
 

“ 1st   COUPLES RETREAT “ , 12 – 15 Mαϊου 2017 

             

To Aigis Suites, σε συνεργασία με τις 

 κα Τζ. Θανοπούλου  και Δρ.Κ. Αθανασίου    

διοργανώνουν  το  

1ο βιωματικό σεμινάριο για ΖΕΥΓΑΡΙΑ με θέμα  

«Ξανα….Ερωτευτείτε»! 
Σε ποιους απευθύνεται:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ζευγάρια (παλιά και καινούρια) που 
ενδιαφέρονται να ενδυναμώσουν την σχέση τους.  

Τι θα κερδίσετε από το 3ήμερο Βιωματικό Σεμινάριο:  

Οι συμμετέχοντες θα έχετε την ευκαιρία να: 

 Έρθετε κοντά ο ένας τον άλλον. 
 Ανακαλύψετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας,                               

όπως και του συντρόφου τους.  
 Μοιραστείτε και να «ακούσετε» ο ένας τον άλλον. 
 Βρείτε και να θυμηθείτε τα δυνατά σημεία της σχέσης σας.  
 Ξεμπλοκάρετε τυχόν εμπόδια στη σχέση σας. 
 Συνειδητοποιήσετε το κοινό σας όφελος.  
 Διασκεδάσετε μαζί με τον σύντροφό σας.  

Εισηγήτριες: 

Τζίνα Θανοπούλου (EDM, MA, Harvard University): Σύμβουλευτική Ψυχολόγος 
με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Οικογένειας & Ζευγαριών και στη Γυναικεία 
Ψυχολογία. Βραβευμένη από την UNESCO για την προσφορά της.  

Δρ. Κατερίνα Αθανασίου: Πιστοποιημένη Συστημική Σύμβουλος     
οικογενειακής θεραπείας και Θεραπείας Ανθρωπίνων Συστημάτων. 
Ειδική σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενήλικες, προσωπικής 
και επαγγελματικής ανάπτυξης και ολιστικής ενίσχυσης ευεξίας. 



 

 

 

 

Ένα μοναδικό Δώρο για τον Εαυτό σας και την Σχέση σας!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       1st Couples Retreat  

12-15 Μαϊου 
Τι περιλαμβάνει: 

Ένα full 3ήμερο πρόγραμμα, από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή 
βράδυ: 

 Διαμονή 2 διανυκτερεύσεις σε Superior Suite  για κάθε ζευγάρι, με πρωϊνό. 
 Ρομαντικό δείπνο την Παρασκευή βράδυ. 
 Love Party με open bar το Σάββατο το βράδυ, με εκπλήξεις και πολλά 

παιχνίδια! 
 10 ώρες βιωματικό σεμινάριο σχέσεων με προβολή βίντεο, ασκήσεις και 

παιχνίδια για ζευγάρια.  
 Lunch break, Coffee breaks, Brunch την Κυριακή. 
 30’ θεραπεία spa για τον κάθε έναν. 

Έναρξη:  Παρασκευή 12/5/2017  στις  18.00  

Λήξη:  Κυριακή 15/5/2017 στις 14.00  

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών: Μέχρι 8 ζευγάρια με διαμονή εντός 
ξενοδοχείου & μέχρι 5 ζευγάρια με διαμονή εκτός.  

Πληροφορίες – Κρατήσεις: AIGIS SUITES SUNSET BAR & SPA, Βουρκάρι Κέα,  

22880 21825,  www.aigisuites.com  

http://www.aigisuites.com/

