
Με ηελ παξνύζα επηθνηλσλία, ζα ήζεια λα ζαο εθδειώζσ ην ελδηαθέξνλ πξαγκαηνπνίεζεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ζρνιήο ζαο ζηνλ όκηιν Aquila Hotels & 
Resorts.  

 

Ο όκηινο Aquila Hotels & Resorts απνηειείηαη από 5 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ Κξήηε κε 

πξνδηαγξαθέο θαη ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ, κεηξώληαο πνιιέο δεθαεηίεο ζηνλ ειιεληθό 

μελνδνρεηαθό θιάδν. 

 

Ωο άμηνο εξγνδόηεο ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο κε αγάπε γηα ηελ θηινμελία, αλνίγεη 

ηηο πόξηεο ηνπ ζε ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο, δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζε έλα 

επαγγεικαηηθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη πξόνδν. Ο όκηινο 

έρεη ηηκεζεί κε πνιιά δηεζλή βξαβεία από ηνπξηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη δηεζλείο ελώζεηο γηα 

ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ κε ρηιηάδεο πηζηνύο πειάηεο θαη πνιιέο δξάζεηο ζην 

ελεξγεηηθό ηνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο ηεο 

Κξήηεο.  

 

Σηόρνο ηνπ νκίινπ Aquila δελ είλαη απιώο λα θαλεί αληάμηνο ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ επηζθέπηε 

αιιά λα ηηο ππεξβεί, πάληα κε γλώκνλα ηηο ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ θαη ηελ άςνγε θαη 

άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηνπ. 

 

O όκηινο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη μελνδνρεία πέληε αζηέξσλ: 

 

 Aquila Rithymna Beach: βρίζκεηαι ζηον Αδελιανό Κάμπο ζηο Ρέθυμνο 
 

Φηιόμελν θαη εληππσζηαθό, ην μελνδνρείν Rithymna Beach ηνπ νκίινπ Aquila ραξίδεη θάζε 

ρξόλν ακέηξεηεο εκπεηξίεο ζηνπο πηζηνύο επηζθέπηεο ηνπ θαη αμέραζηεο νηθνγελεηαθέο δηαθνπέο. 

Μόιηο 7 ρικ. από ηελ πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ θαη πάλσ ζε κηα ακκνπδεξή παξαιία 500 κέηξσλ, 

μεδηπιώλεηαη ην κεγαινπξεπέο μελνδνρείν θηηζκέλν ζε 80.000 η.κ. Δηαζέηεη ζπλνιηθά 561 

δσκάηηα θαη απνηειείηαη από έλα θεληξηθό θηίξην θαη bungalows, ζνπίηεο ή βίιεο αλάκεζα ζηνπο 

θήπνπο κε ζέα ηε ζάιαζζα ή ην βνπλό εμνπιηζκέλεο κε όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο. Τα 

εζηηαηόξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο επηβεβαηώλνπλ ηελ πςειή πνηόηεηα ηεο κεζνγεηαθήο θαη 

θξεηηθήο θνπδίλαο ελώ νη εηδηθέο βξαδηέο πνπ δηνξγαλώλνληαη πιαηζηώλνπλ κνλαδηθέο γεύζεηο 

από όινλ ηνλ θόζκν. Σηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ μελνδνρείνπ ιεηηνπξγνύλ πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ 

γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο ελώ γηα δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε θαη αηειείσηε δηαζθέδαζε μερσξίδεη 

ην εηδηθά δηακνξθσκέλν παηδηθό θιακπ. 

 

 Aquila Porto Rethymno: βρίζκεηαι ζηο Ρέθυμνο 
 

Χηηζκέλν κπξνζηά ζε κηα από ηηο νκνξθόηεξεο παξαιίεο ηνπ Ρεζύκλνπ κε ζέα ην Κξεηηθό 

πέιαγνο, δεζπόδεη ην πνιπηειέο μελνδνρείν 5 αζηέξσλ Porto Rethymno. Η θαιαίζζεηε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ δέλεη αξκνληθά ην θιαζζηθό ζηπι κε ην κνληέξλν design ελώ νη ρώξνη ηνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ άλεζε θαη ηελ πςειή αηζζεηηθή ηνπο. Η ζύγρξνλε μελνδνρεηαθή κνλάδα έμη 

ζπλνιηθά νξόθσλ απνηειείηαη από 200 δσκάηηα θαη ζνπίηεο κε ππέξνρε ζέα, εμνπιηζκό 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη πνηθηιία παξνρώλ πνπ απνγεηώλνπλ ηε δηακνλή. Εθηόο από ηελ 

παξαιία ππάξρνπλ θαη 2 εμσηεξηθέο πηζίλεο θαζώο θαη κηα εζσηεξηθή όπνπ ζε ζπλδπαζκό κε 

όια ηα πξνγξάκκαηα πεξηπνίεζεο θαη ζπα πξνζθέξνπλ επεμία θαη αλαδσνγόλεζε ζην ζώκα. 

Γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο θαη όκνξθε αηκόζθαηξα πξνζθέξνπλ ηα 2 εζηηαηόξηα ηνπ 

μελνδνρείνπ κε Ιηαιηθέο, Μεζνγεηαθέο θαη Κξεηηθέο γεύζεηο. 

 

 Aquila Elounda Village: βρίζκεηαι ζηην Ελούνηα ζηον Άγιο Νικόλαο 
 

Ρνκαληηθό θαη αθαηακάρεην, παξαζέηεη ηελ απέξηηηε πνιπηέιεηα κε ραξαθηήξα 5 αζηέξσλ γηα 

δεπγάξηα πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη μεγλνηαζηάο. Χηηζκέλν κε ην 

παξαδνζηαθό πέηξηλν ζηπι θαη ηελ καγεπηηθή ηνπνζεζία ηνπ ζην θόιπν ηνπ Μηξακπέιινπ, ην 

Elounda Village δηαθξίλεηαη γηα ην δεζηό θαη αηκνζθαηξηθό ηνπ πεξηβάιινλ. Απέρεη 7 ρικ. από 

ηελ θνζκνπνιίηηθε πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη κόιηο 3 ρικ. από ην  γξαθηθό ρσξίν ηεο 

Εινύληαο. Τα 237 δσκάηηα, bungalows θαη ζνπίηεο κε ηδησηηθή πηζίλα, δηαθνζκεκέλα κε 

ηδηαίηεξν γνύζην θαη εμνπιηζκέλα κε παξνρέο πςειώλ  πξνδηαγξαθώλ εμαζθαιίδνπλ κηα άλεηε 

θαη πνιπηειή δηακνλή. Τα 4 δηαθνξεηηθά εζηηαηόξηα ηνπ μελνδνρείνπ πξνηείλνπλ επηιεγκέλεο 

γεύζεηο κεζνγεηαθήο θαη δηεζλήο θνπδίλαο, ζαιαζζηλά θαζώο θαη γλήζηα θξεηηθή θνπδίλα. Τν 

βξαβεπκέλν ζπα ηνπ μελνδνρείνπ πξνζθέξεη επεξγεηηθέο ππεξεζίεο θαη κνλαδηθά πξνγξάκκαηα 

ζαιαζζνζεξαπείαο γηα ζσκαηηθή ραιάξσζε θαη επεμία.  



 

 Aquila Atlantis Hotel: βρίζκεηαι ζηο Ηράκλειο  
 

Αγαπεκέλνο πξννξηζκόο γηα ρηιηάδεο επηζθέπηεο, επώλπκνπο θαη κε, ην θνζκνπνιίηηθν 

μελνδνρείν Atlantis Hotel έρεη γξάςεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ εδώ θαη 50 

ρξόληα. Χηηζκέλν ζε έλα από ηα πην θνκβηθά ζεκεία ηεο πόιεο κε ζέα ζην γξαθηθό ιηκάλη , κε 

ηδηαίηεξν design θαη κνληέξλα όςε κεηά ηελ αλαθαίληζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ. Οη 

πξνζεγκέλνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ πξνζδίδνπλ έλαλ αέξα αξρνληηάο θαη πνιπηειείαο κε θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ην κάξκαξν θαη ην δέξκα ζηνπο ρώξνπο ππνδνρήο. Η πνιπηέιεηα κεηαθξάδεηαη 

θαη ζηα 164 δσκάηηα θαη ζνπίηεο ηνπ μελνδνρείνπ θαιαίζζεηα δηαθνζκεκέλεο κε καξκάξηλα 

κπάληα θαη εληππσζηαθή επίπισζε ζε γήηλνπο ρξσκαηηζκνύο.  Οη γαζηξνλνκηθέο επηινγέο ηνπ 

θεληξηθνύ εζηηαηνξίνπ πξνζθέξνπλ πνηθίιεο γεύζεηο από ηελ δηεζλή θαη θξεηηθή θνπδίλα. Έλα 

από ηα κεγαιύηεξα θαη πιεξέζηεξα ζπλεδξηαθά θέληξα 1.000 η.κ. ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ μελνδνρείνπ θηινμελώληαο εθδειώζεηο επαγγεικαηηθνύ ή θνηλσληθνύ ραξαθηήξα.   

 

 Sundance Apartments & Suites Time to Smile:  βρίζκεηαι ζηο 
Κουηουλουθάρι Χερζονήζου 
 

Με πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ θαξδία ηνπ ρσξηνύ Κνπηνπινπθάξη, 29 ρικ. από ηελ πόιε ηνπ 

Ηξαθιείνπ, βξίζθεηαη ην ζύγρξνλν μελνδνρείν Sundance Apartments & Suites. Τν ζπγθξόηεκα 

εθηείλεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ Χάξαθα κε ππέξνρε ζέα ζην θόιπν ηεο Χεξζνλήζνπ ζε 

απόζηαζε κόιηο 1 ρικ . Χηηζκέλα κε παλνξακηθή νπηηθή ηα 61 δηακεξίζκαηα θαη ζνπίηεο 

δεζπόδνπλ ζε έλα όκνξθν πεξηβάιινλ κε θαηάθπηνπο θήπνπο θαη πνιύρξσκα ινπινύδηα πνπ 

απνπλέεη κηα άθξσο θηιηθή αηκόζθαηξα. Όια ηα δηακεξίζκαηα δηαθξίλνληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ρώξσλ ηνπο κε ραξνύκελνπο ρξσκαηηζκνύο θαη κνληέξλα δηαθόζκεζε ελώ 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θηινμελήζνπλ από 3 έσο 6 επηζθέπηεο. Η ηέρλε ηεο γαζηξνλνκίαο 

δηακνξθώλεηαη κε θξεηηθή/κεζνγεηαθή δηαηξνθή ρξεζηκνπνηώληαο αγλά ηνπηθά πξντόληα θαη 

θξέζθα θξνύηα ή ιαραληθά πνπ παξάγνληαη ζην θήπν ηνπ μελνδνρείνπ. 

 

Οη εηδηθόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξαθηηθή άζθεζε είλαη: 

 

 Τεσνικόρ Τοςπιζηικών Μονάδων και Επισειπήζεων Φιλοξενίαρ (Υπηπεζία 

ςποδοσήρ - Υπηπεζία οπόθων - Εμποπεςμαηογνωζία) 

 Τεσνικόρ Μαγειπικήρ Τέσνηρ - Απσιμάγειπαρ (Chef) 

 

Θα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε εάλ ζα ζαο ελδηέθεξε ε ζπλεξγαζία κε ηνλ όκηιν Aquila Hotels 

& Resorts κε αληηθείκελν ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζαο ώζηε λα κειεηήζνπκε από 

θνηλνύ ηελ πινπνίεζε απηήο.  

 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, παξαθαιώ όπσο επηθνηλσλήζεηε καδί καο ζην e-mail 

hrassist.aq@aquilahotels.com ή στο τηλέφωνο: 2831074052 

 

Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν ζαο εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε είκαη ζηελ δηάζεζε ζαο. 
 

Με εθηίκεζε, 
 

Ioannis Doulgerakis 
Human resources Dept. 
Aquila Hotels & Resorts 

 

 
P.O. Box 181, Adelianos Kambos, GR – 74 100, Rethymno – 

Crete 

+30 2831 074 052,  +30 2831 071 939 

info@aquilahotels.com,  www.aquilahotels.com 

 

mailto:hrassist.aq@aquilahotels.com
mailto:info@aquilahotels.com
../../../../../it.rb/Desktop/www.aquilahotels.com
http://www.aquilahotels.com/

