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كلمة ترحيب من وزيرة السياحة اليونانية

. يوم في السنة365 تعتبر اليونان وجهة سياحية جذابة على مدار
 المفعم بالود و الترحيب الحار، جزيرة باالضافة الى مناطق برية رائعة100  الذي يشمل أكثر من،انها البلد الوحيد داخل االتحاد األوروبي
.والمعروف بكرم الضيافة األصيلة وبتوفر خيارات واسعة من تجارب السفر التي ال مثيل لها
. وصداقة حميمة بين شعوبنا،وتجمعنا مع الدول العربية روابط تاريخية وثقافية متينة
."يشعر المسافرون العرب في اليونان "وكأنهم في بيتهم بعيدا عن بيتهم
 مما أدى الى ارتفاع كبير، ولقد عززنا تواجدنا في أسواق السفر العربية.إن زيادة حجم النشاط السياحي بين بلداننا له األولوية بالنسبة لنا
. ونتوقع أن ينمو هذا الطلب أكثر و أكثر في المستقبل،في الطلب على الوجهات اليونانية الرائعة
 حيث أننا نقدم الكثير من الخيارات لقضاء عطالت فاخرة سواء في،و نقوم باستمرار بتطوير عروضنا الخاصة لالستمتاع بالبحر والشمس
 باالضافة لالستمتاع بالمرافق و المنتجعات، نجوم أو في رحالت بحرية أوإبحار في اليخوت في المياه الزرقاء الصافية5 فنادق ومنتجعات
.الصحيةالحديثة
. فإن المسافرون العرب يعتزون بتاريخنا الفريد وثقافتنا العريقة،وباعتبارنا حضارة قديمة
، ثيسالونيكي وغيرها من المدن الرائعة تعتبر وجهات سياحية مرغوبة زيارتها على مدار السنة كونها معروفة بتراثها الثقافي الغني،إن أثينا
. و الخيارات العديدة للتسوق والوجبات الغذائية التي تعتمد على نظام الحمية الغذائي اليوناني الصحي، والترفيه،وحياتها الليلية الصاخبة
إن المناظر الطبيعية الخالبة للشواطئ والجبال األسطورية والغابات والبحيرات والشالالت والقرى التقليدية والمنتجعات الشتوية تجعل منها
20  هناك عدد قليل من األماكن في العالم حيث يتسنى للمرء أن يتزلج في الشتاء و هوعلى بعد.وجهة مثالية للسفر على مدار العام
.ًدقيقة بالسيارة من شاطئ البحر حيث يمكن له أن يسبح أيضا
 هذه الوجهة السياحية الجذابة التي بامكانها إرضاء أكثر الزوار تطلبا مع توفير، أدعوكم جميعا لزيارة اليونان،و بمناسبة إصدار هذا العدد
. بضمان اسمها الخالد،تجارب سفر ال تنسى
ايلينا كوندورا
وزيرة السياحة في اليونان

Greeting from
the Greek Minister of Tourism

Greece is a global attractive destination for tourism 365 days a year.
It’s the only country within the European family, with more than 100 islands and a gorgeous mainland, friendly and very welcoming, known
for its genuine warm hospitality and the wide array of authentic travel experiences we offer.
We share with the Arab countries strong historical and cultural ties, and a warm friendship of our peoples.
In Greece, Arab travelers feel like “home away from home”.
Increasing tourism between our countries is of high priority to us. We have enhanced our presence in the Arabian travel market followed by a
sharp increase in demand for our fabulous Greek destinations and we expect this dynamic to grow in the future .
Our exceptional offering for sea and sun is continuously being upgraded. We offer so many choices for luxury vacation in 5-star hotels and
resorts, for cruises and yachting in crystal-clear blue waters, and modern health and wellness facilities and spas.
As an ancient civilization, our unique history and culture is cherished by the Arab travelers.
Athens, Thessaloniki and other wonderful cities are year-round destinations known for their rich cultural heritage, their famous nightlife,
and entertainment, great shopping and exceptional food, based on the healthy and nutritious Greek diet.
Seaside destinations, mythical mountains, forests, lakes and waterfalls, traditional villages and winter resorts are an ideal landscape for travelling
year-round. There are few places in the world where one can winter-ski and within 20 minutes ‘drive be by the seaside and even swim.
On the occasion of this edition, I invite you all to visit Greece, a top-of-the-mind destination that can satisfy even the most demanding
visitors with unforgettable travel experiences, guaranteed by its timeless brand-name.
Elena Kountoura
Minister of Tourism of Greece
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مقدمة
 بالنيابة عن كافة أعضاء شركة ميد ايست للسفر حول العالم و،يسرني و يشرفني أن أدعوكم
.جميع اليونانيين لزيارة بلدنا الجميل
ً  إطاراً دافئاً و حافال،إن اليونان تقدم لكم إلى جانب تاريخها العريق و ثقافتها و حضارتها و فلسفتها
 بجوامعها و مراكزها،بحسن الضيافة و الود الذي يكنه الشعب اليوناني لكافة العالم العربي
الثقافية اإلسالمية و الطعام الحالل المتوفر فيها باإلضافة إلى األماكن العديدة الجميلة التي
.تستحقاإلستكشاف
!نأمل أن نراكم قريباً في بلدنا الجميل
.....إن اليونان بانتظاركم
سهى كاترينا مصبح
المديرة العامة

Editorial
I have the pleasure and honor to invite you ,on behalf of all the members of our Mid East
Worldwide Travel’s family and all Greek people to visit our beautiful country.
Greece has to offer you beside its long history , culture , civilization and philosophy a very
friendly warm and hospitable environment to the Arabic world with Mosques , Islamic
cultural centers , halal food and so many beautiful places to discover.
Looking forward to see you in our amazing country !
Greece is waiting for you….
Souha Katerina Mousbeh
Managing Director
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لمحة عن شركة ميد إيست
يعود إنشاء شركة ميد إيست للسفر حول العالم الى عام  1983حين أسست عائلة مصبح التي تعود الى جذور عربية يونانية ،وكالة سفر لتغطية جميع احتياجات السياح العرب القادمين
إلى اليونان .وبعد أن حققت أهدافها األساسية ،بدأت العائلة بإضافة المزيد من األسواق وحجم التعامل وزيادة جودة الخدمات التي تقوم بتقديمها مما أدى الى اتساع قاعدة عمالئها.
وتتصدر اليوم شركة ميد ايست للسفر حول العالم التي انتهجت فلسفة "االهتمام بالعميل" والتي عرفت "بشغفها بتقديم الخدمات" مجموعة أفضل شركات السياحة في اليونان ،حيث أنه
تم تكريمها أربع مرات على التوالي من قبل "منظمة جوائز السفر العالمية" "كأفضل شركة لتنظيم الرحالت السياحية في اليونان".
تقدم شركتنا كافة خدمات السفر ،بدءاً من حجز تذاكر البواخر حتى تنظيم الوفود التجارية أو رحلة أحالمك إلى أي مكان في العالم .إن قوة شركتنا الكبرى في السوق اليوناني ،جعلتنا نفتخر
بحيازتنا على قائمة كبيرة من أهم الشركات و العمالء مما يعد اإلثبات األمثل لجودة خدماتنا.
كما نجحت شركتنا في الحصول على الترخيص الرسمي للحج والعمرة في اليونان وقبرص ،مما يثبت أن إنجازات شركة ميد إيست ال حدود لها.
ما عليك إال اتخاذ القرار بزيارة وجهتنا السياحية المتاحة على مدار العام ،ودعنا نهتم بالباقي!
نأمل الترحيب بك في اليونان في القريب العاجل!
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Who We Are
It all started back in 1983 when the Mousbeh family, of Greek-Arabic origin, founded Mideast Travel Worldwide, a travel agency to cater for the exclusive needs of the Arab tourists
traveling to Greece. The initial targets were achieved so the family started adding more markets, attaining more partnerships, increasing the quality of services provided and thus
expanding the company’s customer base. Today, always following its “We care” philosophy and its “passion for services”, Mideast is listed among the top travel providers in Greece
and awarded four times already by the World Travel Awards as “Greece’s Leading Destination Management Company”.
We offer you a complete series of travel services, ranging from the booking of a ferry ticket to organizing your business delegation or your dream trip anywhere in the world. We
are very strong in the Greek market and we boast of our extensive list of corporate clients which is the best proof of our services’ quality.
Our company has also succeeded to get the official license for the Hajj and Umrah pilgrimage for Greece and Cyprus, proving that Mideast achievements have no borders.
Make your decision today to visit our 365day destination and let us take care of all the rest!
Looking forward to welcome you in Greece, very soon!
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Mideast Travel Worldwide operates successfully in the Greek tourism market since 1983. Starting from an agency specialized in organizing trips from and to the countries of Middle
East, the company has evolved to one of the greatest and most popular in the Greek tourism market, holding certifications from international organizations and a strong clientele
comprising both corporate and individual clients. Today, Mideast offers its services worldwide from its Head Office in Athens as well as from its branch in Istanbul, operating since
July 2014, while since 2016 the company is the Official Partner of BCD Meetings & Events in Greece.
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اليونان
إن اليونان هو بلد مولد األلعاب األولمبية و موطن
م
صى ،والذي يض ُّ
المعالم األثرية التي ال ُت َع ُّد وال ُتح َ
أكثر من  3000جزيرة ذات جمال ال متناهي .وال شك
بأن إستكشاف البلد سيستحوذ على كافة حواسك
بمفاتنه المتعددة و مناظره الطبيعية الخالبة.
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Greece
Greece is the birth country of the Olympic games and
of innumerable monuments, with more than 3000
islands and irresistible beauty. Discovering the country
will definitely allure you with its many charms and its
natural landscapes will put you under its spell.
15

Greece forever
Grecotel
Dedicated to mastering the craft of welcoming luxury in the hospitality industry,
Grecotel Hotels and Resorts, the leading
hotel chain in Greece, delivers sophisticated lifestyle experiences for travellers in
the country’s most beautiful destinations.
Inspired by its superb beachfront location,
each of the 30 luxury hotels and resorts
in the Grecotel collection all over Greece,
is a unique architectural experience in itself and a paradise of opulent amenities,
gourmet restaurants and luxurious, well
thought-of details, all embodying the essence of the genuine Greek hospitality.

MYKONOS • ATHENS RIVIERA • CRETE • CORFU • PELOPONNESE • RHODES • KOS • CHALIKIDIKI
grecotel.com

إن موقع اليونان
الجغرافي يجعل
منها ملتقى
للحضارات التي
يمكن ايجاد آثارها
في كافة أرجاء
البالد .يتسنى
للزائر بدءاً من
هندسة البناء إلى
تقاليد الطهي أن
يلمس هذا المزيج
هل من التقاليد
المذ ِ
ُ
التاريخيةوالثقافية
والفنيةوالشعبية.

18

Its geographical
position makes
Greece a crossroad
of civilizations
whose traces can
be found all over
the country: from
architecture to its
culinary customs,
the visitor will get
in touch with this
impressive mix of
historical, cultural,
artistic and folkloric
traditions.
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وتظل اليونان في طليعة وجهات
السفر السياحية التي ال يمكن
!لك اال ان تقع في غرامها
Greece remains a premierleague travel destination, that
you are bound to fall in love
with!
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اليونان
وجهة مثالية
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Greece
is ideal for
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حسن الضيافة
و األمان
 ال داعي.سيكون "البساط األحمر" في انتظاركم عند الوصول
 ستحظى جميع متطلباتكم بأفضل و...للقلق على أي شيئ
، السيارات العائلية،أفخم الخدمات مثل تأمين سيارات الليموزين
الباصات الفخمة بأحجام و طرازات مختلفة مع تأمين السائقين
 يتمتع سائقونا المحترفين و.عند الطلب أو لكافة مدة اإلقامة
 القيادة اآلمنة و الخدمة، األدب،الخبيرين باإللتزام بدقة المواعيد
 لقد تم اختيارهم.بكافة اإلخالص مع الحفاظ على خصوصيتكم
.بأفضل المعايير إلرضاء أعلى درجات توقعاتكم
و بإمكاننا أن نؤمن لكم عند الحاجة مرافقين أمنيين على درجة
.عالية من اإلحتراف و الكفاءة في اي مكان و زمان

Welcome
& Safety
A “red carpet” service will be waiting for you upon arrival. No
need to worry about anything… A premium luxury service is
ready to serve all your requirements. Limousines, minivans, first-class buses are all available in different sizes
and models with drivers upon request or at disposal. Our
professional and experienced drivers are punctual, polite,
driving safely and serving you with loyalty, confidentiality
and a personal touch. They are strictly chosen to meet
your highest level of expectations. And if requested, highly
trained professional security personnel will be at your
disposal offering incomparable secrecy and reliable service
anytime anywhere.
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العطالتالعائلية

مئات الفنادق والمنتجعات السياحية في اليونان ترحب بكم و بجميع أفراد
.عائلتكم

 مسابح األطفال و،المناطق الترفيهية الداخلية و الخارجية في هذه المنتجعات
 توفير، قوائم طعامهم، األلعاب و األنشطة الخاصة بهم،الشواطئ المحببة لها
 هي البعض من الخدمات المتعددة المجهزة لشرح صدور أحباب،مربيات أطفال
.قلوبكم
 مما يجعلها، ومياهه الصافية،يتميَّز معظم السواحل اليونانية بشواطئه الرملية
.المكان المثالي للمحافظة على سالمة األطفال و راحة بال ذويهم

Family Holidays
Hundreds of hotels and resorts in Greece are ready to welcome you and
your family in their premises. Indoor & outdoor play areas, children’s
pools, kids-friendly beaches, specially designed games and activities, kids’
menus, nanny services and so much more can be offered to allure your
sweethearts!
Greek coasts, in their majority, are sandy and their waters are shallow,
this making it perfect both for the children’s safety and for the parents’
peace of mind.
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العطالتالفاخرة
تشتهر اليونان بحسن و حرارة ضيافتها! فنحن نكرم ضيوفنا بنفس الطريقة التي نعبد بها آلهتنا.
تعرّف على الروح اليونانية األصيلة .تعرف على كرم الضيافة والمودة الصادقة التي نقدمها لزوارنا.
أين يمكنك التمتع بالفعل بعطالت فاخرة ال تنسى؟
مرحبًا إلى عالم من التجارب الفريدة من نوعها والمشاعر الفياضة والسرور العارم ...إنها من أرقى
الوجهات السياحية التي من شأنها تلبية كافة رغباتكم حيث تبدأ األحالم و ال تنتهي الذكريات...
28

Luxury Holidays
Greece is renowned for its warm hospitality. Treating our guests in the same way we have worshiped
our Gods. Meet the Greek spirit. Meet the warm hospitality and the genuine friendliness to visitors.
Where would you really enjoy unforgettable luxury holidays?
Welcome to a world of unique experiences, great emotions and intense delight… A first-class
destination for all your needs where your dreams begin and your memories never end…
29

Your Lifestyle Partner
www.conciergeclub.gr

VIP & Luxury
Services

الطائرات
الخاصة و
الهليكوبتر
... الرفاهية هي االستقاللية
يسر شركة ميد إيست أن تقدم خدماتها لعمالئها المميزين
 بإمكاننا تأمين رحالت.الذين يتطلبون المرونة والخصوصية
 وطائرات الهليكوبتر بمختلف، والطائرات المائية،بالطائرات الخاصة
 مع، كما أننا نضمن تأمين أفضل الطائرات المتوفرة.أحجامها
 إلى جانب االهتمام الشخصي،مراعاة أعلى معايير السالمة
.بكافة التفاصيل منذ اللحظة األولى و حتى نهاية الخدمة

Private Jets
& Helicopters
Luxury is independence… Mideast is ready to serve its
discerning clientele looking for flexibility and privacy.
We arrange private jets, private planes, seaplanes and
helicopters of various sizes. We guarantee for the best
available aircraft with the highest safety standards, along
with a dedicated personal attention to details from the first
moment till the final ground transportation services.
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اليخوت والرحالت البحرية
عندما تكون الرفاهية من متطلبات الرحلة ،فالبد من تأمين الراحة و الخصوصية لها.
تمتع بشعور السباحة في الشواطئ و الكهوف المنعزلة ،والمشي على السواحل التي يصعب الوصول اليها.
وبوجود اآلالف من الجزر الكبيرة و الصغيرة تتسنى لك اختيارات ال حدود لها .فبمجرد أن ُتحدد نوع الرحلة التي
ترغب بالقيام بها سوف يساعدك فريقنا المؤهل على اختيار اليخت المناسب للقيام بتجربة إبحار ال ُتنسى.
استمتع بخصوصيتك ،وامنح نفسك الراحة التي تبحث عنها .دعنا ننظم لك برنامجك...
وإن كنت من عشاق الرحالت البحرية ،فبإمكانك زيارة العديد من الوجهات السياحية في اليونان و في البحر األبيض
المتوسط خالل أيام قليلة فقط مستمتعاً برحلتك الى أقصى الحدود.
34

Yachting & Cruising
When luxury is in the journey, convenience and privacy is a must. Experience the feeling of swimming in
secluded beaches, isolated coves, walking on pristine coastlines. With thousands of islands and islets to
choose from, the possibilities are endless. Once you have selected the type of charter you require, our qualified
team members will assist you in choosing the appropriate yacht and in planning an unforgettable sailing
experience. Feel independent and find the peace your soul desires. Let us set your route…
And if you are a cruise-lover, you can hop on and off several Greek and Mediterranean destinations in only a
few days while enjoying yourselves to the maximum.
35

حفالت الزفاف
وشهر العسل
هل كنت لتتصور بداية لحياة أحالمك بشكل أفضل من إقامة حفل زفافك األمثل
 ومشاهد، والمناظر الطبيعية الخالبة،في الفردوس؟ مياه البحار الزرقاء الفاتنة
الغروب التي تخطف األنفاس تجعل من اليونان قطعة من الفردوس على
 وستكون شركة ميد إيست بخدمتك التامة طوال تجربة حفل الزفاف،األرض
 و اعهد لشركة ميد، اختر اليونان لقضاء أجمل لحظات حياتك....وشهر العسل
.ايست تحقيق أحالمك

Weddings
& Honeymoon
Could you even consider a better beginning for your dreamy life than the
perfect wedding hosted in paradise? Mesmerizing blue seas, beautiful
lands, breathtaking sunsets. Greece is a paradise on earth and Mideast is
your faithful concierge throughout the whole experience of wedding and
honeymoon… Choose Greece for your most precious moments and trust
your dreams to Mideast.
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الفعالياتالمستقلة
واالجتماعات الدورية
ورحالت الحوافز
إن نجاح أية فعالية يعتمد بشكل كبير على إختيار الوجهة السياحية لهذه الفعالية
.و بالطبع على خبرة الفريق الذي ينظمها
من المتعارف عليه أن اليونان هي إحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم
.ًلتنظيم الفعاليات األكثر تميزا
فإن طقسها الممتاز وبنيتها التحتية الحديثة وتوفر هذا العدد الهائل من الخيارات
 وفيما يخص الجزء. قد جعل منها أفضل اختيار يوفق بين العمل والمتعة،فيها
 بدءاً من، دعنا ننظم لك أي شيء ترغب في إقامته في اليونان،التنفيذي
الفعاليات القائمة بذاتها واالجتماعات الدورية إلى رحالت الحوافز و المؤتمرات
.الدولية وسنعمل على تخطي أبعد توقعاتك

Standalone Events, Cycle
Meetings, Incentive Trips
The success of an Event hugely depends on the Destination selected and of
course the expertise of the team organizing it. Greece is recognized as one
of the most ideal destinations worldwide for organizing the best Events.
The fine weather, the state-of-the-art infrastructure and numerous options
available, constitute the country as your best choice for combining business
with pleasure. Regarding the organizing part, let us orchestrate anything
you would like to do in Greece from Standalone events and Cycle Meetings
to Incentive Trips and International Congresses and we shall exceed your
highest expectations.
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…turning good into great
www.bcdme.com | www.mideast.gr

*Powered by Mideast Travel

االستثمار و إذن اإلقامة
إذا كنتم ترغبون في شراء عقار باليونان ،التي ت َع ُّد إحدى أفخم األماكن المرغوبة في العالم ،يمكننا أن نعرض عليكم البعض
من أفخم المنازل والعقارات المتاحة للشراء فيها.
فبعد إصدار القانون اليوناني الجديد ،الذي تم التصويت عليه عام  ،2013و الذي يحق بموجبه للزوار األجانب الذين يقومون
بشراء عقار في اليونان ،الحصول على إذن إقامة في البلد ،قامت شركة «ميد إيست» بتأسيس شركة جديدة تابعة لها
اسمها "ميد إيست لإلستثمار العقاري" لتوفير أفضل العروض المتاحة في األراضي اليونانية ،وطرحها على عمالئها الكرام،
كما أنها تهتم بكافة االجراءات القانونية ،وتقديم دراسات الجدوى اإلقتصادية و تقديم النصائح المتعلقة باإلستثمار.
42

Investment & Residence Permit
If you are interested in purchasing a property in Greece, one of the world’s most desirable luxury locations, we can present to you
some of the most luxurious homes and estates within Greece.
After the new Greek law, voted in 2013, according to which foreign citizens who acquire a house property in Greece are provided
with a Residence Permit, Mideast established a new sister company “Mideast Properties Investment” that locates and suggests
the best offers in the Greek land to its highly esteemed clientele, undertaking all the legal paperwork, providing explicit feasibility
studies and professional advice.
43

Choose your Dream Property
and Get your Residence Permit!

www.propertiesinvestment.gr
info@propertiesinvestment.gr
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فن الطهي
 ومن.المأكوالت اليونانية متعارف عليها عالميًا بأنها صحية ولذيذة المذاق
، الباستيتسيو،المأكوالت التي يعشقها ضيوفنا نذكر السلطة اليونانية الشهيرة
، زيت الزيتون الصافي،ً األجبان و األلبان المصنوعة محليا، الخبز،المسقعة
. الفواكه والخضروات،العسل
كما تنتشر في أثينا وسائر أطراف اليونان مجموعة واسعة من المطاعم
 و غيرها مما يوفر آالف، التايالندية، الصينية، الهندية، الفرنسية،اإليطالية
.االختيارات بين يديك

Gastronomy
The Greek cuisine is internationally known for its healthy but delicious
taste. The famous Greek salad, pastitsio, moussaka, bread, locally
produced cheese and dairy products, virgin olive oil, honey, fruit and
vegetables are only some of the flavors our guests enjoy.
A wide selection of Italian, French, Indian, Chinese, Thai restaurants are
also located through Athens and the rest of Greece, which gives you a
thousand of choices at your hand.
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األنشطةالليلية
ُيقال إن أثينا هي المدينة التي ال تنام .و ميكونوس هي الجزيرة التي ال يتوقف فيها المرح .و كريت
حيث الحفالت التي ال نهاية لها .إن الحياة الليلة التي تشتهر بها اليونان على مستوى العالم
تشمل المسارح ،دور السينما ،دور األوبرا ،الحانات ،النوادي ،المقاهي ،نوادي البزق اليونانية
الليلية ،حفالت الشواطئ ،المهرجانات الموسيقية ،وكافة الفعاليات األخرى .وبالطبع سوف
يستمتع رواد الكازينوهات بالمحالت اليونانية التي تقدم مجموعة كبيرة من األلعاب مع الخدمة
الممتازة .ويمكننا في شركة ميد إيست ،أن نحجز بناء على طلبكم مقاعدكم في أي حفل أو
مسرح أو مهرجان أو ملهى ليلي بما يشمل الكازينوهات.
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Night Activities
They say that Athens is the city that never sleeps. Mykonos is the island where
fun never stops. In Crete parties never end. Theatres, cinemas, operas, bars,
clubs, cafes, pubs, Greek bouzoukia music clubs, beach parties, concerts and
events all comprise elements of the world-famous Greek nightlife. Of course,
gambling lovers will enjoy Greek casinos that offer a variety of games and
excellent service. At Mideast, we can book your seats at any concert, theater,
festival or night clubs requested, including casinos.
49

التسوق
يتوفر في اليونان العديد من مراكز التسوق التجارية و أماكن بيع السلع
المنخفضة أسعارها التي تقدم مجموعة كبيرة من أفخم الماركات العالمية،
و دور األزياء الخاصة المعروفة في كل من السوق اليونانية و العالمية .يمكننا
أن نرشدك إلى أفضل أماكن التسوق حيث يمكنك شراء أفضل السلع التي
تتناسب مع قيمتها المادية أو تنظيم عرض خاص لك في متاجر مصممي األزياء
و المجوهرات و غيرها حسب الطلب .وبالطبع عندما يكون الهدف إنفاق القليل
والحصول على الكثير ،فإنه بإمكانك التمتع بالخصومات الخاصة التي تصل إلى
 70%عدة مرات خالل السنة .متع نفسك بأفخم اإلغراءات المفضلة لديك!

Shopping
Greece offers a variety of shopping Malls and outlets presenting a great
selection of the most high-value brands, haute-couture stores, in the
Greek and international market. We can guide you to the best moneyvalue shopping places or organize private shopping at the designer stores
of your preference (jewelry, fashion, anything). Of course when the target
is spending less for acquiring more, you can enjoy the stores’ special
discounts, up to 70% off, several times per year. Indulge yourself with your
!preferred luxury temptations
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هل كنت
تعرف أن
اليونان ودودة
لإلسالم
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Did you know
that Greece is
a Muslim-friendly
country?
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الفن واآلثار
اإلسالمية
يعود تاريخ تراث اليونان الغني بعالقاته مع دول العالم العربي اإلسالمي الى
العصور البيزنطية واألموية حيث كانت جزيرة كريت و عدد من جزر بحر ايجة تحت
 وحدثت نقطة التحول في العالقات.حكم إمارة كريت العربية في العصر العباسي
بين اليونانيين والمسلمين ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر ميالدي
 في ذلك الوقت تم تحويل.عندما رضخت اليونان الى سيطرة الحكم العثماني
معبد البارثينون القديم الذي كان ُيستخدم ككنيسة في العصر البيزنطي إلى
.مسجد
 تقريباً من إجمالي عدد سكان اليونان األصليين1.2% ويشكل اليوم المسلمون
) فيThrace(  الذين يقطن معظمهم في منطقة ثراكي،) ألف نسمة144 ً(تقريبا
.شمال اليونان

Islamic Art
& Monuments
Greece has a rich heritage of relations with the Arab-Muslim world dating
back to Byzantine-'Umayyad times. In Abbasid times Crete and a number of
Aegean islands were ruled by the Arab Emirate of Crete. The turning point
in the relations between the Greeks and Muslims was in the 14th-15th c.
AD when Greece came under the Ottoman rule. It was then that the ancient
Parthenon temple was turned to a mosque from a church that it used to be
in Byzantine times. Today, Muslims make up about 1.2% of the native Greek
population (approximately 144.000), residing mainly in Thrace, the Northern
side of Greece.
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استمتع بالفن اإلسالمي
وباآلثار اإلسالمية المنتشرة
في جميع أنحاء البالد .ونذكر
من أبرزها و أنشطها حالياً
المسجد الجديد و المسجد
القديم و مسجد الطبخانة في
مدينة كوموتيني و مسجد
سليمان (القرن السادس
عشر) في جزيرة رودوس.
هناك أكثر من  300مسجد
في شمال اليونان تقام فيهم
الصلوات و النشاطات الدينية
اإلسالمية حتى يومنا هذا .و
هناك مساجد أخرى تاريخية
غير ناشطة اليوم مثل مسجد
بايازيد في ذيذيموتيخو (القرن
الرابع عشر) ،ومسجد فتحية
في أثينا (القرن الخامس
عشر) ،ومسجد أصالن باشا
وفتحية في يوانينا (القرن
السابع عشر) .كما يوجد أيضا
عدد من الحمامات والمكتبات
و اإلمارات (الخانات التي كانت
مخصصة لتوزيع الطعام مجانًا)
كإمارة محمد علي في كافاال،
باإلضافة إلى ينابيع الماء
المخصصة للوضوء ،والحمامات
العامة ،و المقابر والمدارس
اإلسالمية الدينية مثل
المدرسة الخيرية في مدينة
كوموتيني.
وال يمكن أن نغفل زيارة متحف
بيناكي للفن اإلسالمي
في أثينا ،حيث توجد مئات
المعروضات من قطع العالم
اإلسالمي الفنية.
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Enjoy the Islamic art and
monuments that are
scattered throughout the
country. Some of the most
prominent and active today
include in Komotini, Yeni
(New) Mosque, Eski (Old)
Mosque and Tabakhane
Mosque and Suleiman
Mosque in Rhodes (16th c.).
More than 300 Mosques,
located on the Northern
part of Greece, are still
active today. Not active yet
historic ones are the Bayazid
Mosque in Didymóteicho
(14th c.), the Fethiye Mosque
in Athens (15th c.), and the
Aslan Pasha & Fethiye
Mosques in Ioannina (17th c.).
You will also find a number
of hammams, libraries,
imarets such as Mohammad
Ali Imaret in Kavala, springs,
public baths, cemeteries and
theological Islamic schools
like the Madrasah Chairiah in
Komotini.
Not to be missed is The
Benaki Museum of Islamic
Art in Athens, which displays
hundreds of artfacts from the
Islamic world.
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المأكوالت و األطعمة الحالل
تتوفر في اليونان مجموعة متميزة من المطاعم التي تقدم "أطعمة الحالل" حيث يمكنك تذوق
أنواع متعددة من األطبقة العالمية.
و لخدمتك شخصياً بشكل أفضل ،بإمكاننا أن نقترح عليك أفضل المطاعم لتذوق النوع الذي تفضله
وإتخاذ اإلجراءات الالزمة للحجز و التوصية على تحضيره قبل وصولك إلى المطعم لتناوله على
الفور و تجنب اإلنتظار بهدف المحافظة على وقتك الثمين.
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Halal Food & Dining
Greece offers a good choice of Halal restaurants where you can also taste a wide range
of cuisines.
For a more personal touch, we can recommend the best restaurants, make the necessary
booking and arrange for the food to be served exactly before your arrival so that you will
not lose any of your precious time.
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عش تجربة
اليونان
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Experience
Greece
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الفنادق والشقق
المفروشةوال ِفيالّت
إن كرم الضيافة المستمدة من حضارة رائعة ...و المرافق المبنية على أحدث طراز
فني و المنتجعات الفخمة و سالسل الفنادق العالمية و األماكن الحاصلة على
جوائز متعددة جاهزة الن تستضيف فعالياتكم و ألن تقدم لكم خدمات فريدة من
نوعها من شأنها أن تمأل أحاسيسكم
أخبرونا فقط عن رغباتكم و سنقوم بتفقد األمكنة المالئمة لها و التحقق من
المعايير األمنية فيها و إعطائكم وصفاً مفصال ً عن المكان الذي ترغبون اإلقامة فيه.
بإمكانكم إختيار خدمات أخرى حسب طلبكم مثل التدبير المنزلي ،توفير مربية
لألطفال ،خادم خاص لتأمين شؤونكم الشخصية ،طاه محترف ،نوادل قائمين
على الخدمة ،ترتيب المحطات الفضائية المفضلة لديكم .سنكون دائماً في
الخدمة لتأمين استقبالكم المسبق في هذه المرافق.

Hotels, Furnished
Apartments & Villas

Great hospitality of a great culture… State of the art facilities and luxury
resorts. International hotel chains and awarded venues to host your events.
…Unique services immersing your senses
Just let us know your preferences and we will proceed to site inspections,
security checking and hand you with a detailed description of the required
accommodation unit. Services such as housekeeping, baby sitting, personal
butler, professional chef, waiters, satellite arrangement for special
channels, are upon your discretion to choose from. A pre check-in service is
…always complimentary for you
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Ask The Booking Experts!
Why Us?
Our differentiator:
Our H2H (Human to Human) approach, far from an impersonal B2B one

www.thebookingexpert.com

*Powered by Mideast Travel

المنتجعات
الصحية (سبا)
يعتبر اليونانيون من أوائل الشعوب التي استخدمت مختلف انواع االستحمام،
فقد كان لهم الفضل االكبر في ابتكار فكرة االستحمام في أحواض الماء
الساخن ،وأحواض الهواء الساخن ألغراض عالجية ولتجديد الشباب ،واالسترخاء.
اشعر باالنتعاش من خالل استعمال مياه البحر العالجية ومنتجعات اليونان
الصحيةالطبيعية.

Spa
Among the first to use a variety of baths, the Greeks pioneered the concept
of using hot water tubs and hot air baths for curative purposes, rejuvenation
and relaxation. Feel refreshed by the thalassotherapy and natural spas of
Greece.
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برامج الحمية والتخلص من السمنة
تساعدنا السياحة المتعلقة بالبرامج الصحية على تحسين صحتنا السيما في الوقت الذي نعاني فيه من اإلرهاق والتوتر.
إن العطالت التي تتركز على إتباع أنظمة الحمية الغذائية من شأنها أن تساعدك على تحقيق الصفاء الذهني والتخلص من السموم
الموجودة في الجسم و تخفيض التوتر .إن العطالت الفاخرة الموجودة في اليونان صممت لمساعدتك على الوصول الى وزنك المثالي و
إرشادك الى كيفية المحافظة عليه .كافة البرامج الصحية مصممة بالكامل حسب الطلب اال أنه يمكنك أي ً
ضا اختيار ما يناسبك من البرامج
الجاهزة بهدف تحسين أداء القلب و تنشيط معدل حرق الدهون في الجسم و تحفيز فقدان الوزن.
و بالنتيجة ،فان الحفاظ على لياقتك البدنية وتناول الطعام الصحي يخوالنك بتقديم أفضل أداء لديك!
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Diet & Detox Programs
Wellness tourism helps us developing better health at a time of overload and high stress. Diet &
detox holidays help you achieve mental clarity, body detoxification and stress reduction. Luxury
holidays in Greece are designed to help you find and attain your ideal weight and show you how to
maintain it. All programs are absolutely tailormade while you can select also ready-made packages
to raise your heart rate, boost your metabolism and promote weight-loss.
After all, keeping fit and eating healthy keeps you performing at your best!
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الرحالتالسياحية
تقدم اليونان مجموعة واسعة من الرحالت السياحية التي تتناسب مع كافة
األذواق! استقل حافلة حديثة يقودها أمهر السائقين بمرافقة مرشدين
سياحيين محترفين للتمتع بمشاهدة أجمل المناظر والتعرف على اليونان
والتاريخ اليوناني الممتد منذ العصور القديمة وحتى أيامنا هذه.
من المؤكد أن أطفالك أي ً
ضا سيحبون جداً هذه الخدمة المتاحة على مدار العام!

Excursions
Greece offers a vast selection of tours for all tastes! Get on a modern
coach together with exceptionally professional guides and skillful drivers
to obtain the best view and knowledge of Greece and Greek history from
antiquity to our days.
!This all-year-round service is also something your kids will really love
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الرياضة و األنشطة

(في الشتاء والصيف)

تتميز اليونان طوال العام بمناخ معتدل ،باإلضافة إلى مناظر طبيعية خالبة تشمل أحد أطول السواحل البحرية في العالم و مناطق برية
مليئة بجمال القرى التي مازالت محافظة على طبيعتها األصلية.
هذه هي العناصر األساسية التي تجعل اليونان مقص ًدا رائعًا لممارسة جميع أنواع الرياضة واألنشطة في كافة الفصول.
سواء تحدثنا عن الغوص و التصوير تحت الماء في مياه فيروزية متألألة خالل أشهر الصيف أو اإلقامة في مخيمات سياحية و ممارسة
رياضة التسلق والتجذيف في فصل الشتاء ،فإن اليونان تشمل بالفعل كافة هذه األنشطة!
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن بنية اليونان التحتية لاللعاب األولمبية تجعل منها المكان األمثل لتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة والرحالت
الخاصة إلى مواقع أثرية مرتبطة بتاريخ األنشطة الرياضية في بالد االغريق!
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Activities & Sports (Winter & Summer)
Excellent mild climate all year long with a landscape consisting of one of the longest coastlines
in the world and a mainland full of unspoiled countryside. These are the main elements that make
Greece such a great destination for all kind of sports and activities during all seasons. Whether
it is Snorkeling, SCUBA diving and Underwater Photography in crystal turquoise waters during
summer months or camping, climbing, trekking or rafting in the winter, Greece literally contains it all!
Furthermore its Olympic infrastructure makes Greece ideal for organizing athletic events and special
excursions to historical sites associated with athletics in Ancient Greece!
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العطالتالصيفية
و الشتوية
 يمكنك تجربة.استمتع بأجمل لحظات الصيف في أرجاء اليونان
 والمشي لمسافات طويلة على جبل،اإلبحار واليخوت في بحر إيجه
 أو االسترخاء في واحد،  أو "منزل آلهة" اليونانيين القدماء،أوليمبوس
.. من آالف الشواطئ على الساحل اليوناني
إن أشعة اليونان المشرقة تمنح الدفئ لمناظرها الطبيعية و لسكانها
 من،وال يحول الشعور بالبرد القارس في أشد أيام الشتاء صقيعًا
الترحيب بك لقضاء أروع تجربة من عطالت الشتاء التي ممكن أن
.تقضيها في حياتك
لذا أطلق على هذه األيام الجميلة المشرقة في اليونان اسم "بهجة
. "الرب
فالتزلج على الجبال واالسترخاء في حمام السباحة الدافئ داخل
الفندق أثناء التحديق على الثلج المتساقط وركوب الخيل باإلضافة
إلى ركوب الدراجات في الجبال و الرحالت الطويلة هي فقط بعض من
.األنشطة المقترحة خالل فصل الشتاء

Summer Holidays
& Winter Breaks

Enjoy authentic summer moments around Greece during the
summer season. You may try sailing and yachting in the Aegean
Sea, hiking on the Mount Olympus, the ancient Greeks’ “home of
Gods”, or relaxing at one of the thousand beaches of the Greek
Coast…
Greece's bright light warms up the landscapes, people and the
chilliest spirit even on the frostiest days of winter welcoming you
to experience the most exciting winter holidays of your life. In
Greece, these clear bright beautiful days are called by the Greeks
‘the joy of God’ not without reason.
Skiing on the mountains, relaxing in the hotel’s heated pool
while gazing the snow falling, horse-riding, mountain biking
and trekking are only some of the suggested activities during
wintertime.
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السياحةالطبية
 الطبيب المعروف منذ قديم العصور بكونه أباً للطب في...هيبوقراط
.العالم الغربي كان يوناني األصل مولوداً في جزيرة كوس
إن القسم الطبي الذي يؤديه األطباء حتى يومنا هذا قبل ممارسة
.مهنتهم يعود اليه لذا نسب الى اسمه
إن أعظم مراكز الشفاء و المعالجة الصحية في العصور القديمة وجدت
في اليونان التي مازالت تقدم أعلى مستويات الخدمة للسياحة
الطبية لكافة أنواع المعالجة من قبل طاقم طبي يتمتع بأعلى
.اإلختصاصاتالمهنية
إستمتعوا بقضاء إجازتكم في اليونان مع شعوركم باالمان لتوفر األطباء
اليونانيين و العرب الذين سيكون من دواعي سرورهم أن يهتموا
.بصحتكم و بصحة أفراد عائلتكم

Medical Tourism
Hippocrates…The ancient doctor and father of Western Medicine
was Greek , born at Kos island.
The Hippocratic Oath is still taken by doctors all over the world
till today.
Greece where the most significant holistic healing centers of the
ancient world were created is still offering the highest levels of
medical tourism services for all kinds of treatments by highly
qualified medical professionals.
Enjoy your holidays in Greece with a great confidence to the
Greek and Arab doctors who will be pleased to take care of your
and your family’s good health.
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الدكتور عصام بشارات
طبيب نسائي

الدكتور جورج موستاكاس أبو شنب
طبيب أطفال

Dr. Issam Besharat
Gynecologist

Dr. George Moustakas Abou Shanab
Doctor for Children

المنتجاتاليونانية
تسمح تربة اليونان الخصبة ومناخها المثالي بإنتاج مجموعة من المنتجات الغذائية النادر وجودها في أي مكان آخر من
العالم مثل مسكة خيوس ،واألفغوتاراخو أو "الكافيار اليوناني" ،وجبنة الفيتا ،والزيتون وزيت الزيتون ،والعسل ،والزعفران
ومربَّيات
األحمر اليوناني ،وكعك الباكسيماذي من جزيرة كريت ،والفستق األخضر ،والحالوة المقدونية ،و منتجات األلبانُ ،
الفواكه المتنوعة ،والسمسمية ،وغيرها الكثير من األطعمة اللذيذة التي لن يفارق عبقها ذاكرتكم.
ُيمكِنك أي ً
ضا انتقاء ما ينال إعجابك من المنتجات اليونانية األصيلة األخرى كالسجاد ،واألبسطة اليدوية ،والمنتجات الجلدية
والخزفية و اليدوية ،وأغطية المخدات المطرزة ،والتحف الخشبية ،والمجوهرات ،وكافة منتجات الموضة والمالبس!
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Greek Products
Greece’s fertile soil and ideal climate make it possible for some exceptionally rare products to be
produced, some of which may not be found in any other place in the world. Mastiha Chios, avgotaraho,
feta cheese, olives and olive oil, honey, Greek red saffron, paximadi (barley rusk) of Crete, pistachios,
Macedonian halva, yoghurt, sweet preserves (spoon sweets), pasteli and many more delicacies promise to
create some unforgettable aroma memories.
Carpets, handmade rugs, leather goods, ceramic products, embroidered cushion covers, fine woodwork,
jewelry, fashion and clothing items are also original in Greece, so choose your preferred ones!
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الى اين
تذهب
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Where
to Go
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أثينا
إن موقع أكروبوليس في أثينا الذي ُي َع ُّد إحدى عجائب الدنيا السبع مع متحفه
الجديد الذي تفتخر به المدينة ،يعتبر وحده سبباً كافياً لزيارتها.
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Athens
The Acropolis of Athens, one of the seven wonders of the world, combined with the New Acropolis museum, the
new pride of the city, stand alone as a reason for visiting Athens.
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Where state of the art facilities meet
unparalleled levels of service

Awarded Greece’s Leading Hotel at
the World Travel Awards, the Athenaeum
InterContinental Athens combines modern
design with unpretentious luxury.
Within a short distance from the
city centre, the 553 luxurious rooms of
the hotel, fully equipped to satisfy the
needs of the most discerning guests,
provide sweeping views of Athens. Club
InterContinental, located on the hotel’s
8th and 9th ﬂoors, provides a wide series
of complimentary services.
A visit to the award winning Première on
the 10th ﬂoor of the hotel will reward you
with gourmet specialties and stunning
views of the Acropolis.
On the lobby level, you can visit,
Cafezoe, the elegant dining venue, the
cosmopolitan Café Vienna and Bistrot
Vienna at the heart of the hotel, as well as
the sophisticated Tobar.
The 24hrs cutting edge ﬁtness center,
the luxurious I-Spa and the relaxing
outdoor pool guarantee to replenish your Ms Alexandra Papaioannou, Director of Sales & Marketing
body and mind.
Email: alexandra.papaioannou@ihg.com, Telephone: +30 210-9206000, +30 210-9206700
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YOUR OWN DIVINE MOMENTS?

Europe's
Leading Spa Hotel

10 Agiou Nikolaou σ Str.

166 71 Vouliagmeni, Greece

T: +30 210 891 1100

www.divaniapollonhotel.com

E: info@divaniapollon.gr

ARE YOU READY TO CREATE

2 Vasσsileos Alexandrou σ Str.

161 21 Athens, Greece

T: +30 210 720 7000

www.divanicaravelhotel.com

E: info@divanicaravel.gr

تم َّتع بالنسيم العليل أو بتناول العشاء بجوار بحر شواطئ
 و، أميال عن جنوب المدينة10 أثينا الخالبة التي تبعد
التي تمت ُّد من ضواحي أثينا الجنوبية حتى موقع كيب
سونيون المذهل الذي يستحقُّ الزيارة السيما في ليالي
.ًالصيف عندما يكون القمر بدرا

Enjoy the breeze or dine by the sea at the amazing
Athenian Riviera just 10 miles south of the city that
stretches from the southern suburbs of Athens to
the truly spectacular Cape Sounion, especially worth
visiting during a summer full moon.

86

87

Hotel Grande Bretagne, a Luxury Collection Hotel, Athens
Located opposite Syntagma Square as well as
within walking distance of exclusive shopping
areas and museums, Hotel Grande Bretagne
enjoys the ideal location in the city centre. This
eight story 19th-century building exudes wealth
and refinement from the first impression, while
it has been repeatedly awarded by significant
international communities.
With meticulous attention to detail, the 320
rooms and suites marry charming old-world
elegance with state-of-the-art facilities, whereas
the 58 suites enjoy additional benefits including
personalized Butler Service.

Guests can indulge themselves within the
renowned GB Spa and experience the utmost
dining service within the GB Roof Garden, the
Winter Garden, the Alexander’s Bar or the
Alexander’s Cigar Lounge.
It would be a miss not to mention that within
easy walking distance are the Ancient Agora, the
Monastiraki Flea Market, the Lycabettus Hill, the
Parthenon and the New Acropolis Museum.
Syntagma Square - 10564, Athens, Greece
T: +30 210 33 30 000 / F: +30 21032 28 034
Email: reservations.gb@luxurycollection.com
Website: grandebretagne.gr

م مجموعة
وستنبهر بالمأكوالت الموجودة فيها و التي تض ُّ
واسعة من األطباق اليونانية التقليدية الشهية التي تقدم
في مطاعم حي بالكا الصغيرة الموجودة في المدينة
القديمة باالضافة الى المطاعم األخرى الحائزة على جوائز
عديدة والتي تقدم مأكوالت من جميع أنحاء العالم.
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Its culinary scene will amaze you with its huge variety
from traditional Greek delicacies in lovely taverns
located in Plaka old town to awarded restaurants
with international cuisines from all over the world.

يعود تاريخ أثينا إلى العصور القديمة حين نسبت
المدينة إلى أسم آلهتها أثينا بعد صراع أسطوري
.كبير مع إله البحار بوسيدون

The history of Athens goes way back in time when
the city took its name from its governor Goddess
Athena after a legendary contest with Poseidon,
God of the seas.
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A Landmark Property in the Historic Centre of Athens
Supreme location, facing the Hellenic Parliament / Affordable Luxury / Exceptional,
personalized service / Upscale Shopping District
Located in the heart of Athens and within walking
distance to the world-famous Acropolis, the NJV
Athens Plaza Hotel is dedicated to providing an
unparalleled level of service, featuring 162 contemporary rooms, 18 luxury suites, a classy restaurant,
bar, cafe and a fully equipped conference center. As
a luxury hotel in Athens, our hotel is ideal for those
who choose to be close to major tourist attractions,
archaeological sites, upscale shopping districts such
as Voukourestiou street, Attica City Link fashionable
Department Store and most important museums
such as the Acropolis Museum, which is a ten minute walk from our Hotel. NJV Athens Plaza offers all

Guests a privileged entrance and special discount
rates to the city’s most luxurious health club & spa,
Holmes Place - Athens, just two minutes away from
our Hotel’s location.
A stay in our hotel is a journey through the high
quality and warmth of our hospitality. All our well
trained and dedicated staff’s efforts are for our
guests to feel special and leave our premises with
fulﬁlled expectations and unforgettable memories.
The NJV Athens Plaza Hotel is the ideal choice for
a short or a long-term stay in the commercial and
business center of Athens, on Syntagma square.

2 Vas. Georgiou A’ str., Syntagma sq.,
105 64 Athens, Greece
T +30 210 3352400 / F +30 210 3237185
Email sales@njvathensplaza.gr
www.njvathensplaza.gr

شواطئ الريفييرا اليوناني
ال داعي الستقالل باخرة للهروب من صخب العاصمة اليونانية .ألنه يلزمك دقائق معدودة من القيادة لتجد نفسك
أمام شواطئ رائعة تمتد من أقصى ضواحي أثينا الجنوبية الى كيب سونيون الموجود في أقصى جنوب أتيكا.
يمكنك انتهاز فرصة السباحة واالسترخاء في مقهى ساحلي والتنزه في األماكن المخصصة للمشاة وأحواض
القوارب ذات المناظر الرائعة ،وممارسة رياضتك المائية المفضلة والتسوق في احدى مراكز التسوق الحديثة
الموجودة في المنطقة ،كما انه يمكنك تناول العشاء على الشاطئ أو الترفيه عن نفسك في أحد النوادي
الشهيرة في الشوارع الرئيسية الساحلية وهي االختيار المفضل للشباب حيث أنها أضافت لمسة من أجواء
ميكونوس الصاخبة إلى المدينة! إن قضاء الصيف في المدينة إستناداً إلى ما سبق ال يبدو سيئاً على االطالق.
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Athenian Riviera
You don't need to get on a ferry to escape the bustle of the Greek capital. After a few minutes’ drive, you'll find
superb local beaches stretching from the southern suburbs of Athens to the most southern point of Attica,
Cape Sounio.
Take the opportunity to swim, relax at a waterfront café, walk along the picture-perfect pedestrian streets and
the marinas, exercise your favourite water sport, shop in one of the area’s modern shopping centres, dine by
the sea or entertain yourself in one of the coastal avenue’s buzzing clubs –the young people’s favourite choice–
that have actually brought a touch of Mykonos in town! Summer in the city doesn’t sound that bad after all,
does it?
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Nuzzled in a 72-acre private peninsula in
the Athenian Riviera with stunning views
to the Aegean Sea, the 5 star Grand Resort Lagonissi exceeds all expectations of
a luxury sea front summer resort.
Member of the Leading Hotels of the
World, the resort offers exceptional sea
view rooms and sea front bungalows, private pools and private beaches, upscale
facilities, scrumptious dining choices,
holistic Thalaspa Chenot and wellness
treatments as well as tailored concierge
services designed to meet the desires of
prominent guests.
Renowned as one of the best luxury
beach resorts near Athens, the Grand Resort Lagonissi takes summer holidays to a
whole new level of indulgence.

40th km Athens-Sounion, 190 10 Attica Greece
T: +30 22910 76000 / F: +30 22910 24534 / Email: grandresort@grandresort.gr / www.lagonissiresort.gr

جزر السارونيك
إن مجموعة جزر خليج أرغوسارونيك الموجودة جنوبي اليونان تتألف من جرز
إيجينا وأغيستري وسبيتسيس وهيدرا وبوروس وساالمينا وشبه جزيرة
 إن رحالت البواخر اليومية التي تربطها بميناء بيريوس تجعل منها وجهة.ميثانا
سياحية رائعة وسهلة الوصول على مدار العام يستمتع خاللها الزوار بجمال
الطبيعة والكنوز التاريخية والهندسة المعمارية الفريدة من نوعها والجو الساحر
.الرومانسي

Saronic Islands
Aegina, Agkistri, Spetses, Hydra, Poros, Salamina and the peninsula of
Methana form the island complex of the Argosaronic Gulf in southern
Greece. Daily ferry connection from the port of Piraeus makes them a
lovely, easily accessible, all-year-round destination. Visitors here will enjoy
natural beauty, historical treasures, unique architecture, and glamorous, yet
romantic atmosphere.
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ميكونوس
الوجهات التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم .إن شواطئها الرملية
تعتبر ميكونوس إحدى أشهر ِ
م ْبنِيَّة على الطراز المعماري الجميل لجزر كيكالدس ،وطواحين
المك َّعبة البيضاء ال َ
الذهبية الساحرة ،ومنازلها ُ
الهواء الرائعة البد من أن تأسرك بجمالها .تعتبر مطاعمها التي تقدم أشهى المأكوالت المعدة من قبل
أشهر الطهاة الحاصلين على جوائز عالمية باالضافة الى األطباق المحلية من افضل مطاعم العالم.
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Mykonos
It is one of the most popular destinations for tourists worldwide. Amazing golden sandy
beaches will enchant you. Its beautiful Cycladic-style architecture with its white cubic houses
and picturesque windmills will definitely cast its spell on you. Gourmet restaurants with
internationally awarded chefs and local cuisine are among the best in the world.
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الحياة الليلية والحفالت الساهرة فيها التي ُيح ِييها أشهر ُمو ِزّعو
الموسيقى في العالم تعتبر أسطورية .بفضل بِ ْنيتها التحتية
السياحية الممتازة والعالية الجودة ،من فيالت خاصة رائعة أنيقة
التصميم إلى فنادق صغيرة مميزة تعتبر جزيرة ميكونوس بكل
بساطة تجربة البد منها!
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The nightlife and parties with world known DJs
are legendary. Showcasing excellent tourism
infrastructure of the highest quality from stunning
private villas to eclectic boutique hotels, Mykonos is
!an experience that simply cannot be missed

A captivating, boutique escape, with flat-roofed whitewashed buildings clustered together on a slope overlooking the bay, the hotel’s privileged setting right on the water with direct access to a private golden
beach, offers the beauty of a serene landscape, within minutes of Mykonos town.
Five star amenities, combined with all the supreme comforts of a magnificent villa, meet your every expectation of an award-winning hotel.
Meant to be a family villa, decorated with objets d’Art and a modern art collection, the concept of Kivotos
was inspired by the mythical magic of the first antique back in 1993.

Ornos Bay, GR 84600, Mykonos, Greece
T: +302289024094 / F: +302289022844
Email: kivotos@kivotosmykonos.com

سانتوريني
تنفرد سانتوريني بروعتها التي ال مثيل لها ،حيث أن منازلها البيضاء الصغيرة الممتدة
على المنحدرات الجبلية ،وصخورها البركانية الرائعة ،ومشاهد غروبها االسطورية التي
تتمثل في لوحات فنية مليئة باأللوان الخالبة ،تخطف األنفاس .إن مشهد الكالديرا
خاذ و الفريد من نوعه مع كافة ال ُقرى ذات األلوان المبهجة بانتظارك الستكشافها!
األ َّ
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Santorini
The splendor of Santorini is unrivalled. Views of white little houses hanging
from cliffs, imposing volcanic rocks and legendary sunsets with glorious
explosions of color will take your breath away. The striking Caldera is a
!unique spectacle and colorful villages wait for you to explore them

Authentic
village retreat
in an exclusive
setting
Tucked away within the medieval village
of Megalohori, the enchanting Vedema, A
Luxury Collection Resort, has evolved from
a 400-year-old wine cellar into a Cycladicstyled property.
A stylish, family-friendly resort, houses
46 spacious suites and villas, all with their
own terraces and many with Jacuzzis or
private pools.
The complex has been traditionally
hand-crafted to reflect the sophistication
befitting the island.
The latest addition, NAFSIKA ESTATE, is built
on the Caldera of Megalochori overlooking
the volcano and featuring 5 bedrooms, a
large pool and private helipad.
The Estate sleeps up to 10 people and is
fully serviced by Vedema Resort.

Megalohori • Santorini 84700, T: +30 228 6081796 / F: +30 228 6081798
Contact via email / General Information: info@vedema.gr / Reservations: reservations@vedema.gr

و إذا أضفت إلى ذلك العديد من المقاهي والمطاعم
ق بأن
التقليدية و تلك التي تقدم أذوق األطعمة ،فثِ ْ
إقامتك فيها ستكون ِذكرى ال ُتنسى! تدعوك جزيرة
سانتوريني التي تتمتع بلمسة إلهية إلى أن تعيش
تجربة رائعة فريدة من نوعها ال تشبه أية تجربة أخرى!
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Combine that with numerous cafes, taverns and
gourmet restaurants and your stay in Santorini will be
unforgettable! Touched by the Gods, Santorini invites
you to immerse yourself to an experience unlike any
!other

Shaped
by nature,
enhanced
by style
Carved into the rugged Caldera cliffs,
Mystique, a Luxury Collection Hotel,
overlooks the turquoise expanse of the
Aegean Sea.
Designed using Cycladic architecture,
where gentle curves and sculpted arches
blend with a muted color palette and light
enhancing spaces, the hotel is a secluded
hideaway that offers gloriously open
horizons, in a stunning and legendary
location, placed just 18km from Santorini
airport.
Linked by a network of pathways, all 39
suites and pool villas boast panoramic
sea views across to the volcano that has
shaped this exceptional island.
Mystique is an exclusive retreat, offering
an air of elegant simplicity and barefoot
luxury.

Santorini Oia 84702, T: +30 228 6071114 / F: +30 228 6071115
Contact via email / General info: info@mystique.gr / Reservations: reservations@mystique.gr

باقي جزر الكيكالدس
تنتمي جزر ميكونوس وسانتوريني الشهيرة عالمياً الى مجموعة الجزر المفضلة لدى الزائرين في بحر إيجه و
التي تتضمن البعض من أجمل الجزر الموجودة في العالم! إن الشواطئ الرملية الرائعة والطرز المعمارية المعروفة
باللونين األبيض واألزرق وأسلوب الحياة التقليدي والموسيقى الفلكورية والناس المعروفين بودهم و كرم ضيافتهم
و المناظر الطبيعية الجدباء والكنائس المعزولة تجعل من الرحلة الى جزر الكيكالدس تجربة فريدة من نوعها.
يزور الماليين من اليونانيين والسياح األجانب جزر الكيكالدس كل عام لالستمتاع بأضوائها الساطعة و بمياهها
الزرقاء الصافية المتألألة بح ًثا عن الفردوس على األرض.
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Rest of Cycladic Islands
Besides world-famous Mykonos and Santorini, visitors’ favourite island group in the Aegean Sea
comprises some of the most beautiful islands in the world! Gorgeous sandy beaches, architecture in
white and blue, traditional lifestyle, folk music, warm, hospitable people and barren landscapes with
isolated chapels turn a trip to the Cyclades into a lifetime experience.
Millions of Greek and foreign visitors come to the Cyclades every year to enjoy the dazzling light and
the crystal blue waters, in their quest of the paradise on earth.
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كورفو
إن جزيرة كورفو المليئة باألساطير المستوحاة من قصص الخيال والغنية بالوقائع
التاريخية العديدة تتمتع بمناظر طبيبعية خالبة ذات جمال ال مثيل له.
تعتبر أكثر جزيرة خضاراً بين الجزر اليونانية األخرى حيث تمتد غاباتها الكثيفة الى
مياه البحر األيوني الزرقاء.
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Corfu
Corfu is loaded with mythology-inspired legends, layers of history
and charming scenery of incomparable beauty. It is one of the
greenest Greek islands with dense forests reaching the blues of the
Ionian Sea.
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It’s a Kids world

Happy Kids Make for Happy Parents!

A holiday for all! At Grecotel we cherish your family, from grandparents to newborns. It’s no secret that our
resorts are the ideal family-friendly holiday. With special programmes and amenities for children-many
involving adventure activities, aqua parks, mini zoo, dream shows and many more-kids are kept busy and
enjoy a fun filled day, while parents can relax under the Greek sun, spa, golf or make the perfect excuse
for whipping up a special cocktail. Families who choose Grecotel know they are getting first class service.
Grecotel Summer’s Camp is sure to excite as it is full of great activities for high season.
It features Soccer Academy, Adventure Activities, Dj Fun, Be a Model, Make-up Academy, Photography
Classes, English Lessons and lots more fun activities.
NEW 2018 spectacular grand Waterpark and a multitude of activities. This summer, an amazing brand new
20,000 sq.m. Olympia Aqua Park will be the ultimate experience for the whole family!

MYKONOS • ATHENS RIVIERA • CRETE • CORFU • PELOPONNESE • RHODES • KOS • CHALIKIDIKI

grecotel.com

باقي جزر البحر األيوني
إن المناخ المعتدل ومياه البحر العميقة الباردة والجبال والمروج الخضراء والتراث الثقافي
وبشاشة السكان تجعل من جزر البحر األيوني المكان األمثل لقضاء العطلة السياحية
واالستراحة واالسترخاء.
و اضافة الى ذلك تنسجم ميزات جزر البحر األيوني مع البنية التحتية السياحية المثالية
واإلقامة الفندقية الممتازة والمطاعم ومراكز الغوص والرياضات البحرية والفعاليات الثقافية
باإلضافة إلى عدد كبير من المعالم واآلثار السياحية والمتاحف التي تستحق الزيارة.
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Rest of Ionian Islands
The temperate climate, the deep and cool sea waters, the mountains, the lush vegetation, the cultural
heritage and the cheerfulness of the inhabitants, make the Ionian Islands the ideal place for a holiday as
well as for rest and relaxation.
What is more, the traits of the Ionian Islands are perfectly combined with a flawless tourism
infrastructure, excellent hotel accommodations, restaurants, diving centers, sea sports, cultural events,
and a multitude of sights, historic monuments and museums worth visiting.
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كريت
ُيقال إن كريت تجمع أفضل ما في اليونان في جزيرة واحدة .إن تاريخ الجزيرة
الحافل الذي يمت ُّد إلى أكثر من  5000سنة بشكل متواصل ،بقصوره المتشعبة
المزخ َرفة ،بالمساجد ،والحصون يعيدك الى
على طراز العصور القديمة ،بمناراته ُ
الماضي.
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Crete
They say that Crete is the best of Greece in one island. 5.000 years
of continuous and glorious history with labyrinth palaces from the
ancient times, elaborate minarets, mosques and fortresses that will
take you back in time.
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If you love food, then Crete is your gourmet heaven.
Cretan cuisine is probably the best in the country
and among the healthiest in the world. Simply divine!
But Crete is also its people. The famous Cretan
hospitality and the local folk traditions will definitely
capture your heart.

 فإن فردوس التذوق موجود،شاق الطعام
َّ إذا كنت من ُع
 ألن مطبخ هذه الجزيرة ي َع ُّد أفضل،في جزيرة كريت
.مطبخ في اليونان و من أكثرها فائدة صحية في العالم
ً بكل بساطة إنها قطعة من الجنة! و لكن كريت تتميز أي
ضا
كرم ضيافتهم وتقاليدهم
بأهلها إذ البد من أن يأسر قلبَك
ُ
.الشعبيةالمحلية
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A luxury
microcosm
of endless
choices
The OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort
is a 5-star hotel complex located on a private peninsula surrounded by a luscious
Botanical Garden of 167.000 m2 and the
Aegean Sea. It is situated 20 minutes from
the City and the International Airport of
Heraklion and next to the traditional of
Aghia Pelaghia.
For those who seek to combine the beauty of the Greek Islands with the utmost
of luxury, this resort complex provides
guests a choice of 3 hotel collections with
various types of accommodation from
family bungalows to private pool-villas.
For a total relaxation and rejuvenation
combined with the essence of luxury and
tranquility we propose our new wellness
treatments mostly focusing on the Dukan
diet, detoxification and anti-ageing programs, nutrition for kids and adolescents
and Raw Food & Yoga Retreat programs.
The resort also features 2 beaches (one
private), a spa, a Fit4life Fitness centre,
a Minoan Amusement park for children
as well as a teenagers club, crèche facilities, 6 restaurants, 7 pools, 8 bars, a water sports center, a PADI Scuba-Diving
Centre, 3 thematic Escape Rooms, Mini
football 5X5, Archery, Volleyball court and
plenty activities to make your stay the
most enjoyable!

Aghia Pelaghia, 71 500 Heraklion, Crete, Greece
T +30 2810 811 112 / F +30 2180 811 076 / Email: reservation@capsis.gr / www.capsis.com

جزر سبوراذيس
اكتشف جزر سبوراذيس ،في الشمال الغربي من بحر إيجه ...حيث الخضار
الكثيف والمناظر الطبيعية الصخرية ومياه البحر الزرقاء الصافية تجعل منها وجهة
سياحية ال تقارن بغيرها .تجول من جزيرة الى اخرى في هذه المجموعة من
جزر الفردوس .تخيل مدى جمال هذه الوجهة السياحية المميزة التي اختارها
منتجو فيلم " "Mamma Miaمن بين عدة وجهات لتصوير فيلمهم الشهير فيها...
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Sporades Islands
Explore the Sporades islands, in the northwest Aegean… Dense
vegetation, rocky landscapes, and pure blue seas: a uniquely alternative
destination. Go island-hopping in a paradise island complex. Special
tip: The producers of the movie “Mamma Mia” have chosen this iconic
destination for their film so you may imagine the beauty…
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الجزر اليونانية على
الحدود التركية
إن جزر رودس وكوس و ليسفوس وخيوس وساموس هي البعض من الجزر
 هذه الجزر ذات الجمال األخاذ.اليونانية الشهيرة الموجودة بقرب الحدود التركية
والطبيعة الفريدة من نوعها والقالع المهيبة والشواطئ الخالبة و التاريخ العريق
 تقع جميعها في الجزء الشرقي،والمأكوالت االستثنائية والحياة الليلية الصاخبة
من اليونان بالقرب من تركيا مما يجعلها الخيار األفضل إذا أردت الجمع بين عطلتك
.في اليونان و زيارة تركيا أو العكس
... متع حواسك واجمع بين العديد من هذه األلوان والنكهات في رحلة واحدة

Greek Islands on the
boarders of Turkey
Rhodes, Kos, Lesvos, Chios, Samos are only some of the famous Greek
islands located near the Turkish borders. These islands of superb beauty,
unique nature, imposing castles, amazing beaches, long history, exceptional
cuisine, and a good night life, all gathered in the eastern part of Greece at
a close distance from Turkey constitute the best alternative if you want to
combine your holidays in Greece with a visit to Turkey – or the opposite.
Amaze your senses and gather different colours and aromas from only one
trip…
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سالونيك وشمال اليونان
إن جمال شمال اليونان لم يمسه أحد بعد .تكوّن الجبال والبحيرات
والوديان واألنهار وعيون المياه الساخنة والطبيعة والتقاليد لوحة
منسجمة رائعة .كما ستحوز اآلثار النادرة للهندسة المعمارية
اإلسالمية على إعجابك.
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Thessaloniki & Northern Greece
Greece’s North is of unspoilt beauty. Mountains, lakes, gorges,
rivers and hot springs, nature and tradition all blent in a magnificent
ensemble. Here you will also admire rare monuments of Islamic
architecture and beauty.
125

Imaret is located in the northeast side of
Greece, in the small city of Kavala. It is a
special place that merges two natures,
those of a monument and those of a hotel, featuring 26 accommodations, each
one uniquely designed and decorated.
The rooms surround 3 distinctive inner
gardens, reflecting the charm of original
Islamic gardens set in the past.
Imaret’s showcase of tastes and flavors is
situated in the latest unit of the old building, which offers undoubtedly the most
impressive view of the town and the sparkling bay. Enjoy regional and Mediterranean cuisine with salads, vegetables,
fruits and herbs coming fresh, from our
own organic garden.
Furthermore, Imaret offers its guests a
unique all natural experience in its Relaxation Area. The original Hamam and the
hidden impressive cistern are Imaret’s
best-kept secret. Bathing with flowers
and spices, massages with essential oils,
scrubs with fruits and nuts are the finest
and most natural approach to a total wellbeing.

Th. Poulidou 30-32, Kavala, 65 201 Greece
T: +30 251 062 0151 / F: +30 251 062 0156 / Email: info@imaret.gr / www.imaret.gr

ستجد في سالونيك" ،عاصمة اليونان الثانية" كل شيئ
تبحث عنه .فإن بحرها ،و تاريخها الغني ،والعديد من المطاعم
والمقاهي ،وشعبها الودود يضمنون لك التمتع بعطلة ال ُتنسى.
وبالطبع فإن أرض خالكيذيكي المباركة ،المشهورة بمياهها
الفيروزية وشواطئها الرملية الرائعة في جميع أنحاء العالم تبعد
ساعة واحدة فقط عن سالونيك.
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In Thessaloniki, Greece’s co-capital, you will find anything you
ask for. The sea, its rich history, numerous restaurants and cafes
and its friendly people guarantee you will enjoy unforgettable
holidays. And of course, the blessed land of Chalkidiki, worldfamous for its turquoise waters and amazing sandy beaches, is
only an hour drive from Thessaloniki.
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Sani Resort is a family-owned privately developed ecological reserve, set in beachfront location with inspiring views of the
North Aegean, offering the services of a
world class resort maintaining at the same
time a human scale and protecting its surrounding environment of unique beauty.
In its 1.000 acres of natural beauty, there
are five internationally awarded five-star
hotels, each with its own distinctive character and prestigious accolades for all its
guests. The guests’ stay is enriched with
off-resort activities including visits in local villages and wineries, private cruises
to UNESCO’s World Heritage site Mount
Athos, wandering around in the birthplaces of Alexander the Great and Greek philosopher Aristoteles or other monuments
of Byzantine and Jewish heritage.
Resort Facilities:
5 x 5* Hotels:
· Sani Beach
· Sani Club
· Porto Sani
· Sani Asterias
· Sani Dunes
· Ecological Reserve – Pine Forests
& a Bird Sanctuary
· 7km of white sandy beaches
· Private yacht marina with shopping piazza
· Dine Around: 24 restaurants
· 23 bars and cafes
· Sani Sports Centre – Watersports
· Diving Centre
· 4 luxurious Spas
· Open-air Garden Theatre featuring
Broadway-style shows

630 77 Kassandra, Halkidiki, Greece
T: +30.23740.99400/ F: +30.23740.99508 / Email: info@saniresort.gr / www.saniresort.gr

جبال األلب اليونانية على البحر
األبيض المتوسط
م عناصر متعددة االختالف بهذا الشكل.
من الصعب أن تتص َّور كيف يمكن لدولة صغيرة المساحة مثل اليونان أن تض ُّ
وال تنحصر شهرة اليونان بجزرها المعروفة عالمياً ،حيث أن جبالها ذات الجمال الخرافي ،ومنتزهاتها العامة ،وغاباتها الخضراء المليئة بالبحيرات واألنهار الخالبة ،وشالالتها
ووديانها الباهرة الجمال ،ومواقعها األثرية ذات األهمية التاريخية الكبرى ،وواجهتها الساحلية المليئة بالمناظر الطبيعية الرائعة ،كل منها لتخطف األنفاس! وبالطبع ،كل هذا مع
م بأدق التفاصيل.
كرم الضيافة والحضارة اللذين تشتهر بهما اليونان ،يجعل من مناطقها البرية ِوجهة سياحية للزيارة على مدار العام ،من شأنها إرضاء رغبة كل مسافر يهت ُّ
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The Greek Alps
of the Mediterranean
It is hard to imagine how can such a small country contain so many different elements. And Greece is definitely far more than its world-famous islands. Mythical
mountains of extreme beauty, national parks and green forests filled with spectacular lakes and rivers, impressive waterfalls and canyons, archaeological sites of
immense historical importance and a huge coastal front full of ideal sceneries that will simply take your breath away! All this of course, combined with the world
famous Greek hospitality and civilization, make mainland Greece an all-year-round destination that will surely satisfy even the most demanding traveler.
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معلوماتمفيدة
الموقع

تقع اليونان جنوب شرق أوروبا و جنوب شبه جزيرة دول البلقان في منطقة شرق البحر األبيض
المتوسط .و يمتد بشكل ملفت للنظر شريط اليونان الساحلي الى أكثر من  13670كيلومتر.

المناخ

تشمل اليونان بسبب تنوعها من الناحية الطوبوغرافية مناخات متعددة .يتبع مناخها في الجزء
األكبر منه نمط البحر األبيض المتوسط التقليدي اي لطيف و جاف صيفًا ومعتدل ممطر شتا ًء.

معلومات عامة

لغة البلد الرسمية هي اليونانية ،و عملتها هي اليورو 85% .من اليونانيين يتبعون الديانة
المسيحية األرثوذوكسية ،و يتوافقون بإنسجام تام مع أصحاب الديانات األخرى في جميع أنحاء
الدولة .المنطقة الزمنية .GMT + 2

أرقام الطوارئ العامة

الشرطة100 :
الشرطة السياحية1571 :
خدمة اإلسعاف166 :
أطباء المناوبة1016 :
المستشفيات والعيادات والصيدليات المناوبة1434 :
أرقام الطوارئ األوروبية112 :
اإلطفاء199 :
اإلسعافات األولية للسموم7793777 210 :
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Useful Info
Location

Greece is located in South Eastern Europe, south of the Balkan Peninsula, in the Eastern
Mediterranean. Impressively enough, its coastline reaches a length of more than 13,670 km.

Climate

Greece is a topographically diverse country so it has many different climates. For the most
part, the weather follows a typical Mediterranean climate pattern with nice, dry summers
and mild rainy winters.

General Information

The language spoken is Greek, and the currency is the Euro. The religion of 85% of the
population is Orthodox Christian, enjoying harmonious relationships with the other religious
groups throughout the country. Time Zone GMT + 2.

Greek Emergency Numbers

Police: 100
Tourist Police: 1571
Ambulance Service: 166
SOS Doctors: 1016
Duty Hospitals, Clinics and Pharmacies: 1434
European Emergency Number: 112
Fire Brigade: 199
Poisoning First Aid: 210 7793777

Reg. No.: 0206Ε60000125600, 0206E60000259300, 0206Ε60000408001
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