σας αξίζει.  

An 18 hole golf course designed to host 
tournaments of international stature, 
offers the chance to both, professionals 
and amateurs to play the game and drill 
their skills. The course covers an area of 
77 hectares and it is open all year round!  
If you are not a golfer yet, our Golf 
Academy will make sure that by the 
time you leave the resort, you will be 
one! At the end of the game do not 
forget to visit the 19th hole. Of course, 
you will not find it on the golf course,
but in the Golf Club. After a stimulating 
game, you deserve a drink!

play the game
and feel the energy



The Resort in Brief

Total Rooms 89
Marina View 30
Court View 26
Village View 33

Type Of Rooms
Doubles 74
Rooms with Connecting door 14
Suite 1

Floors
3+lobby area

Guest Rooms Facilities
Air-conditioned rooms, Satellite TV & Radio, Direct dialing,
Kitchenette, Non-smoking rooms available, Bath amenities,
Baby Cot available, Safe boxes available at the reception area

Restaurants/Bars
MARINA seafood restaurant, ZEFYROS à la carte restaurant
MARINA café, MELTEMI Bar, KOHI Beach Bar, KOHI-KOHI Bar

Conference  & Banqueting Facilities
(see list)

Shopping 
Shopping arcade by the marina

Total Rooms 17
Sea View 16
Court View 1

Type Of Rooms
Presidential suite 1
Suites 5
Connecting doubles 2
Doubles 7
Staff Rooms 2

Villa’s Facilities
Air-conditioned rooms, Satellite TV & DVD, Internet connection,
In-room safe, Mini Bar, Non-smoking rooms available, Butler
service, Sauna & hammam facilities, Chapel on site

Villa’s Services
24-hour Room Service, Laundry & Valet service
Fitness facilities available at Porto Carras Grand Resort
Massage & Beauty treatments upon request

Banqueting
Up to 200 persons banqueting services can be provided
outdoors

Private Yacht Dock

Helicopter base
2 private helipads

Total Rooms 458
Sea View 333
Golf View 125

Type Of Rooms
Singles 20
Doubles 296
Junior suites 121
Small suites 5
Large suites 16

Floors 6

Guest Rooms Facilities
Air-conditioned rooms, Satellite TV, Mini fridge, Direct dialing,
Non-smoking rooms available, Bath amenities, Baby cot available

Hotel Services
24-hour Room Service, Casino (at Sithonia Hotel lobby area)
Laundry & Valet service, Shopping area, Fitness facilities,
Massage & Beauty treatments,Thalassotherapy & SPA center
(at Meliton Hotel basement), Baby-sitting upon request, Safe
deposit boxes dedicated to room by the reception

Restaurants/Bars
The EPICURUS the hotel’s main restaurant
L’ ORANGERIE à la carte restaurant, LA PERGOLA Greek tavern
Sithonia Main Bar, Pool Bar, Beach Bar, Casino Bar

Night club
ASTERIA night club at sea level

Conference & banqueting facilities
(see list)

Shopping
Boutique, jewellery shop, drugstore

Swimming Pool
One 25m salt water pool, 1-3m deep

Casino
17 American roulette tables, 13 Blackjack tables, 5 Caribbean
stud poker, 425 Slot machines, Salon privé (at Sithonia Hotel
lobby area)

Total Rooms 480
Sea View 365
Golf View 115

Type Of Rooms
Single sea view 4
Superior double rooms 320
Sea view 252
Golf view 68
Junior suites 92
Sea view 66
Golf view 26
Executive suites 23
Luxury suites 26
Sailor suites 6
Grand suites sea view 6
Premium suites 6
Royal suites 3

• Rooms for disabled guests available

Floors 6

With the 6th floor upgraded to

“Executive Club”

Guest Rooms Facilities
Air-conditioned rooms, Satellite, Pay TV & Radio, Internet
connection, In-room safe, Direct dialing, Non-smoking rooms
available, Mini Bar, Deluxe bath amenities, Hairdryer, Bath robe
and slippers, Baby cot available, Suites and executive club rooms
with Jacuzzi and Suites with wide screen TV

Hotel Services
24-hour Room Service, Casino(at Sithonia Hotel lobby area)
Laundry & Valet service, Shopping area, Fitness facilities,
Thalassotherapy & SPA center, Baby-sitting upon request

Internet Access
At all rooms

Restaurants/Bars
CRYSTALS gourmet restaurant, ATHOS the hotel's main
restaurant, PEFKO ouzeri & Greek tavern, NEWS CAFE Food
& Drinks (all day restaurant), REFLECTIONS Bar, WET BAR,
BEACH BAR

Night club
Meliton night club at sea level

Business Center
At the lobby area with state-of-the-art facilities.

Conference & Banqueting Facilities
(see list)

Shopping
Boutique, drugstore, jewellery shop

Pools
5 pools & lagoons, Fresh water pool, Sea water pool

Lagoons
Lagoon with children’s section, Sea water lagoons

Common facilities for all guests
Sports 18-hole championship golf course, 9 tennis courts, Stables & riding club, Sailing club, Diving center, Football fields, 5X5, Basketball &

volleyball courts, Water sports (pedal boating, canoeing, water-skiing, sailing, boat rental) Mini Club Children's club and animation

programs Thalassotherapy & SPA Thalasso Multifunction Tonic Pools , Individual treatments, Hair stylist, Gym & Fitness area,

Roman baths Marina Private marina, 315 berths capacity, max depth 5.5 m Parking Parking areas available (covered parking areas at

Meliton) Helicopter base Three helipads, ability to function day & night

Conference & banqueting facilities
More than 20 conference rooms from 10 to 5,200 delegates located throughout the resort

Banqueting Banqueting up to 2,500 delegates, can be provided outdoors. [Banqueting up to 200 persons, can be provided at Villa

Galini] Meliton Hotel Meliton Ball Room with possibilities to be partitioned. Accommodates from 50 to 350 delegates. Meliton

Hall A, (290 delegates).Meliton Hall B, (290 delegates). Four board-of-directors’ style meeting rooms, sunlight (10-25) Sithonia Hotel
Olynthos meeting room (30 delegates). Pella meeting room (30 delegates). Sithonia Hall (420 delegates) Village Inn Gina Bachauer

Hall, indoor theatre (464 delegates). Hippocrates meeting room (200 delegates). Aristoteles meeting room (120 delegates). Apollo, open

theatre (1000 delegates) Marina Area Olympic Hall with possibilities to be partitioned.Accommodates up to 2,300 delegates



Σας υποδεχόµαστε

σε έναν κόσµο που περιµένει 

να τον ανακαλύψετε.

An open invitation 

to a world now to be 

discovered by you.



HOTELS   CASINO   GOLF   MARINA   CONVENTION CENTER   WINERY   THALASSOTHERAPY & SPA

Head Office: 20, Solomou str. Alimos 174 56 Athens, Greece Tel.: +30 210 9949809, Fax: +30 210 9949457
Resort: Porto Carras, 630 81 Sithonia, Halkidiki, Greece Tel.: +30 23750 77000, Fax: +30 23750 71229
www.portocarras.com - e-mail: info@portocarras.com
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