
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - OUTDOOR ACTIVITIES

1 δωμάτιο για 4μελή οικογένεια, με πρωινό, για ένα Σαββατοκύριακο στο 
Milias Camps Village στη Γραβιά Παρνασσού.  
(Η προσφορά ισχύει έως 01/12/20)

1 πακέτο διαμονής στην Τήνο στα WhiteTinos luxurious suites, στο χωριό 
Στενή.
(family room 4-6 άτομων για 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό - εκτός  Αυγούστου)

1 τριήμερο ταξίδι σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για δύο άτομα με πρωινό στην 
Ελλάδα (2 διανυκτερεύσεις)
(ημερομηνίες και τοποθεσία ορίζονται κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με 
το ταξιδιωτικό μας γραφείο)

Το Mainalon Resort προσφέρει σε 2 τυχερούς λαχνούς από 2 διανυκτερεύ-
σεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο 
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/20, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα κρα-
τήσεων για έλεγχο διαθεσιμότητας, και εκτός εορτών και αργιών.

Το Trikolonion Country Hotel προσφέρει σε 2 τυχερούς λαχνούς από 2 δια-
νυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο 
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31/12/20, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα κρα-
τήσεων για έλεγχο διαθεσιμότητας, και εκτός εορτών και αργιών.

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό, 1 διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο 
με πρωινό στο ξενοδοχείο Lazart Hotel στη Θεσσαλονίκη
Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του 2020, κατόπιν επικοινωνίας για τη 
διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου
(εκτός των περιόδων: Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, εθνικών εορτών)

Η εταιρία προσφέρει σε έναν τυχερό, 1 διανυκτέρευση σε δίκλινο δωμάτιο 
με πρωινό στο ξενοδοχείο Dolce Athens Attica Riviera 
Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του 2020, κατόπιν επικοινωνίας για τη 
διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου
(εκτός των περιόδων: Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, εθνικών εορτών)

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό, 1 δείπνο για 4 άτομα στο Above 
Rooftop Bar & Restaurant.
Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος του 2020, κατόπιν επικοινωνίας για τη 
διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου
(εκτός των περιόδων: Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, εθνικών εορτών)

2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο Nikki Beach 
Resort & SPA 5* στο Πόρτο Χέλι, κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2020. 
Εξαιρούνται οι περίοδοι: Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15/7-31/8, Αρμάτα. 

Σε συνεργασία με την εταιρεία Fast Ferries, προσφέρεται 1 δωρεάν εισιτήριο 
για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο-Νάξο με επιστροφή.
Η προσφορά περιλαμβάνει 2 άτομα και 1 Ι.Χ. επιβατικό όχημα για μετάβαση 
και επιστροφή σε έναν από τους προορισμούς και ισχύει για το έτος 2020.

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό, 2 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Junior 
Suite με θέα στη θάλασσα στο Thalatta Seaside Hotel με πρωινό σε μορφή 
μπουφέ.
Το δώρο ισχύει για το χρονικό διάστημα 03/05-11/06/2020 (εκτός 5-8/6, 
Αγίου Πνεύματος) και από 13/09-26/09/2020, κατόπιν διαθεσιμότητας και 
επικοινωνίας με το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου.
(Εξαιρούνται εορταστικές περίοδοι, αργίες και ημερομηνίες που θα πραγμα-
τοποιηθεί κάποιο event).



ΟΜΟΡΦΙΑ

Η APIVITA προσφέρει σε δύο τυχερούς λαχνούς από ένα πακέτο δώρου με 
προϊόντα περιποίησης για το πρόσωπο και το σώμα για όλη την οικογένεια.

Η εταιρεία Marigold nails and more προσφέρει σε δύο τυχερούς από ένα 
ολοκληρωμένο ημιμόνιμο μανικιούρ.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 15/2/2020 εξαιρείται η περίοδος από 14/12 εώς και 
31/12.

Η εταιρεία Le Boudoir προσφέρει σε 10 τυχερούς από ένα πακέτο
Κούρεμα-Χτένισμα αξίας 40€.

Η εταιρεία Bestcosmetic προσφέρει σε 4 τυχερούς από 1 ενέσιμη μεσοθε-
ραπεία προσώπου για λάμψη και φρεσκάδα του δέρματος.

Η εταιρεία προσφέρει σε 3 τυχερούς λαχνούς ένα πακέτο με φυσικά καλλυ-
ντικά περιποίησης προσώπου και σώματος. Μια καθημερινή συνήθεια από-
λαυσης και ευχαρίστησης που σας συναρπάζει με το ιδιαίτερα αισθησιακό 
τους άρωμα όλη μέρα!

ΠΑΡΤΙ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Προσφέρει 1 παιδικό πάρτυ 50 ατόμων.

1 παιδικό πάρτυ 250€ με 2 εμψυχωτές.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργική απασχόληση των μικρών καλε-
σμένων (20-25 παιδιά) για 3 ώρες. 

Το εστιατόριο Gardenista προσφέρει σε δέκα τυχερά ζευγάρια
20% έκπτωση στο εστιατόριο μας  
και σε ένα τυχερό ζευγάρι ένα δείπνο αξίας 80 ευρώ. 
η έκπτωση καθώς και το δείπνο ισχύει για όλες τις ώρες και ημέρες εκτός 
Παρασκευή, Σαββάτου και την περίοδο των εορτών

Η εταιρεία BUZZER BITTER προσφέρει σε 5 τυχερούς από 1 κιλό κουραμπιέδες, 
1 κιλό μελομακάρονα και 1 βασιλόπιτα

Το κρεοτεχνείο Γεωργιάδη προσφέρει σε 3 τυχερούς λαχνούς χοιρινή σπάλα 
και μπούτι μανριναρισμένα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

H Once Upon A Tart, Private Dining προσφέρει 50% έκπτωση στην προετοι-
μασία ενός γεύματος ή δείπνου (έως 15 άτομα) με παράδοση στον χώρο 
σας.

 

Tel: 6949 72 80 10
E-mail: onceuponatart7@gmail.com

Once Upon a Tart

Priva t e  Di ning

Once Upon
a Tart



ΑΘΛΗΣΗ

1 δραστηριότητα
(εκτός από Ωδείο CGS και Juventus Soccer Schools) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει το ENERGY Tower 1 με ισχύ 30W που προσφέ-
ρει κρυστάλλινο και ισορροπημένο ήχο, για οποιονδήποτε χώρο αξίας 79€. 
(Διαθέτει ασύρματη σύνδεση χάρη στην τεχνολογία Bluetooth και φινίρισμα 
από υψηλής ποιότητας ξύλο για καλύτερη ποιότητα ήχου. Συνδέστε οποια-
δήποτε συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, την τηλεόραση ή ακόμα και τον 
εξοπλισμό πολυμέσων).
Η παραλαβή θα γίνει από το κατάστημα Electroland.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν από μια προπληρωμένη κάρτα Πειραιώς Prepaid 
Gift Card αξίας 100€!

‘Εργο από τον βραβευμένο φωτογράφο τέχνης Γιώργο Κορδάκη.
ΓΙΏΡΓΟΣ

ΚΟΡΔΑΚΗΣ 

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό 1 φωτιστικό αξίας 100 €.

Η εταιρεία προσφέρει σε έναν τυχερό, δωροεπιταγή αξίας 50 €.

Η εταιρεία προσφέρει σε δύο τυχερούς από 1 πάπλωμα υπέρδιπλο. 
Η εξαργύρωση του δώρου θα γίνει από το κατάστημα ΔΙΑΦΑΝΟ στην Αγ. 
Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 451) ή στο νέο κατάστημα στο Smart Park στα 
Σπάτα.

Η εταιρεία προσφέρει μία φωτογράφιση οικίας Airbnb ή μία αεροφωτογρά-
φιση επιχείρησης στην περιοχή της Αθήνας, κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς 2019/20 κατόπιν διαθεσιμότητας.

Προσφέρει σε δύο τυχερούς από μία δωροεπιταγή αξίας 50 € στον καθένα.

Προσφέρει 1 συλλεκτικό γούρι/κόσμημα αξίας 15 € σε έναν τυχερό λαχνό.

Η κυρία Ψούχλου προσφέρει σε 2 τυχερούς λαχνούς από ένα κόσμημα με 
ημιπολύτιμους λίθους αξίας 60€ το καθένα.



ΔΙΑΦΟΡΑ

Η εταιρεία προσφέρει σε 1 τυχερό λαχνό ένα βραχιόλι ιταλικής κατασκευής 
σε ασημί 925, Brosway ITALY.

Η εταιρεία προσφέρει σε δύο τυχερούς από ένα επιχρυσωμένο γούρι 2020. 
Η παραλαβεί θα γίνει από το κατάστημα της Κηφισιάς.

Η εταιρεία προσφέρει σε 3 τυχερούς λαχνούς από μία δωροοεπιταγή αξιάς 
50€.

Το βιβλιοπωλείο προσφέρει σε δύο τυχερούς από ένα βιβλίο.
Οικογένεια Μπόλντ / για παιδάκια από 10 ετών.
Η κυρία με τις καμήλες / για παιδάκια από 5 ετών.

Η εταιρεία προφέρει σε 2 τυχερούς από 1 Pierre Cardin MILLENIUM set
(USB 32GB & ballpen) 
σε 2 τυχερούς από 1 Set of six wine glasses Bohemia Crystal with colored 
necks 
και σε 2 τυχερούς από 1 SCHWARZWOLF KANDER Schwarzwolf backpack 
for multi-day travel

Η εταιρεία προσφέρει σε 3 τυχερούς από μία δωροεπιταγή των 100 € για το 
πρόγραμμα critical thinking math

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-COACHING

Η κυρία Κλώτσα προσφέρει
σε 3 τυχερούς λαχνούς 1 δωρεαν 1:1 συνεδρία “Coaching on Personality”  
σε 3 τυχερούς λαχνούς 1 δωρεαν 1:1 συνεδρία “Coaching on Parenting”  
σε 3 τυχερούς λαχνούς 1 δωρεαν 1:1 συνεδρία “Coaching on Happiness”

ΣΟΦΙΑ
ΚΛΏΤΣΑ

Η κυρία Συγκούνα προσφέρει σε 2 τυχερούς λαχνούς από 2 ατομικές 
συνεδρίες life coaching (personal,relationship,parent coaching) αξίας 40€ 
έκαστη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ίδρύμα Μείζονος Ελληνισμού προσφέρει σε 3 τρυχερούς από 1 
οικογενική πρόσκληση για τη Θεατρική Παράσταση “Ολιβερ Τουίστ” 
του Καρόλου Ντίκενς σε απόδοση, θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία 
της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη από Σάββατο 13/01/2020 και οποιοδήποτε 
Σάββατο μέχρι το τέλος των παραστάσεων στο “ΘΕΑΤΡΟΝ”.  
Kαι σε 3 τυχερούς από 1 οικογενιακή πρόσκληση για την προβολή της 
επιλογής σας, στο “ΘΟΛΟ”.
Οι προβολές είναι διαδραστικές, ελεγχόμενες από το θεατή, και όχι στατικές.


