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Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε επικοινωνήστε με: 
Κα. Κατερίνα Χρυσικοπούλου / Marketing Director / email: marketing@capsis.gr 
Κεντρικά Γραφεία/Πωλήσεις - Marketing: 
Capsis Hotels & Resorts 
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 86, Αθήνα 11528 Ελλάδα  
Tel. +30 210 6142083-7 Fax +30 210 6142072 
website: www.capsis.com 
 
           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ξενοδοχείο OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort  

βραβεύεται διπλά στην απονομή βραβείων 

2019 Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια μιας όμορφης τελετής στην ειδυλλιακή Λίμνη Βουλιαγμένης, τα διεθνή βραβεία 

2019 Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA), γνωστά και ως “Oscars of 

Luxury”, βράβευσαν τις φετινές σπουδαιότερες εταιρείες και υπηρεσίες της παγκόσμιας τουριστικής 

βιομηχανίας. 
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Το OUT OF THE BLUE, το Capsis Elite Resort τιμήθηκε δύο φορές στην ίδια νύχτα: Το ξενοδοχείο 

κέρδισε για τρίτη συνεχόμενη φορά το Signum Virtutis για τη κατηγορία Seven Star Best Hotel & 

Resort στην Ελλάδα, ενώ παρέλαβε επίσης το βραβείο Seven Stars Wedding Resort, μια μεγάλη 

διεθνής αναγνώριση της αφοσίωσης της εταιρείας στη προσφορά υψηλότατου επιπέδου φιλοξενίας 

και αποκλειστικών υπηρεσιών. 

Φέτος τα βραβεία φιλοξενήθηκαν στη μοναδική λίμνη Βουλιαγμένης, όπου οι παρευρισκόμενοι 

συναντήθηκαν κάτω από το επιβλητικό βραχώδες ανάγλυφο της λίμνης από νωρίς το βράδυ, για να 

γνωριστούν και να δικτυωθούν. Τη δεξίωση κοκτέιλ ακολούθησε το gala δείπνο με εξαιρετικά 

απολαυστικά πιάτα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τα βραβεία και η ψυχαγωγία της 

βραδιάς. Καλεσμένοι από περισσότερες από 30 διαφορετικές χώρες έφθασαν για να λάβουν τα 

βραβεία τους, με ηγέτες του τομέα του τουρισμού και πολυάριθμους VIP ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ: 
Το OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort είναι ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων, 

χτισμένο σε μια ιδιωτική χερσόνησο περιτριγυρισμένη από έναν πλούσιο Βοτανικό Κήπο 167 

στρεμμάτων, προσφέροντας μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 20 λεπτά από την 

πόλη και το διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου και δίπλα στο παραδοσιακό ψαροχώρι της Αγίας 

Πελαγίας. Για όσους επιζητούν να συνδυάσουν την ομορφιά των ελληνικών νησιών και την απόλυτη 

πολυτέλεια, αυτό το ξενοδοχειακό συγκρότημα προσφέρει στους επισκέπτες 3 ξενοδοχειακές 

συλλογές από δωμάτια με διαφορετικό στυλ και δυνατότητες διαμονής, από οικογενειακά bungalows 

έως και βίλλες με ιδιωτικές πισίνες.  

Το κόνσεπτ «Everlasting Euphoria» αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στην Ευεξία, προσφέροντας μια 

γκάμα από προσεκτικά επιλεγμένες θεραπείες χαλάρωσης, ομορφιάς και αντιγήρανσης, καθώς και 

προγράμματα διατροφής και αποτοξίνωσης. Το OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort είναι ένας 

εξαιρετικός προορισμός για γάμους, καθώς οι βοτανικοί κήποι του θέρετρου και η εκπληκτική θέα 

στη θάλασσα σε συνδυασμό με την εμπειρία και την αφοσίωση της ομάδας διοργάνωσης κάνουν 

κάθε στιγμή ενός γάμου μια πολύτιμη ανάμνηση. 
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