
W E D D I N G  B A N Q U E T

WB
• Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ 300 θέσεων
• Εξειδικευμένο προσωπικό για την υποδοχή των καλεσμένων σας 

και την εξυπηρέτηση της δεξίωσης σας
• Ειδικά διακοσμημένος χώρος υποδοχής με γαμήλια γλυκίσματα κι 

ευχετήριες κάρτες
• Ποτό υποδοχής καλεσμένων, μυστική συνταγή του Porto Palace  
• Πολυτελής διακόσμηση σε ολόλευκες ροτόντες
• Γαμήλια τούρτα κοπής με αφρώδη οίνο κατά την είσοδο του 

ζευγαριού
• Δυνατότητα γευστικής δοκιμής
• Διαμονή σε business σουίτα για την πρώτη νύχτα του γάμου σας
• Έκπληξη καλωσορίσματος στη σουίτα σας
• Privée δείπνο στη σουίτα σας πριν την είσοδο σας στο χώρο της 

δεξίωσης
• Πλούσιο πρωινό στη σουίτα την πρώτη ημέρα του γάμου σας
• Πληθώρα χώρων για την ιδανική γαμήλια φωτογράφηση σας
• Ειδικές τιμές διαμονής για τη φιλοξενία των καλεσμένων σας
• Υπηρεσία μεταφοράς για διαμένοντες καλεσμένους προς/από την 

τελετή
• Ειδικές τιμές υπηρεσίας φύλαξης παιδιών, κατόπιν συνεννοήσεως
• Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της εταιρίας στο Βόλο, 

Aegli Hotel, κατόπιν συνεννοήσεως

λίστα γάμου!
Απολαύστε την πιο προνομιακή

B A L L R O O M S  &  R O O F T O P S

Το Porto Palace Hotel διαθέτει τη μεγαλύτερη αίθουσα 
εκδηλώσεων στη Μακεδονία, την ιστορική Grand Pietra 
Hall, ιδανική επιλογή για μία ανοιχτή γαμήλια 
δεξίωση με μεγάλο αριθμό καλεσμένων.
Φιλοξενεί έως 2000 άτομα και εντυπωσιάζει
με τη μοναδική αρχιτεκτονική, την ψηλοτάβανη οροφή,
το φυσικό φως και την ιστορία της που κρατά
από το 1913.
_Επίπεδο: Ισόγειο _Μέγεθος: 1.117,60m²

Grand Pietra Hall
Κλασική και classy, η Crystal Hall είναι μία από 
τις μεγαλύτερες αίθουσες του Porto Palace Hotel, 
εξαιρετική επιλογή για γαμήλια cocktail έως 580 
ατόμων. Ισορροπεί την πολυτέλεια με την άνεση,
με ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία και “ζεστά” υλικά 
κατασκευής, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό
για μία φιλόξενη και κομψή δεξίωση γάμου.
_Επίπεδο: Ισόγειο _Μέγεθος: 345m²

Crystal Hall

Μία ευέλικτη αίθουσα του Porto Palace Hotel,
η Timber Hall είναι ιδανική για γαμήλιες δεξιώσεις 
με μικρότερο αριθμό καλεσμένων, καθώς και πολιτικών 
γάμων, με δυνατότητα προσαρμογής σε διάσταση
με εσωτερικό διαχωριστικό, το οποίο τη διπλασιάζει
ή τη χωρίζει σε δύο μέρη.
Θα τη λατρέψετε για τη minimal αισθητική
και τις ζεστές ξύλινες επιφάνειες.
_Επίπεδο: Ισόγειο _Μέγεθος: 232,40m²

Timber Hall
Η Dock Six Hall αποτελεί μία ξεχωριστή επιλογή 
αίθουσας για γαμήλιες δεξιώσεις ιδιαίτερης 
αισθητικής και μινιμαλιστικής διακόσμησης,
με installations συλλεκτικών vintage κομματιών
στους τοίχους και ατμοσφαιρικό κρυφό φωτισμό.
Συνιστάται για γαμήλια party με μικρότερο αριθμό 
προσκεκλημένων, καθώς και για εκδηλώσεις πολιτικών 
γάμων.
_Επίπεδο: Ισόγειο _Μέγεθος: 224,20m²

Dock Six Hall

Αποτελεί ένα μοναδικό λόγο να επιλέξετε τους 
καλοκαιρινούς μήνες για τη δεξίωση του γάμου σας.
Το θαυμάσιο Roof Garden του Porto Palace Hotel,
έχει design εφάμιλλο της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής 
του ξενοδοχείου και του αστικού τοπίου του Νέου 
Λιμανιού, με μαγική θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο!
_Επίπεδο: 3ος όροφος _Μέγεθος: 480m²

Γιορτάστε την πιο χαρούμενη ημέρα της ζωή σας
με μία δεξίωση στην εντυπωσιακή URSA MINOR.
Ο σύγχρονος σχεδιασμός, το υγρό στοιχείο
και το αστικό τοπίο συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό
για μία ανεπανάληπτη γαμήλια δεξίωση.
_Επίπεδο: 3ος όροφος _Μέγεθος: 392.50m²
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