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Καλοκαιρινές Διακοπές!

Manessis!
Είστε έτοιμοι; Εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι να σας ταξιδέψουμε και αυτό το Καλοκαίρι, με τις καλύτερες προδιαγραφές - και την
ποιότητα Manessis.
Έτοιμοι έγκαιρα, για να έχετε το χρόνο να επιλέξετε που θα κάνετε διακοπές, έξω και μακριά από την καθημερινότητα. Οι προορισμοί
που σας προτείνουμε είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα, δοκιμασμένοι αλλά και ανανεωμένοι. Σας τους ετοιμάσαμε με τη γνωστή
φροντίδα και την εγγύηση της Manessis, αλλά και με επιπλέον ιδέες για σας, ανάλογα με τις επιθυμίες σας…
Δηλαδή, ενώ εμείς σας ετοιμάσαμε τα πάντα για άνετες και ωραίες διακοπές, σας προτείνουμε να κάνετε και εσείς τις δικές σας
επιλογές. Να αφεθείτε απλά στην άνεση των προορισμών μας, είτε να εξατομικεύσετε αυτές τις διακοπές σας, με βάση τις δικές σας
επιθυμίες. Π.χ. σας ενδιαφέρουν τα Φεστιβάλ; Βρείτε εκείνο που προκαλεί το ενδιαφέρον σας και επιλέξτε τον προορισμό σας. Σας
ενδιαφέρουν κάποια Μουσεία; Μουσικές εκδηλώσεις; Θεατρικές παραστάσεις; Τι άλλο;
Ότι κι αν σας ενδιαφέρει, αναζητήστε τις πληροφορίες από τους αντίστοιχους Φορείς και τους Δήμους - και ταιριάστε τις επιλογές
σας με τους ωραίους προορισμούς και τα καλύτερα ξενοδοχεία μας που σας περιμένουν.
Έχετε, αρκετές επιλογές. Είτε να δώσετε στις διακοπές σας τη δική σας πινελιά, είτε απλά να αφεθείτε στον ήλιο και στη θάλασσα, το
καλό φαγητό, στο αγαπημένο σας βιβλίο, στις χαλαρές ώρες ή στη νυχτερινή σας διασκέδαση. Αν το σκεφτείτε λίγο, οι συνδυασμοί
είναι πολλοί!
Ότι κι αν επιλέξετε, εμείς σας εξασφαλίσαμε τα πάντα, για να περάσετε τέλεια.
Μπορείτε να τα πληροφορηθείτε όχι μόνο από το έντυπο αυτό, όχι μόνο από το καινούργιο site μας www.manessistravel.gr,
που θα σας βοηθήσει σημαντικά, αλλά και από τα 4 γραφεία μας, που μας φέρνουν πιο κοντά, σε ολόκληρη την Αττική. Σε μια
διαπροσωπική σχέση που ποτέ δεν εγκαταλείψαμε, ανεξάρτητα από την διαρκή «ιντερνετική» μας αναβάθμιση.

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι
και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.
Και περισσότεροι ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ!

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΚΑΙ Κ Α Λ Ε Σ Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ !!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

SUMMER
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Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, ότι στις αναγραφόμενες τιμές μας δεν
περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν. 4389/2016, ανά
ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/σουίτας, που ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση:
Ξεν/χειο 3*: € 1,50, Ξεν/χειο 4*: € 3,00, Ξεν/χειο 5*: € 4,00 και βάση του
νόμου, καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής, μέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου του
υπουργείου οικονομικών, του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου
ή άλλου φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί
αναλόγως.

Περιεχόμενα
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5*,
4-5
Σκαφιδιά Ηλείας
8-9
AKS PORTO HELI 4*,
Πόρτο Χέλι Αργολίδα
10 - 11 PORTO RIO 4*, Ρίο Αχαΐα
12 - 13 ALKYON RESORT 5*, Βραχάτι Κορινθίας
26 - 27 BELLE HELENE 3*Sup, Βαθύ Γύθειο
28 - 29 ELITE CITY HOTEL 4*, Καλαμάτα
34 - 35 Ξενοδοχεία GRECOTEL:
Filoxenia Hotel 4*, Καλαμάτα
Ilia Palms 4*, Κυλλήνη Ηλεία
Olympia Riviera Thalasso 5*,
Κυλλήνη Ηλεία
Olympia Oasis 4*, Κυλλήνη Ηλεία
Casa Marron 4*, Λακόπετρα Αχαΐα
61
Aks Hinitsa Bay 4*Sup,
Χινίτσα Αργολίδα
62
Asteria Hotel 4*, Τολό Αργολίδα
62
Pappas Hotel 3*, Λουτράκι
62
Ionian Beach 3*, Λακόπετρα Αχαΐα
63
Barcelo Hydra Beach 5*,
Ερμιόνη Αργολίδα
64
Nautica Bay 3* Sup,
Πόρτο Χέλι Αργολίδα
65
The Westin Resort Costa Navarino,
Πύλος Μεσσηνία
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
AMARONDA RESORT & SPA 4*,
6-7
Ερέτρια Εύβοια
24 - 25 MIRAMARE HOTEL 4*, Ερέτρια Εύβοια
54
Negroponte Resort 5*, Ερέτρια Εύβοια
54
Xenia Poros Image 4*, Νεώριο Πόρος
ΘΡΑΚΗ
14 - 15 RAMADA PLAZA THRAKI 5*,
Αλεξανδρούπολη
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
16 - 17 ATHOS PALACE 4*,
Καλλιθέα Χαλκιδική
18 - 19 DION PALACE 5*, Λιτόχωρο Πιερίας
51
Theophano Imperial 5*,
Καλλιθέα Χαλκιδική
51
Pallini Beach Hotel 4*,
Καλλιθέα Χαλκιδική
52 - 53 MIRAGGIO THERMAL SPA 5*,
Παλιούρι Χαλκιδική

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
20 - 21 DOLPHIN BAY 4*, Γαλησσάς Σύρος
22 - 23 TINOS BEACH 4*, Κιόνια Τήνος
30 - 31 PORTO PAROS HOTEL 4*,
Κολυμπήθρες Πάρος
32
Kavuras Village 4*,
Στελίδα, Αγ.Προκόπιος Νάξος
33
Aphrodite Beach Hotel 4*,
Καλαφάτη Μύκονος
64
Ios Palace Hotel 4*, Μυλοπότας Ίος
64
Levantes Ios Hotel 3*, Μυλοπότας Ίος
66
Koufonisia Hotel & Resort 4*,
Κουφονήσια
67
Golden Milos Beach Hotel 4*,
Προβατάς Μήλος
67
High Mill Hotel 3*, Παροικιά Πάρος
68
Naxos Resort 3*,
Άγιος Γεώργιος Νάξος
68
Kouros Hotel 4*,
Στελίδα, Αγ.Προκόπιος Νάξος
ΚΡΗΤΗ
36 - 37 AVRA IMPERIAL 5*,
Κολυμπάρι Χανιά
38
Galini Sea View 5*, Αγ. Μαρίνα Χανιά
39
Asterion Hotel 5*, Πλατανιάς Χανιά
39
Aquila Rythimna Beach 5*,
Αδελιανός Κάμπος Ρέθυμνο
40
Iolida Beach 5*, Αγ. Μαρίνα Χανιά
40
Rethymno Mare Hotel 5*,
Σκαλέτα Ρέθυμνο
41
The Royal Blue 5*, Πάνορμος Ρέθυμνο
42 - 43 Ξενοδοχεία SUNSHINE:
Sunshine Crete Village 4*, Ιεράπετρα
Sunshine Crete Βeach 5*, Ιεράπετρα
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
42 - 43 Sunshine Rhodes Hotel 4* Sup,
Ιαλυσός Ρόδος
44 - 45 LA MARQUISE RESORT 5*,
Καλλιθέα Ρόδος
46
Rodos Palace 5*, Ιξιά Ρόδος
47
Esperides Beach Hotel 4*,
Φαληράκι Ρόδος
48
Amada Colossos Resort 4* Sup,
Φαληράκι Ρόδος
49
Alimounda Mare 5*, Πηγάδια Κάρπαθος
49
Patmos Aktis Suites 5*, Γροίκος Πάτμος
49
Silver Beach 2* Sup, Γροίκος Πάτμος

Διακοπές στην Ελλάδα
ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
50
Lemnos Village 4*, Πλατύ Λήμνος
50
Samothraki Beach 3*,
Μακρυλίες Σαμοθράκη
50
Royal Paradise 5*, Πότος Θάσος
ΣΠΟΡΑΔΕΣ
68
Skopelos Village 5*, Σκόπελος
69
Skiathos Palace 4*,
Κουκουναριές Σκιάθος
69
Skiros Palace 4*, Γυρίσματα Σκύρος
69
Ammos Hotel, Μαγαζιά Σκύρος
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
42 - 43 Sunshine Corfu Hotel & Spa 4* Sup,
Νησσάκι Κέρκυρα
55
Elea Beach 4*Sup, Δασσιά Κέρκυρα
55
Livadi Nafsika 3*, Δασσιά Κέρκυρα
56
Lesante Hotel and Spa 5*,
Τσιλιβί Ζάκυνθος
56
Mabely Grand Hotel 5*, Καμπί Ζάκυνθος
56
Medirerranee 4*, Λάσση Κεφαλονιά
57
Apollonion Resort 5*,
Ληξούρι Κεφαλονιά
58
Ionian Blue 5*, Νικιάνα Λευκάδα
58
Kythea Resort 4*, Αγ.Πελαγία Κύθηρα
ΗΠΕΙΡΟΣ
59
Sivota Diamond 5*, Σύβοτα
59
Across Aqua Oliva 4*,
Αγ. Παρασκευή Σύβοτα
60
Epirus Palace 5*, Ιωάννινα
71 - 79

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΡΜΑΤΑ & ΣΠΕΤΣΕΣ - ΚΥΘΗΡΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΡΟΔΟΣ
ΚΕΡΚΙΝΗ & ΜΠΑΝΣΚΟ
ΙΚΑΡΙΑ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ & ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ - ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΣΚΥΡΟΣ
ΠΗΛΙΟ & ΣΚΙΑΘΟΣ - ΠΑΡΟΣ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
80 - 81 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ - ΑΙΓΙΝΑ
ΔΕΛΦΟΙ & ΙΤΕΑ - ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
82 - 83 Όροι συμμετοχής
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ALDEMAR OLYMPIAN
VILLAGE
FAMILY BEACH RESORT 5* DELUXE
ΣΚΑΦΙΔΙΑ - ΗΛΕΙΑ

PREMIUM ALL INCLUSIVE
Πλούσιο πρωινό μπουφέ Αμερικανικού τύπου (07:30-10:30), Μεσημεριανό* μπουφέ (12:30-14:30) και
Βραδυνό μπουφέ** (19:00-21:30) με σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, dressings, κύρια πιάτα, pizza,
show cooking, επιλογή από επιδόρπια, παγωτά, φρέσκα φρούτα και γλυκά. Συμπεριλαμβάνονται
ελεύθερα, σερβιριζόμενα ποτά: Αναψυκτικά, Xυμοί (όχι φρέσκοι), Μπύρα, Νερό και τοπικό Κρασί.
* Εναλλακτικά, Μεσημεριανό Self Service (12:30-16:00), με ίδιες παροχές.
** Παιδικό μπουφέ: Συμπληρωματικό του κυρίως μπουφέ.

ποτά. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Επώνυμες και γαλλικές Σαμπάνιες, γαλλικό Cognac & premium
Brandies, premium ποτά όλων των ειδών (π.χ: Whisky black label, Bombay gin, Elit Vodka, κλπ).*
Όλα τα ποτά σερβίρονται σε μερίδες. Πλην του Κεντρικού Μπαρ, τα υπόλοιπα λειτουργούν με self
service.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Απογευματινό πρόγραμμα από την ομάδα ψυχαγωγίας - Εκδηλώσεις στο υπαίθριο
αμφιθέατρο του ξενοδοχείου (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) - Water polo - Bελάκια 2 εναλλακτικά A LA CARTE ΔΕΙΠΝΑ: Οι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν σε ένα Γυμναστική, αερόβια γυμναστική, step - Γυμναστική στο νερό - Επιτραπέζια παιχνίδια - Παιχνίδια
από τα 2 πιο κάτω Εστιατόρια, δύο φορές στη διάρκεια 7 ημερών διαμονής. Στην άφιξη δίνεται το στο νερό - Παιχνίδια, Quiz, Bingo - Διαγωνισμοί χορού - Διάφοροι άλλοι διαγωνισμοί.
ανάλογο voucher: Ιταλικό Εστιατόριο «ARTEMIS» & Ελληνική Ταβέρνα «ABELIONA». Ισχύει μετά από
κράτηση, η οποία γίνεται βάσει διαθεσιμότητας, 1 μέρα πριν το δείπνο. Mενού με 4 προκαθορισμένα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
πιάτα. Συμπεριλαμβάνονται: Τοπικό κρασί, εμφιαλωμένη μπύρα, Νερό, αναψυκτικά, brandy Metaxa, Κατά το δείπνο σε όλα τα εστιατόρια ισχύει dress code (δεν επιτρέπονται σορτς, μπλούζες χωρίς
ούζο, ρακί (σερβιριζόμενα).
μανίκια, T-shirts, μαγιό κ.λ.π.). • Είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να φορούν το βραχιόλι Αll-Inclusive
προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Σε περίπτωση απώλειάς του, είναι απαραίτητη η άμεση ενημέρωση
5 BARS *(Καθημερινά 18:00-24:00): ΚΕΝΤΡΙΚΟ BAR, BEACH BAR «KIOSKI», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ της Υποδοχής, για να δοθεί ένα νέο, με αντίστοιχη χρέωση. • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ
«DOLPHIN», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «FONTANA», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «PELAGOS»: Καφές φίλτρου, από ανηλίκους. • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων, μπαρ και
εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (μόνο λοιπών εγκαταστάσεων. • Ορισμένα απο τα παραπάνω τμήματα ή υπηρεσίες, μπορεί να λειτουργούν
συμπυκνωμένοι),κοκτέιλ καταλόγου, Metaxa, ούζο, ρακί, προκαθορισμένα επώνυμα αλκοολούχα περιοδικά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. • Λήξη προγράμματος Premium All Inclusive 24:00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

CORNER

@ OLYMPIAN VILLAGE Mini Club

Ένας επίγειος παράδεισος και για τους μικρούς μας φίλους γεμάτος παιχνίδια!
Δραστηριότητες όλων των ειδών και mini club με ειδικό προσωπικό για την επίβλεψη των
μικρών μας καλεσμένων, που θα βιώνουν τη διασκέδαση σε όλο της το μεγαλείο. Εξωτερικές
παιδικές πισίνες με νεροτσουλήθρες, o φίλος μας ο «Aldy» με τα mini clubs του και τα mini
buffets καθώς και 2 παιδότοποι, αποτελούν μερικά από τα κομμάτια που θα χτίσουν τις
τέλειες διακοπές των παιδιών σας.
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OLYMPIA: Το κεντρικό εστιατόριο, με πανδαισία χρωμάτων από λεπτές
και εκλεκτές buffet δημιουργίες.
MARINA CLUB: Το gourmet εστιατόριο, με εξαίσια κουζίνα αλά Γαλλικά.
ARTEMIS: Το a la carte Ιταλικό εστιατόριο,προσφέρει παραδοσιακά
Ιταλικά menu.
SPECIAL NΥΧΤΑ με Μεσογειακό άρωμα... στο Olympia (Δευτέρα 19:00-21:30)
SPECIAL NΥΧΤΑ αλά Ιταλία... στο Olympia (Τετάρτη 19:00-21:30)

H Aldemar ανανεώνεται και μας εκπλήσσει...
Το πολυτελές Οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με ιδιαίτερα
φροντισμένους κήπους και με μια πανέμορφη χρυσή αμμουδιά σας περιμένει για
ονειρικές διακοπές... είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες
αμμουδιές, ένας επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους - για όλη την
οικογένεια. Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε μια περιοχή γεμάτη από
μνήμες, αρχαίους ναούς και μοναστήρια ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα
χτισμένο πάνω στη θάλασσα. Ένας ιδανικός προορισμός για να φιλοξενήσει το δικό σας,
καλοκαιρινό σκηνικό διακοπών.
Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, Internet στον χώρο της Υποδοχής / κοινόχρηστους χώρους και πολλές επιλογές
διαμονής, από: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ & BUNGALOWS ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα δωμάτια αυτά (μερικά με
ενδιάμεση πόρτα), είναι εξοπλισμένα με (standard παροχές): διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια πολυθρόνακρεβάτι. Με μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγενθυντικό καθρέφτη, Δορυφορική τηλεόραση
με μουσικά κανάλια, απευθείας τηλέφωνο, ψυγείο, Mini bar (κατόπιν ζήτησης / extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και
επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα. BUNGALOW ME KOINH ΠΙΣΙΝΑ ή ΜΠΡΟΣTΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ή ΔΙΚΛΙΝΟ ME ΚΟΙΝΗ
ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: Αυτά τα bungalows έχουν τις δικές τους ξαπλώστρες και άμεση πρόσβαση στην
κοινή / ιδιωτική πισίνα και τις standard παροχές. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι Villas (43
m²) προσφέρουν θέα στον κήπο και διαθέτουν ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard
παροχές. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα οικογενειακά δωμάτια (47 m²) διαθέτουν διπλό
κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια πολυθρόνα-κρεβάτι και τις standard παροχές. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι
Villas (63 m²) διαθέτουν ιδιωτικές ξαπλώστρες με άμεση πρόσβαση στην κοινή - ιδιωτική πισίνα, ένα υπνοδωμάτιο και
ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές.

Τιμή δωματίου ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή
ALDEMAR OLYMPIAN
1/7-22/7 &
23/5-1/5
1/6-30/6
23/7-25/8
26/8-11/9
VILLAGE VILLAS
Ελάχιστη διαμονή νύχτες:
4
4
5
5
Family Villa 43m2 κήπος
189
232
271
353
Family Villa 43m2 μοιραζ πισίνα
215
258
308
405
Family KK 47m2 θέα θάλασσα
204
248
299
376
Family Villa 63m2 μοιραζ πισίνα
229
274
322
430
Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 30 ανά διανυκτέρευση.
Επιβάρυνση για all inclusive (μέχρι τις 30/4) ανά διανυκτέρευση: € 20 ο ενήλικος, € 10 το παιδί ως 12 ετών.
Οι τιμές από 5 νύχτες και πλέον συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

23/5-31/5 & 1/6-30/6 & 23/5-31/5 & 1/6-30/6 & 1/7-22/7 &
23/5-31/5 & 1/6-30/6 & 1/7-22/7 &
23/7-25/8
23/7-25/8
25/9-22/10 12/9-24/9 25/9-22/10 12/9-24/9 26/8-11/9
25/9-22/10 12/9-24/9 26/8-11/9

Δίκλινο KK Promo θέα
205
255
288
367
--403
499
--κήπος
Δίκλινο Bglw κήπος
215
277
303
394
452
565
422
537
623
775
Δίκλινο Bglw θάλασσα
246
308
342
432
507
599
475
594
693
823
Δίκλινο Bglw μοιραζ. πισίνα 284
339
393
473
533
703
546
647
729
965
Δίκλινο Bglw μοιραζ. πισίνα
292
360
402
498
548
714
557
685
750
975
Sea Front
3ο άτομο
-30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών *
75
75
120
120
120
120
170
170
170
170
Μονόκλινο Bglw κήπος
330
425
468
597
685
875
647
832
957
1207
Από τις τιμές 3 διανυκτερεύσεων εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (25-28/5)
* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.

3 νύχτες

5 νύχτες

23/5-31/5 & 1/6-30/6 & 23/5-31/5 & 1/6-30/6 & 1/7-22/7 &
25/9-22/10 12/9-24/9 25/9-22/10 12/9-24/9 26/8-11/9

7 νύχτες
23/7-25/8

23/5-31/5 & 1/6-30/6 & 1/7-22/7 &
25/9-22/10 12/9-24/9 26/8-11/9

23/7-25/8

256

306

373

452

--

--

522

618

--

--

266
297
335

328
359
390

388
427
478

479
517
558

537
592
618

650
684
788

541
594
665

656
713
766

742
812
848

894
942
1084

343

411

487

583

638

799

676

804

869

1094

-30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
27
27
45
45
45
45
63
63
63
63
102
102
165
165
165
165
233
233
233
233
381
476
553
682
770
960
766
951
1076
1326
* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την
αποδοχή του γονέα.

Οι τιμές από 5 νύχτες και πλέον συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
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AMARONDA
ERETRIA
RESORT & SPA 4*
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ

Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa σας υποδέχεται
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και εγγυάται να σας προσφέρει κορυφαίες
υπηρεσίες, άψογη εξυπηρέτηση που θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη σας. Εδώ η
άνεση και η πολυτέλεια συνδυάζονται τόσο αρμονικά, που θα σας εμφυσήσουν
από την πρώτη στιγμή μια πρωτόγνωρη αίσθηση ηρεμίας.
Στο Amaronda Resort & Spa θα βρείτε μία υπέροχη ιδιωτική αμμώδη παραλία,
ενώ η μαγευτική θέα στη θάλασσα θα σας προσφέρει τις πολύτιμες στιγμές
ξεκούρασης που τόσο αναζητάτε. Εάν θέλετε να βυθιστείτε σε μία αίσθηση πλήρους
χαλάρωσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου.
Στις εγκαταστάσεις μας παρέχονται δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, που θα
σας ενθουσιάσουν. Διασκεδάστε ενώ απολαμβάνετε ένα δροσιστικό ρόφημα στο
μπαρ, ενώ τα παιδιά σας μπορούν να επιδοθούν σε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού
στο mini club μας. Εξερευνήστε τις γαστριμαργικές σας επιθυμίες στα εξαίσια
εστιατόριά μας, όπου σερβίρουμε ελληνική, μεσογειακή και διεθνή κουζίνα,
καθώς και χορτοφαγικά γεύματα.
Ετοιμαστείτε να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία σ’ ένα ονειρικό σκηνικό,
επιλέγοντας για τη διαμονή σας είτε ένα από τα εκλεπτυσμένα μας δωμάτια με
ιδιωτικό μπαλκόνι και απεριόριστη θέα στη θάλασσα, που βρίσκονται στο κεντρικό
κτίριο, είτε ένα από τα άνετα και ευρύχωρα bungalows.
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… το νέο αγαπημένο σας!
Το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa είναι χτισμένο σ’ ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία της Εύβοιας, στην Ερέτρια, στις όχθες του κόλπου Μαλακώντα,
έναν διαχρονικά αγαπημένο παραθαλάσσιο προορισμό, ιδανικό να σας χαρίσει τις πιο ξεκούραστες διακοπές που μπορείτε να φανταστείτε. Η Εύβοια είναι
το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και μπορεί να καυχιέται για την πολυποίκιλη φυσική ομορφιά της, που θα γοητεύσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό
επισκέπτη. Το βόρειο τμήμα του νησιού είναι καταπράσινο, με ολάνθιστα τοπία και κάποιες κρυφές οάσεις, όπως καταρράκτες, ενώ το νότιο μέρος είναι
κυρίως γνωστό για τις εκπληκτικές παραλίες του. Η Ερέτρια βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στη μέση ακριβώς των δυο αυτών κομματιών γης,
προσφέροντας στον επισκέπτη το καλύτερο μέρος από το καθένα.
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Διαθέτει 157 εκλεπτυσμένα δωμάτια στο κεντρικό κτήριο και σε κομψά bungalows στο ισόγειο του συγκροτήματος. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική
τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο, μίνι
ψυγείο, δωρεάν wifi, μπαλκόνι ή βεράντα. Ακόμα υπάρχουν οικογενειακά δωμάτια,
επικοινωνούντα (connecting), bungalows με μοιραζόμενη πισίνα, καθώς και δύο
σουίτες με ιδιωτική πισίνα.

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ:
Διαθέτει κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα στην παραλία (a la carte), μπαρ στην πισίνα και
στην παραλία, πισίνα και παιδική πισίνα (με γλυκό νερό), αμμώδη ιδιωτική παραλία
με ξαπλώστρες και ομπρέλες, παιδική χαρά, Kids club για παιδιά 3 έως 10 ετών, δύο
γήπεδα tennis, γήπεδο basket, 5x5, beach volley, bocce, δωρεάν wifi, γωνία internet,
mini market, ΑΤΜ, κέντρο ευεξίας, κομμωτήριο παρεκκλήσι, αίθουσα συσκέψεων,
υπαίθριο χώρο πάρκινγκ.

Τιμή κατ άτομο με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά
(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)
2 νύχτες
11/9-24/10

3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

28/5-10/7 & 11/7-20/7 & 28/5-10/7 & 11/7-20/7 &
28/5-10/7 & 11/7-20/7 &
21/7-25/8
21/7-25/8
11/9-24/10 26/8-10/9 11/9-24/10 26/8-10/9
11/9-24/10 26/8-10/9

Δίκλινο ΚΚ Comfort GV
113
169
199
Δίκλινο ΚΚ Comfort SSV
120
178
216
Δίκλινο ΚΚ Comfort SV
127
188
232
Δίκλινο Superior Bungalow GV
138
205
232
Δίκλινο Superior Bungalow Sharing Pool 172
248
280
Δίκλινο Deluxe Bungalow Sea Front
172
248
280
Δίκλινο KK Suite 1 χώρου SV
229
330
355
Δίκλινο Bungalow Suite 2 χώρων
258
364
399
3ο άτομο ****
-30%
-30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών *
-50%
-50% -50%
4ο άτομο ως 12 ετών σε Suite **
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
5ο άτομο ως 12 ετών σε Bglw Suite *** -80%
-80% -80%
Μονόκλινο ΚΚ ΑΜΕΑ GV
163
242
285

266
279
293
320
399
399
533
600
-30%
Δωρεάν
-50%
Δωρεάν
-80%
375

315
329
342
368
440
440
548
620
-30%
Δωρεάν
-50%
Δωρεάν
-80%
450

368
379
394
417
483
483
595
675
-30%
Δωρεάν
-50%
Δωρεάν
-80%
545

368
385
403
435
527
527
679
757
-30%
Δωρεάν
-50%
Δωρεάν
-80%
520

435
452
469
502
595
595
747
838
-30%
Δωρεάν
-50%
Δωρεάν
-80%
617

499
519
537
570
665
665
815
925
-30%
Δωρεάν
-50%
Δωρεάν
-80%
754

* Σε δωμάτιο Comfort σε κουκέτα, σε Superior & Deluxe σε διπλό καναπέ κρεβάτι.
** Σε Suite κεντρικού κτιρίου ή bungalow. - *** Μόνο σε Bungalow Suite.
**** 3ο άτομο ενήλικο σε Bungalows ή Suites. Σε Comfort (KK), υπό προϋποθέσεις, ζητήστε μας πληροφορίες.
GV: θέα κήπο - SSV: πλευρική θέα θάλασσα - SV: θέα θάλασσα
Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά ως 12 ετών που επιθυμούν 2 επικοινωνούντα (connecting) ή διπλανά
δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%. Σε αυτή την περίπτωση, 3ο παιδί ως 12 ετών είναι δωρεάν.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις τις 31 Μαΐου.
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AKS PORTO HELI
4* SUP HOTEL
& WATERFUN PARK
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

SMART ALL INCLUSIVE (07:30-23:00)
Η εξυπηρέτησή σας στα Εστιατόρια και στα Μπαρ του Ξενοδοχείου είναι self service. Κατά την ημέρα
της άφιξής σας μπορείτε να κάνετε χρήση του προγράμματος
SMART ALL INCLUSIVE μετά τις 14:30. Εάν κατά την ημέρα της άφιξής σας το πρώτο σας φαγητό
είναι δείπνο τότε την ημέρα της αναχώρησής σας δικαιούστε γεύμα.
KΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜYCENAE:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ MΠΑΡ ΕLECTRA: 18:00 - 01:30
07:30 - 10:30 Πρωινό αμερικάνικου τύπου σε
Λειτουργεί στο Σαλόνι του Ξενοδοχείου
Μπουφέ
καθημερινά και προσφέρει διασκέδαση με
19:30 - 21:30 Δείπνο σε πλούσιο Μπουφέ με
ζωντανή μουσική δυο φορές την εβδομάδα.
Στην Ταβέρνα Aeolos και στο Μπαρ Electra κατά
“Show-Cooking”
τη διάρκεια λειτουργίας τους προσφέρονται:
Προσφέρονται:
• Αναψυκτικά, Χυμοί, Φιλτραρισμένο νερό
• Αναψυκτικά, Χυμοί, Φιλτραρισμένο νερό
βρύσης • Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό &
βρύσης • Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό &
Κόκκινο • Καφές Φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ,
Κόκκινο • Καφές Φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ,
Φραπέ • Αφεψήματα • Παγωτά
Φραπέ • Αφεψήματα • Παγωτά
ΤΑΒΕΡΝΑ AEOLOS:
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ MΠΑΡ PORTO HELI: 10:30 - 18:00
10:00 - 18:00 δίπλα στην πισίνα μας
Προσφέρονται:
11:00 - 12:30 Μίνι Σνακς
• Μίνι Σνακς • Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό
13:00 - 14:30 Γεύμα σε πλούσιο Μπουφέ με
& Κόκκινο • Καφές φίλτρου, Νεσκαφέ, Φραπέ •
“Show-Cooking”
Αναψυκτικά, Χυμοί, Φιλτραρισμένο νερό βρύσης
16:30 - 18:00 Μίνι Σνακς
• Παγωτά

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …
Μετά την επιτυχία του “παραμυθά” τον Χειμώνα, Θαλασσινές
Ιστορίες για μικρούς και μεγαλύτερους, από τον συγγραφέα
ταξιδιωτικών αφιερωμάτων, φιλόλογο Μιχάλη Ιωαννίδη, σε
επιλεγμένες βραδιές για τους μικρούς μας φίλους! Όσο για
τους μικρούς μας φίλους, οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί του
Mini Club θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για
αξέχαστη διαμονή. Αφήστε τα παιδιά σας να απολαύσουν
και να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες δραστηριότητες
και δημιουργικά παιχνίδια. Το mini club, λειτουργεί με
διευρυμένο ωράριο.
• Μεγάλη & ελεγχόμενη Παιδική Χαρά • Mini Club με
διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους παιδαγωγούς •
Θαλάσσιο Πάρκο με φουσκωτά παιχνίδια • Παιδικό αθλητικό
πάρκο ξηράς με φουσκωτά παιχνίδια • Ατέλειωτες ώρες
χαράς και παιχνιδιού στο WATERFUN PARK • Νέο Bungee
Τραμπολίνο για μικρούς και μεγάλους στην παραλία της
Χινίτσας
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… στο κοσμικό Πόρτο Χέλι, δίπλα στις ΣΠΕΤΣΕΣ!
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ EXTRA SMART ALL INCLUSIVE SUMMER CLUB! …ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ.
… τόσο κοντά (150 λεπτά) στην Αθήνα και τόσο μακριά από την καθημερινότητα! Αν το ζήσατε τα προηγούμενα καλοκαίρια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά
κι αν ακόμα δεν έχετε περάσει ένα αξέχαστο καλοκαίρι κοντά μας, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά για διακοπές με τη δική μας φροντίδα. Όπως μας είπατε
όσοι μας γνωρίζετε: «Με εξαιρετική ποιότητα φαγητού ΄μαμάς΄», «άψογη συμπεριφορά προσωπικού», «ωραίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα», «εξαιρετικό
πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών»… και με νέες δράσεις που θα ξαφνιάσουν ευχάριστα μικρούς και μεγάλους …φέτος ακόμα καλύτερο!
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λίγα μέτρα από την παραλία, απέναντι από τις Σπέτσες, το AKS PORTO
HELI σας περιμένει και φέτος - πέμπτη χρονιά - για να ζήσετε αξέχαστες καλοκαιρινές
διακοπές! Είναι ιδανικό για κοντινές εκδρομές στην Ερμιόνη, στο Λεμονοδάσος, στον Πόρο
κα στην Ύδρα. Θα είστε τάχα νέοι φιλοξενούμενοι, ή κάποιοι από τους ευχαριστημένους
επισκέπτες μας των τελευταίων χρόνων;
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε Standard δωμάτια, Junior suites, Executive suites & δωμάτια για ΑΜΕΑ, τα
περισσότερα με θέα στη θάλασσα, με συνδυασμούς φιλοξενίας, από ένα ζευγάρι, με παιδιά,
έως και 4 ενήλικες. Βασικός εξοπλισμός: Αυτόνομος κλιματισμός, τηλέφωνο, ψυγείο,
σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση, ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο. Junior
Suites με μεγάλα ιδιωτικά μπαλκόνια, καθιστικό και τραπεζαρία, θυρίδα ασφαλείας, kitchenette, WC. Πολυτελείς Εxecutive Suites, με ανέσεις υψηλών προδιαγραφών.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ: Κεντρικό εστιατόριο Μυκήνες: Πλούσιοι μπουφέδες με απεριόριστες
επιλογές και καθημερινές εναλλαγές για όλη την οικογένεια. Εστιατόριο Αίολος δίπλα στην
πισίνα για μεσημεριανές απολαύσεις και δροσερά κοκτέιλ. Πιάτα μεσογειακής και ιταλικής
κουζίνας που θα σας εκπλήξουν με την φρεσκάδα και την αυθεντικότητά τους. Electra
Bar: Απολαύστε τον καφέ σας ή ένα δροσερό κοκτέιλ ακούγοντας απαλή μουσική και
αγναντεύοντας τον φωταγωγημένο κόλπο του Πόρτο Χελίου. Ζωντανή μουσική 3 φορές
την εβδομάδα & μια μέρα την εβδομάδα Latin party (Ιούλιος-Αύγουστος). Beach Bar για
παγωτά, παγωμένες μπύρες και αναψυκτικά δίπλα στο κύμα.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Θαλάσσιο Πάρκο στην παραλία του ξενοδοχείου, 2 πισίνες (παιδική και
ενηλίκων), γυμναστήριο, φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), Beach Volley, Ping-pong,
παιδική χαρά, Mini-club, αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, ασύρματο
ευρυζωνικό Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κομμωτήριο, mini-market,
κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ, Πληροφορίες ενοικίασης αυτοκινήτου, οργανωμένη
αμμώδης παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο με πληθώρα επιλογών από
θαλάσσια σπορ. Υπηρεσία δωματίου/room service 07:30-24:00 για γαστριμαργικές
απολαύσεις μέσα στην άνεση του δωματίου σας αγναντεύοντας την υπέροχη θέα από το
ιδιωτικό σας μπαλκόνι.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή PLUS +
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

17/6-5/7 & 17/6-5/7 & 6/7-26/7 & 27/7-25/8 17/6-5/7 & 6/7-26/7 & 27/7-25/8
2/9-8/9 26/8-1/9
2/9-8/9
2/9-8/9 26/8-1/9
Δίκλινο κήπος
229
295
349
315
399
469
145
Δίκλινο θάλασσα
247
315
379
340
425
510
155
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο
-30%
3ο άτ. ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
4ο άτ. ως 12 ετών *
-30%
350
459
545
485
627
750
Μονόκλινο κήπος
220
Μονόκλινο θάλ.
380
489
590
529
670
815
240
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.
PLUS + : Περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία, παιδική απασχόληση και
Δωρεάν είσοδο στο θαλάσσιο πάρκο και στο παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς.

Τιμή κατ’ άτομο με SOFT ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
Δίκλινο κήπος

5 νύχτες

7 νύχτες

17/6-5/7 & 17/6-5/7 & 6/7-26/7 & 27/7-25/8 17/6-5/7 & 6/7-26/7 & 27/7-25/8
2/9-8/9 26/8-1/9
2/9-8/9
2/9-8/9 26/8-1/9
280
345
389
379
469
540
175

Δίκλινο θάλασσα

185

299

365

420

405

495

579

3ο άτομο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτ. ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτ.ως 12 ετών *

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

Μονόκλινο κήπος

270

439

540

618

600

745

860

Μονόκλινο θάλ.

289

469

575

670

645

790

925

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.
Προσφορές για οικογένειες:
Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: ΕΚΠΤΩΣΗ -30% στη συνολική τιμή του δικλίνου.
Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου.
Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις τις 31 Μαΐου.
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PORTO RIO
HOTEL 4*

ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΧΑΪΑ

SMART ALL INCLUSIVE

(07:30-23:00)

• Πλήρης διατροφή σε πλούσια μπουφέ, πρωί, μεσημέρι και βράδυ
• Απεριόριστη κατανάλωση μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών
κατά τη διάρκεια των γευμάτων
• Καθημερινά απογευματινό Snack (17:30-19:00 ) με καφέ φίλτρου,
βουτήματα & παγωτό
• Κάθε εβδομάδα, 1 Θεματική βραδιά BBQ
• Παιδική δημιουργική απασχόληση καθημερινά, άνω των 3 ετών,
με ελληνίδα παιδαγωγό (10:00-13:00 & 17:00-20:00)
• Δωρεάν είσοδος στο ΚΑΖΙΝΟ για τους φιλοξενούμενους άνω των 23 ετών
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εξαιρετική άνεση και άφθονες παροχές!
Το 4 αστέρων πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα του Porto Rio Hotel απλώνεται σε μία καταπράσινη έκταση 35 στρεμμάτων πάνω
στη θάλασσα, με περιποιημένους κήπους και μια μοναδική θέα του στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Μόλις 15 λεπτά από την Πάτρα,
προσφέρει 225 δωμάτια, που τα χαρακτηρίζει η άνεση χώρων, η λειτουργικότητα και η πολυτέλεια. Στο lobby bar και στο pool bar, οι
φιλόξενες γωνίες με την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, προσφέρουν τον ιδανικό χώρο για ξεχωριστές στιγμές.
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΕΣΕΙΣ: Υπηρεσίες διαθέσιμες 24 ώρες (αφύπνιση, μεταφορά &
φύλαξη αποσκευών, ταξί) HOUSEKEEPING - καθημερινή τακτοποίηση δωματίων
ROOM SERVICE - με επιπλέον χρέωση καθαρισμός ρούχων - καθημερινά εκτός
Σαββατοκύριακου, δωρεάν WI-FI Internet, διασκέδαση, Lobby bar, Bridge room,
Pool bar και Beach Bar, Barbeque, 2 πισίνες με θαλασσινό νερό, δραστηριότητες,
γήπεδο τένις με φωτισμό, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, beach volley, δωρεάν ανοικτό
παρκινγκ.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε Μονόκλινα, Δίκλινα, Δίκλινα με ένα παιδί 2-12 ετών, Δίκλινα με δύο
Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
και 1 ποτήρι κρασί

Τιμή κατ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
16/7 - 30/7 &
26/8 - 10/9

2 νύχτες Extra νύχτα
1/5 - 15/7 & 11/9 - 25/10
Δίκλινο κεντρικό ΚΤΗΡΙΟ
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο

79,50

39,50

50

25

Δωρεάν

Δωρεάν

-50%

-50%

135

65

παιδιά 2-12 ετών, Σουίτες (2 ατόμων), με εξαιρετικές παροχές:
STANDARD - Δορυφορική τηλεόραση, Κλιματισμός, Παιδικά κρεβατάκια, Διαθέσιμα
έξτρα κρεβάτια, Υψηλής ταχύτητας ασύρματη πρόσβαση στο internet, Απευθείας
τηλεφωνική γραμμή, Θυρίδα ασφαλείας, Μπαλκόνι ή βεράντα με απεριόριστη θέα σε
όλα τα δωμάτια, Θέα στον κήπο ή το βουνό Παναχαϊκό, Σεσουάρ, Σίδερο-σιδερώστρα
(με ζήτηση), Μπάνιο, Προϊόντα φροντίδας σώματος, Καφετιέρα / τσαγιέρα (με ζήτηση),
Εφοδιασμένο μίνι μπαρ, Υπηρεσία παράδοσης εφημερίδων (με ζήτηση), Υπηρεσία
δωματίου 7:00 - 23:00. JUNIOR SUITES & SUITES - Επί πλέον, DVD Player, Mini HI-FI
CD Player, Ζυγαριά στο μπάνιο.

BUNGALOWS
Δίκλινο Bglw
3ο άτομο
3ο άτ. ως 12 ετών
4ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο Bglw
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ
Δίκλινο
Δίκλινο Σουίτα
3ο άτομο
3ο άτ. ως 12 ετών
4ο άτ. ως 12 ετών *
Μονόκλινο

5 νύχτες
16/7 - 30/7 &
31/7 - 25/8
26/8 - 10/9

7 νύχτες
16/7 - 30/7 &
31/7 - 25/8
26/8 - 10/9

155

255

310

345

432

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

172

284

360

393

490

175

279

339

385

474

315

525

630

725

875

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

208

340

420

468

570

* Η διαμονή του 2ου παιδιού στο κεντρικό κτήριο, περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις τις 31 Μαΐου.
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ALKYON

RESORT & SPA 5*
ΒΡΑΧΑΤΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

SMART ALL INCLUSIVE SUMMER CLUB
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσια μπουφέ
(πρωί - μεσημέρι - βράδυ), στο κεντρικό εστιατόριο.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά
(ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα)
• Απογευματινό snack από 16:00 έως 18:00, που θα περιλαμβάνει
γρανίτα (2 γεύσεις), καφέ φίλτρου, βουτήματα ή κέϊκ.
• Παιδική απασχόληση σε καθημερινή βάση πρωί και απόγευμα
στο φοινικόπαρκο του ξενοδοχείου (με την παιδική χαρά) με Ελληνίδα παιδαγωγό
για την απασχόληση των παιδιών, άνω των 3 ετών.
Εάν ο καιρός δεν το επιτρέπει, σε εσωτερική αίθουσα.
• Μουσική βραδιά κάθε Σάββατο.
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις πισίνες και την παραλία του ξενοδοχείου.
Πετσέτες θαλάσσης διατίθενται με εγγύηση 10€.
• Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου,
(η πρόσβαση στο Spa Center επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών).
Σάουνα, χαμάμ, Jacuzzi και θεραπείες, διατίθενται με χρέωση.

ΑΝΕΜΕΛΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ALKYON!!!
Για να κολυμπήσετε ανέμελα εσείς και τα παιδιά σας, το Alkyon Resort φέτος πρόβλεψε
και θα διαθέτει καθ’ όλη την καλοκαιρινή περίοδο προστατευτικό δίχτυ θαλάσσης που θα
καλύπτει όλο το τμήμα μπροστά από την παραλία του.
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Ξεχωριστή εμπειρία πολυτέλειας
Στο Alkyon Resort Hotel & Spa δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο, φιλόξενο περιβάλλον και σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με
εγγύηση την άνετη και ξεχωριστή διαμονή αλλά και την δημιουργία εκδηλώσεων άρτια οργανωμένων με την δική σας υπογραφή. Έχουμε την
γνώση, την εμπειρία και την αγάπη προς την τέχνη της φιλοξενίας ώστε να ικανοποιούμε απόλυτα τις ανάγκες σας.
Βρισκόμαστε σε μία έκταση 23 στρεμμάτων με φοινικόπαρκο, ιδανικό για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σε πολύ μικρή απόσταση από την
Αθήνα και 80 μ. από την βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, στο Βραχάτι Κορινθίας.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 165 δωμάτια : 88 standard, 16 superior, 2 deluxe με jacuzzi,
10 διαμερίσματα των 4 ατόμων και 5 μεζονέτες των 4 ατόμων με σοφίτα.
Όλα με κλιματισμό, σεσουάρ, mini bar, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο,
δορυφορική TV, μπαλκόνι.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ: Kεντρικό bar, εστιατόριο, χαρτοπαικτική λέσχη
(και με επιτραπέζια παιχνίδια), bar παραλίας και πισίνας, εσωτερική
πισίνα & spa center, κλειστό parking, Internet corner, πισίνα 130 τ.μ.,
αίθουσα μπιλιάρδου, ποδοσφαιράκι, ping pong, γήπεδο τένις-βόλεϊ,

μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, αίθουσες συνεδριάσεων χωρητικότητας 450
ατόμων.
SPA: Στο πολυτελές κέντρο ευεξίας ALKYON SPA CENTER, οι επισκέπτες
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια πλούσια γκάμα
περιποιήσεων και να απολαύσουν υδροθεραπείες, θεραπείες αισθητικής,
λιπογλυπτικής, μασάζ, ολιστικές θεραπείες ευεξίας και υπηρεσίες
περιποίησης άκρων.

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
5 νύχτες

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
7 νύχτες

1/6-25/6 & 26/6-30/6 & 1/7-5/8 &
6/9-30/9 1/9-5/9 24/8-31/8

6/8-23/8

2 νύχτες (Παρ & Σαβ)

1/6-25/6 & 26/6-30/6 & 1/7-5/8 &
6/9-30/9 1/9-5/9 24/8-31/8

6/8-23/8

1/6 - 30/6 &
3/9 - 30/9

1/7 - 5/8 &
24/8 - 2/9

6 - 23/8

Καθημερινές ανά νύχτα
(για 1 ως 4 νύχτες)
1/6 - 30/6 & 1/7 - 5/8 & 6 - 23/8 ***
3/9 - 30/9
24/8 - 2/9 εκτός 10-19/8

Δίκλινο Standard

349

329

399

410

477

449

552

559

165

199

210

72

86

92

Δίκλινο Superior

399

399

465

489

539

539

637

669

182

220

229

82

96

101

Δίκλινο Executive

425

405

469

489

575

545

644

669

195

230

240

87

102

106

Δίκλινο Jr Suite

558

499

560

572

760

669

763

770

269

307

326

115

134

144

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο 4 -12 ετών *

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

3o άτομο

Μονόκλινο Standard

560

560

650

698

764

764

890

955

269

325

345

115

134

144

Διαμ./Μεζονέτα **

1210

1210

1395

1490

1655

1655

1910

2042

537

615

652

250

288

307

4ο άτομο έως 4 ετών Δωρεάν. - * 4ο άτομο 4 ως 12 ετών, διαμένει μόνο σε Superior ή Junior Suite.
** Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα.
Ένας ενήλικος και ένα παιδί ως 12 ετών σε Standard δίκλινο δωμάτιο: Χρέωση μονοκλίνου.
Τα φαγητά ξεκινάνε με μεσημεριανό και τελειώνουν με πρωινό.

4ο άτομο έως 4 ετών Δωρεάν. - * 4ο άτομο 4 ως 12 ετών, διαμένει μόνο σε Superior ή Junior
Suite. - ** Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα. - *** Κατά την περίοδο 10-19/8, για λιγότερο
από 5 νύχτες, δεν ισχύουν οι τιμές για καθημερινές, αλλά οι τιμές Σαββατοκύριακου.
Ένας ενήλικος και ένα παιδί ως 12 ετών σε Standard δίκλινο δωμάτιο: Χρέωση μονοκλίνου.
Τα φαγητά ξεκινάνε με μεσημεριανό και τελειώνουν με πρωινό.
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RAMADA PLAZA
THRAKI

THALASSO & WELLNESS SPA
5* DELUXE
ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

•
•

•
•
•
•

ALL INCLUSIVE

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

ΓΕΥΜΑΤΑ - ΠΟΤΑ
Πλούσιο πρωινό αμερικανικού τύπου, δείπνο και μεσημεριανό σε μπουφέ με εναλλαγές
γεύσεων στο κεντρικό εστιατόριο.
Τοπικά αλκοολούχα (μόνο για ενήλικες) και μη -αλκοολούχα ποτά στο κεντρικό μπαρ
(10.00-23.00) και στο pool bar (10.00-18.00) και το εστιατόριο τα οποία θα είναι μπύρα
σε ποτήρι, λευκό-κόκκινο κρασί (house wine), ούζο, ένα αλκοολούχο κοκτέιλ ανά ημέρα
(με βότκα, τζιν, ουίσκι, ρούμι τεκίλα κλπ), ένα (1) μη αλκοολούχο κοκτέιλ, τρία (3) είδη
αναψυκτικών σε ποτήρι και τέσσερα (4) είδη καφέ (φραπέ, φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο,
freddo εσπρέσο & freddo καπουτσίνο), τσάι.
Φρέσκο παγωτό σε δύο (2) γεύσεις στο κεντρικό bar και στο pool bar τρεις (3) φορές
καθημερινά (11.00-12.30, 15.30-17.00 & 21.00-23.00).
Ενδιάμεσα snacks (τοστ, μικρά σάντουιτς, κέικ κλπ) στο κεντρικό μπαρ και στο pool bar
δύο (2) φορές καθημερινά (11.30-12.30, 17.00-18.00).
Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.
Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη βράδυ στην
βεράντα του κεντρικού εστιατορίου ή δίπλα στις πισίνες στο οποίο θα μεταφέρεται και το
μπουφέ δείπνο της Πέμπτης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΣΗ
Οι δραστηριότητες άθλησης και διασκέδασης θα προσφέρονται στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου
και στις πισίνες, καθημερινά 10.00 - 20.30 και βάσει συγκεκριμένου εβδομαδιαίου προγράμματος.
Ενδεικτικά θα προσφέρονται τα παρακάτω:
• Αθλήματα όπως βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5Χ5 (δύο γήπεδα), μπάντμιγκτον, ρακέτες, φρίσμπι,
πινγκ πονγκ, μπόουλινγκ. • Σκάκι εξωτερικού χώρου • Κατασκευές στην άμμο • Δραστηριότητες &
παιχνίδια πισίνας • Ομαδικά παιχνίδια όπως ο σαλίγκαρος, η σαρανταποδαρούσα, η διελκυστίνδα, η
αράχνη, το φιδάκι, τσουβαλοδρομίες, αρματοδρομίες κλπ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ THALASSO & WELLNESS SPA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ALL INCLUSIVE CLUB ΔΩΡΕΑΝ: χρήση του γυμναστηρίου με τη συνεχή επίβλεψη έμπειρου γυμναστή χωρίς την παροχή
ερμαρίου στα αποδυτήρια. • πρόγραμμα ομαδικής γυμναστικής για ενήλικες σε ξεχωριστό χώρο εντός
του ξενοδοχείου και σε συγκεκριμένες απογευματινές ώρες • Μια είσοδος στις εγκαταστάσεις του spa
(day spa) που περιλαμβάνει: Χρήση του Thermal Spa Suite - 4 Experience Showers, Caldarium,
Bio Sauna, Aroma Steam Bath, Ice Fountain και Kneipp - & είσοδο στον χώρο των πισινών για το
πρόγραμμα Aqua Thalasso Circuit διάρκειας 50 λεπτών που περιλαμβάνει την χρήση της πισίνας
θαλασσοθεραπείας με τα 11 hydro jets, της πισίνας χαλάρωσης με ξαπλώστρες και Hydro jets, της
πισίνας με ανατομικές θέσεις και hydro jets και του αίθριου χαλάρωσης με ανατομικό ψηφιδωτό
πάγκο. • Παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια και μπουρνούζι, παντόφλες κα πετσέτα.(Προσοχή: Η
είσοδος στους χώρους των πισινών και των δωματίων θεραπειών επιτρέπεται κατόπιν ραντεβού σε
άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους)

Πλήρως
ανακαινισμένα
δωμάτια 2017

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …
Το Kids’ Club θα λειτουργεί στην αίθουσα αίθουσα «Αίολος» καθημερινά στις 10.30 - 13.30, & 15.30 - 19.00
και θα προσφέρει προγράμματα κινητικών και πνευματικών παιχνιδιών αναψυχής όπως:
• Φουσκωτά παιχνίδια • Παιχνίδι γνωριμίας • Κινητικά παιχνίδια (παντομίμα, μίμηση ζώων, καλλιέργεια
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, μουσικές καρέκλες-στεφάνια, σκυταλοδρομίες κτλ). • Ζωγραφική (απλή, με
νούμερα), κατασκευές (με διάφορα υλικά) • Χορός ή/και θεατρικές δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων,
παντομίμα, αλλαγή τέλους ιστορίας, προσθήκη ηρώων, κουκλοθέατρο ακόμα και παραστάσεις με συμμετοχή
παιδιών. • Πνευματικά παιχνίδια (επιτραπέζια, καλλιέργεια λεξιλογίου) • Γυμναστική (απλές ασκήσεις
χαλάρωσης, διατάσεις, ασκήσεις με μπάλες) • Πολιτισμικά παιχνίδια (εκμάθηση απλών λέξεων, ηθών, εθίμων,
χορών) • Δραστηριότητες & άθληση
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…σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας!
…υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, σας περιμένει και πάλι!
Στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης, σας περιμένει και φέτος ανανεωμένο! Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να είστε ανάμεσα στους
πρώτους που θα το χαρούν! Που θα απολαύσουν το υπέροχο περιβάλλον του και το εμπλουτισμένο πρόγραμμα υπηρεσιών που σας προσφέρει.
Αρκεί μόνο να δείτε πόσο φροντίσαμε τους μικρούς μας φίλους... αλλά και εσάς, με τις δωρεάν υπηρεσίες του Thraki Thalasso & Wellness
Spa! …υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο!
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το συγκρότημα βρίσκεται σε 50 ιδιόκτητα
στρέμματα, με δική του παραλία 300 μ., 4 χλμ από το
κέντρο της πόλης. Με μια μοναδική θέα του Αιγαίου και
της Σαμοθράκης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές
επενδύσεις στη Β. Ελλάδα, που αιχμαλωτίζει το βλέμμα
με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, ενώ οι χώροι φιλοξενίας
γοητεύουν με την πολυτελή και λιτή διακόσμηση. 9 χλμ. από
το διεθνές αεροδρόμιο “Δημόκριτος” και 4 χλμ. από το λιμάνι
και τον σιδηροδρομικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Δωμάτια Standard, Executive και Σουίτες. Τα
ανανεωμένης αισθητικής δωμάτια του Thraki Palace (128
standard & 12 executive), διαθέτουν κεντρικό κλιματισμό,

TV & video on demand, αυτόματη τηλεφωνική γραμμή με
δυνατότητα σύνδεσης PC, free internet service, mini bar,
υπηρεσίες 24ωρου room service. Κατόπιν συνεννόησης
υπηρεσία πλυντηρίου, θυρίδα ασφαλείας και baby sitting.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Εστιατόριο Alegro, με τους πιο ταλαντούχους
σεφ. Piano Bar Café Thalassa, με ζωντανή μουσική.
ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΕΣ: Η οργανωμένη παραλία, βραβευμένη
με Γαλάζια Σημαία, είναι ιδανική επιλογή για βουτιές στα
γαλάζια νερά του Αιγαίου. Γύρω από τις 2 πισίνες (μεγάλη
300 τ.μ. και παιδική 50 τ.μ.), μέσα στην ατμόσφαιρα άνεσης
και χαλάρωσης του Pool Bar Avra, απολαμβάνετε τον

καφέ ή το ποτό σας, με θέα τη θάλασσα και τη Σαμοθράκη.
Αίθουσα τηλεόρασης, γιατρός, πρώτες βοήθειες, mini
market, tobacco shop, κατάστημα δώρων, ξαπλώστρες
και ομπρέλες δωρεάν στον χώρο της παραλίας. Χώρος
επιτραπέζιων παιχνιδιών & αναγνωστήριο, παιδική χαρά,
ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ασύρματο
δωρεάν internet σε όλους του κοινόχρηστους εσωτερικούς
χώρους και στην βεράντα του εστιατορίου Alegro και του
Piano Bar-Cafe Thalassa. Ειδικά καθίσματα για εστίαση
παιδιών. Για την εστίαση των μωρών, το προσωπικό του
ξενοδοχείου θα χαρεί να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια.
Βεστιάριο κατά τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου και
του bar. Ενοικίαση αυτοκινήτων.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

5 νύχτες

1/6-8/7 & 9/7-22/7 & 1/6-8/7 & 9/7 -22/7 & 23/7-23/8
3/9-12/9 24/8-2/9 3/9-12/9 24/8-2/9
Δίκλινο Superior θέα κήπος
210
235
344
369
408
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα
225
250
368
393
430
Δίκλινο Executive θέα θάλασσα
245
272
400
428
469
Δίκλινο Suite θέα θάλασσα
305
365
495
585
660
3ο άτομο
158
175
257
268
273
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
3ο άτομο 13 ως 18 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
4ο άτομο 13 ως 18 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο Superior θέα κήπος
280
315
460
505
570
Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα
305
340
502
545
617
Μονόκλινο Executive θέα θάλασσα
345
385
567
615
695

7 νύχτες
1/6-8/7 & 9/7-22/7 & 23/7-23/8
3/9-12/9 24/8-2/9
467
499
556
499
535
588
545
582
645
675
795
915
347
358
368
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
-70%
-70%
-70%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
632
685
783
689
745
848
783
840
957

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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ATHOS PALACE 4*
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ (10:00-24:00)

KIDS’ CLUB (αποκλειστικά για το πρόγραμμα του γραφείου)
Το Kids’ Club λειτουργεί καθημερινά στις 10.30 - 13.30 & 15.30 - 19.00 και προσφέρει
προγράμματα κινητικών και πνευματικών παιχνιδιών αναψυχής όπως:
• Παιχνίδι γνωριμίας.
• Κινητικά παιχνίδια (παντομίμα, μουσικές καρέκλες, σκυταλοδρομίες κλπ).
• Ζωγραφική και κατασκευές (με διάφορα υλικά).
• Χορός ή/και θεατρικές δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, κουκλοθέατρο).
• Πνευματικά παιχνίδια (επιτραπέζια).
• Γυμναστική (απλές ασκήσεις χαλάρωσης, διατάσεις).
• Πολιτισμικά παιχνίδια (χορός) κ.α.
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ΦΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ:
• Πλήρη διατροφή σε μπουφέ, πρωί-μεσημέρι-βράδυ
• Κόκκινο και λευκό κρασί χύμα στο γεύμα και στο δείπνο
• Ποικιλία σνακ καθημερινά, από 10:30 έως 22:00 στο snack bar
• Φρέσκο Παγωτό καθημερινά από 10:30 έως 22:00 στο snack bar
• Αναψυκτικά σε όλα τα τμήματα από 10:30 έως 24:00
• Μπύρα σε όλα τα τμήματα από 10:30 έως 24:00
• Αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, βότκα, τζιν,) από 10:30 έως 24:00
• Καφές, τσάι και βουτήματα από 17:00 έως 17:30
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ:
• Δείπνο νωρίτερα στο εστιατόριο από 18.30 έως 19.00
• Παιδικά μενού
ΣΠOΡ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
• Ημερήσιες δραστηριότητες και βραδινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα
με επαγγελματίες animateurs.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία
• Δωρεάν χρήση του πινγκ πονγκ και του beach volley

…με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον!
…στην καρδιά του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής και στην καρδιά σας!
Το συγκρότημα Athos Palace, μέλος του “G” Hotels Group, είναι ένα πολυτελές και φιλικό ξενοδοχείο
με εκπληκτική θέα στο Αιγαίο, ιδανικό για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σε μια από τις πιο όμορφες
παραλίες της Χαλκιδικής, με κρυστάλλινα νερά, κοντά στο πανέμορφο χωριό της Καλλιθέας. Μπουτίκ και
καταστήματα δώρων, εστιατόρια και ταβέρνες, παραλιακά μπαρ και νυχτερινά κέντρα είναι όλα σε κοντινή
απόσταση από το συγκρότημα, ενθαρρύνοντάς σας να εξερευνήσετε την περιοχή, για μια αυθεντική γεύση
της ελληνικής φιλοξενίας.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Υπάρχουν 980 κρεβάτια κεντρικού κτηρίου, σε
407 άνετα δωμάτια Deluxe, Junior suites, Superior suites:
17 μονόκλινα, 21m2 (1-2 άτομα), 35 δίκλινα, 23-25m2 (2
άτομα), 191 δίκλινα/τρίκλινα, 23-25m2 (2-3 άτομα), 126
τετράκλινα, 23-25m2 (2-4 άτομα), 16 Superior suites,
60m2 (2-6 άτομα), 16 Junior suites, 50m2 (2-4 άτομα),
6 Superior 33.5m2 (2 άτομα). Όλα είναι εξοπλισμένα
με: τηλέφωνο, ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση,
χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, κλιματισμό (ψύξη/θέρμανση),
μπάνιο με μπανιέρα, είδη προσωπικής περιποίησης,
μεγεθυντικό καθρέφτη, πρίζα ξυρίσματος, μπαλκόνι με
θέα στη θάλασσα ή στο βουνό.

ΠΑΡΟΧΕΣ: 24ωρη ρεσεψιόν, εστιατόρια και μπαρ, παιδική
χαρά, εξωτερική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, εσωτερική
πισίνα, αίθουσα παιχνιδιών, παιδική χαρά, πετσέτες για την
παραλία, κέντρο ομορφιάς, μασάζ, σάουνα και fish spa,
ιδιωτική αμμώδης παραλία με beach bars, γήπεδα τένις
(συν πολλά θαλάσσια σπορ, καταδύσεις και ιππασία), πινγκ
πονγκ, βελάκια, σνακ μπαρ, Internet στους κοινόχρηστους
χώρους, μίνι μάρκετ και καταστήματα, νυχτερινό κλαμπ / DJ,
χώρος στάθμευσης. Υπηρεσία δωματίου, στεγνό καθάρισμα /
πλύσιμο ρούχων, θυρίδες ασφαλείας, υπηρεσία ενοικίασης
αυτοκινήτων και ποδηλάτων, πρόσβαση στο Internet,
οργάνωση εκδρομών, ποτά και γλυκά για γενέθλια.

ATHOS PALACE HOTEL 4*
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή PLUS +
3 νύχτες 4 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

14/6-27/6 & 28/6-18/7 & 14/6-27/6 & 28/6-18/7 &
14/6-27/6 & 28/6-18/7 &
19/7-22/8
19/7-22/8
6/9-12/9
23/8-5/9
6/9-12/9
23/8-5/9
6/9-12/9
23/8-5/9

Δίκλινο κήπος
184
Δίκλινο θάλασσα
195
Δίκλινο Junior Suite
242
Δίκλινο Superior Suite
259
3ο άτομο
-30%
3ο άτ. ως 11 ετ.
Δωρεάν
4ο/5o άτ. 2 ως 11 ετ.* -60%
Μονόκλινο κήπος
269
Μονόκλινο θάλασσα
288

269
288
336
389
403
470
538
288
309
360
418
429
503
569
360
386
450
537
538
629
735
397
415
496
585
576
694
799
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
403
432
503
582
604
704
807
432
464
540
619
646
756
860

* 5o άτομο χωράει μόνο σε Junior Suite ή σε Superior Suite - Ημιδιατροφή PLUS+: περιλαμβάνει πλούσιο πρωϊνό και
βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία και παιδική απασχόληση στο ειδικά διαμορφωμένο MANESSIS kid’s club.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 4 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

14/6-27/6 & 28/6-18/7 & 14/6-27/6 & 28/6-18/7 &
6/9-12/9
23/8-5/9
6/9-12/9
23/8-5/9

19/7-22/8

14/6-27/6 & 28/6-18/7 &
6/9-12/9
23/8-5/9

19/7-22/8

439
464
587
633
-30%
Δωρεάν
-60%
662
699

480
506
685
717
-30%
Δωρεάν
-60%
726
768

607
639
810
875
-30%
Δωρεάν
-60%
917
969

Δίκλινο κήπος
217
Δίκλινο θάλασσα
228
Δίκλινο Junior Suite
305
Δίκλινο Superior Suite 320
3ο άτομο
-30%
3ο άτ. ως 11 ετ.
Δωρεάν
4ο/5o άτ. 2 ως 11 ετ.* -60%
Μονόκλινο κήπος
322
Μονόκλινο θάλασσα
340

317
338
425
462
-30%
Δωρεάν
-60%
477
510

348
369
494
517
-30%
Δωρεάν
-60%
525
555

393
418
525
572
-30%
Δωρεάν
-60%
593
635

547
582
733
798
-30%
Δωρεάν
-60%
828
887

* 5o άτομο χωράει μόνο σε Junior Suite ή σε Superior Suite.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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DION PALACE
LUXURY RESORT & SPA 5*

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΤΣΑ (ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ) - ΠΙΕΡΙΑ

Το πολυτελές συγκρότημα Dion Palace Resort & Spa, πλήρως ανακαινισμένο, με
νέα διεύθυνση, αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που
επιθυμούν διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σε υπέροχο φυσικό περιβάλλον κάτω από
τον μυθικό Όλυμπο, με άριστη ποιότητα διαμονής, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου.
Το υπερσύγχρονο SPA, αποτελεί μοναδική επιλογή για χαλάρωση, ευεξία,
αναζωογόνηση και ομορφιά. Το ξενοδοχείο προσφέρεται για διακοπές, συνέδρια
και επιχειρηματικές συσκέψεις, δεξιώσεις γάμου και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις
σε συνδυασμό με διαμονή.
Αξιοθέατα / Επισκέψιμοι χώροι:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Θεσσάλονίκη (45 λεπτά)
καταρράκτες Έδεσσας, Νάουσα, Μετέωρα
Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Δίου
παραδοσιακός οικισμός Παλαιού
Παντελεήμονα
Βεργίνα
ενετικό κάστρο Πλαταμώνα
μοναστήρι Αγ. Διονυσίου
Λιτόχωρο (απ' όπου ξεκινούν όλες οι
διαδρομές για τον Όλυμπο)
κ.α.

Ένας επίγειος παράδεισος στη σκιά του Ολύμπου!
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2018
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Το Dion Palace Resort & Spa προσφέρει μια ευρεία
επιλογή διαμονής, με 191 σύγχρονα και άνετα δωμάτια,
Sea front bungalows & Junior suites με ιδιωτική πισίνα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ:
Προσφέρουμε φιλοξενεία και υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου, ικανές να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες σας
και να σας προσφέρουν αξέχαστες διακοπές.
• 24ωρη Υποδοχή • 2 parking • 3 πισίνες εξωτερικές
(η μία 25Χ25 τ.μ) και μία παιδική • Spa με εσωτερική
θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, καταρράκτες νερού,
γυμναστήριο, χαμάμ, σάουνα, σκωτσέζικο ντους και
χώρο χαλάρωσης. • Υπηρεσίες μασάζ και ομορφιάς από

εξειδικευμένο προσωπικό • Παιδική χαρά • Mini Club
για παιδιά • Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet
• 3 εστιατόρια και 4 μπαρ (εποχιακά) • 2 Συνεδριακούς
χώρους • Ping Pong • 2 γήπεδα tennis • Beach Volley •
Beach Soccer • Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία
και στις πισίνες δωρεάν • Ξεχωριστός χώρος με κρεβάτια
παραλίας και αποκλειστικό σέρβις στην παραλία • Ομάδα
ψυχαγωγίας • Φύλαξη security κατά τις νυχτερινές ώρες •
Business Center • Internet Point • Βιβλιοθήκη • Μεταφορά
αποσκευών • Mini Market • Χρυσοχοείο • Υπηρεσία
δωματίου • Υπηρεσία πλυντηρίου • Υπηρεσία ενοικίασης
αυτοκινήτων (Μέσω της Υποδοχής) • Υπηρεσία αφύπνισης
• Υπηρεσία φύλαξης χρημάτων στην Υποδοχή • Πετσέτες
Θαλάσσης / Πισίνας (με εγγύηση χρημάτων, 3 δωρεάν
αντικαταστάσεις ανά εβδομάδα).

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή

Δίκλινο Classic θέα κήπος
Δίκλινο Classic θέα θαλ./πισίνα
Δίκλινο Superior θέα κήπος
Δίκλινο Superior θέα θαλ./πισίνα
Δίκλινο Bungalow Sea Front
Δίκλινο Deluxe Bungalow ιδ.πισίνα
Grande Suite
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών σε Superior *
Μονόκλινο

2 νύχτες

2 νύχτες

3 νύχτες

4 νύχτες

5 νύχτες

10/4 - 30/4
& 16/10 - 31/10

1/5 - 22/5
& 1/10 - 15/10

23/5 - 10/6
& 18/9 - 30/9

11/6 - 11/7
& 28/8 - 17/9

12/7 - 27/8

94,50
105
110
114
114
184
194
-30%
ΔΩΡΕΑΝ
-50%
+60%

99,50
109
109
125
129
194
210
-30%
Δωρεάν
-50%
+60%

183
194
194
205
229
319
350
-30%
Δωρεάν
-50%
+60%

309
329
369
389
349
484
559
-30%
Δωρεάν
-50%
+60%

495
529
529
569
569
849
930
-30%
Δωρεάν
-50%
+60%

* 2o παιδί ως 12 ετών: ΜΟΝΟ σε Superior ή σε Grande Suite.

Ειδικές παροχές για
τους πελάτες της MANESSIS:
• Δωρεάν μία φιάλη κρασί στο δωμάτιο
κατά την άφιξη.
• Δωρεάν ποτό υποδοχής
• Δωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο)
• Δωρεάν ξαπλώστρες σε πισίνα
και παραλία
• Δωρεάν wi-fi
• Δωρεάν είσοδο στο Spa για 45 λεπτά σε
κάθε διαμονή, για χρήση σάουνας, χαμάμ,
θερμαινόμενης πισίνας.
19

DOLPHIN BAY
FAMILY BEACH
RESORT 4*
ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
(πρωί-μεσημέρι- βράδυ)
• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft,
αναψυκτικά και νερό)
• Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Νέο Mini Club
(αίθουσα 50 τ.μ.), καθημερινά από 10:00 έως 13:00
και από 18:00 έως 22:00, για το χρονικό διάστημα από 21/6 έως 15/9
• Teenagers corner με Play station, X-BOX και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο μπαρ της πισίνας.
• Νέα Nεροτσουλήθρα 18 μέτρων στη μεγάλη πισίνα
• Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη μικρή πισίνα
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ
ΦΙΛΟΥΣ! …
To Μini Club θα κάνει τα παιδιά
να μην θέλουν να χάσουν
λεπτό από τις δραστηριότητες.
Και φεύγοντας… μία γλυκιά
ανάμνηση θα συντροφεύει τους
μικρούς μας φίλους.
• παιδική απασχόληση με
παιδαγωγό στο Mini Club,
καθημερινά 10.00 - 13.00 &
18.00 - 22.00
• παιδική τσουλήθρα λαγουδάκι στη μικρή πισίνα
• Teenagers’ corner
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Το Πρώτο Smart All Inclusive Family Summer Club
Η πιο έξυπνη, Smart All Inclusive οικογενειακή επιλογή, για τις καλοκαιρινές σας διακοπές
με έως και 2 παιδιά έως 12 ετών 100% δωρεάν*!
…συνεχίζουμε με επιτυχία στην πανέμορφη Σύρο! Το Dolphin Bay είναι ένα κομψό, άνετο και κλασικά όμορφο παραθαλάσσιο resort 4*.
Κτισμένο αμφιθεατρικά σε ιδιαίτερα φιλικό για οικογένειες περιβάλλον, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. στον τραγουδισμένο από τον Τσιτσάνη κόλπο
του Γαλησσά. Μόλις 7 χλμ. από την αρχοντική Ερμούπολη, με πανοραμική θέα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, που βραβεύεται
συνεχώς με γαλάζια σημαία.
ΔΙΑΜΟΝΗ σε 156 δωμάτια με 4 διαφορετικές επιλογές: Superior με θέα θάλασσα, Standard με θέα πόλη, Classic τετράκλινο, σουίτα. Στον standard εξοπλισμό τους διαθέτουν:
κλιματισμό, επιπλωμένο μπαλκόνι, μπάνιο με μπανιέρα, είδη τουαλέτας, στεγνωτήρα
μαλλιών, δορυφορικά κανάλια, γραφείο, δωρεάν ασύρματο Internet, ψυγείο, θυρίδα
ασφαλείας. Διαθέσιμα συνδεδεμένα/διπλανά δωμάτια - Δυνατότητα πρόσβασης από
εξωτερικούς διαδρόμους.
…ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ:
Ρεσεψιόν 24 ώρες το 24ωρο, η καθορισμένη ώρα αναχώρησης είναι 12 το μεσημέρι,
μπέιμπι-σίτινγκ/φροντίδα παιδιών*, κατοικίδια επιτρέπονται (μόνο σκύλοι και γάτες) 1 ανά
δωμάτιο (έως και 25 λίβρες), δωρεάν ασύρματο Internet στους κοινόχρηστους χώρους
και στα δωμάτια, καθημερινές υπηρεσίες οροφοκομίας στα δωμάτια, εγκαταστάσεις

πλυντηρίων, φύλαξη αποσκευών, λεωφορειάκι για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο,
αποβάθρες λιμανιού*, πάρκινγκ δωρεάν χωρίς παρκαδόρο. * με συνεννόηση, πιθανή
χρέωση.
…ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ:
2 εστιατόρια, μπαρ/lounge, καφετέρια, μπαρ με σνακ/ντελικατέσεν, ανελκυστήρας, κήπος,
αίθριο, τηλεόραση στο λόμπι, μπαρ δίπλα στην πισίνα, καφές/τσάι στο λόμπι, ξαπλώστρες
& ομπρέλες παραλίας, εξωτερική πισίνα, πισίνα για παιδιά, γήπεδο τένις, παιδική χαρά,
νεροτσουλήθρα.
ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Ενοικίαση ποδηλάτων, διαδρομές για πεζοπορία/ποδηλασία,
parasailing, ενοικιάσεις σκούτερ/ μοτοποδηλάτων σε κοντινή απόσταση.

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

Δίκλινο θέα χωριό

5 νύχτες

7 νύχτες

16/6 - 6/7 &
25/8 - 9/9

16/6 - 6/7 &
25/8 - 9/9

7/7 - 27/7

28/7 - 20/8

16/6 - 6/7 &
25/8 - 9/9

7/7 - 27/7

28/7 - 20/8

179

297

349

403

415

485

564

105

175

175

175

240

240

245

3ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Μονόκλινο θέα χωριό

250

416

498

585

582

695

815

3ο άτομο

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: € 15 το δωμάτιο τη νύχτα.
Επιπλέον προσφορές για διανυκτερεύσεις έως και 5/7 και από 1/9 έως και 30/9: Α) Πληρώνετε 5 και μένετε 6 διανυκτερεύσεις ή
πληρώνετε 10 και μένετε 12 διανυκτερεύσεις. - Β) Για οικογένειες 2 ενηλίκων και 2 παιδιών που επιθυμούν διαμονή σε 2 διπλανά δίκλινα
δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 30% στο δωμάτιο των παιδιών.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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TINOS BEACH

HOTEL & BUNGALOWS 4*
KΙΟΝΙΑ - ΤΗΝΟΣ

SMART ALL INCLUSIVE SUMMER CLUB
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ),
στο κεντρικό εστιατόριο. Ο μεσημεριανός μπουφές θα περιλαμβάνει λιγότερες επιλογές
σε ζεστά (όχι κάτω από 6) με έμφαση σε ζυμαρικά & πίτσες ημέρας.Ο βραδινός θα έχει
τουλάχιστον 8 προτάσεις σε ζεστά, 4 σαλάτες, τυριά, σούπα ημέρας, γλυκά και φρούτα.
• Δυνατότητα αναβάθμισης πρωϊνού στο Ammos Restaurant (9:30 - 12:30)
με επιβάρυνση € 5 κατ’άτομο ανά ημέρα.
• Εφ’όσον σε κάποιες ημερομηνίες υπάρχουν λιγότερα από 10 δωμάτια με Smart All
Inclusive, το μεσημεριανό δύναται να είναι μενού (με επιλογή στο κυρίως πιάτο).
• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στο παραθαλάσσιο εστιατόριο Άμμος
μόνο για τους πελάτες Manessis.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά
(ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα)
• Θεματικές Βραδιές: Οργανώνεται μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη) στο κεντρικό
εστιατόριο κατά την διάρκεια του δείπνου, βραδιά με ζωντανή μουσική και διασκέδαση.
• Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club,
καθημερινά από 10.00 έως 13.00 και από 16.30 έως 19.00.

Beach Bar Restaurant Ammos

• Teenagers corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X - Box)

Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιόκτητο Beach Bar Restaurant με την ονομασία
Ammos. Το Ammos λειτουργεί απο αρχές Ιουνίου μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου
με ala carte μενού τοπικών γεύσεων.

• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου
καθημερινά από 17:00 έως 19:00.

Το Ammos είναι η ιδανική επιλογή για κάθε κοινωνική εκδήλωση.

• Μίνι παιδότοπο.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία.
• Παιδικός κινηματογράφος στην αίθουσα του ξενοδοχείου καθημερινά 21.30 - 23.30
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Ένα από τα πλέον ιδιαίτερα νησιά των Κυκλάδων...
Η Τήνος είναι το ίδιο όμορφη με τις υπόλοιπες Κυκλάδες με χαρακτήρα αληθινά παραδοσιακό και όχι απλά τουριστική βιτρίνα. Αποτελεί την πιο
ευχάριστη έκπληξη για τον επισκέπτη των Κυκλάδων και σας καλεί να ανακαλύψετε τις ομορφιές και τον πολιτισμό της, με σημείο εκκίνησης το
Tinos Beach! Όλα είναι σε απόσταση αναπνοής... η θάλασσα, οι ταβέρνες των Κιονίων, η Χώρα. Και σε ένα τέταρτο το σκηνικό αλλάζει εντελώς
αποκαλύπτοντας στους περιηγητές έναν τόπο ονειρεμένο.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Tο resort διαθέτει 160 δωμάτια που κατανέμονται σε ένα κεντρικό κτίριο 3 ορόφων και τρία τριώροφα συγκροτήματα δωματίων τύπου bungalows. Τα δωμάτια του κεντρικού
κτιρίου: superior με μοναδική θέα θάλασσα, τα classic με πλευρική θέα θάλασσα ενώ στα bungalows η ίδια κατηγορία διαθέτει ευρύχωρα μπαλκόνια με πέργκολα και θέα θάλασσα. Tα
bungalows λόγω των σημαντικά μεγαλύτερων διαστάσεων τους, αποτελούν ιδανική επιλογή για οικογένειες.
ΠΑΡΟΧEΣ: Στους μοναδικούς άνετους χώρους του θα βρείτε πισίνα με γλυκό νερό, παιδική πισίνα, οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, παραθαλάσσια ταβέρνα, παιδική
χαρά, γήπεδο τένις, επιτραπέζια παιχνίδια, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, internet corner, wi-fi στο σαλόνι της υποδοχής, snack bar, beach bar, αίθουσα χαρτιών.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Το πρωινό είναι μπουφέ αμερικάνικου τύπου που σερβίρεται στο κεντρικό εστιατόριο.

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

Δίκλινο Κυκλαδίτικο / Classic SSV
Δίκλινο KK Aegean SV
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο 2 ως 5 ετών *
4ο άτομο 6 ως 12 ετών *
Μονόκλινο
Δίχωρο οικογενειακό 2+2 **
Δίχωρο οικογενειακό 3+1 **

22/6 - 6/7 &
3/9 - 10/9
152
169
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
217
462
495

5 νύχτες
22/6 - 6/7 &
3/9 - 10/9
242
270
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
330
740
785

7/7 - 24/7 &
27/8 - 2/9
276
315
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
380
840
895

7 νύχτες
25/7 - 26/8
339
390
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
498
1050
1130

22/6 - 6/7 &
3/9 - 10/9
329
362
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
460
995
1070

7/7 - 24/7 &
27/8 - 2/9
373
425
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
515
1150
1220

25/7 - 26/8
460
525
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
680
1450
1530

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και ποτά στα δείπνα
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

μέχρι 6/7 &
μέχρι 6/7 &
7/7 - 24/7 &
μέχρι 6/7 &
7/7 - 24/7 &
25/7 - 26/8
25/7 - 26/8
μετά τις 3/9
μετά τις 3/9
27/8 - 2/9
μετά τις 3/9
27/8 - 2/9
Δίκλινο Κυκλαδίτικο / Classic SSV
119
195
226
289
259
303
390
Δίκλινο KK Aegean SV
139
220
265
340
292
355
455
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 5 ετών *
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 6 ως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο
185
280
330
448
390
445
610
Δίχωρο οικογενειακό 2+2 **
380
615
790
925
820
975
1275
Δίχωρο οικογενειακό 3+1 **
405
650
845
995
880
1030
1340
Όλες οι τιμές είναι για διαμονή στην πτέρυγα “Κυκλαδίτικα” με πλευρική θέα θάλασσα. Ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας και για Classic δωμάτια στο κεντρικό κτίριο με πλευρική θέα θάλασσα.
* 4ο άτομο μόνο στα κυκλαδίτικα δωμάτια. ** Συνολική τιμή δωματίου για (2+2) 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών (3+1) 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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MIRAMARE
HOTEL ERETRIA 4*
ΕΡΕΤΡΙΑ - EYBOIA

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ
• Πλούσιοι μπουφέδες, πρωί μεσημέρι & βράδυ (με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων,
διαφορετικά τα γεύματα θα εξυοηρετούνται σε σετ μενού)
• 1 θεματική βραδιά την εβδομάδα (Ελληνική Βραδιά) με Ελληνικούς χορούς
• Αναψυκτικά, κρασί σε καράφα, μπύρα βαρελίσια κατά την διάρκεια των φαγητών
• Ζωντανή μουσική μία φορά την εβδομάδα
• Δωρεάν ξαπλώστρες στη πισίνα
• Ελεύθερη χρήση Water Park, Ώρες λειτουργίας 11.00 - 18.00
Από 1 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου:
• Καθημερινή απασχόληση παιδιών στο Mini club (14.00 - 20.00), με παιδαγωγό
• Καραγκιόζης (ή κάτι αντίστοιχο) 1 φορά την εβδομάδα
• Θερινός κινηματογράφος 2 φορές την εβδομάδα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … (1/7 - 31/8)
Δώστε στα παιδιά σας τη δυνατότητα να χαρούν τις υπηρεσίες του Mini Club του
ξενοδοχείου Miramare Eretria. Αφήστε τα να απολαύσουν ξεχωριστές στιγμές
παιχνιδιού με την καθοδήγηση των ειδικά εκπαιδευμένων παιδαγωγών.
• Καθημερινή παιδική απασχόληση στο Mini Club (14.00 - 20.00)
• Θερινός κινηματογράφος 2 φορές την εβδομάδα.
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...μια ζεστή, σπιτική φιλοξενία στην Εύβοια!
Πλήρως ανανεωμένο, μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, δίπλα στην παραλία…
σε ένα γραφικό κόλπο της Ερέτριας.
Εδώ, όλα είναι μελετημένα και φροντισμένα με μέτρο τον άνθρωπο. Έχουμε αντισταθεί στην αλόγιστη υπερβολή, φροντίζοντας το χώρο μας
και τους φιλοξενούμενούς μας, με σεβασμό στο φυσικό, το γνήσιο και το αισθητικά φιλικό.
Σας υποσχόμαστε ότι θα ζήσετε πολύ όμορφες ώρες κοντά μας. Και θα θελήσετε να ξανάρθετε. Είμαστε το μοναδικό Premium All Inclusive
Family Summer Club, που περηφανεύεται και φημίζεται για την προσήλωσή του στη σπιτική κουζίνα, με γνώση και αγνά υλικά. Με ασφαλή
πρόσβαση, μέσα από μια υπόγεια διάβαση 130μ., σε μια φυσική παραλία με άμμο και βότσαλο, πεντακάθαρα φιλικά νερά για τους μικρούς μας
φίλους - με ξαπλώστρες και ομπρέλες.
Πλήρως ανανεωμένο, μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, με οπωροφόρα δέντρα, δίπλα
στην παραλία, σε ένα γραφικό κόλπο της Ερέτριας. Το ξενοδοχείο απέχει μόνο πέντε λεπτά
με το αυτοκίνητο από τα Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας και λιγότερο από 10 λεπτά από
τα παράλια Ερέτριας.
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 94 ΔΩΜΑΤΙΑ: Μονόκλινα, Δίκλινα & Τρίκλινα Δωμάτια.
Με δωρεάν Wi Fi, δορυφορικά κανάλια, κλινοσκεπάσματα αρίστης ποιότητας, ψυγείο,
μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα, καλλυντικά μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα
ασφαλείας.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Λειτουργία ρεσεψιόν 24 ώρες το 24ωρο, υπάλληλος υποδοχής, υπηρεσία
δωματίου, δωμάτια για μη καπνιστές, 2 εστιατόρια, μπαρ, σαλόνι, ιδιωτική παραλία, 2
εξωτερικές πισίνες, κήπος, γήπεδα τένις, παιδικές δραστηριότητες, γυμναστήριο, ΣΠΑ,
σάουνα, λεωφορειάκι για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, καθημερινή περιποίηση
δωματίων, δωρεάν WiFi και χώρος στάθμευσης. Διατίθενται πτυσσόμενα/επιπλέον
κρεβάτια & Δωρεάν κούνιες / κρεβατάκια μωρού.

Τιμή κατ άτομο με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 15/7
& 29/8 - 11/9
299

16/7 - 28/8

Δίκλινο

1/6 - 15/7
& 29/8 - 11/9
189

16/7 - 28/8

355

1/6 - 15/7
& 29/8 - 11/9
418

3ο άτομο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

497

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο άτομο 7 ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

4ο άτομο 2 ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

637

753

3ο άτομο ως 6 ετών

284
455
538
Μονόκλινο
Περίπτωση ενός ενήλικα & ενός παιδιού έως 5ετών, χρεώνεται ως μονόκλινο.

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 31 Μαΐου, για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου.
25

BELLE HELENE
BEACH RESORT
3* SUP

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΥ - ΓΥΘΕΙΟ

SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρη διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ)
• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα (Πέμπτη ή Παρασκευή) με ζωντανή μουσική
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft,
αναψυκτικά και νερό)
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία.Για τα παιδιά:
• Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Νέο Mini Club, καθημερινά από 10:00 έως
13:00 και από 16:30 έως 19:00, μίνι στίβος για παιδιά
• Ειδικά προγράμματα γυμναστικής για ενηλίκους
• Παιδική Χαρά
• Δωρεάν παγωτό καθημερινά από 17:00 έως 18:00
• Παιδικό θερινό κινηματογράφο καθημερινά
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …
• Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Νέο Mini Club, καθημερινά
από 10:00 έως 13:00 και από 16:30 έως 19:00
• Μινι παιδότοπο με φουσκωτά ξηράς (“Μαγικός Κόσμος», «Fantastic Park»,
«Φουσκωτό Μπάσκετ»), όλα με δάπεδα ασφαλείας και επίβλεψη επόπτη
• Παιδική Χαρά
• Δωρεάν παγωτό καθημερινά από 17:00 έως 18:00
• Παιδικό θερινό κινηματογράφο κάθε μέρα
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… στην ωραιότερη παραλία της Λακωνικής Μάνης, σε δωμάτια θέα θάλασσα!
Σε τοποθεσία ιδανική ώστε να θέλετε...αυτές οι διακοπές σας, να μην τελειώσουν ποτέ!
Σας καλωσορίζουμε σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο Smart All Inclusive Family Summer Club! Στην γύρω περιοχή οι επιλογές διασκέδασης είναι αμέτρητες. Από τα
εύγευστα παραδοσιακά πιάτα στις ταβέρνες της Λακωνίας, τα όμορφα μπαράκια με τον νησιώτικο αέρα, έως το Πολιτιστικό καλοκαίρι στο Σαϊνοπούλειο
Θέατρο, που φιλοξενεί τις καλύτερες μουσικές & θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα. Ένας παράδεισος γεμάτος εκπλήξεις, 150 λεπτά από την Αθήνα!
ΠΕΡΙΟΧΗ: Το Belle Helene βρίσκεται στον κόλπο Βαθύ του Γυθείου, σε 25 στρέμματα πάνω στη
θάλασσα, προσφέροντας σας ονειρικά χαλαρωτικές διακοπές, ενώ η θέση του το κάνει ιδανικό
ορμητήριο για σπάνιες αποδράσεις*.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε τρεις ορόφους, με 98 χώρους φιλοξενίας (standard, superior, family και σουίτες)
όλοι με θέα στη θάλασσα και standard παροχές από με ασύρματο internet,T.V, αυτόνομο
κλιματισμό, τηλέφωνο, mini fridge, στεγνωτήρα μαλλιών.
Standard: (21τμ.) με τις standard παροχές.
Superior: (21τμ.), με interactive LCD T.V, pay T.V (επιλεγμένες ταινίες α’ προβολής),
χρηματοκιβώτιο και τις standard παροχές.
Family Comfort: (26τ.μ.), στον 1ο όροφο, με υπέροχη βεράντα 18 τ.μ. και μοντέρνες ξαπλώστρες.
Family Cozy: (26τ.μ.), στον 1ο όροφο, με μπαλκόνι. Όλα με ενιαίο χώρο με διπλό κρεβάτι
και καθιστικό με 2 πολυθρόνες-κρεβάτια. Με interactive LCD T.V, pay T.V (επιλεγμένες ταινίες
α΄προβολής και παιδικές), video games, χρηματοκιβώτιο και τις standard παροχές. Για
ζευγάρια, τετραμελείς οικογένειες ή group φίλων (3 ενήλικες).
Junior Suites: (31τμ.), στα πιο ήσυχα σημεία, στον 1o και 2o όροφο. Με καθιστικό, υπνοδωμάτιο,

ευρύχωρο μπάνιο με υδρομασάζ, Interactive LCD Τ.V, pay T.V (επιλεγμένες ταινίες α’ προβολής),
χρηματοκιβώτιο και τις standard παροχές. Tο καθιστικό μετατρέπεται σε υπνοδωμάτιο με 2
κρεβάτια, ενώ στο κυρίως υπνοδωμάτιο μπορεί να προστεθεί 1 επιπλέον μικρό κρεβάτι (με
ζήτηση). Για φιλοξενία 2 ενηλίκων με 3 παιδιά.
Superior Suites: (38 τ.μ.), στον 2ο όροφο. Με υπνοδωμάτιο και καθιστικό με ενδιάμεση πόρτα
για πλήρη αυτονομία, 2 ανεξάρτητα μπάνια, Interactive LCD T.V., pay T.V και τις standard
παροχές. Το καθιστικό μπορεί να διαμορφωθεί σε υπνοδωμάτιο με 1 έως 2 κρεβάτια, ενώ στο
κυρίως υπνοδωμάτιο μπορεί να προστεθεί 1 επιπλέον μικρό κρεβάτι (με ζήτηση). Για για 2+1
ενήλικες ή 2 ενήλικες με 1 έως 2 παιδιά.
Premier Suites: (47 τ.μ.), στον 1ο όροφο. Με βεράντα 30 τ.μ. και μοντέρνες ξαπλώστρες.
Με καθιστικό, υπνοδωμάτιο και 2 μπάνια, Interactive LCD Τ.V, pay T.V (επιλεγμένες ταινίες α’
προβολής), χρηματοκιβώτιο και τις standard παροχές. Tο καθιστικό μπορεί να διαμορφωθεί
σε υπνοδωμάτιο με 4 κρεβάτια ενώ στο κύριο υπνοδωμάτιο μπορεί να προστεθεί ένα επιπλέον
μικρό κρεβάτι (με ζήτηση). Ιδανικές για τη φιλοξενία 2 ενηλίκων με 2 έως και 4 παιδιά.

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

15/6-8/7 & 15/6-8/7 & 9/7-29/7 & 30/7-26/8 15/6-8/7 & 9/7-29/7 & 30/7-26/8
1/9-15/9 1/9-15/9 27/8-31/8
1/9-15/9 27/8-31/8
Δίκλινο Standard
149
232
277
319
321
376
432
Δίκλινο Superior

164

257

306

367

354

417

499

3ο άτομο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτ. ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτ. ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλ. Standard

228

360

430

495

502

592

680

Μονόκλ. Superior

252

402

475

577

560

658

790

Family Cozy *

415

650

792

905

898

1098

1245

Family Comfort **
472
730
864
980
982
Οι τιμές των Family δωματίων είναι συνολικές για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
* Ευρύχωρο δωμάτιο με κανονικό μπαλκόνι
** Πολύ ευρύχωρο δωμάτιο με βεράντα 18τμ και ξαπλώστρες.
5ο άτομο έως 12 ετών (μόνο σε Family) € 15 ανά διαν/ση σε όλες τις περιόδους.

1190

1350

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ και για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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ELITE CITY

RESORT FAMILY BEACH
HOTEL 4*
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι- βράδυ).
• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα.
• Θεματικές Βραδιές: Οργανώνονται μία φορά την εβδομάδα,
με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα και διασκέδαση.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά
(ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα).
• Δωρεάν παγωτό και ποπκορν,
από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου, 17.00-19.00.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα
και στην παραλία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …
• Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club,
καθημερινά 10.00 έως 13.00 & 16.30 έως 19.00 (21/6 - 15/9).
• Teenagers Corner με δραστηριότητες.
• Παιδικός κινηματογράφος, καθημερινά.
• Νέα ολοκαίνουργια Παιδική Χαρά.
• Μini παιδότοπο με φουσκωτά παιχνίδια, γυμναστική,
ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας και πολλά άλλα.
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με θέα στο μαγευτικό μεσσηνιακό κόλπο!
…κι άλλο ένα - ΝΕΟ SMART ALL INCLUSIVE FAMILY SUMMER CLUB!
Στο πολυτελές συγκρότημα Elite City Resort Family Beach Hotel 4*
Σε 35 στρέμματα στους πρόποδες του Ταϋγέτου, μόλις 4 χλμ. από την Καλαμάτα! Φροντίστε έγκαιρα - και έξυπνα - τις φετινές καλοκαιρινές,
οικογενειακές διακοπές σας, στο νέο Smart All Inclusive Family Summer Club στην πανέμορφη παραλία της Καλαμάτας, απολαμβάνοντας
μοναδικές υπηρεσίες και κερδίζοντας καλύτερες τιμές! Εδώ, η οικογένειά σας θα ζήσει και θα απολαύσει ένα υπέροχο καλοκαίρι!
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε standard και superior δωμάτια, σε junior, προεδρικές και executive
suites.
Δίκλινο με θέα κήπο ή θάλασσα, Τρίκλινο με 1 διπλό και 1 μονό κρεβάτι ή 3 μονά
κρεβάτια, μπαλκόνι ή βεράντα, μερικά με Wi-Fi. Junior Suite με θέα θάλασσα με 1
υπνοδωμάτιο και 1 σύγχρονο σαλόνι, μπάνιο με Jacuzzi (μπανιέρα ή ντους). Όλες οι
κατηγορίες δωματίων περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση LCD 32’’,
χρηματοκιβώτιο, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών, μπάνιο με καλλυντικά, δωρεάν wifi και
μπαλκόνι.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Το Elite City Resort, για να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις σας στον τομέα
της εστίασης, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας, διαθέτει το Elite City Restaurant,
όπου μπορείτε να γευτείτε ιδιαίτερα και ξεχωριστά πιάτα, το Elite Beach Bar στην
ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε πίνοντας κάποιο
ποτό ή κοκτέιλ, το Elite Aqua Club στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από την πισίνα, όπου
μπορείτε να απολαύσετε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Υπάρχει ακόμα αίθουσα

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή PLUS +
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6-13/7 & 1/6-13/7 & 14/7-28/7 29/7-25/8 1/6-13/7 & 14/7-28/7 29/7-25/8
3/9-30/9 3/9-30/9 & 26/8-2/9
3/9-30/9 & 26/8-2/9
Δίκλινο θέα κήπο
209
297
375
292
399
516
137
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
4ο άτομο ως 12 ετών -50%
Μονόκλινο θέα κήπος
325
430
530
457
587
722
208
685
1027
1282
942
1412
1762
Μεζονέτα *
442

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6-13/7 & 1/6-13/7 & 14/7-28/7 29/7-25/8 1/6-13/7 & 14/7-28/7 29/7-25/8
3/9-30/9 & 26/8-2/9
3/9-30/9 3/9-30/9 & 26/8-2/9
αναψυχής και ιδιωτική αίθουσα τηλεόρασης.
Δίκλινο θέα κήπο
254
342
420
355
464
579
164
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και
4ο άτομο ως 12 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
οργανωμένη παραλία με ασφαλή πρόσβαση και πλήρη παροχή εξοπλισμού. Δωρεάν
Μονόκλινο θέα κήπος
370
475
575
520
650
785
235
Μεζονέτα *
798
1140
1395
1100
1570
1920
510
ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, τόσο στα δωμάτια όσο και στους
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη νύχτα.
κοινόχρηστους χώρους. Με ιδιωτική εκκλησία και ευρύχωρο παρκινγκ 300 θέσεων.
* Συνολική χρέωση δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ και για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Μαΐου.
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FAMILY

EXCLUSIVE
R E S O R T

PΟΡΤΟ PAROS 4*
HOTEL - VILLAS
& AQUA PARK

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΣ

Το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα των Κυκλάδων, σε μια όμορφη πλαγιά
κοντά στη Νάουσα, το ανανεωμένο PORTO PAROS HOTEL VILLAS & AQUA PARK,
σας περιμένει αυτό το καλοκαίρι για αξεπέραστες και αξέχαστες διακοπές. Τέλεια
εναρμονισμένο με το όμορφο Παριανό περιβάλλον, είναι ένας μοναδικός τόπος ηρεμίας
και χαλάρωσης, με τον γραφικό «Άγιο Γιάννη» (παραλία Μοναστήρι) στο 1 χλμ. και την
πασίγνωστη παραλία «Κολυμπήθρες» στα 500 μόλις μέτρα! Σε μια υπέροχη τοποθεσία,
έκτασης 100.000 τ.μ. που φτάνουν στην ιδιωτική μας παραλία… σε ένα φυσικό
παράδεισο για σας και τα παιδιά σας.

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ
… είσοδος με έκπτωση στο
AQUA WATER PARK με τις 13 νεροτσουλήθρες, τη δική του παραλία, πισίνα, lazy river κ.α.,
που θα ξετρελάνουν τα παιδιά σας! Το μοναδικό με νεροτσουλήθρες που καταλήγουν στη
θάλασσα, σε προστατευμένο χώρο. Το Aqua Paros θα είναι διαθέσιμο για το κοινό από 30
Ιουνίου έως 3 Σεπτεμβρίου.
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• Πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύσεων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑΔΥ
στο Κεντρικό Εστιατόριο.
• Αναψυκτικά, βαρελίσια/ draft μπύρα, house wine στη διάρκεια των φαγητών.
• Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα & την παραλία.
• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα μία φορά την εβδομάδα.
• Δωρεάν Αθλητικές δραστηριότητες (τένις, ping -pong, beach volley)
• Είσοδος με έκπτωση στο AQUA WATER PARK με τις νεροτσουλήθρες
εκτός από τους διαμένοντες στις AQUA PARK ΒΙΛΛΕΣ, όπου δωρεάν.

... στην πρωταγωνίστρια Πάρο!
στις φημισμένες Κολυμπήθρες,με πανοραμική θέα στον κόλπο και στη Νάουσα!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ:
STANDARD ΔΩΜΑΤΙΑ: Τα δωμάτια στο Κεντρικό Κτήριο
χωρίζονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα και διαθέτουν όλα
standard παροχές από: προϊόντα προσωπικής φροντίδας,
μπάνιο-ντους, αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση,
ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα, θυρίδα ασφαλείας.
AQUA FAMILY VILLA: με θέα στο Aqua park ή στη θάλασσα
με άμεση πρόσβαση στο χώρο του Aqua Paros. Επιπλέον των
standard παροχών, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη μπανιέρα.
SUPERIOR ΔΩΜΑΤΙΑ: βρίσκονται στο Porto Paros Villas και
χωρίζονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα με θέα βουνό /
πλαϊνή θέα θάλασσα /θέα πισίνα και θέα θάλασσα, με τις
standard παροχές.
FAMILY VILLA: βρίσκονται στο Porto Paros Villas, έχουν θέα
θάλασσα και είναι ισόγεια, με τις standard παροχές.
JUNIOR SUITE: Όλες οι σουΪτες έχουν θέα στη θάλασσα.
Επιπλέον των standard παροχών, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη
μπανιέρα, παντόφλες και μπουρνούζια και ολοκληρωμένο σετ
με προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

POOL FAMILY ROOMS: Με θέα στη θάλασσα και άμεση
πρόσβαση στην ιδιωτική πισίνα μπροστά απο τα δωμάτια, κοινή
για όλους τους πελάτες των Pool Family Rooms. Επιπλέον των
standard παροχών, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη επένδυση,
παντόφλες και μπουρνούζια και ολοκληρωμένο σετ με προϊόντα
προσωπικής φροντίδας.
ΠΑΡΟΧΕΣ:
Κυκλαδίτικη reception 300 τ.μ., Δωρεάν WI-FI Internet σε
επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους, κεντρικό εστιατόριο 20 μ.
από τη θάλασσα, ταβέρνα δίπλα στο κύμα, «Πλωτό» εστιατόριο
εκδηλώσεων /δεξιώσεων, πλαζ με ξαπλώστρες και ομπρέλες,
κεντρικό μπαρ με μεγάλη βεράντα, μπαρ πισίνας, μπαρ
παραλίας, Sunset Cocktail μπαρ στις Βίλες, πισίνα με ομπρέλες
και ξαπλώστρες, παιδική πισίνα (με ναυαγοσώστη), Mini club,
παιδική χαρά, θερινός κινηματογράφο, υπηρεσίες Massage,
γυμναστήριο, γήπεδα tennis, TV room, αμφιθέατρο για ποικίλες
εκδηλώσεις διασκέδασης, Μίνι Mάρκετ, απογευματινό Shuttle
Bus service για τη Νάουσα, υπηρεσία πλυντηρίου-σιδερωτήριου,
ενοικιάσεις Ι.Χ., εκδρομές, 3 υπαίθρια parking.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
PORTO PAROS
WATER PARK VILLAS
Ελάχιστη διαμονή νύχτες:

2

4

Water Park Villa SV 2 χώρων (2+2) **

109

155

187

Water Park Villa SV 3 χώρων (2+3) **

130

185

220

με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά
(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)
Water Park Villa SV 2 χώρων (2+2) **

145

191

223

Water Park Villa SV 3 χώρων (2+3) **

172

227

262

** Water Park Villa: Τιμή δωματίου ανά διανυκτέρευση για:
2 χώρων: 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. - 3 χώρων: 2 ενήλικες + 3 παιδιά ως 12 ετών.

Τιμή κατ άτομο με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
και ποτά στα φαγητά

(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)

5 νύχτες

2

με Ημιδιατροφή και ποτά στα δείπνα
(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή και ποτά στα δείπνα
3 νύχτες

1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 29/7-26/8
1/9-30/9 27/8-31/8

(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)

7 νύχτες

1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 29/7-26/8 1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 29/7-26/8
1/9-30/9 27/8-31/8
1/9-30/9 27/8-31/8 1/9-30/9 27/8-31/8
Δίκλινο Βουνό
119
183
195
295
344
269
386
474
Δίκλινο θέα πισίνα/ πλευρική θέα θάλ.
126
192
208
308
359
284
404
495
Δίκλινο θέα θάλασσα
134
202
219
320
369
299
425
509
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτoμο έως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 2-12 ετών θέα πισίνα/
75
95
110
150
179
150
205
245
πλευρική θέα θάλασσα
4ο άτομο 2-12 ετών θέα θάλασσα
75
100
110
150
179
150
205
245
Μονόκλινο θέα Βουνό
198
295
315
458
538
437
610
753
Μονόκλινο θέα πισίνα/
215
310
339
482
570
465
645
798
πλευρική θέα θάλασσα

3 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-28/7 &
1/9-30/9 27/8-31/8
155
219
162
228
170
238
-30%
-30%
Δωρεάν Δωρεάν

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 29/7-26/8 1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 29/7-26/8
1/9-30/9 27/8-31/8
1/9-30/9 27/8-31/8
255
355
394
353
470
549
268
368
409
368
488
572
279
380
419
383
509
586
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

93

113

140

180

209

192

247

287

93
234

118
331

140
375

180
518

209
598

192
521

247
694

287
837

251

346

399

542

630

549

729

882

* η χρέωση του 2ου παιδιού αναβαθμίζει την οικογένεια σε δίχωρο δωμάτιο.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
Από 1 μέχρι και 31 Μαίου θα προσαυξάνονται κατά 5% περίπου. Από 1 Ιουνίου κατά 15% περίπου.
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…350 μ. από τη διάσημη παραλία του Αγίου Προκοπίου
μια από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα (3η θέση).
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΣΤΕΛΙΔΑ, ΝΑΞΟΣ

KAVURAS VILLAGE 4*

Το Ξενοδοχείο Kavuras Village είναι ένα ιδιαίτερο μέρος, όπου η φύση και ο άνθρωπος εξακολουθούν να συνυπάρχουν σε αρμονία. Το συγκρότημα των
κτηρίων είναι χτισμένο σε κυκλαδίτικο στυλ, στη βουνοπλαγιά της Στελίδας, σε ένα κήπο 25.000 τ.μ. με υπέροχη θέα στη θάλασσα, χάρη στη μοναδική
του θέση... μόλις 350 μ. από τη διάσημη παραλία του Αγίου Προκοπίου. Από την πόλη της Νάξου απέχει μόνο 4 χλμ. Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο, που
έχει καθιερωθεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 από μια τοπική οικογένεια, που λαμβάνει σημαντική μέριμνα για τη διατήρηση της ποιότητας, την άριστη
φροντίδα, την άνεση και την προσωπική περιποίηση των φιλοξενουμένων. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες να έρχονται
κάθε χρόνο. Η γνήσια φιλοξενία της Νάξου, σε συνδυασμό με την άνετη διαμονή σας εγγυάται μια ευχάριστη διαμονή.
ΔΙΑΜΟΝΗ: οι standard παροχές όλων των δωματίων είναι: θέα στη
θάλασσα, μπάνιο, στεγνωτήρας μαλλιών, καθρέφτης, μπαλκόνι ή
βεράντα, τηλέφωνο, αυτόματη υπηρεσία αφύπνισης, χρηματοκιβώτιο (με
επιπλέον χρέωση), καφετιέρα, μουσική, ψυγείο (mini bar), τηλεόραση με
δορυφορικά κανάλια, κλιματιστικό, παροχή ρεύματος 220V.
Standard δωμάτια για 2 ενήλικες (και ως ενιαίο ή τρίκλινο δωμάτιο, με
επιπλέον κρεβάτι) με δύο μονά κρεβάτια και τις standard παροχές.
Διαμερίσματα - Bungalows (ισόγεια), διαμορφωμένα σε ένα συγκρότημα
τυπικών κυκλαδίτικων κτιρίων, εξοπλισμένα επιπλέον των standαrd
παροχών με κουζινάκι και τετράγωνη βεράντα.
Δίχωρα δωμάτια για 4-5 άτομα με δύο χωριστά δωμάτια με εσωτερική
πόρτα, το καθένα με δύο μονά κρεβάτια και πρόσβαση στη βεράντα, με θέα
στην παραλία του Αγίου Προκοπίου. Πλεονέκτημα: Μπορεί να τοποθετηθεί
1 βρεφική κούνια σε 1 από τα δωμάτια. Διαθέτουν επιπλέον των standard
παροχών, κουζινάκι πλήρως εξοπλισμένο και τετράγωνη βεράντα.
Στούντιο για 2-3 άτομα, με τρία μονά κρεβάτια. Διαθέτουν επιπλέον των
standard παροχών, κουζινάκι πλήρως εξοπλισμένο και τετράγωνη βεράντα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ:
Το Ξενοδοχείο Kavouras Village περιλαμβάνει μια σειρά από καλά
οργανωμένες εγκαταστάσεις, όπως: 1 εξαιρετική, εξωτερική πισίνα 350

τ.μ και 1 παιδική πισίνα, η μια κοντά στην άλλη. Η τετράγωνη βεράντα
στο χώρο της πισίνας, με πέργκολα, επιτρέπει στους επισκέπτες μας να
απολαύσουν τη σκιά την ημέρα και το ηλιοβασίλεμα το βράδυ. Το PoolSnack Bar “Mythos”, βρίσκεται δίπλα στη πισίνα και μπορεί να φροντίσει
το αγαπημένο σας δροσερό ποτό ή καφέ, με σνακ όλη μέρα. Εστιατόριο &
αίθουσα πρωινού για γνήσιες γευστικές απολαύσεις, με αγνά υλικά. Στο Μίνι
Μάρκετ, απολαύστε αποκλειστικά προϊόντα από το νησί της Νάξου. Γήπεδα
μπάσκετ & Beach volley. Μετά από μια χαλαρή μέρα στην παραλία, το βράδυ
ένας αγώνας σίγουρα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να διασκεδάσετε με
τα παιδιά σας, τους φίλους σας ή απλά άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου.
Πινγκ πονγκ, παιδική χαρά πλήρως εξοπλισμένη, όπου τα παιδιά σας κάνουν
τσουλήθρα, ή ό,τι άλλο προτιμούν. Αμφιθέατρο. Για ειδικές εκδηλώσεις,
όπως η Ελληνική Βραδιά, ή παραστάσεις που παρουσιάζονται στο υπαίθριο
αμφιθέατρο. Μίνι γκολφ, ακριβώς μπροστά από το αμφιθέατρο. Είναι
ιδιαίτερα αγαπητό στους νεότερους πελάτες μας, αλλά μια παρτίδα μίνι
γκολφ είναι μια ωραία δραστηριότητα για όλη την οικογένεια.
…και 24ωρη Υποδοχή, γιατρός με τηλεφώνημα, καθημερινή φροντίδα
δωματίων (εκτός Κυριακής), φύλαξη αποσκευών, υπηρεσία πλυντηρίου (με
χρέωση), ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
1/6-30/6 &
10/9-30/9
175
128
Δωρεάν
96
259

1/7-28/7 &
27/8-9/9
225
166
Δωρεάν
130
340

5 νύχτες
1/6-30/6 &
10/9-30/9
279
205
Δωρεάν
160
412

1/7-28/7 &
27/8-9/9
364
265
Δωρεάν
205
555

7 νύχτες
29/7-26/8

1/6-30/6 &
10/9-30/9
383
280
Δωρεάν
219
570

Δίκλινο
420
3ο άτομο
305
3ο άτ. ως 12 ετών
Δωρεάν
4ο/5o άτ. ως 12 ετών*
234
Μονόκλινο
645
*Δύο ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών διαμένουν σε δωμάτιο με διώροφη κουκέτα.
*Δύο ενήλικες και 3 παιδιά ως 12 ετών διαμένουν σε διαμέρισμα (περιορισμένη διαθεσιμότητα). - Τα δίκλινα είναι όλα με 2 μονά κρεβάτια.

1/7-28/7 &
27/8-9/9
499
365
Δωρεάν
278
767

29/7-26/8

575
420
Δωρεάν
320
885

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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Με αναβαθμισμένες υπηρεσίες
απο φέτος...για μια δική σας

καλοκαιρινή Μύκονο!

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ

APHRODITE BEACH HOTEL & RESORT 4*

Το Aphrodite Beach Hotel & Resort βρίσκεται δίπλα στη γραφική παραλία Καλαφάτης (1 λεπτό με τα πόδια) - μόλις 15
λεπτά από τη Xώρα της Μυκόνου. Προσφέρει καλαίσθητα δωμάτια με μπαλκόνι, τα περισσότερα με θέα στο Αιγαίο. Όλα
είναι άρτια εξοπλισμένα με κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. Τα 2 παραθαλάσσια
εστιατόρια σερβίρουν ελληνική και μεσογειακή κουζίνα.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Με απεριόριστες επιλογές και συνδυασμούς φιλοξενίας μεγάλων και παιδιών! Standard Κλασικά Δίκλινα, Σουίτες με Πανοραμική θέα,
Οικογενειακά δωμάτια, Superior Δίκλινα, Superior Οικογενειακά - και μια υπέροχη Νυφική Σουίτα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 24ωρη Ρεσεψιόν, Γρήγορο check in/check out, Κλιματισμός, Θέρμανση, Ηχομονωμένα δωμάτια, Θυρίδα ασφαλείας, VIP
Παροχές δωματίου, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Θυρωρείο, Χώρος φύλαξης αποσκευών, Εξωτερικοί χώροι, Ηλιόλουστη βεράντα, Αίθριο, Κήπος,
Παρεκκλήσι, Κοινόχρηστος χώρος lounge/τηλεόρασης, Night Club, Αίθουσα παιχνιδιών, Επιτραπέζια/παζλ, Κανάλια με παιδικά προγράμματα,
Βιβλιοθήκη, Βελάκια, Μπιλιάρδο, Πινγκ πονγκ, Βόλεϊ, Γήπεδο Τένις. Ιδιωτική παραλία, Δωρεάν Ίντερνετ σε ολόκληρο το ξενοδοχείο, Εστιατόριο
(με μπουφέ), Εστιατόριο à la carte, Παιδικά γεύματα, Μενού ειδικής διατροφής (με ζήτηση), Μεσημεριανό γεύμα σε πακέτο, Σνακ Μπαρ, Μπαρ,
Πισίνα και εγκαταστάσεις Ευεξίας, Γυμναστήριο, 2 Υδρομασάζ, Μασάζ, Μπαρ πισίνας, Πισίνα θαλασσινού νερού, Παιδική χαρά. Θαλάσσια σπορ στις
εγκαταστάσεις, Ιστιοσανίδα, Κολύμβηση με αναπνευστήρα, Ψάρεμα, Κατάδυση, Κωπηλασία με κανό, Ιππασία, Ποδηλασία, Πεζοπορία, Ενοικίαση
ποδηλάτων & αυτοκινήτου, Οργάνωση εκδρομών, Δωρεάν δημόσιος χώρος στάθμευσης στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο, απαιτείται κράτηση.
Φύλαξη βρεφών & παιδιών, Υπηρεσία σιδερώματος, Στεγνό καθάρισμα, Πλύσιμο ρούχων, Γυάλισμα παπουτσιών, Μίνι μάρκετ, Μπουτίκ, Κατάστημα
δώρων/αναμνηστικών, Εφημερίδες, Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο (με χρέωση), Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

Τιμή κατ’ άτομο με πρωϊνό μπουφέ
3 νύχτες
Δίκλινο Standard
Δίκλινο Standard Panoramic
Δίκλινο Superior
Δίκλινο Superior Panoramic
Δίκλινο Sup. Upper Panoramic
3ο άτομο
3ο άτομο ως 14 ετών
Μονόκλινο
Family θέα κήπο *
Family Superior **
3ο άτ. σε Family ως 8 ετών
3ο άτ. σε Family 9 ως 14 ετών
4ο άτ. σε Family 2 ως 14 ετών

1/5 - 15/6 & 16/6 - 30/6 & 1/7 - 15/7 &
12/9 - 30/9 1/9 - 11/9 25/8 - 31/8
179
195
225

195
210
225
243
-30%
Δωρεάν
+40%
210
225
Δωρεάν
-50%
-50%

210
225
242
260
-30%
Δωρεάν
+40%
225
242
Δωρεάν
-50%
-50%

240
269
285
315
-30%
Δωρεάν
+40%
255
272
Δωρεάν
-50%
-50%

5 νύχτες
16/7 - 24/8

284
299
315
330
374
-30%
Δωρεάν
+40%
289
305
Δωρεάν
-50%
-50%

1/5 - 15/6 & 16/6 - 30/6 & 1/7 - 15/7 &
12/9 - 30/9 1/9 - 11/9 25/8 - 31/8
285
317
372

309
340
369
394
-30%
Δωρεάν
+40%
340
369
Δωρεάν
-50%
-50%

340
365
390
415
-30%
Δωρεάν
+40%
365
390
Δωρεάν
-50%
-50%

397
445
469
518
-30%
Δωρεάν
+40%
418
445
Δωρεάν
-50%
-50%

16/7 - 24/8

467
492
519
545
617
-30%
Δωρεάν
+40%
473
498
Δωρεάν
-50%
-50%

* Τα δωμάτια Family θέα κήπο έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενηλίκων και 2 παιδιών ως 14 ετών
** Τα δωμάτια Family Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενηλίκων και 1 παιδιού ως 14 ετών - Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 25 το άτομο ανά δείπνο.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου με προκαταβολή 50%.
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GRECOTEL FILOXENIA
4*SUP

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Στην πιο όμορφη γωνιά του Μεσσηνιακού κόλπου......και κάτω από τον μυθικό
Ταΰγετο, το γνωστό και δημοφιλές Grecotel Filoxenia σας υποδέχεται υπέροχα
ανανεωμένο! Χτισμένο σε μία καταπράσινη έκταση με εξωτικούς κήπους και
φοινικόδεντρα έχει άμεση πρόσβαση σε μία μαγευτική παραλία 300 μέτρων με
κρυστάλλινα νερά.
TΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παραλία Καλαμάτας, 4 χλμ. από την πόλη.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 188 καλόγουστα δωμάτια χωρισμένα σε δύο κτήρια με κλιματισμό τηλεόραση
τηλέφωνο, μπάνιο ανατομικά στρώματα, χρηματοκιβώτιο, προσωπικό τηλεφωνητή και mini-bar.
ΑΝΕΣΕΙΣ: Εστιατόριο, καφετερία, αίθουσα τηλεόρασης, πλήρως οργανωμένη παραλία, μπαρ
παραλίας, φωτιζόμενο γήπεδο τεννις, εσωτερική & εξωτερική πισίνα με jacuzzi, pool bar,
παιδική χαρά, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο καθώς και θεραπείες προσώπου και σώματος.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Σε μια εκπληκτική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα στο εστιατόριο Olive θα γευτείτε
ζουμερά θαλασσινά αλλά και ελληνικές τοπικές λιχουδιές. Θα δοκιμάσετε λαχταριστά
μεσογειακά πιάτα, απολαμβάνοντας το μαγικό ηλιοβασίλεμα στις κορυφές του Ταΰγετου.
Ανοιχτό για: πρωινό, γεύμα και δείπνο. Κουζίνα: buffet και à la carte.
EIΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ…
ΚIDS CORNER ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ – ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2018

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με μπουφέ πρωΐνό
1/5 - 8/6
& 23/9 - 31/10

9/6 - 5/7
& 9/9 - 22/9

6/7 - 26/7
& 26/8 - 8/9

27/7 - 25/8

Δίκλινο

125

153

197

227

Δίκλινο Superior

145

173

217

247

Δίκλινο Deluxe

165

193

237

267

Family Room

195

223

267

297

Family Suite

245

273

317

347

3ο άτομο σε superior

20

20

20

20

3ο άτομο έως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3o & 4ο άτ. έως 12 ετ. σε family *

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

* Family: Τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή .....€ το άτομο ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για Premium Plus πακέτο στην τιμή ημιδιατροφής € 50 ο ενήλικας ανά διανυκτέρευση, παιδιά
έως 6 ετών Δωρεάν, παιδιά 7-12 ετών € 12.
25-28/5 ισχύει ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων / 1 - 19/8 ισχύει ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων

GRECOTEL CASA MARRON
4* SUP ( ΠΡΩΗΝ LAKOPETRA BEACH)

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ - ΑΧΑΙΑΣ
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE
Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και τα μπάνγκαλοου τα οποία
περιβάλλονται από πανέμορφους κήπους, που δημιουργούν μια
πραγματική όαση γαλήνης και ηρεμίας. Όλα διαθέτουν μαρμάρινο
μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό, τηλέφωνο, πιστολάκι
μαλλιών, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, μουσική, χρηματοκιβώτιο
ασφαλείας. Το ξενοδοχείο διαθέτει μία μεγάλη εξωτερική πισίνα,
πισίνα για παιδιά, fitness club, γήπεδα τένις και μπάσκετ, σάουνα,
μασάζ και θαλάσσια σπορ. Η χρυσαφένια αμμουδιά και η ρηχή
θάλασσα είναι ιδανικές για παιδιά.
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- 26/7
5/5 - 14/6
15/6 - 30/6
1/7 - 12/7 &13/7
19/8 - 25/8 27/7 - 18/8
& 9/9 - 21/10 & 26/8 - 8/9
Δίκλινο θέα κήπο
140
160
190
250
270
Δίκλινο θέα θάλασσα
145
170
200
260
280
Δίκλινο Sup. πλάγια θέα θάλασσα
160
190
220
280
300
Bungalow
145
180
210
270
290
Bungalow Sup. πλάγια θέα θάλασσα
165
200
230
290
310
Family Bungalow
190
230
270
320
360
Family Sup. πλάγια θέα θάλασσα
205
250
290
350
390
3o άτομο
30
50
30
30
30
3ο άτομο έως 14 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο & 4ο άτ. έως 14 ετ. σε Family * Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Μονόκλινο
90
95
115
150
170
*4o άτομο παιδί έως 14 ετών χωράει μόνο σε family
** Ανάλογα με την περίοδο - το ξενοδοχείο ορίζει ελάχιστη διαμονή από 2 έως και 5 διαν/σεις..
Κατά την περίοδο του Αγ.Πνεύματος (25-28/5) ισχύουν οι τιμές της 2ης περιόδου (15/6-30/6) με ελάχιστη διαμονή
3 νύχτες.

GRECOTEL OLYMPIA
RIVIERA THALASSO 5*
& AQUA PARK

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Τοποθετημένο σε ένα κτήμα 500 εκταρίων σε αμμώδη παραλία που εκτείνεται 2χλμ,
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με μπουφέ πρωΐνό
αυτή η αποκλειστική περιοχή προσφέρει επίσης ολοκληρωμένη υπηρεσία σπα.
29/6 - 12/7 13/7 - 26/7
18/5 - 7/6
Εμπνευσμένο από τις πηγές της Κυλλήνης, αυτό το πολυτελές θέρετρο συνδυάζει
& 9/9 - 29/9 8/6 - 28/6 & 24/8 - 8/9 & 19/8 - 23/8 27/7 - 18/8
την αρχαία σοφία των Ελλήνων με τις σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές για ευεξία και Δίκλινο Sup. guestroom θέα θάλασσα
205
255
295
320
330
αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος. Η αριστοκρατική του αρχιτεκτονική και το Δίκλινο Luxury guestroom
220
265
305
330
350
κλασσικό ντεκόρ σε κομψούς λευκούς τόνους συνδυάζουν εικόνες από το κοντινό ιερό Δίκλινο Sup. Bungalow θέα θάλασσα
230
270
310
335
360
της Αρχαίας Ολυμπίας, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 4.500μ² Thalasso Family Riviera Guestroom θέα θάλ. *
278
330
360
385
425
Therapy Centre Elixir θα γίνει το καταφύγιό σας από το στρες της σύγχρονης ζωής. 3o άτομο
50
50
50
50
50
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Παραδοθείτε στην πολυτέλεια του Ancient Spirit Bodyworks του θέρετρου, ένα μασάζ 3ο άτομο έως 14 ετών
ανοιχτού χώρου. Μεσογειακοί κήποι περιβάλλουν την εξωτική πισίνα με θαλασσινό * Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά. - 5ο άτομο ως 14 ετών σε Family: € 30 ανά διανυκτέρευση.
ΔΩΡΕΑΝ χρήση του νέου (2017) Aqua Park του συγκροτήματος!
νερό, καθώς η πισίνα με γλυκό νερό βρίσκεται σε 3 επίπεδα.
Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων και άνω: απολαύστε ΔΩΡΕΑΝ την ημιδιατροφή

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά δείπνο: Ενήλικες € 35, παιδιά ως 14 ετών: Δωρεάν.
Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων και άνω: απολαύστε ΔΩΡΕΑΝ την ημιδιατροφή
Για διαμονές από 1/7 μέχρι και 31/8 οι τιμές ισχύουν για ελάχιστο 6 διαν/σεις.

GRECOTEL OLYMPIA
OASIS 4* & AQUA PARK

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE
Ένα ξενοδοχείο μια μαγική σκηνή, γεμάτη θάλασσα, άμμο και ανοιχτούς ορίζοντες.
Eμπνευσμένο από τη μοναδική του τοποθεσία και αφιερωμένο σε ζεστές
οικογενειακές στιγμές. Ατέλειωτες πισίνες και λουλουδόκηποι, βεράντες
θαλασσινές, επιβλητικά σαλόνια και εστιατόρια. Ένας κόσμος ανεξάντλητος,
παιχνιδιού και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Ιδανική λύση για
οικογένειες καθώς στην τιμή περιλαμβάνονται … TA ΠΑΝΤΑ: χορταστικός
μπουφές, αναψυκτικά, ποτά, γλυκά και παγωτά όλη την ημέρα!

29/6 - 12/7 13/7 - 26/7
18/5 - 7/6
& 9/9 - 29/9 8/6 - 28/6 & 24/8 - 8/9 & 19/8 - 23/8 27/7 - 18/8
Bungalow πλάγια θέα θάλασσα
210
265
275
310
340
Bungalow θέα θάλασσα
220
280
290
330
360
Family Bungalow πλάγια θέα θάλ. *
280
355
365
420
470
Family Bungalow θέα θάλασσα *
290
375
385
455
490
3o άτομο
50
50
50
50
50
3ο άτομο έως 14 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
5ο άτομο έως 14 ετών σε Family
30
30
30
30
30
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά.
ΔΩΡΕΑΝ χρήση του νέου (2017) Aqua Park του συγκροτήματος!
Για διαμονές από 1/7 μέχρι και 31/8 οι τιμές ισχύουν για ελάχιστο 6 διαν/σεις.

ΙLIA PALMS 4*
& AQUA PARK

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Χτισμένο μέσα στην καταπράσινη έκταση του Olympia Riviera Resort, είναι ένα
μικρό ξενοδοχείο πρόσφατα ανακαινισμένο, που το χαρακτηρίζουν η απλότητα και
η άνεση. Στα κομψά δωμάτια κυριαρχούν τα φωτεινά χρώματα του καλοκαιριού,
ενώ η θέα τους είναι μαγευτική, καθώς η ματιά χάνεται στο καταπράσινο δάσος
και το Ιόνιο. Στην τιμή περιλαμβάνονται: Ένας κόσμος ανεξάντλητος, παιχνιδιού
και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Ιδανική λύση για οικογένειες καθώς
στην τιμή περιλαμβάνονται …τα πάντα: χορταστικός μπουφές, αναψυκτικά, ποτά,
γλυκά και παγωτά όλη την ημέρα!

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE (στο Oasis)
29/6 - 12/7 & 13/7 - 26/7 &
24/8 - 8/9
19/8 - 23/8

18/5 - 7/6 &
9/9 - 29/9

8/6 - 28/6

Δίκλινο θέα κήπο

175

185

205

235

260

Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα

185

195

225

250

280

3ο άτομο

50

50

50

50

50

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο άτομο ως 14 ετών

27/7 - 18/8

ΔΩΡΕΑΝ χρήση του νέου (2017) Aqua Park του συγκροτήματος!
Για διαμονές από 1/7 μέχρι και 31/8 οι τιμές ισχύουν για ελάχιστο 6 διαν/σεις.
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FAMILY

EXCLUSIVE
R E S O R T

AVRA IMPERIAL
BEACH RESORT &
SPA 5* DELUXE
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: «Basilico» για μοναδικές γεύσεις Ελληνικής & Μεσογειακής Κουζίνας. Με
εκλεκτές ετικέτες κρασιών τοπικής και διεθνούς παραγωγής και θεματικές βραδιές με show
cooking. «Blue Dong» για εκπληκτικά ασιατικά πιάτα, από τον Κινέζο Chef Chen Hianghui. Με
μεγάλη λίστα κρασιών. «Al Fresco» για μοναδικά a-la carte εδέσματα, που σας ταξιδεύουν
ως την …Ιταλία.
ΠΙΣΙΝΕΣ & ΜΠΑΡ: 118 πισίνες, κεντρική 1.500 τ.μ., μία με θαλασσινό νερό 700 τ.μ., παιδική
πισίνα, θερμαινόμενη πισίνα, 2 Pool Bars, ατμοσφαιικό Lounge Bar με μουσική και Blu
Beach Bar.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ & ΑΘΛΗΜΑΤΑ: Γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ,
Internet Corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, προγράμματα animation, πολιτιστικές εκδηλώσεις και shows στο ανοιχτό
αμφιθέατρο και θαλάσσια σπορ στην παραλία.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Κοσμηματοπωλείο, κομμωτήριο, μίνι μάρκετ, κέντρο ομορφιάς με
υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και Nail Art. Άνετο πάρκινγκ και ενοικίαση αυτοκινήτων.

SPA & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …

Mini Club για τους μικρούς μας φίλους, παιδότοπος, 2 πισίνες για
παιδιά αλλά και πληθώρα δραστηριοτήτων. Παιχνίδια, διαγωνισμοί
& πρόγραμμα animation. Δυνατότητα φύλαξης βρεφών με
προσωπικό εξειδικευμένο (με συνεννόηση), για να μπορούν οι
γονείς να απολαύσουν ξέγνοιαστα τις διακοπές τους.
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Το Κινέζικο USPA του ξενοδοχείου καλύπτει 1.900 τ.μ. και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία
ευεξίας, χαλάρωσης και ανανέωσης. Με Ζώνη ύδατος που αποτελείται από 6 μ. μονοπάτι με
επιτοίχιους πίδακες νερού για μέτριας έντασης μασάζ ποδιών, ντους υδρονέφωσης, ντους με
εναλλαγή θερμοκρασίας και ντους ψιλής βροχής, Ζώνη θεραπειών με λουτροθεραπεία, ντους
Vichy, καμπίνες θεραπείας Zen, μπάνιο ξηρής επίπλευσης, θεραπείες μασάζ για το πρόσωπο και
το σώμα, Ζώνη χαλάρωσης με 8 θερμαινόμενες πολυθρόνες και εξοπλισμό αρωματοθεραπείας,
Ζώνη ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας με καμπίνες Σάουνας και εξοπλισμό παραγωγής πάγου 200
τ.μ., Εσωτερική πισίνα με καταρράκτη, 2 εκτοξευτές νερού, 6 πολυθρόνες υδρομασάζ - και πλήρως
εξοπλισμένο Γυμναστήριο.

Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια!
Το Avra Imperial Resort & Spa είναι ο επίγειος παράδεισος διακοπών πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής, που σας περιμένει και φέτος στην Κρήτη.
Στη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία Κολυμπάρι, μέσα σε 65.000 τ.μ. τροπικών κήπων, δίπλα στα σμαραγδένια νερά του Κρητικού Πελάγους.
Μόλις 250 μ. από το γραφικό λιμανάκι του χωριού και 3 λεπτά από το κέντρο του, 23 χλμ. από τα Χανιά. Μεγάλο, φιλόξενο και φιλικό, με προσωπικό
που θα σας φροντίσει με ευγένεια και διακριτικότητα. Ένα ολοκαίνουργιο 5άστερο resort, με υποδομές πέρα από κάθε περιγραφή… 118 μοιραζόμενες
και ιδιωτικές πισίνες, SPA 1.900 τ.μ., bar, εστιατόρια, σαλόνια, παιδότοπος, κομμωτήριο, καταστήματα… που θα τα χαρείτε!
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε 328 υπέροχους χώρους φιλοξενίας, με πολλές
επιλογές:
(Σε όλους τους τύπους φιλοξενίας προσφέρονται κατά την
άφιξη φρέσκα φρούτα, μια φιάλη μεταλλικό νερό & μια φιάλη
εκλεκτό τοπικό κρασί)
DELUXE δωμάτιο με θέα θάλασσα /με μοιραζόμενη ή
ιδιωτική πισίνα: 32 τ.μ., για 2 ενήλικες + 1 παιδί ή 3 ενήλικες.
Όλα έχουν έναν ενιαίο χώρο με 2 μονά ή 1 διπλό κρεβάτι,
καθιστικό με καναπέ και τραπεζάκι καφέ, τηλεόραση LED 26”,
μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα & ντουζιέρα με υδρομασάζ,
πλήρως επιπλωμένη βεράντα ή μπαλκόνι.
SUPERIOR δωμάτιο με ιδιωτική πισίνα: 37 τ.μ., για 2
ενήλικες + 2 παιδιά ή 3 ενήλικες + 1 παιδί.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δωμάτιο: 40 τ.μ., για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ή
3 ενήλικες + 1 παιδί. Όλα έχουν ενιαίο χώρο με διπλό κρεβάτι
και άνετο καθιστικό, που χωρίζονται μεταξύ τους με έναν
γυάλινο τοίχο. Διαθέτουν 2 τηλεοράσεις LED 32”, βραστήρα
και πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι.

DELUXE SUITE & DELUXE SUITE με ιδιωτική πισίνα: 6062 τ.μ., για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ή 3 ενήλικες + 1 παιδί ή
4 ενήλικες. Όλες οι Deluxe σουίτες έχουν άνετο καθιστικό,
ξεχωριστό υπνοδωμάτιο, δεύτερο μπάνιο, 2 τηλεοράσεις LED
32”, πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι, μηχανή espresso και
ζυγαριά. Οι Deluxe σουίτες με ιδιωτική πισίνα έχουν βεράντα
με καναπέδες και ξαπλώστρες. Service δωματίου 2 φορές
την ημέρα.
EXECUTIVE SUITE: 78 τ.μ., για 2 ενήλικες + 3 παιδιά ή 3
ενήλικες + 2 παιδί ή 4 ενήλικες + 1 παιδί. Όλες διαθέτουν
άνετο καθιστικό, ξεχωριστό υπνοδωμάτιο με Super king size
κρεβάτια (200x200 εκ.), δεύτερο μπάνιο, 2 τηλεοράσεις LED
32”, πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι.
EXECUTIVE SUITE με ιδιωτική πισίνα: 90 τ.μ. με βεράντα
60 τ.μ. και πισίνα 40 τ.μ., για 2 ενήλικες + 3 παιδιά ή 3
ενήλικες + 2 παιδιά ή 4 ενήλικες + 1 παιδί. Όλες έχουν
μεγάλο καθιστικό, ξεχωριστό υπνοδωμάτιο με Super king
size κρεβάτια (200x200 εκ.), open plan μαρμάρινο μπάνιο με

τζακούζι, δεύτερο μπάνιο, Mini bar service, 2 τηλεοράσεις
LED 37” και 32”, βεράντα εξοπλισμένη με καναπέδες και
ξαπλώστρες.
IMPERIAL SUITE: 120 τ.μ., για 2 ενήλικες + 3 παιδιά ή 3
ενήλικες + 2 παιδιά ή 4 ενήλικες + 1 παιδί
Standard παροχές δωματίων: King size κρεβάτια,
στρώματα Simmons®, εξαιρετικής ποιότητας λινά από
αιγυπτιακό βαμβάκι, αυτόνομος κλιματισμός, τηλέφωνο,
δωρεάν καλώδιο για σύνδεση στο Internet, ηλεκτρονικό
χρηματοκιβώτιο με δυνατότητα φόρτισης laptop 17”,
στεγνωτήρας μαλλιών, μεγεθυντικός καθρέπτης, CD-DVD
player (με ζήτηση/χρέωση), Mini bar (γεμίζεται με ζήτηση),
πάνελ σύνδεσης (συνδέει ΚΑΘΕ κινητή multimedia συσκευή
με την τηλεόραση του δωματίου), πολυτελή προϊόντα μπάνιου,
μπουρνούζια και παντόφλες. υπάρχουν και ιδιωτικές πισίνες
με θαλασσινό νερό.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες

Δίκλινο Deluxe θέα κήπος
Δίκλινο Deluxe θέα πισίνα
Δίκλινο Deluxe ιδιωτική πισίνα
Family θέα πισίνα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο 2 ως 12 ετών *
Μονόκλινο Deluxe κήπος

26/5 - 15/6 &
22/9 - 5/10
399
420
545
495
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
630

16/6 - 12/7 &
1/9 - 21/9
515
538
686
630
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
810

13/7 - 26/7 & 27/7 - 24/8 26/5 - 15/6 &
25/8 - 31/8
22/9 - 5/10
583
635
559
605
655
585
775
825
760
698
750
687
-30%
-30%
-30%
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
925
998
878

7 νύχτες
16/6 - 12/7 &
1/9 - 21/9
710
735
945
870
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
1120

13/7 - 26/7 & 27/7 - 24/8
25/8 - 31/8
799
878
825
905
1070
1148
960
1040
-30%
-30%
Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν Δωρεάν
1280
1395

*4ο άτομο έως 12 ετών σε Family δωμάτιο.

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή ανά διαν/ση € 20 ο ενήλικας, € 10 ανά παιδί 6-12 ετών
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Μαΐου.
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Ποιότητα, Κρητική φιλοξενία, μοναδική εμπειρία

ADULTS
ONLY 16+

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

GALINI SEA VIEW RESORT 5*
Με την απέραντη κρητική θάλασσα, τις ατελείωτες αμμουδερές ακτές, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και την
γνωστή, ανοικτόκαρδη κρητική φιλοξενία, το Galini Sea View σας προσφέρει ένα σπάνιο συνδυασμό ποιότητας,
άνεσης και αναζωογόνησης. Εσείς επιλέγετε τον τύπο φιλοξενίας που επιθυμείτε - τα άλλα θα τα φροντίσουμε
εμείς... και θα ξανάρθετε!
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Bρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση με μοναδική θέα, κοντά και πάνω από την αμμώδη ακτή της Αγίας Μαρίνας και
απέχει κάτι λιγότερο από 8 χλμ. από τα Χανιά.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση Plasma-LCD, mini bar (αν
ζητηθεί), λινά σεντόνια Extra Fine, πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο με υδρομασάζ και στεγνωτήρα μαλλιών, παντόφλες και
μπουρνούζια, πετσέτες θαλάσσης, ξαπλώστρες και ομπρέλλες στην πισίνα, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, σύνδεση στο διαδίκτυο,
μουσική, Voice mail messaging, υπηρεσία καθαριστηρίου (με χρέωση), Πρόσβαση ΑΜΕΑ.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Ιδιωτική παραλία 200 μ. από το ξενοδοχείο, σε 1΄ με το minibus του Galini Sea View. Κεντρικό εστιατόριο, “LAGUNA”
Italian
restaurant, ελληνική ταβέρνα, “LA LUNA” gourmet restaurant, “JASMINE” chinese restaurant, κεντρικό bar-snack & pool bar,
εξωτερική πισίνα 310τμ., πλήρως εξοπλισμένο γραφείο πρώτων βοηθειών, κομμωτήριο (με ραντεβού).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Πλήρες γυμναστήριο και fitness center, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, ατμόλουτρο. Δραστηριότητες στην ακτή
(με χρέωση): θαλάσσιο σκι, scuba diving, ιστιοπλοία, paragliding, τζετ σκι, αίθουσα παιχνιδιών με μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά και
αίθουσα τηλεόρασης.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6 - 31/6 &
1/9 - 15/9

1/7 - 31/7 &
22/8 - 31/8

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα

299

3ο άτομο
Μονόκλινο

7 νύχτες
1/8 - 21/8

1/6 - 31/6 &
1/9 - 15/9

1/7 - 31/7 &
22/8 - 31/8

1/8 - 21/8

385

495

419

525

680

215

280

360

300

385

490

375

525

680

515

718

935

Το ξενοδοχείο για το 2018 είναι ADULTS ONLY. Θα δέχεται μόνο άτομα άνω των 16 ετών
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
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ASTERION LUXURIOUS

BEACH HOTEL & SUITES 5*
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΡΗΤΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ: Τα πολυτελή και ευρύχωρα διαμερίσματα, δωμάτια και σουίτες του υπόσχονται μια άνετη και ήσυχη διαμονή. Το ξενοδοχείο, αποτελείται από 14 δίκλινα δωμάτια, 4 Superior
δίκλινα δωμάτια με ιδιωτικό Jacuzzi, 28 Oικογενειακά Δωμάτια, 9 Junior Σουίτες, 2 Oικογενειακές Σουίτες με 2 κρεβατοκάμαρες, 8 Σουίτες με ιδιωτική πισίνα (Aqua Junior Suites)
και 3 Superior Σουίτες με ιδιωτική πισίνα (Panorama Blue Executive Suites). Η προσεγμένη επιλογή των υλικών, οι αυθεντικοί πίνακες, τα λιτά σχεδιασμένα μαρμάρινα μπάνια είναι
χαρακτηριστικά της ποιοτικής κατασκευής.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: Δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, A/C, θυρίδα ασφαλείας (με
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
χρέωση), στεγνωτήρας μαλλιών, τηλέφωνο στο μπάνιο, ξύλινη επίπλωση στο μπαλκόνι,
5 νύχτες
7 νύχτες
μπαλκόνι με θέα κήπο ή θάλασσα, internet.
15/6-30/6 & 1/7-8/7 &
15/6-30/6 & 1/7-8/7 &
9/7-27/8
9/7-27/8
ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Το εστιατόριο προσφέρει υπέροχες παραδοσιακές γεύσεις.
16/9-8/10 28/8-15/9
16/9-8/10 28/8-15/9
Η πισίνα, το pool bar και το relaxing spa center θα σας προσφέρουν πολύτιμες στιγμές
Δίκλ. Strd θέα κήπος
329
379
468
459
530
655
χαλάρωσης και ηρεμίας. «Κοραλία» à la carte εστιατόριο, εστιατόριο πρωινού και
Δίκλ. Sup.πλευρ. θ. θάλ.
354
405
495
494
565
693
βραδινού μπουφέ, πισίνα 200 τ.μ. με παιδικό τμήμα, «Αστερίων» μπαρ πισίνας, κεντρικό
Δίκλ. Deluxe θέα θάλ.
468
517
605
655
723
847
μπαρ, υπηρεσία δωματίου (08:00-23:00 με χρέωση), TV Lounge, υπηρεσίες Fax και Η/Υ
Δίκ. Fam. suite θ. κήπος
379
429
567
530
599
793
(PC), internet point, δωρεάν wi-fi, “Paradise Beauty Spa” κέντρο χαλάρωσης και ευεξίας,
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, mini market, παιχνίδια, παιδότοπος
3ο άτομο εως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτ. εως 12 ετ. σε fam.
(play room), babysitting on request, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρος φύλαξης
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλ. Strd θ. κήπος
594
679
835
825
945
1160
αποσκευών, ράμπες πρόσβασης για ΑΜΕΑ.

AQUILA RITHYMNA
BEACH 5* DELUXE
ΡΕΘΥΜΝΟ - ΚΡΗΤΗ

Το Aquila Rithymna Beach 5* περιβάλλεται από όμορφα διαμορφωμένους κήπους
80 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 4 πισίνες και 4 εστιατόρια, σε μια αμμώδη παραλία
μήκους 500 μέτρων. Απέχει μόλις 10 λεπτά οδικώς, από την Παλιά Πόλη του
Ρεθύμνου και προσφέρει πολλές εγκαταστάσεις για παιδιά. Διαθέτει δωμάτια και
μπάνγαλόου με κλασική διακόσμηση. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια έχουν θέα στη
θάλασσα ή στον κήπο και είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, μπουρνούζια
και παντόφλες, καθώς και με πετσέτες και τσάντα για την παραλία. Οι επισκέπτες
μπορούν να απολαύσουν a la carte μεσημεριανό γεύμα στην ταβέρνα Mournies, ενώ
ξεκουράζονται κάτω από την σκιά που ρίχνουν οι μουριές ή να δοκιμάσουν γκουρμέ
πιάτα στο εστιατόριο Ancient Eleftherna. Υπάρχουν επίσης ένα παραδοσιακό ελληνικό
καφενείο που σερβίρει παραδοσιακά ποτά και μεζέδες, καθώς και ένα lounge bar.
Ακόμα έχει 5 γήπεδα τένις, από τα οποία τα 2 διαθέτουν φωτισμό για τη νύχτα.
Υπάρχει γήπεδο τένις για παιδιά και παρέχονται μαθήματα τένις.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
4 = 5 νύχτες
15/4 - 31/5

1/6 - 21/6

5 νύχτες
- 12/7 & 13/7 - 2/8 &
22/6 - 30/6 1/7
7/9 - 20/9 24/8 - 6/9
365
410
459
408
458
512

3/8 - 23/8

21/9 - 4/10

Δίκλινο θέα κήπος
209
322
497
362
Δίκλινο θέα θάλασσα
220
355
560
399
Δίκλινο Bung. θέα
239
379
445
499
568
618
425
κήπος
3ο άτομο
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
3ο άτομο ως 14 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο θέα κήπος
330
510
579
655
740
795
578
Μονόκλινο θέα θάλ.
350
562
647
729
825
897
635
Family θέα κήπος *
625
955
1092
1224
1366
1508
1077
Family θέα θάλ. *
730
1060
1223
1362
1534
1682
1196
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά εως 14 ετών.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Στις διαμονές από 15/4 - 30/6, στις 4 κερδίζετε ΔΩΡΟ 1 ακόμα διανυκτέρευση (4=5)
Οι τιμές περιόδων διαμονής 1/7 - 4/10, συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.
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IOLIDA

BEACH RESORT 5*
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΧΑΝΙΑ

Το Iolida Beach Resort σε έκταση 9 στρεμμάτων, βρίσκεται σε απόσταση
αναπνοής από την αμμώδη παραλία της Αγίας Μαρίνας, με μοναδική θέα
στο Κρητικό Πέλαγος.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες

7 νύχτες

6/7 - 18/7 &
25/5 - 20/6
6/7 - 18/7 &
25/5 - 20/6
& 16/9-30/9 21/6 - 5/7 23/8-15/9 19/7 - 22/8 & 16/9-30/9 21/6 - 5/7 23/8 - 15/9 19/7 - 22/8
Δίκλινο Studio
253
264
342
389
352
368
472
Δίκλινο Διαμέρισμα
273
282
367
427
378
392
508
3ο άτομο
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
4ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο / 4ο άτ. ως 4 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο / 4ο άτ. 4 ως 12 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο Studio
404
427
546
625
560
590
753
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: +10%. Επιβάρυνση για διαμέρισμα με ιδιωτική πισίνα: +20%.
Επιβάρυνση για All Inclusive κατ’ άτομο τη νύχτα: Ενήλικας € 23 και € 12 το παιδί.

540
592
-25%
-30%
Δωρεάν
-50%
867

ΔΙΑΜΟΝΗ: 139 κομψά δωμάτια με μπαλκόνι ή βεράντα. 49 μονόχωρα διαμερίσματα
34μ.2 (έως 3 άτομα), 88 δίχωρα 39μ.2 (έως 4 άτομα) με υπνοδωμάτιο και καθιστικό.
Όλα τα ισόγεια δωμάτια, είναι φιλικά προς ΑΜΕΑ. Όλα διαθέτουν: κλιματισμό,
μπάνιο, ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα, δύο μονά κρεβάτια ενωμένα, καναπέδεςκρεβάτια, δορυφορική TV, μουσική, γρήγορη ενσύρματη σύνδεση στο Internet, πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο και καφετιέρα μεταξύ άλλων, τηλέφωνο με απευθείας
γραμμή, χρηματοκιβώτιο, ντουζιέρα και μίνι μπαρ (με ζήτηση).
ΑΝΕΣΕΙΣ: Υποδοχή 24 ώρες, 2 εστιατόρια, 2 Βar, 2 πισίνες ενηλίκων, 2 παιδικές, δωρεάν
ομπρέλες και ξαπλώστρες, παιδότοπος, υπηρεσία δωματίου, babysitting (με ζήτηση),
Internet Corner, αίθουσα ΤV, αίθουσα παιχνιδιών, μπιλιάρδο κ.α.

RETHYMNO MARE
ROYAL 5*

ΣΚΑΛΕΤΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ - ΚΡΗΤΗ
Το Rethymno Mare Royal είναι το πεντάστερο ξενοδοχείο του
συγκροτήματος Rethymno Mare Resort.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες

7 νύχτες

21/5 - 20/6 21/6 - 5/7
21/5 - 20/6 21/6 - 5/7
& 26/9-15/10 & 31/8 - 25/9 6/7 - 30/8 & 26/9-15/10 & 31/8 - 25/9 6/7 - 30/8
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα

329

399

485

454

548

665

Δίκλινο Jr. Suite θέα θάλασσα

429

510

595

585

699

815

3ο άτομο σε Jr.Suite

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτομο ως 12 ετών

-70%

-70%

-70%

-70%

-70%

-70%

4ο άτομο ως 12 ετών *

-70%

-70%

-70%

-70%

-70%

-70%

Suite 1 χώρου θέα θάλασσα **

1140

1450

1610

1575

1998

2224

* 4ο άτομο μόνο σε Junior Suite.
** Συνολική τιμή δωματίου έως 4 ενήλικες. Επιβάρυνση για All Inclusive € 22 την ημέρα (ενήλικας ή παιδί)
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ΔΙΑΜΟΝΗ: 60 σουίτες & Superior δωμάτια, όλα με μπάνιο, μπαλκόνι, ραδιόφωνο, τηλέφωνο,
στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική TV LCD, αυτόνομο κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο,
πετσέτες παραλίας /πισίνας, μπουρνούζια, παντόφλες, Coffee & Tea. Δωρεάν κρασί, μεταλλικό
νερό, φρούτα και λουλούδια κατά την άφιξη.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Bar, καφετέρια, TV room, μεγάλη πισίνα με
ξαπλώστρες/ ομπρέλες, παιδική πισίνα, παιδική χαρά, Mini Club για παιδιά έως 4 ετών,
μπουφές για παιδιά, Snack-Pool Bar, εστιατόριο, τέννις (δωρέαν για πελάτες all inclusive),
μπιλιάρδο*, πινγκ-πονγκ, βελάκια, βόλεϊ, οξοβολία, αερόμπικ, δωρεάν χρήση γυμναστηρίου,
θαλάσσια σπορ*, καθημερινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, βραδιές με ζωντανή μουσική και
χορευτές, μπάρμπεκιου, πάρτι δίπλα στην πισίνα, υπαίθριο θέατρο, Night Club, Mini Market,
κοσμηματοπωλείο, δωρεάν Wi- Fi στους κοινόχρηστους χώρους. *(με χρέωση).

ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ

ROYAL BLUE LUXURY BEACH RESORT 5* DELUXE
Στο Πάνορμο Ρεθύμνου, με φόντο το βαθύ μπλε του Κρητικού πελάγους…
…πολυτελείς διακοπές 5* στην απόλυτη εκδοχή τους!
Απολαύστε πολυτελή διαμονή, ζήστε μία γαστρονομική εμπειρία αυθεντικής Μεσογειακής κουζίνας, με τα πιο αγνά
τοπικά υλικά στα εστιατόρια του resort και αναζωογονηθείτε στο μοναδικό Pure Senses Spa.
ΔΙΑΜΟΝΗ: σε 190 Δωμάτια, Σουίτες και Βίλες, όλα άρτια μενού θεραπειών μασάζ, Πλήρες μενού θεραπειών για το πρόσωπο
εξοπλισμένα με: Κλιματισμό, Τηλεόραση LCD επίπεδης οθόνης, και το σώμα, Ιδιωτικές καμπίνες θεραπείας για μεμονωμένα άτομα
Δορυφορική τηλεόραση, Απευθείας τηλέφωνο, Σύνδεση ή ζευγάρια, Αποδυτήρια με ιδιωτικές ντουλάπες, ανεξάρτητα για
internet, Ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο μεγέθους laptop, Πλήρως άντρες και γυναίκες, Σαλόνι χαλάρωσης με spa lounge μουσική,
εξοπλισμένο mini bar, Άνετα μπάνια με δύο νιπτήρες και μουσική, Περιποίηση Μαλλιών & Νυχιών, Κομμωτήριο.
Σεσουάρ, Πρίζα ξυριστικής μηχανής,
Τηλέφωνο, Μπουρνούζια, Παντόφλες, Κομψά
Το δωμάτιο τη βραδιά με μπουφέ πρωϊνό
αξεσουάρ μπάνιου, Υπηρεσία Τσαγιού & Καφέ,
1 νύχτα
Ζυγαριά, Φωτιζόμενο μεγεθυντικό καθρέπτη
13/5 - 5/6
6/6 - 30/6
1/7 - 31/7
στο μπάνιο.
1/8 - 29/8
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πολυτελές θέρετρο
σε 700 στρέμματα, Ιδιωτική παραλία με
ξαπλώστρες, ομπρέλες και θαλάσσια σπορ,
190 Δωμάτια, Σουίτες και Βίλες, 38 Πισίνες, 4
Εστιατόρια (3 à la carte), 4 Bars, Pure Senses
Spa, 24ωρη Υποδοχή και Room Service, Wi-Fi
σύνδεση internet, Internet Corner, Βιβλιοθήκη
& TV room, Mini Market, Jewelry Shop,
Tennis & Soccer courts, Πάρκινγκ, Ασφάλεια,
Υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτου.
Με ζήτηση: Γιατρός, Πετσέτες παραλίας,
Υπηρεσίες στεγνοκαθαριστηρίου, Εξατομικευμένες Υπηρεσίες, Επιλογές Private Dining,
Ειδικά γεύματα, Πολυτελείς μεταφορές,
Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο, Υπηρεσία
Chef για ιδιωτικά γεύματα, Private Dining στο
δωμάτιο, In House Villa Treatments.

Δίκλινο θέα κήπος
Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα
Δίκλινο μοιρ.πισίνα θέα κήπος
Δίκλινο μοιρ.πισίνα θέα θαλ.
Δίκλινο θέα θάλασσα
Δίκλινο Sea Front
Family Suite θέα θαλασσα
Superior Suite Waterfront SV
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 12 ετών **
4ο άτομο ως 12 ετών **
Μονόκλινο θέα κήπο
Μονόκλινο πλευρική θέα θάλ.

& 1/10 - 13/10 & 15/9 - 30/9 & 30/8 - 14/9
146
166
198
153
173
205
153
173
205
201
230
258
169
194
230
178
203
240
308
358
386
345
395
422
+35%
+35%
+35%
+25%
+25%
+25%
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
109
125
178
114
130
185

237
244
244
313
267
278
422
459
+35%
+25%
Δωρεάν
213
220

Οι τιμές ισχύουν σε όλες τις περιόδους για ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων.
* 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε πρόσθετη κλίνη σε θέα κήπο, πλευρική θέα θάλασσα, Family Suite και
Superior Suite.
** 3ο ή και 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών, μόνο σε Family Suite και σε Superior Suite.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ'άτομο ανά δείπνο: Ενήλικες € 26 Παιδιά ως 12 ετών € 13.
PURE SENSES SPA: Γυμναστήριο 700 τ.μ. με Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή κατ'άτομο ανά νύχτα: Ενήλικες € 44 Παιδιά ως 12 ετών € 22.

σάουνα & χαμάμ, Εσωτερική θερμαινόμενη
πισίνα με θαλασσινό νερό, Ολοκληρωμένο

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για
κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 20 Μαΐου.
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SUNSHINE CRETE
VILLAGE 4*
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΚΡΗΤΗ
Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-19/7 &
1/9-15/10 26/8-31/8
Δίκλινο θέα κήπο
235
335
Δίκλινο θέα θάλασσα
265
365
3ο άτομο θέα κήπο
185
255
3ο άτομο θέα θάλασσα
205
275
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
595
850
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλ. *
695
940
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) κήπος *
665
940
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) θάλ. *
765
1030
Family (3 ενήλ.+2 παιδιά) κήπος *
775
1110
Family (3 ενήλ.+2 παιδιά) θάλ. *
885
1200
Μονόκλινο θέα κήπο
325
475
Μονόκλινο θέα θάλασσα
365
515
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.

7 νύχτες
20/7-25/8

1/6-30/6 & 1/7-19/7 &
1/9-15/10 26/8-31/8

20/7-25/8

355
315
455
475
385
349
489
515
275
245
339
359
305
269
365
395
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
870
800
1150
1170
960
930
1250
1270
1000
890
1290
1320
1090
1035
1390
1420
1145
1040
1510
1540
1235
1240
1610
1640
669
495
439
649
535
489
695
715

Το Sunshine Crete Village ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο των
παροχών και υπηρεσιών του. Κτισμένο πάνω σε μια πλαγιά, μόνο μερικά
μέτρα από μία ατέλειωτη παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι,
το ξενοδοχείο, που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν
είναι παρά ένας γαλήνιος, αναζωογονητικός, καλοκαιρινός παράδεισος.
οικογενειακών δωματίων στην ειδικά σχεδιασμένη γειτονιά του Village, θα
καλύψουν την κάθε ανάγκη και επιθυμία σας. Φροντισμένα, ευρύχωρα και
εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις, τα δωμάτια του ξενοδοχείου
δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον μίας καλοκαιρινής διαμονής που θα σας
μείνει αλησμόνητη!
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
και για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

SUNSHINE CRETE
BEACH 5*

IΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΚΡΗΤΗ
Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-19/7 &
1/9-15/10 26/8-31/8
Δίκλινο θέα κήπο
275
385
Δίκλινο θέα θάλασσα
309
419
3ο άτομο θέα κήπο
215
295
3ο άτομο θέα θάλασσα
239
319
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
645
935
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλ. *
725
1035
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) κήπος *
715
1035
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) θάλ. *
795
1135
Family (3 ενήλ.+2 παιδιά) κήπος *
840
1225
Family (3 ενήλ.+2 παιδιά) θάλ. *
930
1325
Μονόκλινο θέα κήπο
379
539
Μονόκλινο θέα θάλασσα
425
585
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.
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7 νύχτες
20/7-25/8

1/6-30/6 & 1/7-19/7 &
1/9-15/10 26/8-31/8

20/7-25/8

405
369
515
535
449
409
559
589
315
285
389
409
359
315
419
459
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
955
865
1260
1280
1055
965
1370
1400
1095
955
1410
1440
1195
1055
1520
1560
1260
1125
1655
1685
1360
1225
1765
1815
750
559
515
730
615
575
785
809

Ανάμεσα στα εκατοντάδες καταλύματα του νησιού, το Club SUNSHINE CRETE BEACH,
με οικογενειακά δωμάτια και πάρκο με νεροτσουλήθρες, ανακαινισμένο το 2012,
ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο των παροχών και υπηρεσιών του. Κτισμένο
πάνω στο κύμα, σε μία ατέλειωτη παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι,
το ξενοδοχείο, που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν είναι παρά
ένας γαλήνιος, αναζωογονητικός, καλοκαιρινός παράδεισος. Το ξενοδοχείο προσφέρει
δίκλινα και οικογενειακά δίχωρα δωμάτια, με θέα ενδοχώρα, κήπο ή θάλασσα,
εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, που περιλαμβάνουν μπάνιο με μπανιέρα,
σεσουάρ, κλιματιστικό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο
(με χρέωση), μικρό ψυγείο, επιπλωμένο μπαλκόνι/βεράντα. Ξεφάντωμα στο πάρκο με
τις νεροτσουλήθρες, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, παρτίδες πινγκ-πονγκ, ποδηλασία
με τα mountain bikes για εξερευνήσεις στις ομορφιές της νότιας Κρήτης, αγώνες
ποδοσφαίρου 5x5, παρτίδες τένις, και διαλείμματα με απογευματινά μακροβούτια στην
ωραιότερη θάλασσα της Μεσογείου.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
και για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

SUNSHINE CORFU
HOTEL & SPA 4*

ΝΗΣΑΚΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Tο Sunshine Corfu Hotel & Spa, ξεπροβάλλει σαν σπάνιο θαλασσινό μαργαριτάρι! Πάνω στη
θάλασσα και δίπλα ακριβώς στην όμορφη, παραθαλάσσια πόλη Νησάκι, το ξενοδοχείο, που
απέχει μόλις μισή ώρα με το αυτοκίνητο από την πόλη της Κέρκυρας, μαγεύει με την πρώτη
ματιά τον επισκέπτη. Η διαμονή στο Sunshine Corfu Hotel & Spa χαρακτηρίζεται από έναν
πλούτο ποιοτικών επιλογών για τους επισκέπτες που αγαπούν την ατμοσφαιρική κομψότητα
της Κέρκυρας. Σουίτες και μπάνγκαλοου, οικογενειακά και δίκλινα δωμάτια σχεδιασμένα με
φροντίδα και στυλ, όλα με κομψή διακόσμηση και άνετη επίπλωση, εξοπλισμένα με κλιματισμό,
ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο (με χρέωση), μπαλκόνι ή
βεράντα. Απολαύστε τα γεύματά σας στο κεντρικό εστιατόριο «Διόνυσος», στο εστιατόριο α λα
καρτ «Mamma Mia» και στην ταβέρνα «Ζορμπάς» - οι επιλογές είναι αμέτρητες! Το ξενοδοχείο
διαθέτει επίσης υπαίθριο γυμναστήριο, 2 πισίνες, θαλάσσια σπορ (με χρέωση), εκδρομές
ποδηλασίας, πινγκ πονγκ κ.ά. δραστηριότητες. Ακόμη διαθέτει «Aphrodite Spa», με έκταση
1.000 τ.μ., πανοραμική θέα στο Ιόνιο και μια μεγάλη γκάμα θεραπειών ομορφιάς και ευεξίας.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
και για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
5 νύχτες

7 νύχτες

1/6-30/6 & 1/7-19/7 & 20/7-25/8 1/6-30/6 & 1/7-19/7 & 20/7-25/8
1/9-15/10 26/8-31/8
1/9-15/10 26/8-31/8
Δίκλινο θέα κήπο
285
389
419
379
515
545
Δίκλινο θέα θάλασσα
319
425
455
419
559
589
3ο άτομο θέα κήπο
225
299
329
295
395
425
3ο άτομο θέα θάλασσα
249
325
355
325
425
455
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
660
955
1005
875
1280
1305
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλασσα *
730
1035
1085
975
1380
1405
Family (3 ενήλικες+1 παιδί) κήπος *
1505
740
1065
1155
975
1410
Family (3 ενήλικες+1 παιδί) θάλασσα *
810
1145
1245
1075
1510
1605
Family (3 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
1715
855
1255
1315
1125
1630
Family (3 ενήλικες+2 παιδιά) θάλασσα
940
1345
1405
1225
1730
1815
Μονόκλινο θέα κήπο
759
389
545
575
525
729
Μονόκλινο θέα θάλασσα
435
585
619
579
785
815
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.

SUNSHINE RHODES
4*

ΙΑΛΥΣΣΟΣ - ΡΟΔΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η γαλήνια τοποθεσία του ξενοδοχείου που όμως βρίσκεται τόσο
κοντά στη Ρόδο, «την πόλη της νυχτερινής ζωής», η ποικιλία άνετων, καλόγουστων
δωματίων, μεγάλο μέρος των οποίων ανακαινίστηκε το 2015, το εξαιρετικό φαγητό, η
διασκέδαση για τα παιδιά, οι δραστηριότητες και τα σπορ για μικρούς και μεγάλους, η
νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως οι άνθρωποι του ξενοδοχείου Sunshine.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Οικογενειακά δίχωρα και μονόχωρα, δίκλινα δωμάτια και σουίτες. Όλα
με θαυμάσια θέα στο καταγάλανο Αιγαίο, τους κήπους και τις πισίνες.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπάρχει μία πλούσια γκάμα δραστηριοτήτων και σπορ
δωρεάν. Μεταξύ άλλων παρέχεται υπαίθριο γυμναστήριο, πισίνα, aqua aerobics,
water polo, τένις, παραστάσεις μιούζικαλ, μίνι γκολφ, τοξοβολία και διαλείμματα
στην καταγάλανη θάλασσα. Για τα παιδιά υπάρχουν στο Kids’ club ο παιδότοπος, η
παιδική χαρά και πισίνες με νεροτσουλήθρες.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
και για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-19/7 &
1/9-15/10 26/8-31/8
Δίκλινο θέα κήπο
279
389
Δίκλινο θέα θάλασσα
319
425
3ο άτομο θέα κήπο
219
305
3ο άτομο θέα θάλασσα
255
325
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
685
960
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλ. *
745
1020
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) κήπος *
765
1065
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) θάλ. *
835
1130
Family (3 ενήλ.+2 παιδιά) κήπος *
905
1270
Family (3 ενήλ.+2 παιδιά) θάλ. *
965
1350
Μονόκλινο θέα κήπο
385
549
Μονόκλινο θέα θάλασσα
439
595
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.

7 νύχτες
20/7-25/8

1/6-30/6 & 1/7-19/7 &
1/9-15/10 26/8-31/8

20/7-25/8

419
369
519
549
455
419
565
595
325
285
399
419
355
329
429
455
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
1010
915
1295
1345
1090
995
1375
1425
1150
995
1400
1485
1250
1085
1495
1585
1310
1205
1710
1775
1410
1295
1820
1875
775
579
515
745
625
585
805
835
43

FAMILY

EXCLUSIVE
R E S O R T

LA MARQUISE
LUXURY RESORT COMPLEX
5* DELUXE
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΡΟΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ!
• Mini Club 6 μέρες την εβδομάδα
• Παιδικό κλαμπ & σκεπαστή παιδική
πισίνα με μηδενικό ύψος για εύκολη πρόσβαση
• Παιδότοπος με επιτραπέζια παιχνίδια
• παιδική βιβλιοθήκη
• Μικρές ρακέτες Τένις κ.α.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 24ωρη ρεσεψιόν, 24ωρη
υπηρεσία σερβιρίσματος στο δωμάτιο (με περιορισμένη
επιλογή μετά τις 23:00), υπηρεσία πληροφοριών /
Concierge, υπηρεσία Bell Boy, early check-in και late
check-out (ανάλογα με την διαθεσιμότητα), καθημερινή
υπηρεσία δωματίου, υπηρεσία απογευματινού
καθαρισμού (σε συγκεκριμένους τύπους δωματίων),
υπηρεσία μεταφοράς προς την παραλία μέσω ειδικών
ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταφοράς πελατών (6 & 8
θέσεων), δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ
σε όλο το συγκρότημα και στην παραλία, υπηρεσία
πλυντηρίου /στεγνό καθάρισμα, δωρεάν χώρος
στάθμευσης, κομμωτήριο & περιποίηση νυχιών,
αίθουσα Bridge, γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων,
υπηρεσία ταξί, μεταφορά: υπηρεσία λιμουζίνας
(κατόπιν αιτήματος), παιδικό κρεβατάκι χωρίς χρέωση,
υπηρεσία φύλαξης παιδιών (κατόπιν αιτήματος και
με επιπλέον χρέωση). Ιατρικές Υπηρεσίες: 24ωρη
ιατρική υποστήριξη, ιατρός έκτακτης ανάγκης, δημόσιο
νοσοκομείο μόλις σε 13 χλμ., Καταστήματα και μπουτίκ:
Η εμπορική μας γωνιά διαθέτει ένα χρυσοχοείο, ένα

μίνι μάρκετ με αναμνηστικά είδη (souvenir) και μια
μπουτίκ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 7 πισίνες, εσωτερική
θερμαινόμενη πισίνα, καλά εξοπλισμένο γυμναστήριο,
συγκρότημα SPA, ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια
θεραπείας, 2 γήπεδα τένις, 1 γήπεδο μπάσκετ, μίνι
γκολφ (με 12 τρύπες), χώρος ποδοσφαίρου στην
παραλία & γήπεδο beach volley, μηχανοκίνητα και μη
μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ στην παραλία (παρέχονται
από ανεξάρτητους επαγγελματίες), 25 ιδιωτικές πισίνες:
σε όλες τις πισίνες οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες και οι
πετσέτες πισίνας είναι διαθέσιμες δωρεάν. παιδική
πισίνα με μηδενική είσοδο και σταδιακή κλίση προς
τα κάτω για εύκολη πρόσβαση (φρέσκο νερό). Παιδικό
club.
Άλλες δραστηριότητες: μπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ,
ποδόσφαιρο, επιτραπέζιο παιχνίδι χόκεϊ, φλιπεράκια
και ένας σταθμός με υπολογιστές (internet corner). Το
κλαμπ εφήβων είναι διαθέσιμο από τις 10:00 π.μ. έως
τις 23:00 μ.μ.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ:
Σε μία από τις καλύτερες μονάδες SPA στη Ρόδο, σε έκταση 1200 τ.μ. με κυρίαρχο το
στοιχείο του νερού, μέσα στη φυσική ομορφιά της Καλλιθέας, δημιουργήσαμε ένα άψογο
περιβάλλον, για να χαλαρώσει κανείς τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Προσφέρουμε ένα
ευρύ φάσμα υπηρεσιών μασάζ και περιποιήσεις προσώπου και σώματος, για μεμονωμένα
άτομα ή ζευγάρια, με 7 ειδικά δωμάτια θεραπειών. Χαμάμ, εσωτερική θερμαινόμενη
πισίνα και μια ξεχωριστή εξωτερική πισίνα, καλά εξοπλισμένο γυμναστήριο, μανικιούρ,
πεντικιούρ και κομμωτήριο.
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7ος χρόνος επιτυχίας!

120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης!

… ασύγκριτες εμπειρίες διακοπών υψηλού επιπέδου!

Πώς να σας περιγράψουμε τη συνύπαρξη της πολυτέλειας του μέλλοντος και της αρχοντιάς του παρελθόντος, σ’ ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα
της Ρόδου, που ξεδιπλώνεται σε 120.000 τ.μ., μέσα σε μια όαση νερού και πρασίνου; Ή τα γλυκά, σαν σε παραμύθι όνειρα, στα 386 δωμάτια και σουίτες;
Ή το ότι το 1.200 τ.μ. Wellness Spa είναι από τις καλύτερες μονάδες στην Ελλάδα και ίσως σε όλο τον κόσμο; Να μιλήσουμε για την Αίθουσα Bridge
ή τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για εφήβους13-18 ετών με μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, πινγκ πονγκ και τον παιδότοπο με τα επιτραπέζια παιχνίδια
και την παιδική βιβλιοθήκη ή την διαμορφωμένη Adults only πτέρυγα του;... Δεν έχετε παρά να επιλέξετε για τις φετινές καλοκαιρινές σας διακοπές,
την πραγματική εμπειρία διαμονής, στο La Marquise!
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: Το πολυτελές ξενοδοχείο μας
βρίσκεται 3 χλμ από ένα από τα πιο ζωντανά σημεία του νησιού,
την περιοχή του Φαληρακίου, με τα πολυάριθμα θαλάσσια σπορ,
τα μαγαζιά και την έντονη νυχτερινή ζωή, στο ήσυχο θέρετρο
της Καλλιθέας, που ενδείκνυται για να χαλαρώσετε και να
ξεκουραστείτε. Η πόλη της Ρόδου είναι μόλις 9 χλμ μακριά και
το αεροδρόμιο (Διαγόρας) μόνο 20 λεπτά με το αυτοκίνητο (15
χλμ). Οι λάτρεις των υδάτινων πάρκων θα ενθουσιαστούν, αφού
σε μόλις 200 μ. υπάρχει το δεύτερο μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο
της Ευρώπης!
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Τα 386 δωμάτια και σουίτες έχουν
σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να προσφέρουν άφθονο
χώρο, άνεση και ενισχυμένες υπηρεσίες.
Superior δωμάτια με θέα κήπο /πισίνα ή θάλασσα 30 τ.μ. (έως
3 άτομα), Junior suites με θέα πισίνα 46 τ.μ. (έως 3 ενήλικες),
Family suites 46 τ.μ. (έως 4 ενήλικες & 1 παιδί), Luxury sutes

65 τ.μ. (έως 4 ενήλικες & 1 παιδί), Panoramic suites with private
pool 70 τ.μ., (έως 4 ενήλικες & 1 παιδί).
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: Τηλέφωνο, δωρεάν ασύρματη
πρόσβαση στο Ίντερνετ, καφέ και τσάι στο δωμάτιο (καθημερινή
ανανέωση), ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, μίνι ψυγείο (μίνι
μπαρ με επιπλέον χρέωση), αυτόνομο κλιματισμό, μπουρνούζια
και παντόφλες, μεγεθυντικό καθρέφτη, σεσουάρ, καλλυντικά
μπάνιου πολυτελείας, πολύγλωσσο σύστημα δορυφορικών
καναλιών σε τηλεόραση 32” LCD.
Οι Junior σουίτες απολαμβάνουν επί πλέον υπηρεσίες: Ιδιωτικό
χώρο για check-in, ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη,
εμπλουτισμένο καλάθι φρούτων με νερό και κρασί κατά την
άφιξη, αποχαιρετιστήριο δώρο. Τμήμα “Μόνο για Ενήλικες” (16
χρονών & άνω).
Οι Πανοραμικές σουίτες απολαμβάνουν επί πλέον υπηρεσίες:
πρόωρο check-in & απογευματινό check-out (ανάλογα τη
διαθεσιμότητα), υπηρεσία απογευματινού καθαρισμού.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: Εστιατόριο DA VINCI με επιλογές
ελληνικής, μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας! L’ ETOILE a la
carte restaurant ένα από τα καλύτερα εστιατόριά μας. GRILL
CORNER, για ένα πιο ανεπίσημο, υπαίθριο a la carte δείπνο
με μία μεγάλη ποικιλία επιλογών σχάρας. GONDOLA POOL
Bar Restaurant στη μέση της κεντρικής πισίνας, με μια μεγάλη
ποικιλία εξωτικών κοκτέιλ και δροσιστικών ποτών. CRYSTAL Lounge bar στο κεντρικό κτήριο με θέα στους όμορφους
κήπους και τη θάλασσα… LUNA Panoramic Bar, για ένα εξωτικό
κοκτέιλ ή ένα δροσερό ποτό με το αγαπημένο σας σνακ, με θέα
στο ηλιοβασίλεμα, από τον τελευταίο όροφο... AZZURRO Pool
bar ένα υπέροχο μπαρ ανάμεσα στις δύο μεγάλες πισίνες, με
μια πλούσια ποικιλία από δροσιστικά ποτά, κοκτέιλ, παγωτά
και ελαφριά σνακ. MARQUISE DE SABLE beach bar για τους
λάτρεις της θάλασσας, το σωστό μέρος για ανέμελες στιγμές στην
βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία της Καλλιθέας.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες

7 νύχτες

15/5 - 11/6 & 12/6 - 2/7 & 3/7 - 31/8 15/5 - 11/6 & 12/6 - 2/7 & 3/7 - 31/8
16/9 - 30/9 1/9 - 15/9
16/9 - 30/9 1/9 - 15/9
343
425
512
478
589
705
Δίκλινο Sup θέα κήπος
395
445
558
550
618
766
Δίκλινο Sup θέα πισίνα
478
558
720
664
772
992
Δίκλινο Family Suite θέα πισίνα
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτομο έως 12 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
4ο άτομο έως 12 ετών *
667
775
932
928
1075
1292
Μονόκλινο Superior θέα κήπο
* 4ο άτομο μόνο σε Family Suite.
Επιβάρυνση για All inclusive κατ’άτομο τη νύχτα: Ενήλικες € 30, Παιδιά ως 12 ετών € 15.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
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Ένας κόσμος εξαιρετικής φιλοξενίας...
ΙΞΙΑ - ΡΟΔΟΣ

RODOS PALACE LUXURY RESORT 5*DELUXE
Στην καρδιά του κόλπου της Ιαλυσσού, μόλις 10 λεπτά από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, το
Rodos Palace αποτελεί το πιο επιβλητικό ξενοδοχείο και ορόσημο διακοπών πολυτελείας της
Ρόδου. Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική γραμμή και προσεγμένος σχεδιασμός εξαιρετικής πολυτέλειας,
ελευθερίας και άνεσης χώρου, υπογράφουν την αισθητική του που συνδυάζει πολλαπλές επιλογές
διαμονής με μια ολοκληρωμένη σειρά εγκαταστάσεων αναψυχής και διασκέδασης. Σε μικρή απόσταση
από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε σε δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό
γήπεδο 18 οπών και ιστιοπλοΐα.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Αποτελείται από 385 πολυτελή δωμάτια και
Junior Σουίτες στον πλήρως ανακαινισμένο 20όροφο
Πύργο, 180 δωμάτια υψηλής αισθητικής - για αυτούς
που επιζητούν εξαιρετική φιλοξενία με προνομιακές
υπηρεσίες - στην 7όροφη Εxecutive VIP πτέρυγα και 220
νέες Garden suites, Bungalow suites & VIP Pool suites. Οι
νέες Garden Suites (65 τ.μ.) βρίσκονται σε έναν αυτόνομο
χώρο 40 στρεμμάτων, ανάμεσα σε ζεν κήπους και λίμνες
και η κάθε μια αποτελείται από 2 διαφορετικούς χώρους
για την φιλοξενία 2-4 ατόμων ενώ έχουν σχεδιαστεί σε
ποικιλία από διαρρυθμίσεις για να ανταποκριθούν σε
ζευγάρια και οικογένειες που επιζητούν εκλεπτυσμένη
διαμονή, exclusive εγκαταστάσεις και υπηρεσίες σύμφωνα

με τις σύγχρονες επιταγές της διακοσμητικής, αισθητικής
και περιβαλλοντικής πρακτικής.
ΠΑΡΟΧΕΣ: 4 bars, 4 εξωτερικές πισίνες, μία κλειστή
και μία παιδική, γυμναστήριο με σάουνα, χαμάμ και
jacuzzi, θεραπείες προσώπου και σώματος, γήπεδα τένις,
κομμώτηριο, καταστήματα, ATM, αίθουσα παιχνιδιών,
μπιλιάρδα, ειδικές εγκαταστάσεις για παιδιά.
ΓΕΥΣΕΙΣ: 6 εστιατόρια αναμεσά τους τα ριζικά
ανακαινισμένα Ambrosia, Castellania και 12 NISSIA
gourmet restaurant, που δικαιώνουν όλους εκείνους που
θεωρούν το Rodos Palace ως τον πιο in γαστρονομικό
προορισμό στο νησί.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 30/6 1/7 - 9/7 10/7 - 2/9 3/9 - 30/9 1/6 - 30/6 1/7 - 9/7 10/7 - 2/9 3/9 - 30/9
Δίκλινο θέα
θάλασσα

240

315

395

262

330

438

547

358

3ο άτομο

180

230

290

197

240

319

400

262

3ο άτομο ως 12
135
175
208
140
180
235
284
189
ετών
Μονόκλινο θέα
375
487
612
399
512
675
842
550
θάλασσα
Garden Suites
980
1185
1430
1005
1350
1649
1820
1385
(2χωρο)*
* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά εως 12 ετών.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
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Το Esperides Beach βρίσκεται στην ανατολική πλευρά
της Ρόδου, πάνω στην παραλία, 3 χλμ από το Φαληράκι
και 12 χλμ από την πόλη. Είναι πλήρως ανακαινισμένο,
μέσα σε πλούσιους καταπράσινους κήπους με μεγάλη
ποικιλία εγκαταστάσεων που το καθιστούν ένα ιδανικό
All Inclusive Family Resort.

ΦΑΛΗΡΑΚΙ - ΡΟΔΟΣ

ESPERIDES BEACH HOTEL FAMILY RESORT 4*
ΔΙΑΜΟΝΗ: 566 standard δωμάτια με θέα βουνό και θέα θάλασσα και family δωμάτια με πλευρική θέα θάλασσα. Όλα διαθέτουν μπαλκόνι,
μπάνιο με ντουζιέρα ή μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια, mini ψυγείο.
Τα family έχουν έναν ενιαίο χώρο που διαχωρίζεται με συρόμενες πόρτες και επιπλέον διαθέτουν θυρίδα με χρέωση.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κεντρικό εστιατόριο με Live Cooking, ταβέρνα, θεματικές βραδιές, lagoon μπαρ δίπλα στην πισίνα, Junior
bar, “Tropicana” μπαρ δίπλα στην πισίνα, καφετέρια με ηλεκτρονικά παιχνίδια, κεντρικό μπαρ “Diana”, εσωτερικός χώρος παιχνιδιού για πολύ μικρά
παιδιά, αίθουσα τηλεόρασης και κινηματογράφου, 3 εξωτερικές πισίνες, ξαπλώστρες και ομπρέλες σε πισίνες και παραλία (δωρεάν), θαλάσσια
σπορ από το Μάιο (υπό ξεχωριστή διεύθυνση), οργανωμένη παραλία (άμμο και χαλίκι) με ντους, W.C., αποδυτήρια και ξύλινες ράμπες, μια φορά την
εβδομάδα ελληνική νησιώτικη βραδιά, βραδινό θέαμα από μεγάλη ομάδα 6 φορές/εβδομάδα, γήπεδα τένις, table tennis, mini golf, beach volley,
γυμναστική και ποικίλες καθημερινές
Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
δραστηριότητες άθλησης μαζί με την
ομάδα ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου,
5 νύχτες
7 νύχτες
υποδοχή με 24ωρη εξυπηρέτηση,
15/5 - 14/6 15/6 - 14/7
15/5 - 14/6 15/6 - 14/7
& 1/10 - 12/10 & 1/9 - 30/10 15/7 - 31/9 & 1/10 - 12/10 & 1/9 - 30/10 15/7 - 31/9 χώρος αποσκευών, διαμορφωμένος
χώρος για επιτραπέζια παιχνίδια και
Δίκλινο θέα κήπο
344
412
499
479
572
695
χαρτιά, κεντρικό σαλόνι, γραφείο
Δίκλινο θέα θάλασσα
399
474
573
557
659
797
πληροφοριών, υπηρεσία πλυντηρίων,
3ο άτομο θέα κήπο
160
275
350
224
385
490
ενοικιάσεις
αυτοκινήτων
και
3ο άτομο θέα θάλασσα
155
225
300
217
315
420
ποδηλάτων (Esperides Rent-A3ο άτομο ως 14 ετ κήπος
70
75
75
98
105
105
Car), χώρος ίντερνετ (με χρέωση),
3ο άτομο ως 14 ετ θάλασσα
70
85
75
98
119
105
ασύρματο δίκτυο ίντερνετ στους
Family 2+2 θέα κήπος *
965
1265
1395
1335
1747
1942
κοινόχρηστους χώρους (με χρέωση),
κατάστημα αναμνηστικών/ mini
Family 3+1 θέα κήπος **
1105
1430
1485
1525
1985
2067
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 14 ετών. ** Συνολική τιμή δωματίου για 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 14 ετών. Χρέωση Baby Cot: € 3 ανά διανυκτέρευση. market.

ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ποπ κορν και μαλλί της γριάς
στον παιδότοπο σε συγκεκριμένες ώρες (προσφέρεται
μόνο στα παιδιά/όχι στους ενήλικες).

ΠΑΡΟΧΕΣ ALL INCLUSIVE
• Πρωινό σε μπουφέ 07:00-10:00 / Γεύμα σε μπουφέ και show cooking 12:30-14:30 / Δείπνο σε μπουφέ και show cooking 18:00-21:15
• Ποτά: τοπικός οίνος, αναψυκτικά, εγχώρια μπύρα (αλκοόλ από 18 ετών).
• 3 θεματικές βραδιές.
*Απαιτείται κατάλληλη ενδυμασία στο κεντρικό εστιατόριο. Στο δείπνο οι κύριοι να φορούν μακριά παντελόνια (ΟΧΙ σορτς, κοντές ή μακριές βερμούδες).
• Ποτά: εγχώρια μη αλκοολούχα, εγχώρια και κάποια διεθνή αλκοολούχα 10:00-24:00(αλκοόλ από 18 ετών).
Μπύρα, κρασί, τζιν, βότκα, ρούμι, ουίσκι και μπράντυ. *
* Επώνυμα ποτά και Cocktails με επώνυμα ποτά διαθέσιμα με χρέωση.
• Ζεστά και κρύα σνακ σε στυλ μπουφέ 10:00-12.30 & 14.30-18.00
Κρύα σνακ 21:30-24:00 / Καφές, τσάι & κέικ 16:00-18:00
• Παγωτό 10:00-22:00
• Εφοδιασμός ψυγείου κατά την άφιξη: νερό, αναψυκτικά και μπύρα. Ποτά και φαγητά δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στα δωμάτια.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ:
1 πισίνα για μωρά μέχρι 2 ετών, 2 νεροτσουλήθρες
κολύμπι, παιδική χαρά, αίθουσες δημιουργικής
απασχόλησης για παιδιά 4-12 ετών με επιβλέποντες
παιδαγωγούς, χορευτικά απογεύματα, σινεμά,
Carousel, παιδικές ταινίες, φουσκωτά παιχνίδια,
φύλαξη παιδιών (κατόπιν αιτήσεως/με χρέωση),
baby phones (ενοικίαση), παιδικά καροτσάκια
(ενοικίαση), ψηλά καρεκλάκια εστιατορίου και
χώροι αλλαγής και περιποίησης μωρών.
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ΑΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΡΟΔΟΣ

AMADA COLOSSOS RESORT 4* SUP

Με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και προσδοκίες, οι ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις του
AMADA COLOSSOS RESORT εξασφαλίζουν για εσάς την « ιδανική ζωή». Από ζώνες για διασκέδαση
με την οικογένεια έως ειδικά σχεδιασμένες περιοχές που απευθύνονται μόνο σε ενήλικες… όλοι οι
φιλοξενούμενοι θα νιώσουν πως το resort προσαρμόζεται αποκλειστικά στις ανάγκες τους.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Χτισμένο στην περιοχή της Καλλιθέας, μία από τις πιο ελκυστικές τοποθεσίες στη Ρόδο, με 430 μέτρα αμμώδης
παραλίας, μόλις 10 χλμ από την πόλη της Ρόδου και 12 χλμ από το αεροδρόμιο. Ιδανικό για τους επισκέπτες που αναζητούν
ηρεμία και χαλάρωση σε ένα περιβάλλον εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 699 πολυτελή δωμάτια, Junior Σουίτες, οικογενειακά δωμάτια με συρόμενες πόρτες, Οικογενειακά στούντιο
swim up με θέα τη θάλασσα. Όλα πλήρως εξοπλισμένα με πολυτελή ορθοπεδικά στρώματα, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο,
χρηματοκιβώτιο, δυνατότητα παρασκευής τσαγιού και καφέ, κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών και wifi.
Επιπλέον όλες οι σουίτες περιλαμβάνουν μενού μαξιλαριών, μπουρνούζια και παντόφλες.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 4 εστιατόρια εκ των οποίων 3 a la carte, Iταλικό, Ασιατικό και Ελληνική Ταβέρνα, 7 bars, 5
νεροτσουλίθρες, 3 πισίνες και Κids club. Γήπεδα τένις και beach volley.

Το πρόγραμμα ULTRA

ALL INCLUSIVE περιλαμβάνει

• Πρωινό μεσημεριανό και βραδινό μπουφέ στις 2 αίθουσες του κυρίως Εστιατορίου.
• Δείπνο στο Ασιατικό, Ιταλικό εστιατόριο καθώς επίσης και στην Ελληνική Ταβέρνα,
μία φορά την εβδομάδα κατόπιν κράτησης και διαθεσιμότητας.
• Απεριόριστη κατανάλωση από επώνυμα αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά από τις 10.00-24.00.
• Μεγάλη ποικιλία από snacks σερβίρονται μεταξύ 10.00-18.00 & 22.30-24.00.
• Δωρεάν WIFI σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.
• Δωρεάν παροχή πετσετών για την πισίνα και την παραλία.
• Δωρεάν χρήση χρηματοκιβωτίου σε όλους τους τύπους δωματίων.
• Μπουρνούζι και παντόφλες.
• Παροχή τσάι και καφέ στα δωμάτια.
• Καθημερινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας για ενήλικες και παιδιά.

Τιμή κατ άτομο με ULTRA ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
21/5 - 31/5 & 1/6 - 30/6 & 1/7 - 19/7 &
01/10 - 9/10 1/9 - 30/9 26/8 - 31/8
472
Δίκλινο θέα βουνό
531
Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα
552
Δίκλινο θέα θάλασσα
600
Δίκλινο Family θέα βουνό
685
Δίκλινο Family θέα θάλασσα
-25%
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
-50%
4ο άτομο ως 12 ετών *
-50%
+60%
Επιβάρυνση μονοκλίνου
* 4ο άτομο ως 12 ετών: μόνο σε Family δωμάτια

48

20/7 - 25/8

722
770
823
850
950
-25%

929
988
1051
1057
1184
-25%

988
1062
1131
1120
1264
-25%

-50%
-50%

-50%
-50%

-50%
-50%

+60%

+60%

+60%

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως
προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που
θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου και με προϋπόθεση
ελάχιστης διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Απαιτείται
πλήρης εξόφληση μέχρι τις 10/5.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% θα ισχύσει επί
των ανωτέρω τιμών, για κρατήσεις χωρίς δικαίωμα
αλλαγής ή ακύρωσης. Απαραίτητη εξόφληση την
ώρα της κράτησης.

ALIMOUNDA MARE
5* DELUXE

ΠΗΓΑΔΙΑ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Bρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Καρπάθου, 7’ με τα πόδια από το κέντρο του
χωριού Πηγάδια, δίπλα στην παραλία, σε έναν ήσυχο όρμο. Απέχει 15 χλμ. από το
αεροδρόμιο της Καρπάθου.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 244 δωμάτια και σουίτες, εξοπλισμένα με: AC, δορυφορική TV, απευθείας τηλέφωνο,
πρόσβαση στο ίντερνετ, βραστήρα και υλικά για καφέ/τσάι, μηχανή εσπρέσσο στις σουίτες, μπάνιο,
μπουρνούζια /παντόφλες, καλλυντικά μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι με
θέα. Δωμάτια για μη καπνίζοντες.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: Καθημερινός καθαρισμός δωματίων, εστιατόριο (με show cooking), εστιατόριο
à la carte, μπαρ, σνακ μπαρ, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, θυρίδες ασφαλείας, xώρος φύλαξης
αποσκευών, ηλιόλουστη βεράντα, εφημερίδες, κήπος, πισίνα, παιδική πισίνα, ξαπλώστρες, ομπρέλες
και πετσέτες για την πισίνα και την παραλία δωρεάν, παιδική χαρά, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, γήπεδο
τένις, αίθουσα παιχνιδιών, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και Spa 400 τ.μ., μασάζ, σάουνα, τζακούζι,
ατμόλουτρο. Ιατρός (με τηλεφώνημα), υπηρεσίες ομορφιάς στο δωμάτιο (με ζήτηση), φύλαξη βρεφών
- παιδιών (με ζήτηση), πλύσιμο ρούχων, στεγνό καθάρισμα, κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

Τιμή κατ’ άτομο ημιδιατροφή
5 νύχτες
1/5-25/6 & 26/6-20/7 &
21/7-30/8
24/9-15/10 31/8-23/9
Δίκλινο πλαγ, θέα θάλ.
415
525
610
Δίκλινο θέα θάλασσα
458
563
675
Δίκλινο front θέα θάλ.
495
605
715
Δίκλ. Jr Suite θέα βουνό
668
827
935
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο σε Junior Suite
668
827
935
3ο άτομο 2 - 11 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 - 11 ετών *
-50%
-50%
-50%
Μονόκλ. Πλαγ. θέα θάλ.
595
818
938
*4ο άτομο έως 11 ετών MONO σε Junior Suite.

7 νύχτες
1/5-25/6 & 26/6-20/7 &
21/7-30/8
24/9-15/10 31/8-23/9
575
723
845
636
780
937
688
840
992
927
1150
1305
-30%
-30%
-30%
927
1150
1305
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
-50%
-50%
-50%
825
1130
1275

PATMOS AKTIS
SUITES & SPA 5*

ΓΡOΙΚΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Το Patmos Aktis Suites & Spa Hotel είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μόλις
μερικά βήματα απο την πιο μαγευτική παραλία της Πάτμου, τον Γροίκο.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 56 πολυτελή δωμάτια και σουίτες όλα με μαξιλάρι αρωματοθεραπείας, παντόφλες/
μπουρνούζια, μαξιλάρι επιλογής σας, επιλογή μάρκας προϊόντων μπάνιου και περιποίησης
δέρματος, παντόφλες παραλίας & πετσέτες θαλάσσης, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο,
δωρεάν WiFi, LCD TV, ταινιοθήκη.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: πρωινό a’ la minute, 24ωρο room service, φιλικό σε ΑΜΕΑ, παιδική
χαρά, εξωτερική και εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, δείπνο υπό το φως των κεριών στην
παραλία, μώλος μπροστά στο ξενοδοχείο, ελεύθερη στάθμευση, προσωπική ασφάλεια,
αποκλειστικές εγκαταστάσεις SPA, Apocalypsis Restaurant, με εκλεπτυσμένες μεσογειακές
γεύσεις και μια ιδιαίτερα προσεγμένη λίστα ελληνικών και ξένων κρασιών, Theion Sea Bar, για
ένα δροσιστικό cocktail, Anasa Wellness & Spa, με εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις
ευεξίας και κομμωτήριο, μανικιούρ-πεντικιούρ, βιοσάουνα, χαμάμ, Hot Stones, υπηρεσίες για
ζευγάρια, ποικιλία τεχνικών μασάζ, μίνι γυμναστήριο, Experience Shower, Rasul, θεραπείες
αναζωογόνησης, μακιγιέρ.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωινό
5 νύχτες

7 νύχτες

27/4 - 24/5 25/5 - 20/7
27/4 - 24/5 25/5 - 20/7
21/7 - 2/9
21/7 - 2/9
& 17/9-13/10 & 3/9 - 16/9
& 17/9-13/10 & 3/9 - 16/9
Δίκλινο deluxe

255

409

885

348

555

1219

Μaisonette 1BD ιδιωτ. πισίνα

354

647

1350

483

880

1872

Δίκλινο Pool Suite

379

679

1410

520

905

1935

Δίκλινο Aegean Suite

450

840

1600

614

1125

2198

3ο άτομο
3ο άτομο έως 14 ετών

140

225

360

190

325

505

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

SILVER BEACH
2* SUP

ΓΡOΙΚΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Silver Beach βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Πάτμου, στο γραφικό κόλπο του Γροίκου. Ο Γροίκος συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους
ομορφότερους κόλπους του κόσμου (world-bays.com), με το φυσικό περιβάλλον να μαγεύει, και να ταξιδεύει τους επισκέπτες σε μια Ελλάδα αλησμόνητη, αναλλοίωτη,
όπου οι αποχρώσεις του μπλε και του άσπρου κυριαρχούν. Όταν έχει μπουνάτσα, οι ντόπιοι ψαράδες απλώνουν τα δίχτυα τους με ευλάβεια αγναντεύοντας το Αιγαίο.
Μυρωδιές από θάλασσα, γεράνια, βασιλικό, δενδρολίβανο και πολλών λογιών λουλούδια πλημμυρίζουν το χώρο. Οι άνθρωποι εδώ είναι φιλόξενοι, ανυποψίαστοι και
ανοίγουν την καρδιά και το σπίτι τους χωρίς δεύτερη σκέψη.
Δεκαέξι προσεγμένα δωμάτια, μερικά στο ισόγειο και κάποια στον πρώτο όροφο, ορισμένα με
θέα τον απάνεμο κόλπο του Γροίκου, το Τραγονήσι ή την πέτρα της «Καλικατσού» και άλλα με
θέα τα παραδοσιακά αρχοντικά σπίτια με τις χρωματιστές αυλές, διατηρούνται με μεράκι από
το 1991. Δέκα από τα δωμάτια του «Silver Beach», ατενίζουν τον γαλήνιο κόλπο του Γροίκου
και τα υπόλοιπα έξι κοιτούν τα παραδοσιακά «Πατινιώτικα» σπίτια πάνω στις λοφοπλαγιές. Το
ξενοδοχείο, περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση, η οποία σπάει την απεραντοσύνη του λευκού,
ενώ οι φοίνικες προσθέτουν μια εξωτική πινελιά στο γραφικό τοπίο.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωινό
5 νύχτες

7 νύχτες

27/4 - 24/5 25/5 - 7/7
27/4 - 24/5 25/5 - 7/7
8/7 - 2/9
8/7 - 2/9
& 17/9-13/10 & 3/9 - 16/9
& 17/9-13/10 & 3/9 - 16/9
Δίκλινο θέα κήπος
Δίκλινο θέα θάλασσα

108
130

162
190

359
410

145
179

225
265

497
560
49

LEMNOS VILLAGE
RESORT 5*

ΠΛΑΤΥ - ΛΗΜΝΟΣ
Τιμή κατ’ άτομο με μπουφέ πρόγευμα

Δίκλινο

5 νύχτες
7 νύχτες
27/5 - 30/6 1/7 - 14/7 &
27/5 - 30/6 1/7 - 14/7 &
15/7 - 25/8
15/7 - 25/8
& 8/9 - 30/9 26/8 - 7/9
& 8/9 - 30/9 26/8 - 7/9
222
289
445
308
399
617

3ο άτομο (σε κρεβάτι)

112

135

150

157

189

210

3ο άτ. ως 12 ετών *

45

45

50

63

63

70

Μονόκλινο

399

511

742

554

708

1029

Στην παραλία Πλατύ, κοντά στη Μύρινα, την πρωτεύουσα της Λήμνου. Πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα όμορφο συγκρότημα με εκπληκτική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
Η παραλία που βρίσκεται κοντά του αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες του νησιού με
κρυστάλλινα νερά και ψιλή άμμο.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 134 πολυτελή δωμάτια - bungalows απλωμένα στη πλαγιά ενός λόφου με θέα στον
κόλπο του Πλατύ και στο βάθος το Άγιο Όρος. Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν
τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, σετ καφέ και σύστημα μουσικής.
ΠΑΡΟΧΕΣ: 24ώρη υποδοχή, πισίνα, παιδική πισίνα, μπαρ πισίνας με ξαπλώστρες και ομπρέλες,
πινκ-πονγκ, 4 γήπεδα τένις, μπαρ στο χώρο υποδοχής, εσωτερικό/εξωτερικό σαλόνι,
αίθουσα τηλεόρασης με τηλεόραση plasma, WiFi στο lobby, κατάστημα μίνι μάρκετ, αίθουσα
συνεδριάσεων με χωρητικότητα έως 100 άτομα, εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ, γήπεδο beach
volley στην παραλία, beach bar, χώρο στάθμευσης.

Suite Bgl 2χώρων **
845
1045
1330
1170
1140
1850
* 3ο άτομο ως 12 ετών σε πτυσσόμενη κλίνη. Για διαμονή σε κανονικό κρεβάτι, ισχύει η αντίστοιχη τιμή του
3ου ατόμου. ** Συνολική τιμή μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας ή 2 ενήλικες + 3 παιδιά.
Οι τιμές της χαμηλής και της μέσης περιόδου, συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν με προκαταβολή μέχρι τις 30 Απριλίου.

SAMOTHRAKI BEACH

APARTMENTS & SUITES HOTEL
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Τιμή κατ’άτομο ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 19/6 20/6 - 20/7 &
1/6 - 19/6 20/6 - 20/7 &
21/7 - 26/8
21/7 - 26/8
& 11/9 - 2/10 27/8 - 10/9
& 11/9 - 2/10 27/8 - 10/9
Family Apartment (max 4)
170
195
219
236
269
299
De Luxe Apartment (max 4)
194
218
265
268
302
369
Junior Suite (max 3 )
218
242
295
299
336
403
De Luxe Suite (max 3)
242
267
360
332
369
499
3ο άτομο **
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο **
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
** 3ο ή και 4ο άτομο σύμφωνα με τη μέγιστη χωρητικότητα του δωματίου ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επιβάρυνση ανά άτομο για κάθε: Πρωινό: € 9. Δείπνο: € 18.
Στα επισιτιστικά, 3ο ή και 4ο άτομο άνω των 6 ετών, έχουν έκπτωση 50% (ως 5 ετών δωρεάν).

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το Συγκρότημα (πρώην Eroessa), βρίσκεται στη νότια απάνεμη πλευρά της
Σαμοθράκης, σε ένα καταπράσινο λόφο 30 στρεμμάτων μπροστά στις γραφικές παραλίες των
Μακρυλιών και του Λακκώματος.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Τα διαμερίσματα είναι δίχωρα, πλήρως ανακαινισμένα και με ηχομονωμένα
δωμάτια. Πρόσφατα έχουν προστεθεί 10 Σουίτες και μια πολυτελής βίλα. Δωμάτια /
εγκαταστάσεις για ΑμεΑ, Δωμάτια για μη καπνίζοντες. FAMILY APT, θέα βουνό και θάλασσα
DELUXE APT, θέα βουνό και θάλασσα (1ος όροφος) - SUITE & DELUXE SUITE, με μοναδική
θέα θάλασσα - VILLA EROESSA, μεζονέτα 2 ορόφων (3 υπνοδωματίων), με απεριόριστη
θέα θάλασσα / βουνό. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δωρεάν wifi, μικρή κουζίνα,
safebox και όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υποδοχή, Lobby, Κοινόχρηστος χώρος lounge /τηλεόρασης, Θυρίδα
ασφαλείας, Φύλαξη αποσκευών, Εγκαταστάσεις BBQ, Δωρεάν Wi-Fi σε όλο το ξενοδοχείο,
Παιδική χαρά, Σνακ Μπαρ, Βεράντα, Πισίνα, Κήπος, Κολύμβηση με αναπνευστήρα, Ψάρεμα,
Πεζοπορία, Γυμναστήριο, Υδρομασάζ, Πάρκινγκ Δωρεάν, Χώρος καπνιστών.

ROYAL PARADISE
ΠΟΤΟΣ - ΘΑΣΟΣ

BEACH RESORT
& SPA 5* DELUXE

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6-28/6 & 29/6-26/7 &
1/6-28/6 & 29/6-26/7 &
27/7-26/8
27/7-26/8
10/9-23/9 27/8-9/9
10/9-23/9 27/8-9/9
Δίκλινο θέα κήπος
331
433
459
444
581
615
Δίκλινο θέα θάλασσα
382
484
510
513
650
684
Δίκλινο Royal θέα θάλασσα
433
561
612
581
752
821
Δίκλινο Deluxe θέα θάλ.
510
663
714
684
889
957
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο 7 ως 12 ετών
127
127
127
171
171
171
4ο άτ. 3 ως 12 ετ. σε Deluxe
178
178
178
239
239
239
Μονόκλινο θέα θάλασσα
+70%
+80%
+80%
+70%
+80%
+80%
Έκπτωση για διαμονή με πρωϊνό μόνο € 9 το άτομο ανά διανυκτέρευση (παιδιά 7-12 ετ € 5).

ΔΙΑΜΟΝΗ: Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με μεγάλα double ή twin κρεβάτια, κάποια με
καναπέ-κρεβάτι, 26’’ PHILIPS LCD TV (sat & pay TV + μουσικά κανάλια), πλήρως εξοπλισμένα
mini bar, ηλεκτρονικό 17” laptopsized safe, internet, αυτόνομο ρυθμιζόμενο σύστημα ψύξηςθέρμανσης eco clima (VRV), μεγεθυντικό επιτραπέζιο & ολόσωμο καθρέφτη, 2 απευθείας
τηλεφωνικές γραμμές (μια στο μπάνιο), μπανιέρα (κάποιες με υδρομασάζ) ή ντούζ, στεγνωτήρας
μαλλιών,110-240V shaving outlet, bathroom scales, επιπλωμένη βεράντα, αντικουνουπικές σίτες.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Ατμοσφαιρικό à la carte/ gourmet restaurant, Lobby Bar με ήχους lounge μουσικής ή
βραδιές ζωντανής μουσικής με πιάνο, Pool Bar δίπλα στη χρυσαφένια ακτή. Όποια και να είναι
η επιλογή σας, θα ενθουσιαστείτε από τους γευστικούς συνδυασμούς το μαγευτικό περιβάλλον
και την άψογη εξυπερέτηση. Και την μαγική στιγμή της δύσης του ήλιου απολαύστε εκπληκτικά
ηλιοβασιλέματα σ’ ένα από τα decks, με τα αέρινα gazeebos, με την συνοδεία εξαιρετικών
μουσικών επιλογών.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν με προεξόφληση μέχρι τις 30 Απριλίου.

50

THEOPHANO

IMPERIAL PALACE
5*
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Στην αριστερή πλευρά των κήπων του Athos Palace βρίσκεται το διώροφο

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες

Theophano Imperial Palace. Τα 155 κομψά δωμάτιά του, προσφέρουν κάτι
7 νύχτες

14/6-27/6 28/6-18/7
14/6-27/6 28/6-18/7
19/7-22/8
19/7-22/8
& 6/9- 19/9 & 23/8-5/9
& 6/9- 19/9 & 23/8-5/9
442
505
565
608
699
780
620
710
790
846
965
1080

Δίκλινο Deluxe *
Δίκλινο Deluxe Suite 70m2
Δίκλινο Anatoli Suite Sharing
675
767
845
923
1040
1160
pool 45m2
Δίκλινο Grand Suite Private
730
850
930
995
1155
1275
pool 70m2
3ο άτομο Suite
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
3ο άτομο σε Deluxe ως 6 ετ. Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτομο σε Suite ως 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο σε Suite ως 11 ετών -60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
Μονόκλινο Deluxe
720
835
930
975
1140
1275
*Μόνο δίκλινη χρήση + 1 παιδί ως 6 ετών.
Επιβάρυνση για All Inclusive κατ'άτομο ανά διανυκτέρευση: Ενήλικας € 24, 1ο παιδί ως 11 ετών: Δωρεάν,
2ο παιδί ως 11 ετών: € 16, παιδί 12-17 ετών: € 19.

διαφορετικό στους επισκέπτες. Το υγρό στοιχείο κυριαρχεί παντού ενώ όλα
τα δωμάτια βλέπουν στους κήπους και την θάλασσα.
Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε το 2008 και τα δωμάτια χαρακτηρίζονται από
καλαισθησία και στυλ. Στο ισόγειο του ξενοδοχείου βρίσκονται οι σουίτες των
60m2 & 90 m2 που η κάθε μια διαθέτει και την ατομική της πισίνα. Στον χώρο
της ρεσεψιόν βρίσκεται το κυρίως μπαρ και το κυρίως εστιατόριο με βεράντα
που βλέπει τους ωραίους κήπους του ξενοδοχείου. To beach bar, το pool bar,
το snack bar και η πισίνα με παιδικό τμήμα είναι εξοπλισμένα με ξαπλώστρες
και ομπρέλες, διαθέσιμες χωρίς χρέωση στους ενοίκους του ξενοδοχείου.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

PALLINI

BEACH HOTEL 4*
To Pallini Beach Hotel βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στην ανατολική
ακτή της Κασσάνδρας της χερσονήσου της Χαλκιδικής και αποτελεί πραγματικά
την τέλεια επιλογή για οικογένειες και ζευγάρια όλων των ηλικιών. Το προσφάτως
ανακαινισμένο ξενοδοχείο βλέποντας προς την θάλασσα και περιτριγυρισμένο
από πλούσιους καταπράσινους κήπους έχει κάτι για όλα τα γούστα.
ΔΙΑMONH: 386 δωμάτια με στυλ και άνεση που μπορούν να εξυπηρετήσουν οικογένειες, ζευγάρια
και μόνα άτομα. Όλα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, ράδιο και
χρηματοθυρίδα.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Διαθέτει μια μεγάλη πισίνα με θαλασσινό νερό και παιδικό τμήμα, σνακ μπαρ με
αναψυκτικά και ελαφρά γεύματα κατά την διάρκεια της ημέρας. Η υπαίθρια ταβέρνα Albatros στην
παραλία σερβίρει παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες, και ούζο καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Η
θαυμάσια εσωτερική πισίνα La Coupole με τον γυάλινο θόλο και τις μαρμάρινες κολώνες την ημέρα
προσφέρεται για μια βουτιά ενώ το βράδυ μετατρέπεται σε μπαρ. Το ξενοδοχείο διαθέτει γήπεδα τένις,
βόλεϊ, μπάσκετ, μίνι γκολφ, μπιλιάρδο, darts, boules.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

Δίκλινο Κεντρικό SSV

5 νύχτες
7 νύχτες
14/6 - 27/6 28/6 - 18/7
14/6 - 27/6 28/6 - 18/7
19/7 - 22/8
19/7 - 22/8
& 6/9 - 19/9 & 23/8 - 5/9
& 6/9 - 19/9 & 23/8 - 5/9
345
419
480
475
575
655

Δίκλινο Βgl 3η & 4η σειρά

375

455

525

515

620

717

Δίκλινο Βgl 2η σειρά

395

485

585

540

660

792

Δίκλινο Βgl 1η σειρά

445

555

665

610

760

898

3o άτομο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτομο έως 11 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο έως 11 ετών

-60%

-60%

-60%

-60%

-60%

-60%

Μονόκλινο

525

630

720

720

865

990
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FAMILY

R E S O R T

MIRAGGIO

THERMAL SPA RESORT
5* DELUXE

ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Τι έγραψε η Κύα Τζήμου στο http://parallaximag.gr,
στο άρθρο της με τίτλο «Η τουριστική προοπτική της Χαλκιδικής»

«… Το Miraggio Thermal Spa Resort θα ανοίξει τα 300 δωμάτια και τις σουίτες του το
φετινό καλοκαίρι. Το πολυτελές συγκρότημα θα διαθέτει ένα τεράστιο spa μοναδικό για
τα ελληνικά δεδομένα, έκτασης 5000 τ.μ. που θα εκτείνεται σε 3 ορόφους. Επιπλέον
πέντε εστιατόρια και έξι μπαρ, μαρίνα με 90 περίπου αγκυροβόλια για σκάφη μέχρι 25
μέτρα, πισίνες και αίθουσα συνεδρίων, αλλά και πλήρως εξοπλισμένο club παιδικών
δραστηριοτήτων, γήπεδα και όλα όσα απαιτεί ένα all inclusive πολυτελές κατάλυμα…»

Το υπερσύγχρονο σπα παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως θερμικές
πισίνες, ντους αισθήσεων και πίδακες υδροθεραπείας. Η χρήση αυτών
των εγκαταστάσεων διατίθεται με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες έχουν
ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο μας.
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Η νέα επιτομή της πολυτέλειας… στη Χαλκιδική, στο Παλιούρι της Κασσάνδρας!
Το Miraggio Thermal Spa Resort βρίσκεται ακριβώς πάνω στην υπέροχη αμμώδη παραλία στο Παλιούρι και διαθέτει… τα πάντα!
Πρότυπες, πολυτελείς και ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις, που σας περιγράφουμε συνοπτικά - και σίγουρα θα τις εκτιμήσετε μόνο
αν τις χρησιμοποιήσετε… Το Miraggio (αντικατοπτρισμός, mirage, reflection), είναι κάτι μεταξύ άπιαστου ονείρου και ονειρικής
πραγματικότητας… ζήστε το και αυτό το καλοκαίρι!
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Superior Family Suite 75τ.μ. (2-5 άτομα)
Τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια στο Miraggio Thermal Spa
Resort προσφέρουν σύγχρονες ανέσεις και κομψή επίπλωση.
Ορισμένα έχουν και ιδιωτική πισίνα. Όλες οι (300) μονάδες
περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης με
δορυφορικά κανάλια, μίνι μπαρ - δωρεάν WiFi - και βεράντα ή
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή τον κήπο.
Με 7 επιλογές: Standard Double Room - Miraggio Double
Room - Junior Suite - Junior Suite with Private Pool Sea
View - Family Suite - Suite with Private Pool Sea View Deluxe Duplex Suite with Private Pool Sea View.
* Τα ζώα δεν επιτρέπονται, εκτός από τους ειδικά
εκπαιδευμένους σκύλους συνοδείας (με προσυνεννόηση).
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ατελείωτοι εξωτερικοί χώροι - Κήπος και Αίθριο γεμάτοι

ομορφιά - Υποδειγματική 24ωρη Ρεσεψιόν - Κοινόχρηστος
χώρος Lounge / Τηλεόρασης - Φυλασσόμενος χώρος
στάθμευσης - Χώρος στάθμευσης για ΑμΕΑ - Δημόσιος
χώρος στάθμευσης δωρεάν, στο ξενοδοχείο - Ανελκυστήρες Θυρίδα ασφαλείας - Θυρωρείο - Χώρος φύλαξης αποσκευών Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) - Ελεύθερο Wi-Fi σε
ολόκληρο το ξενοδοχείο - Κλιματισμός/Θέρμανση - Υπηρεσία
δωματίου - Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας - Δωμάτια
για μη καπνίζοντες - Δωμάτια / εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ.
Εσωτερικός χώρος παιχνιδιού - Βιβλιοθήκη - Επιτραπέζια/
παζλ - Βιβλία, DVD, μουσική για παιδιά - Παιδότοπος και
εξοπλισμένη Παιδική χαρά - Πινγκ πονγκ - Υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και για την οικογένεια - Φύλαξη βρεφών /
παιδιών - Εστιατόριο (à la carte) - Εστιατόριο (με μπουφέ)
- Σνακ Μπαρ (5 Εστιατόρια & 6 Μπαρ) - Μενού ειδικής

διατροφής (με προσυνεννόηση) - 3 Εξωτερικές πισίνες Παιδική πισίνα - Kids Club - Γήπεδα τένις κ.α.
Γυμναστήριο / Κέντρο ευεξίας και Σπα - Μασάζ, Ατμόλουτρο,
Λασπόλουτρο, Τζακούζι, Θεραπείες κ.α. - Κομμωτήριο/Σαλόνι
ομορφιάς - Παροχές θαλάσσιων σπορ (στις εγκαταστάσεις)
- Κατάδυση - Κολύμβηση με αναπνευστήρα - Κωπηλασία με
κανό κ.α. - Κατάστημα δώρων/αναμνηστικών & Μίνι μάρκετ
στις εγκαταστάσεις - Παρεκκλήσι - Ενοικίαση αυτοκινήτων
& ποδηλάτων - Ποδηλασία - Πλύσιμο ρούχων - Στεγνό
καθάρισμα - Υπηρεσία σιδερώματος - Πρέσα παντελονιών
- Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο (με χρέωση) Επιχειρηματικό κέντρο - Εγκαταστάσεις συνεδριάσεων /
δεξιώσεων.

Το δωμάτιο τη βραδιά με μπουφέ πρωϊνό
1 νύχτα
6/5 - 19/5 &
23/9 - 13/10
Δίκλινο Standard θέα κήπος ισόγειο
170
Δίκλινο Miraggio θέα κήπος όροφος
195
Junior Suite θέα κήπος ισόγειο
226
Junior Suite πλάγια θέα θάλασσα
241
Junior Suite θέα θάλασσα
254
Junior Suite Pool Front θέα θάλασσα
289
Junior Suite Ιδ.πισίνα θέα θάλασσα
375
Family Jr. Suite θέα κήπος
330
Family Jr. Suite πλάγια θέα θάλασσα
396
Suite Ιδ.πισίνα θέα θάλασσα
629
3ο άτομο *
+25%
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
4o άτομο ως 12 ετών **
Δωρεάν
Μονόκλινο Standard θέα κήπος
127
146
Μονόκλινο Miraggio θέα κήπος

20/5 - 30/6 &
9/9 - 22/9
213
246
279
299
322
363
472
414
500
795
+25%
Δωρεάν
Δωρεάν
160
184

1/7 - 14/7 &
21/8 - 8/9
266
304
350
375
401
454
592
515
622
998
+25%
Δωρεάν
Δωρεάν
240
274

15/7 - 20/8

332
393
447
480
510
581
752
655
795
1270
+25%
Δωρεάν
Δωρεάν
299
354

Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων στις 2 πρώτες περιόδους και 7 διανυκτερεύσεων
στην 3η και την 4η.
* 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Jr.Suites (37-39 m2). - **4ο άτομο παιδί ως 12 ετών, μόνο σε Jr.Suite ή Family.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ'άτομο ανά δείπνο: Ενήλικες € 34 Παιδιά ως 12 ετών € 17.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή κατ'άτομο ανά νύχτα: Ενήλικες € 64 Παιδιά ως 12 ετών € 32.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Κάντε την κράτηση σας με προπληρωμή 1 μήνα νωρίτερα (τουλάχιστον)
και κερδίστε έκπτωση 10% στις τιμές με πρωϊνό.
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NEGROPONTE
RESORT 5*
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ

22.000 τ.μ. σε μία παραλία μήκους 160μ., 2 χλμ. από την Ερέτρια. Σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία με αιωνόβια πεύκα και σχοίνα, το Negroponte Resort
αγκαλιάζει τη θάλασσα μπροστά του και προσφέρει μοναδική θέα στον ευβοϊκό κόλπο και την ακτή της ανατολικής Αττικής. Σύγχρονο, άνετο, αισθητικά άρτιο
και απόλυτα εναρμονισμένο στο περιβάλλον.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωινό
2 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 19/7
1/6 - 19/7
1/6 - 19/7
20/7 - 25/8
20/7 - 25/8
20/7 - 25/8
& 26/8 - 30/9
& 26/8 - 30/9
& 26/8 - 30/9
Δίκλινο θέα κήπος
115
165
285
415
399
575
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτ. 7 ως 12 ετ.
40
40
100
100
140
140
4ο άτ. ως 12 ετ.
40
40
100
100
140
140
Family (2+2) *
365
445
920
1115
1288
1555
Μονόκλινο θέα κήπος
169
229
419
570
585
785
* Για περίπτωση 2 παιδιών 7-12 ετών η χρέωση ανά διανυκτέρευση είναι € 16 το κάθε ένα με πρωινό.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10% στις παραπάνω τιμές. Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 16 ο ενήλικας και
€ 10 το παιδί 7-12 ετών, ανά διανυκτέρευση

ΔΙΑΜΟΝΗ: 107 δωμάτια Deluxe και Σουίτες, με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Τα κρεβάτια CocoMat είναι από 100% φυσικά υλικά. Όλα τα δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες, με ενσύρματη
ή/και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, δορυφορική τηλεόραση, διαθέσιμο DVD player,
mini bar, μπουρνούζια, παντόφλες, φωτιζόμενο καθρέφτη μακιγιάζ, τηλέφωνο στο μπάνιο,
χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών, υποαλλεργικά μαξιλάρια, σίδερο & σιδερώστρα,
κρεμάστρα στο μπαλκόνι, καθημερινή καθαριότητα. Ορισμένα με επιπλέον ανέσεις.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: Room Service, εστιατόριο με βεράντα και πανοραμική θέα, εστιατόριο
στην πισίνα με θέα στη θάλασσα, μπαρ πισίνας, παραλία μόλις λίγα μέτρα από τα μπαλκόνια
των δωματίων και την ανοιχτή πισίνα, εσωτερικός παιδότοπος και εξωτερική παιδική χαρά,
εξωτερική πισίνα (με υδρομασάζ) & παιδική πισίνα με θαλασσινό νερό, εσωτερική θερμαινόμενη
πισίνα με τζακούζι, μίνι μάρκετ, ασύρματο Internet στους δημόσιους χώρους (με χρέωση), γωνιά
Internet με ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή (χωρίς χρέωση), υπηρεσίες καθαρισμού
ρούχων (με χρέωση), γυμναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, 2 γήπεδα τένις, μπάσκετ, 800 μ.
ασφαλής διαδρομή για τζόκιγκ περιμετρικά του ξενοδοχείου.

XENIA POROS
IMAGE 4*
ΝΕΩΡΙΟ - ΠΟΡΟΣ
Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωινό
3 νύχτες

5 νύχτες

1/6 - 15/7
1/6 - 15/7
& 1/9 - 15/9 16/7 - 31/8 & 1/9 - 15/9 16/7 - 31/8
Δίκλινο classic θέα πόλη

149

209

239

329

Δίκλινο classic θέα θάλασσα

175

255

282

405

229

279

368

445

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Junior Suite θέα θάλ/σα ( max 3 ατ.)

498

605

820

989

Senior Suite θέα θάλασσα (max 4 άτ.)

635

783

1015

1255

Δίκλινο superior θέα θάλασσα
3ο άτομο ως 12 ετών *

* 3ο άτομο ως 12 ετών μόνο σε θέα θάλασσα (Classic ή Superior)
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Το πρόσφατα ανακαινισμένο, Xenia Poros Image, ένα από τα σχεδόν
μυθικά δημιουργήματα του γνωστού Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη
Κωσταντινίδη και ένας από τους πιο φιλόξενους προορισμούς στον
Σαρωνικό, στο Νεώριο Πόρου.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε 80 δωμάτια, τα 40 δωμάτια και οι 4 Σουίτες βρίσκονται πάνω στην
θάλασσα, με μοναδική θέα στη Χώρα του Πόρου. Τα άλλα 21 δωμάτια και οι Junior
Σουίτες έχουν μοναδική θέα στα καταπράσινα βουνά της Πελοποννήσου - ενώ από
το μπαλκόνι των υπολοίπων 15 δωματίων αντικρίζει κανείς τους πευκόφυτους
λοφίσκους του Πόρου. Διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, μίνι μπαρ, ραδιόφωνο,
χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση και Pay TV - Jacuzzi,
δωμάτιο ΑΜΕΑ.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ιδιωτική παραλία, ιδιωτική μαρίνα, πισίνα με θαλασσινό
νερό, σάουνα, γυμναστήριο, υπηρεσία μασάζ, (με ραντεβού), πινγκ πονγκ, δωμάτιο
Τηλεόρασης, μίνι-μάρκετ, φύλαξη παιδιών, πάρκινγκ.

ELEA BEACH

HOTEL 4* SUP
ΔΑΣΣΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Elea Beach Hotel 4*superior, πλήρως ανακαινισμένο το 2017 σας περιμένει στην υπέροχη Δασσιά, μόνο 12 χλμ βόρεια από την πόλη της Κέρκυρας.
Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και o εξωτερικός του χώρος, ένας μεγάλος παλιός ελαιώνας, είναι διαμορφωμένος με ολάνθιστους κήπους. Μαγαζιά
και εστιατόρια απέχουν μόνο 100μ από το ξενοδοχείο ενώ η πόλη της Κέρκυρας είναι προσβάσιμη και με τακτική αστική συγκοινωνία
ΔΙΑΜΟΝΗ: Διαθέτει 220 δωμάτια, όλα πλήρως ανακαινισμένα, με θέα στη θάλασσα ή
στον ελαιώνα, με 2 έως 4 κρεβάτια και μπαλκόνι. Ορισμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης
ΑΜΕΑ. Όλα διαθέτουν: Κεντρική θέρμανση και ανεξάρτητη ρύθμιση κλιματισμού,
παράθυρα με ηχομόνωση, δωρεάν WiFi, καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση,
στερεοφωνικό σύστημα, μίνι μπαρ-ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, ανιχνευτές καπνού.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστιατόριο με διεθνή και τοπική κουζίνα, καφέ, σαλόνι με
τηλεόραση, εσωτερικό & εξωτερικό μπαρ, σνακ μπαρ στην πισίνα, πισίνα θαλασσινού
νερού & Jacuzzi, πισίνα γλυκού νερού & παιδική, Γυμναστήριο, miniclub, παιδική
χαρά, υπηρεσία δωματίου, δυνατότητα φύλαξης παιδιών με χρέωση, κατάστημα με
εφημερίδες/δώρα, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και στα δωμάτια, κομμωτήριο,
υπηρεσίες μασάζ και περιποίησης (σώματος, προσώπου, νυχιών), γήπεδο τέννις στο
γειτονικό ξενοδοχείο Nafsika (με προκράτηση).

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες
7 νύχτες
20/4-20/5 21/5-20/6 21/6-25/7
20/4-20/5 21/5-20/6 21/6-25/7
&
&
&
26/7-27/8
&
&
&
26/7-27/8
1/10-31/10 12/9-30/9 28/8-11/9
1/10-31/10 12/9-30/9 28/8-11/9
Δίκλινο θέα κήπος
229
299
380
434
312
416
519
598
Δίκλινο θέα θάλασσα
262
329
415
469
355
458
568
646
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 6 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτ. 7 ως 12 ετών
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
4ο άτ. ως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Επιβάρ. μονοκλίνου
+60% +60% +60% +60% +60% +60% +60% +60%
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα
Επιβάρυνση για all inclusive ανά διαν/ση € 22 ο ενήλικας, € 16 ανά παιδί 2-12 ετών.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.

LIVADI NAFSIKA
3*

ΔΑΣΣΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Το LIVADI NAFSIKA βρίσκεται στη Δασιά, μία από τις πιο ελκυστικές περιοχές της Κέρκυρας. Σε απόσταση μόλις 13χλμ. από την πόλη
της Κέρκυρας, το λιμάνι και το αεροδρόμιο και μόλις 350μ. από την παραλία της Δασιάς.
Το Livadi Nafsika διαθέτει 102 άνετα δωμάτια με ατομικό μπάνιο ή wc,
στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο, air-condition, δορυφορική τηλεόραση,
μπαλκόνι, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.
Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει επίσης εποχική εξωτερική πισίνα, θέα στον κήπο,
καθώς και μπαρ όπου μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας. Ο κατάλογος του
εστιατορίου προσφέρει πιάτα διεθνούς κουζίνας.
Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν το πρωινό και το γεύμα τους στο εστιατόριο
του Ξενοδοχείου ή να πιούν τον καφέ τους στο μεγάλο και άνετο σαλόνι.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
5 νύχτες
7 νύχτες
1/5-20/5 21/5-10/6 11/6-20/7
1/5-20/5 21/5-10/6 11/6-20/7
&
&
&
21/7-31/8
&
&
&
21/7-31/8
1/10-31/10 21/9-30/9 1/9-20/9
1/10-31/10 21/9-30/9 1/9-20/9
Δίκλινο θέα κήπος
165
216
274
338
228
299
380
468
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 12 ετών -70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
Μονόκλινο θέα κήπος 248
332
416
510
344
460
579
710
Επιβάρυνση για all inclusive ανά διαν/ση € 19 ο ενήλικας, € 14 ανά παιδί 2-12 ετών.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
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LESANTE

LUXURY HOTEL & SPA 5*
ΤΣΙΛΙΒΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το νέο, πολυτελές Lesante βρίσκεται μόλις 80μ. από την περίφημη
παραλία Τσιλιβί, κοντά στο κέντρο του οικισμού και απέχει μόλις 5χλμ. από τη χώρα
της Ζακύνθου.
5 νύχτες
7 νύχτες
ΔΙΑMΟΝΗ: 120 δωμάτια με μεγάλη επιλογή τύπων (από 30 έως130 τμ): deluxe,
24/6-2/7 &
16/5-1/6 &
24/6-2/7 &
16/5-1/6 &
3/7-22/7 23/7-26/8 premium deluxe, executive, deluxe οικογενειακά, junior σουίτες, superior
2/6-23/6
3/7-22/7 23/7-26/8
2/6-23/6
27/8-24/9
25/9-30/9
27/8-24/9
25/9-30/9
σουίτες, superior σουίτες με ιδιωτικό υπαίθριο τζακούζι… Οι παροχές τους είναι
Δίκλινο Deluxe
359
456
528
599
672
495
627
727
826
925
ποικίλες-παρακαλούμε ρωτήστε κατά την κράτησή σας.
Δίκλινο Premium Deluxe 420
528
600
696
768
578
726
826
958
1057
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστιατόριο a la carte, Piano Bar, Pool Bar,
κοσμηματοπωλείο, δωρεάν WiFi, εμπορικό κέντρο, εσωτερικό/εξωτερικό
Δίκλινο Executive
480
672
720
816
912
660
925
992
1123
1255
τζακούζι, παιδική πισίνα, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 80m2, 2 εξωτερικές
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
πισίνες 700m2/200m, ξαπλώστρες & ομπρέλες στην πισίνα, αίθουσα τηλεόρασης,
3ο άτομο 2 ως 12 ετ.
-75%
-75%
-75%
-75%
-75%
-75%
-75%
-75%
-75%
-75%
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης (δωρεάν), γκαράζ, Play Room, 24ωρη ρεσεψιόν,
ενοικιάσεις Yacht/αυτοκινήτων, υπηρεσία ταξί, φύλαξη βρεφών/παιδιών, πρόσβαση
Family Room *
1440
1824
2112
2400
2688
1982
2510
2907
3304
3700
με αναπηρικό καροτσάκι, 24ωρη υπηρεσία δωματίου, Laptop (με ζήτηση), ειδικά
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. - Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά δείπνο κατ’άτομο: € 24.
διαιτητικά μενού χαμηλών λιπαρών & παιδικό μενού, γιατρός σε εφημερία.

Τιμή κατ’άτομο με μπουφέ πρωΐνό

MABELY GRAND

HOTEL 5*

ΚΑΜΠΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
3 νύχτες
5 νύχτες
1/5 - 11/6 &
12/6 - 9/7 &
10/7 - 5/8 &
6/8 - 27/8
24/9 - 15/10
11/9 - 23/9
28/8 - 10/9
Δίκλινο Comfort θέα κήπος
149
192
345
399
Δίκλινο Classic θέα θάλασσα
168
205
369
423
Δίκλινο Premium μοιρ. Πισίνα
252
295
515
567
Δίκλινο Family θέα θάλασσα
285
328
558
610
Δίκλινο Exe Suite Ιδιωτική πισίνα
312
355
600
657
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 13 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 13 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο Comfort θέα κήπος
192
246
438
528
*Το 4ο άτομο έως 12 ετών χωράει μόνο σε Family room.
Επιβάρυνση για All Inclusive ανά διανυκτέρευση: € 15 ο ενήλικας. Παιδιά ως 12 ετών: 1o: Δωρεάν, 2ο € 8
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Διαθέτει 108 δωμάτια με εξαιρετική θέα σε ένα ειδυλλιακό φυσικό τοπίο. Το κεντρικό κτίριο
είναι υπόδειγμα σπάνιας αρχιτεκτονικής, αρμονικά συζευγμένο με το φυσικό περιβάλλον και φιλοξενεί
35 δωμάτια. Στην ανεξάρτητη πτέρυγα του ξενοδοχείου (bungalows) περιλαμβάνονται 73 δωμάτια. Κάθε
δωμάτιο είναι πραγματικά μοναδικό και διαθέτει τη δική του ξεχωριστή διακόσμηση. Όλα διαθέτουν
πολυτελές μπάνιο, με σεσουάρ και τηλέφωνο, μίνι μπαρ, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα
ασφαλείας, καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Διαθέτει γυμναστήριο, τζακούζι, χαμάμ, σάουνα, μασάζ, κομμωτήριο, κοσμηματοπωλείο, μίνι
μάρκετ τένις, μίνι ποδόσφαιρο (5Χ5), έναν υπερσύγχρονο παιδότοπο και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τοπικές παραδοσιακές συνταγές αλλά και γενικότερα ελληνική
κουζίνα που σερβίρεται στο εστιατόριο Λυδία του ξενοδοχείου. Λειτουργεί με μπουφέ και a la carte.
Παροχές Mabely Grand: • Ποτό καλωσορίσματος • Ομπρέλες και ξαπλώστρες πισίνας • Πετσέτες πισίνας
• Παντοφλάκια δωματίου • Χρήση σάουνας, Jacuzzi, γυμναστηρίου • Γήπεδα τέννις, μπάσκετ, βόλεϋ, 5Χ5
• Μεταφορές προς/από την πλησιέστερη παραλία, με το πουλμανάκι του ξενοδοχείου σε προκαθορισμένα
δρομολόγια.

MEDITERRANEE
HOTEL 4*

ΛΑΣΣΗ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Τιμή κατ’άτομο με μπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες
1/6-25/7 &
21/8-24/9

56

7 νύχτες
26/7-20/8

1/6-25/7 &
21/8-24/9

26/7-20/8

Δίκλινο θέα κήπος

370

435

518

609

Δίκλινο θέα θάλασσα

410

474

572

663

3ο άτομο

165

170

230

230

3ο άτομο ως 12 ετών

110

110

154

154

Μονόκλινο θέα κήπος

578

735

798

1020

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
2 χλμ. από το Αργοστόλι, σ’ ένα μικρό κόλπο με αμμώδη παραλία & καταγάλανα νερά, με
εκπληκτική θέα έως τον κόλπο του Ληξουρίου.
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Όλα με Α/C, μπαλκόνι, τηλέφωνο, δορυφoρική TV, ραδιόφωνο, δωρεάν WiFi, χρηματοκιβώτιο,
ψυγείο, μπάνιο με μπανιέρα, σεσουάρ, επιπλέον πετσέτες παραλίας. Δωμάτια με θέα κήπο
ή θάλασσα, Superior με επιπλέον καφετιέρα/τσαγιέρα, Junior Suite 4 ατόμων με επιπλέον
καφετιέρα/τσαγιέρα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ:
24ωρη υποδοχή, δωρεάν WiFi, κεντρικό εστιατόριο & Bar, σαλόνι TV, πίνγκ-πονγκ, γήπεδο τένις,
Beach Bar / Café / Restaurant, πισίνα με δωρεάν ξαπλώστρες & ομπρέλες, παιδική πισίνα,
κοσμηματοπωλείο, Mini Market, βραδιές με ζωντανή ελληνική μουσική.

Ένα «κόσμημα» στην παραλία Ξι
ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

APOLLONION RESORT & SPA 5*
Το ολοκαίνουριο Apollonion Resort & Spa αποτελεί «κόσμημα» για την Κεφαλονιά. Βρίσκεται στο Ληξούρι Παλικής, στην
περιοχή Ξι, όπου και η πασίγνωστη και πανέμορφη ομώνυμη παραλία με τη χρυσή αμμουδιά της. Τα γαλαζοπράσινα νερά,
η εκπληκτική φύση, σε συνδυασμό με την άρτια και λιτή αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, δημιουργούν τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για ονειρεμένες και ήρεμες διακοπές.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Προσφέρει 127 πολυτελή δωμάτια, μεζονέτες και σουίτες. Είναι όλα εξοπλισμένα και διακοσμημένα με τέτοιο τρόπο
ώστε να αξιοποιούν τις πιο υψηλές απαιτήσεις σας. Τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και
να απολαύσετε την ξεχωριστή φύση και ομορφιά της περιοχής. Επίσης κάθε δωμάτιο διαθέτει μαρμάρινο μπάνιο και όλες τις
ανέσεις προκειμένου να έχετε μία άνετη και απολαυστική διαμονή.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Εδώ θα βρείτε γυμναστήριο, εξοπλισμένο με όλα τα όργανα για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής. Η
πισίνα του ξενοδοχείου έχει μήκος 46 μέτρα. To Apollonion Spa προσφέρει μια σειρά από θεραπείες ομορφιάς και χαλάρωσης.
Μέσα στο ξενοδοχείο λειτουργεί mini market και κοσμηματοπωλείο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική πισίνα,
το bar της πισίνας, το γήπεδο τένις, μπιλιάρδο, table tennis, xώρος internet, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες. Υπηρεσίες που
παρέχονται για τα παιδιά είναι ο παιδότοπος, η παιδική χαρά, τα ηλεκτρονικά, παιχνίδια, η παιδική πισίνα, αλλά και κατόπιν
ζήτησης baby-sitting. Για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν για τους πελάτες πάρκινγκ 130 θέσεων,
κέντρο πληροφοριών, κομμωτήριο,κλιματιζόμενοι κοινόχρηστοι χώροι, υπηρεσίες ΑΜΕΑ.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Το εστιατόριο La Primavera βρίσκεται σε ξεχωριστό κτίριο στην κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου ενώ ενδιαφέρον
προκαλεί η μοναδική του αρχιτεκτονική, η ζεστή και κομψή του διακόσμηση. Δοκιμάστε εκλεκτές παραδοσιακές και
μεσογειακές γεύσεις είτε από τον πολυτελέστατο buffet είτε από το a la carte menu. Το La Pergola βρίσκεται στο χώρο της
πισίνας και αποτελεί το κλασικό καλοκαιρινό εστιατόριο απλό και προσεγμένο. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός ελληνικής και
μεσογειακής κουζίνας με την απλότητα να κυριαρχεί Στο Medeo Cocktails & Pool Bar που βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο,
μπορείτε να δοκιμάσετε τα δροσερά cocktails ή το βραδινό ποτό σας πριν ή μετά το δείπνο σας.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

Δίκλινο Deluxe
3ο άτομο σε πολυθρόνα

3 νύχτες
01/5 - 31/5 & 01/5 - 31/5 &
19/9 - 2/10
19/9 - 2/10
179
269
105

150

5 νύχτες
1/6 - 11/7 &
1/9 - 18/9
354

12/7 - 31/8

7 νύχτες
1/6 - 11/7 &
1/9 - 18/9
489

12/7 - 31/8

429

01/5 - 31/5 &
19/9 - 2/10
365

192

235

200

265

312

592

3ο άτομο σε κρεβάτι

135

199

260

307

270

357

415

3ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Deluxe Family Room *

475

760

1010

1246

1038

1395

1726

Deluxe Family Suite *

575

930

1255

1545

1287

1740

2142

Μονόκλινο Deluxe
250
385
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

515

627

527

708

865

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.
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IONIAN BLUE

& SPA RESORT 5*
ΝΙΚΙΑΝΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ

Το Ιonian Βlue είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, σε ένα σημείο μεγάλης
φυσικής ομορφιάς, στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας.
Έχει χτιστεί σε μια φυσική κατωφέρεια, ενώ τα δωμάτια του “κατηφορίζουν”
πάνω στη λοφοπλαγιά σταματώντας μόνο μπροστά στα γαλάζια νερά του
Ιονίου πελάγους.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
2 νύχτες
28/5 - 30/6 & 9/9 - 30/9

5 νύχτες
1/7 - 19/7

20/7 - 27/7 &
28/7 - 18/8
1/7 - 19/7
Καθημερινές Παρ & Σαβ Καθημερινές
19/8 - 5/9

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα

99

129,50

149

422,50

494,50

3ο άτομο

50

50

50

235

235

235

3ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών

40

40

40

135

135

135

889

1245

Μονόκλινο Sup. θέα θάλασσα
178
239
278
795
Δωρεάν χρήση εσωτ. θερμαινόμενης πισίνας-jacuzzi, του Spa και του γυμναστηρίου.

647,50

ΔΙΑΜΟΝH: 116 δωμάτια, όλα μεγάλα και άνετα, εξοπλισμένα με μπάνιο /ντους καθώς και κλιματισμό,
πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, mini bar, τηλέφωνο και TV. Διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα την
θάλασσα. Διακοσμημένα με άριστης ποιότητας έπιπλα, έτσι ώστε να ηρεμούν τις αισθήσεις σας και η διαμονή
να ξεπεράσει τις προσδοκίες σας
ΓΕYΣΕΙΣ: Ξεκινήστε την μέρα σας με τον πλούσιο μπουφέ του πρωινού με θέα το γαλάζιο του Ιονίου. Για το
δείπνο σας απολαύστε την τοπική και τη διεθνή κουζίνα στο πολυτελές περιβάλλον του κυρίως εστιατορίου “Yakumo Koizumi“ αλλά και στο εστιατόριο της πισίνας “Αlmyra”. Βυθιστείτε σε lounge διάθεση απολαμβάνοντας
το ποτό σας στο lounge bar “Scorpios”.
ΑΝΕΣΕΙΣ: μπορείτε να χαλαρώσετε στην κύρια πισίνα με επιφάνεια 700 τ.μ. και να απολαύσετε τις υπηρεσίες
που σας προσφέρει. Στην παραλία θα βρείτε ειδικά διαμορφωμένες προβλήτες με εγκαταστάσεις ντους,
ξαπλώστρες και ομπρέλες. Για τους μικρούς μας φίλους λειτουργεί το mini club του ξενοδοχείου. Το SPA
διαθέτει κέντρο fitness, sauna, hammam, θερμαινόμενη πισίνα με Jacuzzi, περιποίηση προσώπου και
σώματος καθώς και club γυμναστικής.
• Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας του Spa, της Sauna, του Hammam και του Γυμναστηρίου
(Η χρήση της εσωτερικής πισίνας επιτρέπεται από τα παιδιά τις ώρες 12:00-14:00)
• Early check in στις 10:00 κατόπιν διαθεσιμότητας
• Late check out στις 18:00 κατόπιν διαθεσιμότητας
• Για τους μικρούς μας φίλους: Παιδική χαρά, παιδότοπος σε εσωτερικό χώρο και Cine Βραδιές
κατά τις περιόδους 28/5 - 19/7 και 9/9 - 30/9 με προβολή κινουμένων σχεδίων.

KYTHEA RESORT 4* SUP
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ
Το Kythea Resort, είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί
καθιερώνοντας νέα πρότυπα ποιότητας στο χώρο
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
της ελληνικής κλασικής φιλοξενίας. Φιλική διάθεση,
15/4-31/5 & 1/6-30/6 & 15/4-31/5 & 1/6-30/6 & 1/7-20/7 &
15/4-31/5 & 1/6-30/6 & 1/7-20/7 &
21/7-25/8
21/7-25/8 υψηλές προδιαγραφές, απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα το
1-31/10 11/9-30/9 1/10-31/10 11/9-30/9 26/8-10/9
1/10-31/10 11/9-30/9 26/8-10/9
κατατάσσουν στις κορυφαίες επιλογές για διαμονή στο
114
149
175
239
314
399
233
325
434
552
νησί. Αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες με παιδιά.
90
110
130
170
218
280
172
240
305
380

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωΐνό

Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο
Δίκλινο Family θέα θάλασσα
3ο άτομο σε Family
3ο άτ. ως 12 ετ. σε Family
4ο άτομο σε Family
4ο άτομο ως 12 ετ. σε Family

Δωρεάν
164
150
110
Δωρεάν
70
60

Δωρεάν
220
175
125
Δωρεάν
85
70

Δωρεάν
250
235
165
Δωρεάν
105
95

Δωρεάν
360
273
190
Δωρεάν
118
110

Δωρεάν
482
380
250
Δωρεάν
150
140

Δωρεάν
605
478
320
Δωρεάν
210
165

Δωρεάν
347
315
222
Δωρεάν
135
125

Δωρεάν
498
380
265
Δωρεάν
160
150

Δωρεάν
660
525
350
Δωρεάν
210
195

Δωρεάν
845
665
445
Δωρεάν
290
224

ΔΙΑΜΟΝΗ: 32 δωμάτια, έτοιμα να σας υποδεχτούν
με νέα πρότυπα ποιότητας στο χώρο της ελληνικής
φιλοξενίας. Όλα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό,
τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ
και έχουν θέα στη θάλασσα. Η παραδοσιακή
αρχιτεκτονική τους βρίσκεται σε αρμονική
συνύπαρξη με το απέραντο γαλάζιο και τονίζεται
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
από το λαμπερό φως του ήλιου.
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SIVOTA DIAMOND

SPA & RESORT 5* DELUXE
ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διαμονή αντάξια του ονόματός του, προσφέρει το Sivota Diamond στα Σύβοτα. Αφού διασχίσετε το γραφικό λιμανάκι του οικισμού και πηγαίνοντας στη φημισμένη παραλία
Μπέλλα Βράκα, σας υποδέχεται το νεόκτιστο Sivota Diamond Spa Resort. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, ενώ τα γραφικά νησάκια
που περικλείουν τον κόλπο των Συβότων συμπληρώνουν την εξωτική εικόνα της περιοχής, θυμίζοντας τα νορβηγικά φιόρδ. Οι παραλίες που βρίσκονται στη γύρω περιοχή,
φημίζονται για τα κρυστάλλινα νερά τους. Κατεβαίνοντας στον κόλπο της Μπέλλα Βράκα, μπορείτε να βουτήξετε με θέα το νησί Μουρτέμενο, στα πεντακάθαρα νερά της.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Κεντρικό κτίριο: 6 δίκλινα δωμάτια: 21μ², ανεξάρτητα, με θέα θάλασσα, με ενδιάμεσες
πόρτες, με δύο μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν τρία έως έξι άτομα. 2 δίκλινα δωμάτια: 23
μ², ανεξάρτητα, με θέα βουνό, έως τρία άτομα. Bungalows: 18 δίκλινα 24 μ², με θέα θάλασσα, που
φιλοξενούν έως τρία άτομα (το τρίτο άτομο παιδί). 13 δίκλινα 28 μ², με θέα θάλασσα, έως τρία άτομα. 6
δίκλινα 28 μ², με θέα θάλασσα, ενδιάμεσες πόρτες, με δύο μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν τρία
έως έξι άτομα. 6 δίκλινα 24 μ², με ιδιωτική πισίνα και θέα θάλασσα, που μπορούν να φιλοξενήσουν
έως τρία άτομα (το τρίτο άτομο παιδί). 3 δίκλινα 28 μ², με ιδιωτική πισίνα, θέα θάλασσα, που μπορούν
να φιλοξενήσουν έως τρία άτομα. 2 δίκλινα 23 μ², με ιδιωτική πισίνα, θέα θάλασσα, ενδιάμεσες πόρτες,
δύο μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν από τρία έως έξι άτομα. 4 Junior Suites: 32 μ², με θέα
θάλασσα, έως τέσσερα άτομα (το 1 παιδί). 1 Junior suite: 30 μ², με θέα το βουνό, έως τέσσερα άτομα
(το 1 παιδί). 3 Deluxe Villas: 41 μ², με δύο δωμάτια, θέα τον κόλπο και το λιμανάκι, με ιδιωτικές
πισίνες, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως πέντε άτομα.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Πισίνες, κεντρικό εστιατόριο, pool bar, μικρή αγορά, θεματικό εστιατόριο, spa, γυμναστήριο.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωΐνό
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 30/6 & 1/7 - 20/7 & 21/7 - 18/8 1/6 - 30/6 & 1/7 - 20/7 & 21/7 - 18/8
2/9 - 15/9 19/8 - 1/9
2/9 - 15/9 19/8 - 1/9
Δίκλινο θέα βουνό
365
409
497
505
567
689
Δίκλινο θέα θάλασσα
406
452
539
567
629
749
Δίκλινο Bungalow θέα θάλ.
420
480
567
587
668
788
Δίκλινο Bungalow Ιδ.Πισίνα
532
607
679
738
842
940
Δίκλινο Jr. Suite θέα βουνό
448
522
595
625
725
823
Δίκλινο Jr. Suite θέα θάλ.
490
565
638
682
784
882
3ο άτομο
200
250
300
280
350
420
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
100
100
Δωρεάν
135
135
4ο άτ. ως 12 ετών σε Jr. Suite Δωρεάν
100
100
Δωρεάν
135
135
Μονόκλινο θέα βουνό
580
655
794
798
898
1090
Μονόκλινο θέα θάλασσα
645
723
859
896
995
1195
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: €16 ο ενήλικας, δωρεάν παιδιά ως 5 ετ. και €9 παιδιά 5-12 ετών.

ACROSS AQUA OLIVA
RESORT 4*

ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Νεόκτιστο (2015) χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στην παραλία της Αγίας Παρασκευής στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Κυριολεκτικά στην μέση ενός καταπράσινου
τοπίου, με θέα το νησάκι της Αγίας Παρασκευής στο οποίο μπορείτε να φτάσετε κολυμπώντας μέσα από τα γαλαζοπράσινα νερά. Στην παραλία 50 μέτρα από το
ξενοδοχείο θα βρείτε ξαπλώστρες και beach bar με service και διάφορα σπορ. Απέχει 4,5 χλμ από τα Σύβοτα και 5,5 χλμ από την Πέρδικα.

Τιμή κατ’ άτομο με μπουφέ πρωΐνό
5 νύχτες

7 νύχτες

15/5-16/6 & 17/6-8/7 & 7/7-3/8 &
15/5-16/6 & 17/6-8/7 & 7/7-3/8 &
4/8-25/8
4/8-25/8
16/9-22/9 8/9-15/9 26/8-7/9
16/9-22/9 8/9-15/9 26/8-7/9
Δίκλινο Junior Suite 44m2

319

458

532

619

435

629

742

862

Δίκλινο Suite 55m2

468

623

680

795

632

859

945

1110

150

200

200

250

210

280

280

350

3ο άτομο
3ο/ 4ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή (μενού) ανά δείπνο: Ενήλικες € 14, παιδιά ως 12 ετών: Δωρεάν.

Το ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη πισίνα αλλά και πισίνα για παιδιά, Pool Bar
με θέα το Ιόνιο και το νησάκι της Αγίας Παρασευής. Τα 21 πολυτελή του
δωμάτια έχουν σύγχρονο ντιζάιν και μοντέρνους λειτουργικούς χώρους,
ενώ προσφέρουν υπέρδιπλα κρεβάτια, μπαλκόνι με θέα το Ιόνιο και την
πισίνα, επίπεδη τηλεόραση 32¨, αυτόνομο κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας
(safe), τηλεφωνική γραμμή, mini ψυγείο, WC με ντουζιέρα, στεγνωτήρα
μαλλιών, δωρεάν wi-fi internet. Ακόμα διαθέτει εστιατόριο για το πρωϊνό
αλλά και για a la carte γεύματα, room service, massage room, δωρεάν
wi-fi, υπαίθριο χώρο πάρκινγκ κ.α.
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Το… πριγκιπάτο των Ιωαννίνων!

EPIRUS PALACE 5* DELUXE

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ:
Πακέτο 1 για δύο άτομα
Magic Spot massage 30΄ / άτομο, Hamman, Sauna
(κατάλογος: € 140 / Manessis SPO € 80)
Πακέτο 2 για δύο άτομα
Dodonian Spell massage 50΄ / άτομο, Full Body Scrub 30',
Hammam, Sauna (κατάλογος: € 300 / Manessis SPO € 200)
Πακέτο 3 για δύο άτομα
Cleopatra’s Bath - Blue Lagoon water Bath Dodonian Spell
massage 50΄ (κατάλογος: € 270 / Manessis SPO € 180)
Σημείωση: Στο χώρο του Spa επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα άνω
των 16 ετών. Για τις φροντίδες απαιτείται συνεννόηση των πελατών
με την υποδοχή του Spa. Οι φροντίδες είναι ανάλογες
της διαθεσιμότητας του Spa.
60

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αφεθείτε στη μαγεία της Ηπείρου, απολαύστε μοναδικές εικόνες στη λίμνη Παμβώτιδα, νιώστε την εμπειρία της διαμονής στο πολυτελές Epirus Palace
στην είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων. Γνωστό ως ένα από τα πιο στιλάτα και κομψά ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ελλάδα, έχει κερδίσει βραβείο
διάκρισης για την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την μοναδική του ατμόσφαιρα. Μέσα από το πάθος, την ακεραιότητα και την εστίαση
στον πελάτη με μια ζεστή και φιλική ομάδα, παρέχει αληθινή ελληνική φιλοξενία. Ένα σύνολο από 200 δωμάτια και σουίτες, προσφέρουν ένα συνδυασμό
ασύγκριτων επιπέδων πολυτέλειας και άνεσης που αντανακλώνται μέσα από τη διακόσμηση και την επίπλωση συνδυασμένα με κομψά αντικείμενα και
μαρμάρινα λουτρά. Τα εστιατόριά του μαγνητίζουν τους επισκέπτες με την εξαιρετική τους κουζίνα, ενώ η brasserie και το wine bar “Le Bistro”, αποτελεί
ένα εξαιρετικό σημείο κοινωνικοποίησης. Η πόλη των αργυροχόων και των γραμμάτων, αποτελεί ιδανικό “ορμητήριο” για ν’ ανακαλύψετε τα μνημεία και τις
φυσικές ομορφιές της περιοχής. Και αν θελήσετε θάλασσα, μπορείτε σε λιγότερο από μία ώρα να βρίσκεστε στις πανέμορφες παραλίες της Θεσπρωτίας.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο, με τον τεράστιο σας. Το στοιχείο που κυριαρχεί στους κοινόχρηστους χώρους είναι
καταπράσινο κήπο διαθέτει 200 άρτια εξοπλισμένα δωμάτια με όλες τις οι πολυέλαιοι Murano και τα χειροποίητα έπιπλα και τις καμπύλες
ανέσεις και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Είναι όλα εξοπλισμένα επιφάνειες που καλύπτονται από φύλλα χρυσού.
με κλιματισμό, μίνι -μπαρ, δορυφορική τηλεόραση και μαρμάρινο μπάνιο. ΓΕΥΣΕΙΣ: Γευτείτε την εμπειρία των μοναδικών δημιουργιών του σεφ του
ΠΑΡΟΧΕΣ: Κολυμπήστε, χαρείτε, απολαύστε και χαθείτε στον κόσμο εστιατόριου σε έναν χώρο που θα έχετε την φροντίδα και την προσοχή
της απόλυτης πολυτέλειας. Φροντισμένοι κήποι, φυσική δροσιά και η που σας αξίζει. Εμπιστευτείτε σε εμάς τη διαμονή σας και ανακαλύψτε το
κορωνίδα της απόλαυσης, μια τεράστια πισίνα για εσάς και τα παιδιά πραγματικό νόημα της φιλοξενίας!
ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΤΟΥ EPIRUS PALACE:
• Welcome dinner cocktail (pool Bar) για τους ενήλικες στο pool Bar με
• Πρωινό σε αμερικάνικου τύπου μπουφέ
ελεύθερη επιλογή Cocktail.
• Γεύμα σε μπουφέ
• Θερινό σινεμά για μικρούς και μεγάλους σε αίθουσα του ξενοδοχείου
• Απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί χύμα / μπύρες / αναψυκτικά /
(2 προβολές / ημέρα)
νερό, κατά τη διάρκεια του γεύματος
• Early check in (10.00) και Late check out (18.00) κατόπιν
• Δείπνο σε μπουφέ
διαθεσιμότητας. (Περιορισμένη Διαθεσιμότητα την περίδο Β)
• Απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί χύμα / μπύρες / αναψυκτικά /
• Play room με ηλεκτρονικά παιχνίδια -κονσόλες ( Playstation - xbox ) .
νερό, κατά τη διάρκεια του δείπνου
( Για ηλικίες άνω των 9 ετών ) χρέωση 5 € / άτομο/ημέρα
• KIDS hour στην πισίνα (17:00 - 18:00) με χυμό - γρανίτες &
• Δωρεάν πρόσβαση στο Γυμναστήριο ( για άτομα άνω των 16 ετών)
αναψυκτικά για τoυς μικρούς μας φίλους έως 12 ετών
• Δωρεάν Wi - Fi στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους
• Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη.

Τιμή κατ’ άτομo με SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
5 νύχτες
23/6 - 27/7 28/7 - 31/8 1/9 - 10/9 23/6 - 27/7 28/7 - 31/8 1/9 - 10/9
Δίκλινο Premium Comfort
152
163
146
215
224
205
Δίκλινο Family
169
179
163
232
242
222
3ο άτομο
129
135
130
170
175
167
3ο άτομο 12 ως 18 ετών
85
85
85
105
105
105
3ο άτομο ως 11 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 12 ως 18 ετ σε Family
85
85
85
105
105
105
4ο άτομο ως 12 ετ σε Family
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο Premium Comfort
229
245
220
312
335
299
Οι ανωτέρω τιμές 5 διαν/σεων περιλαμβάνουν προσφορά δωρεάν διανυκτέρευσης (5=4)

Απολαύστε τις περιποιήσεις του νέου
Epirus Palace Spa με 20% έκπτωση
στις τιμές καταλόγου αλλά και
με ειδικά πακέτα!
Επιβάρυνση για πλήρως ανακαινισμένα
Premium Classic δωμάτια στο "Παλάτι"
του ξενοδοχείου: € 14 το άτομο τη νύχτα.

Στο μαγευτικό
καταπράσινο κόλπο της Χινίτσας

ΧΙΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

AKS HINITSA BAY 4* SUP

Το AKS HINITSA BAY βρίσκεται σε μία καταπράσινη χερσόνησο στο Πόρτο Χέλι - Αργολίδας και είναι κτισμένο ακριβώς
πάνω στην θάλασσα, στην ωραιότερη παραλία του Πόρτο Χελίου. Δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο,
προσφέροντας μαγευτική θέα στη θάλασσα και στο νησί των Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νησάκι της
Χηνίτσας, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και λειτουργεί σαν φυσικός κυματοθραύστης στην ονειρεμένη παραλία, που
απλώνεται ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο.
Το AKS HINITSA BAY είναι περιτριγυρισμένο από θάλασσα - και οι κοινόχρηστοι χώροι του, η πισίνα, η πρόσβαση στην παραλία
και τα δωμάτια του προσφέρονται και για ΑμΕΑ.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε 206 δωμάτια και 10 Σουίτες. Standard Δωμάτια - Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ,
ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση LCD 21¨ και μαρμάρινο μπάνιο. Junior Suites - Όλες οι Junior Σουίτες διαθέτουν μεγάλα
ιδιωτικά μπαλκόνια με μοναδική θέα στο δαντελωτό κόλπο της Χηνίτσας και τις Σπέτσες, καθιστικό και τραπεζαρία, ευρύχωρα
μαρμάρινα λουτρά, θυρίδα ασφαλείας, μεγάλη ντουλάπα, ψυγείο, WC για τους φιλοξενούμενούς σας, ελεγχόμενο κλιματισμό,
απευθείας τηλεφωνική γραμμή και δορυφορική τηλεόραση LCD 21’’. Μπορούν να φιλοξενήσουν έως 2 άτομα.
ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων) - Γυμναστήριο - 2 γήπεδα τένις με νυκτερινό φωτισμό - Beach Volley - Γήπεδο ποδοσφαίρου
5Χ5, με νυχτερινό φωτισμό - Ping-pong - Παιδική χαρά - Mini-club με ειδικούς παιδαγωγούς και καθημερινές δραστηριότητες για
τα παιδιά - Αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης - Αίθουσα Internet - Ασύρματο ευρυζωνικό Internet δωρεάν στο lobby του ξενοδοχείου Φύλαξη παιδιών (με ζήτηση) - Ταχυδρομείο - Κομμωτήριο - Μini-market - Κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ - Οργανωμένη αμμώδης
παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο - Κεντρικό εστιατόριο Ζέφυρος - Sirocco Restaurant - The Sunset Terrace, α λα καρτ
εστιατόριο - Arcadia Bar (μια μέρα την εβδομάδα Latin party -Ιούλιο-Αύγουστο) - Beach Bar για παγωτά, μπύρες και αναψυκτικά δίπλα
στο κύμα - Υπηρεσία δωματίου / Room Service (07:30 - 24:00) - Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.
Απέχει 187χλμ από την Αθήνα, 2 ½ ώρες οδικώς ή με catamaran. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τις Σπέτσες, με τις οποίες συνδέεται
24 ώρες το 24ώρο με υδρoταξί, που αναχωρούν κατευθείαν από την προβλήτα του ξενοδοχείου.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
3 νύχτες
25/5-5/7 &
2/9-15/9

5 νύχτες
25/5-5/7 &
2/9-15/9

6/7-26/7 &
26/8-1/9

27/7-31/7

1/8-25/8

6/7-26/7 &
26/8-1/9

27/7-31/7

185
304
349
435
459
425
489
610
203
330
392
495
522
459
550
693
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
305
493
572
715
754
685
790
995
332
538
642
815
860
745
885
1135
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα στον 1ο όροφο (θέα θάλασσα).
Προσφορές για οικογένειες: Α) Ένα παιδί ως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα: Χρέωση μονοκλίνου. Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών
στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου. Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου.
Δίκλινο θέα βουνό
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο θέα βουνό
Μονόκλινο θέα θάλ.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

7 νύχτες
25/5-5/7 &
2/9-15/9

1/8-25/8

643
730
-50%
Δωρεάν
-50%
1048
1195

Οι τιμές της χαμηλής και της μέσης περιόδου συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

• Εμφιαλωμένο νερό στα δωμάτια την ημέρα άφιξης.
• Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ.
• Ημιδιατροφή δείπνο σε μπουφέ που θα
διαφοροποιείται καθημερινά.
• Έξι (6) ημέρες την εβδομάδα ζωντανή μουσική ή
μουσικοχορευτική εκδήλωση
(εκτός από την χαμηλή περίοδο)
• Καθημερινά ειδικευμένοι παιδαγωγοί απασχολούν
τα παιδιά με δημιουργικά παιχνίδια, βραδιές σινεμά,
παιδικά πάρτι κ.α. σε ειδικά διαρρυθμισμένη
αίθουσα και εξωτερικούς χώρους.
• Τουρνουά beach volley, tennis, ping pong & τάβλι.
• Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες θαλάσσης
στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείου.
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ASTERIA

HOTEL 4*

ΤΟΛΟ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται σε ένα λόφο με θέα στην παραλία, που απέχει μόλις 80μ. (2 λεπτά
με τα πόδια). Το κέντρο του Τολού απέχει μόλις 60μ.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Superior Δίκλινο Δωμάτιο - Δωμάτιο 2 Υπνοδωματίων - Standard Δίκλινο, με
θέα στον κόλπο της Αργολίδας, Κλιματισμό, Βεράντα, Τηλέφωνο, Τηλεόραση, Δωρεάν WiFi, Ψυγείο και Mini Bar, Πολυκούζινο, Μπάνιο / Ντουζιέρα / Μπανιέρα.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 24ωρη Yποδοχή, Kλιματισμός, Φύλαξη αποσκευών, 24ωρη
Υπηρεσία δωματίου, Δωμάτια για μη καπνιστές, Εστιατόριο, Μπαρ, Lounge τηλεόρασης,
Πισίνα και εγκαταστάσεις Ευεξίας, Μini-club παιδιών, Μπαρ πισίνας, Σνακ Μπαρ, Δωρεάν
Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, Κατοικίδια επιτρέπονται χωρίς χρέωση (με
συνεννόηση), Κήπος, Ταράτσα, Ηλιόλουστη βεράντα, Ασανσέρ, Καθημερινή Καθαριότητα,
Χώρος στάθμευσης. Με χρέωση: Υπηρεσία σιδερώματος, Πλύσιμο ρούχων, Μεταφορά από/
προς το αεροδρόμιο, Ενοικίαση αυτοκινήτου & ποδηλάτων, Εκδρομές, Πεζοπορία, Ιππασία
- Κατάδυση (εκτός καταλύματος)

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
Αγ. Πνεύματος
25 - 28/5
Δίκλινο θέα θάλασσα

Καλοκαίρι
1/6 - 15/9

3 νύχτες

3 νύχτες

5 νύχτες

135

175

290

-30%

-30%

-30%

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

195

235

390

3ο άτομο σε δίχωρο

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο / 4o άτομο ως 12 ετ. σε δίχωρο

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

5ο άτομο ως 12 ετών σε δίχωρο

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Δίκλινο δίχωρο θέα θάλασσα

PAPPAS

HOTEL 3*

ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή
3 νύχτες
1/6 - 6/7 &
25/8 - 30/9
Δίκλινο θέα βουνό
133
3ο άτομο θέα βουνό
98
Δίκλινο θέα θάλ. ή Bglw
147
3ο άτομο θέα θάλ. ή Bglw
107
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο ως 6 ετών
Δωρεάν
4ο άτ. 7 ως 12 ετ. σε Bglw
50
Μονόκλινο θέα βουνό
182
Μονόκλινο θέα θάλασσα
197

5 νύχτες
1/6 - 6/7 &
7/7 - 24/8
25/8 - 30/9
205
235
145
165
130
275
160
190
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
75
75
280
315
305
365

7 νύχτες
1/6 - 6/7 &
7/7 - 24/8
25/8 - 30/9
277
315
197
223
310
369
218
263
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
100
100
378
422
413
496

Το αγαπημένο σε όλους Pappas Hotel, ανοίγει τις πύλες του να σας
υποδεχθεί και το φετινό καλοκαίρι. Χτισμένο σ’ ένα μαγευτικό σημείο στις
όχθες του Κορινθιακού Κόλπου.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Διαθέτει 84 δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση και βεράντα καθώς και 16 bungalows εξοπλισμένα με κλιματισμό και ψυγείο, ιδανικά για να φιλοξενήσουν οικογένειες.
Απολαύστε τον καφέ σας στο σαλόνι του ξενοδοχείου με θέα την θάλασσα, επίσης διαθέτει
μπαρ, πισίνα και αίθουσα τηλεόρασης. Για όσους επιθυμούν να κάνουν κοντινές αποδράσεις
σας προτείνουμε, τα Τρίκαλα Κορινθίας, το Ξυλόκαστρο, την Στυμφαλία και για τους φίλους
των τυχερών παιχνιδιών το Καζίνο του Λουτρακίου είναι σε απόσταση αναπνοής.

IONIAN BEACH
3*

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ - ΑΧΑΪΑ
Το Ιonian Βeach είναι μία ξενοδοχειακή μονάδα ιδανική για τις οικογενειακές σας διακοπές δίπλα στην Στο Smart All Inclusive περιλαμβάνονται :
Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ. Ελεύθερη κατανάλωση λευκού,
θάλασσα, σε μία ήρεμη και πανέμορφη τοποθεσία της Βόρειο- Δυτικής Πελοποννήσου.

κόκκινου και ροζέ κρασιού, βαρελίσιας μπύρας και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια
των γευμάτων. Smart snack 16:30 - 18:00 με δωρεάν κεϊκ, χυμούς, φρουτοσαλάτα,
αναψυκτικά & γλυκά.
2 νύχτες
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους:
1/6-28/6 & 29/6-12/7 & 1/6-28/6 & 29/6-12/7 &
1/6-28/6 & 29/6-12/7 &
13/7-25/8
13/7-25/8 Επαγγελματίες παιδαγωγοί καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα αναλάβουν να
9/9-25/9
26/8-8/9 9/9-25/9
26/8-8/9
9/9-25/9
26/8-8/9
ψυχαγωγήσουν τους μικρούς μας φίλους με παιδικές ταινίες στο mini cinema, κυνήγι
Δίκλινο θέα κήπος
79
149
185
235
289
255
329
385
θησαυρού, ζωγραφική, παιχνίδια στο νερό, θεατρικά παιχνίδια κατασκευές και
3ο άτομο ενήλικας
59
115
139
175
199
189
245
280
φουσκωτά παιχνίδια!!
3ο άτ. παιδί έως 12 ετ. Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν Δωρεάν Ψυχαγωγικό πρόγραμμα ενήλικων με:
Aqua 11:00-11:30 Τουρνουά (τάβλι, πινγκ πονγκ, σκάκι, tichu) / Κάψε το σενάριο
4ο άτ. παιδί έως 12 ετ.
55
85
115
125
135
155
175
185
/ Μουσικά παιχνίδια / Καραόκε / Ραντεβού στα τυφλά-Καυτό quiz / Μια νύχτα στο
Μονόκλινο
109
199
265
319
395
365
439
535
Παλέρμο / Βρες ποιος είναι / Taboo / Παντομίμα / Μεγάλο quiz game με βρες την
Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα € 5 το δωμάτιο ανά νύχτα.
ταινία, άκου την μουσική.

Τιμή κατ’ άτομο με SMART ALL INCLUSIVE
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ΠΛΕΠΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝHΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ

BARCELO HYDRA BEACH 5* LUX

2 ώρες από την Αθήνα, στο Πλέπι Ερμιόνης. Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο και διεθνή
χαρακτήρα, που αποπνέει αυθεντικό «άρωμα» Ελλάδας… Το αγαπημένο Hydra Beach με τις 343 πολυτελέστατες
καμπάνες του (τώρα με τη διαχείριση του διεθνούς οργανισμού Barcelo Hotels & Resorts), βρίσκεται ακριβώς
δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την Ερμιόνη, απέναντι από την Ύδρα. Από την Αθήνα απέχει μόλις 2 ώρες (170 χλμ.).
ΔΙΑΜΟΝΗ: Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 260 δωμάτια, 79 μπανγκαλόου και 4 σουίτες, ευρύχωρα και
σύγχρονα σχεδιασμένα, καθώς και τη θέα που προτιμούν. Όλα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό και θέρμανση, θυρίδα
ασφαλείας, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση LCD, τηλέφωνο, μπάνιο με σεσουάρ και είδη ατομικής υγιεινής. Οι σουίτες
διαθέτουν επιπλέον μπανιέρα υδρομασάζ.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν τέσσερα εστιατόρια που προσφέρουν πιάτα της ελληνικής, Μεσογειακής και
διεθνούς κουζίνας, πέντε μπαρ με μουσική, δύο πισίνες, παραλία μήκους 520 μ. - και κήπος 100 στρεμμάτων! Οι νεαροί
φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά στο mini club, την παιδική χαρά και τον παιδότοπο. Στο Barce Hydra
Beach θα διατηρήσετε και την καλή σας φυσική κατάσταση, είτε στο γυμναστήριο, είτε σε κάποιο από τα 4 γήπεδα τένις, στα 2
γήπεδα ποδοσφαίρου, στο κέντρο καταδύσεων και υδάτινων σπορ. Και στο τέλος της ημέρας θα χαλαρώσετε στο 1600 τ.μ. Spa,
που είναι εφοδιασμένο με υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ και εσωτερική πισίνα.

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE
2 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

10/4-14/6 & 15/6-12/7 & 10/4-14/6 & 15/6-12/7 & 13/7-1/8 & 2/8-18/8 10/4-14/6 & 15/6-12/7 & 13/7-1/8 & 2/8-18/8
14/9-12/10 24/8-13/9 19/8-23/8
14/9-12/10 24/8-13/9 14/9-12/10 24/8-13/9 19/8-23/8

Δίκλινο Superior GV
139
183
336
443
561
650
459
605
767
892
Δίκλινο Deluxe GV
153
197
369
475
594
688
504
649
812
943
Δίκλινο Bungalow Superior GV
156
200
377
483
602
698
515
660
823
956
Δίκλινο Family Bungalow GV*** 173
217
418
524
643
745
571
716
879
1022
Δίκλινο Deluxe Beach Front
207
251
500
607
746
864
683
828
1019
1184
3ο άτομο *
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 11 ετών *
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 11 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο Superior GV
210
255
508
615
734
850
694
840
1002
1165
Μονόκλινο Superior Bglw GV
222
266
537
643
762
883
733
879
1041
1210
Suite **
1020
1190
2460
2370
3485
4037
3360
3920
4760
5533
Από τις τιμές της χαμηλής περιόδου εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (25-28/5)
Τα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. Δεν χωράει baby cot. - Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος
αντίστοιχα. - * 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family. - ** Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα
ανεξαρτήτως ηλικίας. - *** Family Bungalow: Ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%. - Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για
θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 9,00 το άτομο τη νύχτα. Επιβάρυνση για Premium All Inclusive: € 55 το άτομο
τη διανυκτέρευση. Ελάχιστη διαμονή κατά την περίοδο 13 Ιουλίου - 23 Αυγούστου : 5 νύχτες

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
Από 1 μέχρι και 31 Μαίου θα προσαυξάνονται κατά 5% περίπου. Από 1 Ιουνίου και μετά κατά 15% (2-18/8 κατά 5%).
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NAUTICA BAY
3*

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
8/6-5/7 & 6/7-25/7 &
8/6-5/7 & 8/6-5/7 & 6/7-25/7 &
26/7-25/8
26/7-25/8
9/9-20/9 26/8-8/9
9/9-20/9 9/9-20/9 26/8-8/9
Δίκλινο Bungalow
115
175
245
305
229
319
399
3ο άτομο
75
110
170
215
150
225
285
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 6 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 7 ως 12 ετ.
55
75
105
135
100
140
155
Family 2 χώρων *
395
605
845
1045
805
1125
1405
Family 2 χώρων **
425
645
895
1105
845
1185
1475
Μονόκλινο Bungalow
175
275
385
475
369
509
639
*Οι τιμές ισχύουν για 2 ενήλικες και 2 παιδιά συνολικά. - **Οι τιμές ισχύουν για 4 ενήλικες και ένα παιδί συνολικά.
4ο άτομο παιδί δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονιών, αλλιώς μπαίνει σε κουκέτα με την αντίστοιχη χρέωση.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή με ποτά 8€ ανά ενήλικα ημερησίως, Δωρεάν τα παιδιά έως 6 ετών και 4€ τα παιδιά 7 - 12
ετών. - Επιβάρυνση για δωμάτιο θέα θάλασσα στο κεντρικό κτήριο 6€, 8€ & 10€ αντίστοιχα ανά περίοδο.

Στο Νοτιότερο άκρο της Αργολίδας, απέναντι από τις Σπέτσες, βρίσκεται το ξενοδοχείο Nautica
Bay στο Πόρτο Χέλι. Σε ένα από τα καλύτερα φυσικά προστατευμένα λιμάνια, ο κόλπος του Πόρτο
Χελίου απλώνεται μπροστά από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει 164 δωμάτια. Σε ένα κήπο 35
στρεμμάτων, τα δωμάτια μοιράζονται σε 9 συνολικά κτίρια. Στους κοινόχρηστους χώρους θα βρείτε
WiFi, πισίνα Παιδική, πισίνα Οργανωμένη, παραλία με Beach Bar, ξαπλώστρες και ομπρέλες άνευ
χρέωσης μπάρ περιμετρικά της πισίνας, παιδική χαρά, αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών, 2 γήπεδα
tennis (εξοπλισμός άνευ χρέωσης από την υποδοχή), μίνι γκόλφ (εξοπλισμός άνευ χρέωσης από την
υποδοχή), Κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης και Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων άνευ χρέωσης.
Περιλαμβάνονται: Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ - Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην
πισίνα και παραλία - Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους - Πολλές δραστηριότητες για τα
παιδιά καθημερινά στο Mini Club του ξενοδοχείου από επαγγελματίες παιδαγωγούς 09:30 - 18:30
Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης και για περιορισμένο αριθμό
δωματίων για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

IOS PALACE

HOTEL & SPA 5*

ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ - ΙΟΣ
Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρόγευμα

Δίκλινο Happy *

5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 14/6 & 15/6 - 5/7 &
1/6 - 14/6 & 15/6 - 5/7 &
6/7 - 25/8
6/7 - 25/8
16/9 - 29/9 26/8 - 15/9
16/9 - 29/9 26/8 - 15/9
299
365
535
412
499
732

Δίκλινο Standard

335

400

629

455

548

864

3ο άτομο σε Standard

168

168

170

235

235

235

Δίκλινο Superior

367

450

748

498

615

1030

Δίκλινο Junior Suite
465
* Αποκλειστικά για δίκλινη χρήση.

585

950

632

798

1330

Το Ios Palace Hotel & Spa, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από την
παραλία του Μυλοπότα (μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από την πόλη).
Προσφέρει σε κάθε επισκέπτη την ευκαιρία να αισθανθεί πιο κοντά στις
τοπικές παραδόσεις και τον πολιτισμό. Η απόλυτη τελευταία ανακαίνιση
στο ξενοδοχείο είναι η πισίνα με την υπερχείλιση για ακόμα περισσότερη
απόλαυση. Οι εσωτερικοί χώροι του ξενοδοχείου με την ανακαίνιση είναι
σε θέση να προσφέρουν 8 διαφορετικούς τύπους δωματίων που πληρούν
τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.

LEVANTES IOS

BOUTIQUE HOTEL 3* SUP
ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ - ΙΟΣ
Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρόγευμα

Δίκλινο Classic SSV
Δίκλινο Superior SV
Δίκλινο Deluxe SV
Δίκλινο Jr.Suite SSV
3ο άτομο
Family Room SV *

3 νύχτες
6/5-9/6 & 10/6-10/7 &
11/7-1/9
15/9-10/10 2/9-14/9
110
169
279
139
217
338
169
248
366
176
259
389
72
108
106
396
620
890

5 νύχτες
6/5-9/6 & 10/6-10/7 &
11/7-1/9
15/9-10/10 2/9-14/9
179
277
456
228
356
553
277
407
600
289
424
638
120
180
180
640
998
1422

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. SSV: Πλευρική θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα.
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Το πολυτελές Levantes Hotel βρίσκεται στην παραλία του Μυλοπότα. Η
μαγευτική θέα & οι εξαιρετικές υπηρεσίες μας θα κάνουν τις διακοπές σας
αξέχαστες!

Τα 24 διαμερίσματα του Levantes Ios Boutique Hotel σχηματίζουν ένα
γραφικό μικρό οικισμό, ειδυλλιακά φωλιασμένο στη βραχώδη πλαγιά του
μαγευτικού κόλπου του Μυλοπότα.
Στο ξενοδοχείο οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παροχές του θα σας
προσφέρουν την απόλυτη εξυπηρέτηση και θα καλύψουν όλες σας τις
ανάγκες: προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές.

Απόλυτη χαλάρωση και ανανέωση στη Μεσσηνιακή φύση
ΠΥΛΟΣ - MΕΣΣΗΝΙΑ

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* DELUXE

Με υπέροχη θέα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και άμεση πρόσβαση στην αμμώδη παραλία The Dunes Beach, το The Westin Resort Costa Navarino
σας υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση και ανανέωση στη μεσσηνιακή φύση. Τα 445 δωμάτια και σουίτες, εμπνευσμένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά,
εντάσσονται απόλυτα στο φυσικό τοπίο και δημιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Όλα τα δωμάτια απολαμβάνουν ανεμπόδιστη θέα στη
θάλασσα ή στις πισίνες, στους κήπους και στα γήπεδα γκολφ, ενώ τα περισσότερα διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα. Διαμορφωμένο στα πρότυπα ενός
παραδοσιακού χωριού, το The Westin Resort Costa Navarino προσφέρει πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές, μέσα από μια μεγάλη γκάμα χώρων
και ιδεών από την ελληνική και διεθνή κουζίνα, αλλά και μοναδικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.
Το The Westin Resort αποτελεί τον απόλυτο προορισμό
για οικογενειακές διακοπές, με δύο εξειδικευμένα κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, τα Cocoon &
SandCastle, που απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά από
4 μηνών έως 3 ετών και 4-12 ετών αντίστοιχα. Γονείς και
παιδιά μπορούν να επιλέξουν διαδρομές για ποδηλασία,
πεζοπορία ή αναρρίχηση από το Navarino Outdoors,
θαλάσσια σπορ όπως surfing, σκι και καταδύσεις στο
Navarino Sea, αλλά και πίστα καρτ στο Navarino Speed
Experience Park. Στο σύγχρονο κέντρο άθλησης και
ψυχαγωγίας θα βρείτε εσωτερικά γήπεδα μπάσκετ και
βόλεϊ, μπόουλινγκ, πινγκ-πονγκ και κινηματογράφο. Στο
Navarino Racquet Academy θα εξασκηθείτε σε διάφορα
αθλήματα ρακέτας, ενώ στο Aqua Park θα περάσετε
ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στις νεροτσουλήθρες. Τα
δύο signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, The Dunes Course
και The Bay Course, εκτείνονται σε ένα ποικιλόμορφο
φυσικό τοπίο και προσφέρουν συναρπαστικές αγωνιστικές
δυνατότητες, αποτελώντας το νέο σημείο συνάντησης
για τους λάτρεις του γκολφ. Στο 4000 τμ. Anazoe Spa
θα αναζωογονηθείτε και θα χαλαρώσετε, στις πισίνες
θαλασσοθεραπείας ή με μία signature ελαιοθεραπεία
(oleotherapy®).

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωΐνό καθημερινά και ένα (1) δείπνο στο σύνολο της διαμονής
4 νύχτες

4 νύχτες

1/4-24/5

25/5-5/7

Δίκλινο Deluxe κήπος

475

580

707

1007

615

472

387

209

Δίκλινο Deluxe θάλασσα

510

654

800

1144

686

530

416

223

Δίκλινο Superior κήπος

530

690

919

1315

788

568

432

230

Δίκλινο Infinity resort view private pool

548

688

973

1406

833

566

446

237

Δίκλινο Premium Deluxe Sea Front

567

754

993

1431

850

610

462

244

Δίκλινο Superior Infinity resort view private pool

585

790

1120

1544

958

640

475

252

Δίκλινο Premium Infinity Sea Front private pool

604

817

1146

1647

980

662

491

259

Δίκλινο Family Suite θέα κήπος

730

890

1512

2151

1292

720

592

281

Δίκλινο Infinity Family Suite resort view private pool

787

1037

1632

2367

1393

845

637

317

3ο άτομο **
Παιδιά έως 3 ετών ***

4 νύχτες

5 νύχτες

4 νύχτες

4 νύχτες

4 νύχτες

2 νύχτες

6/7-26/7 27/7-30/8 31/8-20/9 21/9-11/10 12/10-1/11 2/11-30/11

377

383

383

467

332

310

310

179

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Παιδιά 4 ως 12 ετών *

20

25

25

25

25

25

20

25

Μονόκλινο Deluxe κήπος

914

1120

1373

1974

1173

904

739

374

Μονόκλινο Deluxe θάλασσα

987

1266

1559

2248

1331

1020

797

403

* 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών χωράει μόνο στους τύπους δωματίων Suite (Δωρεάν με πρωϊνό). - Για περιπτώσεις ενός παιδιού ως 12 ετών και ενός μέχρι 5
ετών, εξυπηρετούνται και στα Superior κήπος. - ** 3ο άτομο σε roll away bed (πρόσθετο πτυσσόμενο). - *** Παιδί ως 3 ετών σε baby cot.
Χρέωση επιπλέον δείπνου: Ενήλικας € 45, παιδί ως 12 ετών € 22.

Οι τιμές περιόδων διαμονής 31/8 - 30/11, συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
ως προσφορά έγκαιρης κράτησης, για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.
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Kρουαζιέρες από Πειραιά & Ηράκλειο
7/8ήμερη Αδριατική

από Ηράκλειο

7/8ήμερη Αδριατική

με το πολυτελές MSC Lirica

με το πολυτελές MSC Poesia

Επιβίβαση και αποβίβαση
από το Ηράκλειο

Επιβίβαση και αποβίβαση
από Πειραιά

Ηράκλειο, Κέρκυρα,
Ντουμπρόβνικ, Βενετία,
Μπάρι (Απουλία),
Μύκονος, Ηράκλειο

Πειραιάς, Αγ. Σαράντα,
Ντουμπρόβινκ, Βενετία,
Μπάρι (Απουλία),
Κατάκολο (Αρχ. Ολυμπία),
Μύκονος, Πειραιάς

NEO

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Αναχωρήσεις: κάθε Τρίτη από 19/6 έως 23/10

7/8ήμερη Αδριατική

ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
KΡΗΤΗΣ

ΑΠΟ

€599

& Αιγαίο με Κότορ

ΑΠΟ

Αναχωρήσεις: κάθε Τετάρτη
από 6/6 έως 3/10

7/8ήμερη Δαλματικές

€619
Ακτές & Βενετία

με το πολυτελές MSC Musica

με το πολυτελές Costa Luminosa

Επιβίβαση και αποβίβαση από Πειραιά

Επιβίβαση και αποβίβαση
από Πειραιά
Πειραιάς, Κατάκολο (Αρχ.
Ολυμπία), Κότορ, Σπλίτ,
Βενετία, Μπάρι (Απουλία),
Πειραιάς

Πειραιάς, Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, Πρίντεζι,
Κατάκολο (Αρχ. Ολυμπία), Σαντορίνη, Πειραιάς
Αναχωρήσεις: κάθε Πέμπτη
από 7/6 έως 4/10
ΑΠΟ

€619
ΣΥ

Αναχωρήσεις: κάθε Τρίτη
από 9/10 έως και 11/12

ΑΠΟ

€449

ΝΟΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΑ

Σ

& Αιγαίο με Ντουμπρόβνικ

Κρουαζιέρες με Ελληνα συνοδό, αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορές

7/8ήμερη κρουαζιέρα Δυτική

Μεσόγειος

με το πολυτελές MSC Seaview
Γένοβα, Νάπολη, Μεσίνα, Βαλέτα, Βαρκελώνη, Μασσαλία, Γένοβα
ΑΠΟ

€1349

Aναχωρήσεις: 29 Ιουλίου, 5, 12, 19, 26 Αυγούστου

7/8ήμερη κρουαζιέρα Βαλτική

Ανακάλυψη

7/8ήμερη κρουαζιέρα Νορβηγικά

με το πολυτελές Costa Favolosa

με το πολυτελές
Costa Magica

Κοπεγχάγη, Χέλεσιλτ, Γκεϊράνγκερ, Μπέργκεν,
Κριστιανσάντ, Άρχους, Βαρναμούντε, (Βερολίνο), Κοπεγχάγη

Στοκχόλμη (Διαν/ση), Ελσίνκι,
Αγία Πετρούπολη (Διαν/ση),
Ταλίν, Στοκχόλμη (Διαν/ση)

Aναχωρήσεις:
4 & 18 Αυγούστου
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Φιόρδ

ΑΠΟ

€1199

ΑΠΟ

Aναχωρήσεις: 28 Ιουλίου & 18 Αυγούστου

€1449

KOUFONISIA

HOTEL & RESORT 4*
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ
Μία ανάσα από τις κρυστάλλινες παραλίες του νησιού. Πλήρως ανακαινισμένο, με προσθήκη
16 πολυτελών σουιτών, χτισμένο από πέτρα, περιβάλλεται από πανέμορφους κήπους με
σπάνια τροπικά φυτά και πέτρινους καταρράκτες.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 56 υπέροχα δωμάτια, αμφιθεατρικά κτισμένα, μονόκλινα, δίκλινα, Junior Suites, Suites,
Executive Suites. Με κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, αέρινα χρώματα, ευρύχωρα και άρτια εξοπλισμένα,
όλα με άνετη κατανομή χώρων και βεράντες με θέα στον κήπο, στην πισίνα και στο υπέροχο γαλάζιο
της θάλασσας, εγγυώνται τις πιο συναρπαστικές, χαλαρωτικές και αναζωογονητικές διακοπές που
έχετε ποτέ ονειρευτεί.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Όλα τα δωμάτια διαθέτουν βεράντα με θέα, χρηματοκιβώτιο, Air-condition, τηλέφωνο,
τηλεόραση, μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, αξεσουάρ μπάνιου. πλήρως εξοπλισμένο Mini bar.
Επί πλέον: αίθουσα πρωινού, bar-café lounge, restaurant, pool bar.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωΐνό
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 30/6
1/6 - 30/6
1/7 - 15/7 16/7 -31/7 1/8 - 31/8
1/7 - 15/7 16/7 -31/7 1/8 - 31/8
& 1/9-23/9
& 1/9-23/9
Δίκλινο
190
329
343
415
265
439
474
575
3ο άτομο
100
100
100
100
140
140
140
140
3ο άτ. ως 4 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Family 3 ατ. *
475
750
780
1020
665
1030
1080
1396
Family 4 ατ. *
545
890
1170
1320
760
1224
1597
1798
Executive Suite * 790
1100
1315
1595
1085
1520
1800
2190
* Συνολική τιμή καταλύματος για 3 ή 4 άτομα αντίστοιχα. Δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι κατόπιν συνεννόησης.

GOLDEN MILOS
BEACH 4 *

ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΜΗΛΟΣ
Βρίσκεται πάνω στη μαγευτική αμμώδη παραλία του Προβατά,
ανακαινίστηκε πλήρως το 2012 και εχει πλέον στη διάθεση των επισκεπτών
2 πισίνες και Jacuzzi. Η κυκλαδίτικη αίσθηση κυριαρχεί παντού, με το
εκτυφλωτικό λευκό και το υπέροχο γαλάζιο να μαγεύει τον επισκέπτη. Η
μοναδική ατμόσφαιρα διακριτικής πολυτέλειας είναι διάχυτη στον χώρο,
στο trendy beach bar της παραλίας, στο pool bar, στα άνετα δωμάτια
με θέα στη θάλασσα, στο εστιατόριο με τις ευφάνταστες γαστρονομικές
προτάσεις και στο κομψό κεντρικό Bar. Ένα ιδανικό περιβάλλον, 10 μόλις
λεπτά μακριά από το λιμάνι και 5 λεπτά από το αεροδρόμιο της Μήλου, σας
προσφέρει την κυκλαδίτικη πλευρά της πολυτέλειας.

Τιμή κατ’ άτομο με μπουφέ πρωΐνό
Αγ.Πνεύματος
3 νύχτες

Καλοκαίρι
5 νύχτες

25/5 - 28/5

1/6 - 30/6
& 1/9 - 30/9

1/7 - 15/7

16/7 - 31/8

Δίκλινο Standard

185

339

395

472

Δίκλινο Superior

219

396

477

617

Δίκλινο Deluxe

243

423

562

768

3ο άτομο

180

330

330

330

3ο άτομο ως 12 ετών

90

175

175

175

HIGH MILL
HOTEL 3*

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
Τιμή κατ’ άτομο με μπουφέ πρωΐνό
Βρίσκεται 400 μέτρα από την παραλία Δελφίνι, 500 μέτρα από
την παραλία Παρασπόρος, 800 μέτρα από το λιμάνι.
Όλα τα δωμάτια του είναι με θέα θάλασσα, κλιματισμό, ψυγείο,
στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική TV, μπαλκόνι ή βεράντα.
Ακόμα διαθέτει αίθουσα πρωϊνού και εστιατορίου, πισίνα,
καθιστικό, μπαρ, υπαίθριο χώρο στάθμευσης, δωρεάν wifi
στους κοινόχρηστους χώρους.

3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 1/7 - 23/7 & 1/6 - 30/6 & 1/7 - 23/7 & 24/7 - 20/8 1/6 - 30/6 & 1/7 - 23/7 & 24/7 - 20/8
1/9 - 30/9 21/8 - 31/8
1/9 - 30/9 21/8 - 31/8 1/9 - 30/9 21/8 - 31/8

Δίκλινο
96
135
152
199
235
199
265
323
3ο άτομο *
81
75
135
125
175
180
170
235
3ο / 4ο άτ. ως 4 ετών ** Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο / 4ο άτ. 4 ως 12 ετ. ** 40
40
75
75
85
100
100
115
4ο άτομο ***
40
90
70
140
205
82
185
278
Μονόκλινο
150
195
225
295
394
295
393
529
* ανεξαρτήτως ηλικίας σε κανονικό κρεβάτι - ** παιδιά ως 12 ετών σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη - *** ανεξαρτήτως ηλικίας σε κανονικό
κρεβάτι σε δίχωρο ισόγειο δωμάτιο. Η χρέωση προϋποθέτει την ύπαρξη 3ου ενηλίκου. Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 13 κατ'άτομο ανά δείπνο.
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SKOPELOS VILLAGE
5* LUX

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες
Δίκλινο θέα κήπο
Δίκλινο θέα πισίνα
Δίκλινο θέα θάλασσα
Junior Suite θέα κήπο
Junior Suite θέα πισίνα
Junior Suite θέα θάλασσα
Two bedroom suite θέα πισίνα
Two bedroom suite θέα θάλασσα
3o / 4o άτομο *
3ο άτομο έως 12 ετών **
4ο άτομο έως 12 ετών ***

7 νύχτες

25/5 - 21/6
& 31/8 - 20/9

22/6 - 5/7
& 17/8 - 30/8

25/5 - 21/6
& 31/8 - 20/9

22/6 - 5/7
& 17/8 - 30/8

6/7 - 16/8

374
400
438
419
450
508
565
603
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν

476
501
539
533
565
660
736
774
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν

524
560
613
586
631
711
791
844
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν

667
702
755
746
791
924
1031
1084
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν

737
773
844
826
897
1040
1191
1289
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν

Εκεί που το πράσινο σμίγει με το γαλάζιο, εκεί όπου οι αναλλοίωτες φυσικές
ομορφιές της Σκοπέλου καθρεφτίζονται στα νερά του Αιγαίου… εκεί θα βρείτε
το Συγκρότημα Skopelos Village. Ζήστε ξέγνοιαστες διακοπές σε ένα μοναδικό
παράδεισο φιλοξενίας που είχαν τη χαρά να απολαύσουν οι πρωταγωνιστές του
πολυβραβευμένου μιούζικαλ Mamma Mia!
ΔΙΑΜΟΝΗ: Superior Family Suite 75τ.μ. (2-5 άτομα), Executive Suite (2-5 άτομα), Sea
Breeze Suite (2 άτομα), Two Bedroom Suite (2-5 άτομα), Junior Suite (2-3 άτομα), Studio
(1-2 άτομα)
* 3ο & 4o άτομο μόνοο σε Two Bedroom Suite ** 3ο άτομο έως 12 ετών διαμονή μόνο σε Junior Suite και Two
Tw Bedroom Suite.
*** 4ο άτομο έως 12 ετών διαμονή μόνο σε Two bedroom suite.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής, ανά δείπνο: Ενήλικες € 16, Παιδιά ως 12 ετών: € 8.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Κάντε την κράτηση σας με προπληρωμή 1 μήνα νωρίτερα
(τουλάχιστον) και κερδίστε έκπτωση 10% στις τιμές με πρωϊνό.

KOUROS

ART HOTEL 4*
ADULTS
ONLY 16+

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΝΑΞΟΣ
Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωϊνό

Δίκλινο standard

5 νύχτες

7 νύχτες

11/6 - 30/6 &
1/7 - 21/7
1/9 - 25/9

11/6 - 30/6 &
1/7 - 21/7
22/7 - 31/8
1/9 - 25/9

324

445

538

439

22/7 - 31/8

610

745

Δίκλινο standard θέα θάλ.

403

508

625

552

697

867

Junior Suite *

1070

1310

1510

1458

1812

2090

Suite 2 χώρων *

1265

1512

1745

1735

2076

2410

Μονόκλινο

505

698

935

685

960

1270

* Συνολική τιμή καταλύματος για 2 - 4 άτομα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πάνω σε λόφο, σε κοντινή απόσταση από τον Άγιο Προκόπιο, είναι χτισμένο
αμφιθεατρικά, με υπέροχη θέα στην πόλη της Νάξου και τη θάλασσα. Είναι το μοναδικό
ξενοδοχείο "ενηλίκων" στη Νάξο. Αεροδρόμιο Νάξου: 1 χλμ και Χώρα Νάξου 3 χλμ (με ταξί
€12).
ΔΙΑΜΟΝΗ: ΔΙΚΛΙΝΑ STANDARD - STANDARD ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΣΟΥΙΤΕΣ ΔΥΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
(2-5 άτομα) - ΣΟΥΙΤΕΣ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ (με Jacuzzi). Όλα με: Κρεβατοκάμαρα με 1 διπλό
κρεβάτι (στρώμα Cocomat), με δυνατότητα να γίνει 2 μονά κρεβάτια, με ζήτηση, Κλιματισμό,
Δορυφορική τηλεόραση, Μηχανή Espresso, DVD Player, Χρηματοκιβώτιο, Γωνία γραφείου, WiFi, Μαρμάρινο μπάνιο με ντους, Σετ μπάνιου, Σεσουάρ μαλλιών, Βεράντα, θέα στη θάλασσα ή
στη πόλη, ή στο βουνό, ή στον κήπο ή στο εξωτερικό μας SPA.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υποδοχή, Wi-Fi, Πισίνα, Μπάρ Πισίνας, Ξαπλώστρες, Πετσέτες για
πισίνα & SPA, Σαλόνι, Παραλία Στελίδας 100μ Πλούσιο σπιτικό πρωινό, Υπηρεσία πλυντηρίου,
Χώρος στάθμευσης, Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μηχανών & ποδηλάτων, Ημερήσιες εκδρομές
ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ: Γιατρός, Κομμωτική, Manicure/pedicure, Μασάζ, Ιππασία.

NAXOS RESORT

BEACH HOTEL 3* SUP
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΑΞΟΣ
Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωϊνό
7 νύχτες

5 νύχτες
9/6-13/7 & 1-20/9

14/7-31/8

Δίκλινο Standard θέα κήπος
329
399
Δίκλινο Strd θέα θάλ. ή πισίνα
369
463
3ο άτομο θέα κήπος
207
267
3ο άτομο ως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών
-50%
-50%
Μονόκλινο Standard θέα κήπος
442
670
990
1190
Τετράκλινο Family θέα κήπος *
*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 21 το άτομο ανά δείπνο (μενού).
68

9/6-13/7 & 1-20/9

14/7-31/8

449
510
297
Δωρεάν
-50%
608
1375

550
645
375
Δωρεάν
-50%
920
1650

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σχεδιασμένο με μεράκι και κυρίαρχη τη νησιώτικη
αρχιτεκτονική, το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την αμμουδιά
του Αγ.Γεωργίου, στη χώρα της Νάξου.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Το κάθε ένα από τα 88 δωμάτια διαθέτει: κεντρικό κλιματισμό,
μπάνιο και πιστολάκι μαλλιών, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, μπαλκόνι
ή βεράντα, τηλέφωνο, χρηματοθυρίδα, υπηρεσία δωματίου.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Στους άνετους χώρους του συγκροτήματος, όπως το εστιατόριο,
την πισίνα ενηλίκων και την παιδική, το εσωτερικό και υπαίθριο καφέ,
το bar, το γυμναστήριο, τη σάουνα & το Jacuzzi, το καθιστικό και το
κομμωτήριο, μπορείτε να χαλαρώσετε και να περάσετε ευχάριστα τις μέρες
των διακοπών σας.

SKIATHOS PALACE
HOTEL 4*

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ
Ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία των Σποράδων. Αμφιθεατρικά κτισμένο,
με υπέροχους κήπους και θέα τη μαγευτική παραλία των Κουκουναριών,
συνδυάζει το κοσμοπολίτικο περιβάλλον με τη διακριτική διακόσμηση. Σήμερα,
με αναβαθμισμένο προφίλ, σας προσκαλεί να βιώσετε μια νέα εμπειρία άνεσης
και φιλοξενίας.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 258 δωμάτια και σουίτες με ανακαινισμένες τις πτέρυγες των Modern,
Superior & Executive δωματίων.
ΠΑΡΟΧΕΣ: WiFi Hot spot, mini market, υπηρεσία δωματίων, εσωτερικό loungebar, pool-snack bar, εστιατόριο-ταβέρνα στο roof garden, μεγάλη πισίνα, εστιατόριο
με εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους, γήπεδο τένις, πινγκ-πονγκ, παιδική χαρά,
εβδομαδιαία θεματική βραδιά, χώρος πάρκινγκ, λεωφορείο για μεταφορά στη Σκιάθο,
λεωφορείο για μεταφορά από/προς την παραλία, κέντρο θαλάσσιων σπορ.

Τιμή κατ’ άτομο με μπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες
7 νύχτες
25/5-14/6 & 15/6-1/7 &
25/5-14/6 & 15/6-1/7 &
2/7-30/7 31/7-30/8
2/7-30/7 31/7-30/8
14/9-4/10 31/8-13/9
14/9-4/10 31/8-13/9
Δίκλινο Classic θέα θάλ.
349
396
446
471
485
554
622
657
Δίκλινο Modern
423
495
545
594
589
690
758
830
Δίκλινο Modern θέα θάλ.
469
542
620
667
655
757
858
930
Δίκλινο Superior θέα θάλ.
494
590
670
738
685
823
932
1030
Δίκλινο Executive θέα θάλ.
540
640
740
835
752
889
1030 1165
3ο άτομο
200
248
273
297
280
345
380
415
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
100
100
100
100
140
140
140
140
Μονόκλινο Classic θέα θάλ.
630
730
828
880
870
1015
1152 1228
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά άτομο ανά δείπνο (μπουφέ): Ενήλικος € 22, παιδί ως 12 ετών € 11.
Modern & Modern SV: Με 2 μονά κρεβάτια. 3ο ή και 4ο άτομο: Σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη.

SKIROS PALACE
HOTEL 4*

ΜΑΓΑΖΙΑ - ΣΚΥΡΟΣ
Απλότητα, χαλάρωση, άνεση, ευγένεια χαρακτηρίζουν το φιλόξενο περιβάλλον του
ξενοδοχείου Skiros Palace, το χαμογελαστό και φιλικό προσωπικό μας βρίσκεται
στη διάθεσή σας να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία και εξυπηρέτηση.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Η παραδοσιακή Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική των έξι ανεξάρτητων διώροφων κτιρίων με
σύνολο 80 δίκλινων και τρίκλινων δωματίων διαθέτουν Α/C, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα
μαλλιών και ευρύχωρο μπαλκόνι.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το ξενοδοχείο Skiros Palace 4* βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε απόσταση 50μ.
από την ανοιχτογάλαζη θάλασσα με τη χρυσή αμμουδιά, της περιοχής Γυρίσματα.Απέχει 3 χλμ. από τη
Χώρα που είναι το κέντρο του νησιού., 14 χλμ από το αεροδρόμιο και 13 χλμ από το λιμάνι της Λιναριάς.
ΠΑΡΟΧΕΣ/ΑΝΕΣΕΙΣ: Διαθέτει ακόμα όλες τις παροχές και ανέσεις ώστε να σας μείνουν οι διακοπές
σας αξέχαστες. Πισίνα με ομπρέλες και ξαπλώστρες, Εστιατόριο & Bar, Lobby με τηλεόραση, Παιδική
χαρά και τραπέζι Ping pong, Γήπεδο μπάσκετ, Ρεσεψιόν - 24 ώρες, Πρόσβαση Internet - WiFi στο χώρο
Υποδοχής,Θυρίδα ασφαλείας στην ρεσεψιόν, Χώροι στάθμευσης.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή με δωρεάν ποτά στα δείπνα
7 νύχτες
5 νύχτες
28/5 - 4/7 &
28/5 - 4/7 &
5/7 - 19/7 20/7 - 28/8
5/7 - 19/7 20/7 - 28/8
29/8-26/9
29/8-26/9
Δίκλινο
199
256
395
272
345
545
3ο άτομο
105
85
130
145
110
175
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
95
85
130
130
115
175
Μονόκλινο
320
422
750
437
583
1040
Family **
520
695
1010
712
966
1395
** Family: Συνολική τιμή για όλο το δωμάτιο για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.
Δωρεάν ποτά στα δείπνα: μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά.

AMMOS
HOTEL 4*

ΜΑΓΑΖΙΑ - ΣΚΥΡΟΣ
Ελληνική φιλοξενία και σύγχρονο design!
Μερικά μέτρα από την αμμουδιά της πανέμορφης παραλίας Μαγαζιά, στη μαγευτική
Σκύρο, μόλις 2,5 χλμ. από τη Χώρα, Είναι ένας εναλλακτικός προορισμός διακοπών
υψηλών απαιτήσεων, σε ένα περιβάλλον με τις ανέσεις του σύγχρονου design.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 11 κομψά δωμάτια, μονόκλινα & δίκλινα (δυνατότητα φιλοξενίας και 3ου ατόμου), σύνδεση
internet, μίνι μπαρ, μπάνιο με πολυτελή amenities Apivita, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, 12ώρο Room Service. Τα
περισσότερα έχουν θέα στον παραδοσιακό οικισμό και τη θάλασσα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στα δωμάτια.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Το πρωινό προσφέρεται στην τραπεζαρία, δίπλα στην πισίνα. Φρέσκα, χειροποίητα προϊόντα με
παραδοσιακές γεύσεις της Σκύρου. Στο pool bar, μπορείτε να απολαύσετε σνακ, σαλάτες, μπαγκέτες με
φρέσκα υλικά και ντόπια γλυκά. • πρωινό 8:00-11:00 • ωράριο πισίνας 11:00-14:00 και 18:00-20:00 (απαραίτητη
η συνοδεία για παιδιά έως 12 ετών) • ωράριο pool bar 11:00-24:00 για καφέ, χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα
ποτά και ελαφριά γεύματα.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες
1/6 - 28/6 29/6 - 19/7
1/6 - 28/6
20/7 - 23/8
& 10/9-23/9 & 24/8 - 9/9
& 10/9-23/9
Δίκλινο θέα κήπος
280
345
406
389
Δίκλινο θέα θάλασσα
337
403
464
468
Δίκλινο Jr. Suite θέα κήπο
372
427
580
515
Δίκλινο Jr. Suite θέα θάλ.
395
449
603
548
3ο άτομο σε Jr.Suite
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Family Maisonette GV *
828
966
1335
1135
Family Maisonette SV *
875
1015
1386
1198
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

7 νύχτες
29/6 - 19/7
20/7 - 23/8
& 24/8 - 9/9
478
559
558
638
590
798
622
829
Δωρεάν
Δωρεάν
1320
1825
1385
1895
69

70

Ανανεωμένο

Κύθηρα
Φαντασμαγορική Αρμάτα &
σπήλαιο Φράχθι! & εορτασμός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
Πόρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη
1η μέρα: Αθήνα - Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι
Αναχώρηση από Αθήνα στις 09:00 και μέσω των Λουτρών της
Ωραίας Ελένης, άφιξη και επίσκεψη στο μαγευτικό Ναύπλιο.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με κατεύθυνση το Πόρτο Χέλι.
Τακτοποίηση στο αγαπημένο μας ξενοδοχείο AKS PORTO
HELI 4* Sup. Το βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά
(κρασί, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά).
2η μέρα: Ερμιόνη - Γαλατάς - Πόρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην “νησιωτική”
Ερμιόνη. Συνεχίζουμε για τον Γαλατά, απ’ όπου θα
επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της Πλάκας στον
Πόρο. Ελεύθερος χρόνος για καφεδάκι και γνωριμία με το νησί.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση
σας και το βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Σπέτσες - ΑΡΜΑΤΑ!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κόστα,
απ’ όπου θα περάσουμε απέναντι στο κοσμοπολίτικο νησί
των Σπετσών (έξοδα ατομικά). Οι Σπέτσες - Ντάπια με τις
αυλές, τα σοκάκια, τις πλατείες με τα φημισμένα βοτσαλωτά,
τις γραφικές εκκλησίες, την έντονη τουριστική κίνηση και την
αξιόλογη καλλιτεχνική δραστηριότητα εντυπωσιάζουν τον
επισκέπτη. Αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε τα αρχοντικά
του Χατζηγιάννη Μέξη, της Μπουμπουλίνας, του Σωτηρίου
Ανάργυρου, το Δημαρχείο, την πλατεία Ποσειδωνίου, την
Αναργύρειο - Κοριαλένειο Σχολή, την Καποδιστριακή
Πνευματική Στέγη, το εκκλησάκι της Παναγίας της Αρμάτας,
τη σπηλιά του Μπεκίρη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
για ξεκούραση. Μπουφέ δείπνο νωρίς το απόγευμα και
επιστροφή στις Σπέτσες γιατί σήμερα, όπως κάθε χρόνο,
πραγματοποιείται ο εορτασμός της ναυμαχίας των Σπετσών
“Αρμάτα”. Κάθε χρόνο, μία ολόκληρη εβδομάδα στις

Αναχ:
6, 7 Σεπτεμβρίου

Τιμή κατ’άτομο
με πούλμαν
με ημιδ/φή και απεριόριστα
ποτά στα δείπνα

στο πολυτελές KYTHEA RESORT 4 * Sup. στην Αγία Πελαγία

αρχές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη σε εορταστικές
εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον εορτασμό της Παναγίας της
Αρμάτας (κοντά στον Φάρο) και της επετείου της ναυμαχίας
της 8ης Σεπτεμβρίου 1822. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται
με αναπαράσταση της καύσεως της τουρκικής ναυαρχίδας,
κάνοντας τις Σπέτσες, μία από τις οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις που
μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Αναπαραστάσεων.
Το πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβάνει εκθέσεις
ζωγραφικής, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
χορωδίες, συγκροτήματα παραδοσιακών χορών και μουσικής
κ.λ.π.), θεατρικές παραστάσεις, κανονιοβολισμούς κ.ά. και
κορυφώνεται με την αναπαράσταση της ναυμαχίας και τη ρίψη
πυροτεχνημάτων. Αργά το βράδυ επιστροφή στο Πόρτο Χέλι.
4η μέρα: Πόρτο Χέλι - Σπήλαιο Φράγχθι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε από το
Πόρτο Χέλι με κατεύθυνση το Κρανίδι και την παραλία της
Κοιλάδας. Με τοπικό σκάφος θα περάσουμε απέναντι (έξοδα
ατομικά) όπου μετά από μικρή πορεία θα φτάσουμε στον
αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Φράγχθι. Ακολουθώντας
το ξύλινο μονοπάτι θα περιηγηθούμε στον χώρο που τα
ευρήματα μαρτυρούν ότι κατοικήθηκε από τα μέσα περίπου
της Παλαιολιθικής εποχής (20.000 πΧ) μέχρι και τη Νεολιθική
περίοδο (7-3.000 πΧ.) οπότε και γκρεμίστηκε. Σημαντικότερο
εύρημα του χώρου είναι ο μέχρι στιγμής παλαιότερος πλήρης
ανθρώπινος σκελετός στην Ελλάδα ηλικίας 10-8.000 ετών!
Επιστρέφουμε στην Κοιλάδα όπου χρόνος για γεύμα στις
υπέροχες ψαροταβέρνες και αργότερα αναχώρηση για την
Αθήνα.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνεται η
εκδρομή Ερμιόνη-Γαλατάς-Πόρος.

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές)
με ημιδ/φή και απεριόριστα
ποτά στα δείπνα

1η μέρα: Aθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα
Πρωινή αναχώρηση 07:00 από Αθήνα με κατεύθυνση τη Νεάπολη Λακωνίας,
απ’ όπου θα σαλπάρουμε για τα μαγευτικά Κύθηρα. Άφιξη στην Αγία Πελαγία
και στο υπέροχο ξενοδοχείο μας KYTHEA RESORT 4* Sup. Τακτοποίηση και
μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τον παραδοσιακό Μυλοπόταμο, κτισμένο
σε μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες του νησιού. Τα αγέρωχα πλατάνια και
η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού θα σας κερδίσουν από την
πρώτη στιγμή. Εδώ θα θαυμάσουμε και ένα από τα φυσικά αξιοθέατα του νησιού
τον καταρράκτη Νεράιδα (Φόνισσα). Συνεχίζουμε για το πιο πράσινο χωριό τα
Μητάτα και το χωριό Ποταμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι - Παναγία Μυρτιδιώτισσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με επίσκεψη στην όμορφη
Χώρα, την πρωτεύουσα, με το έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το μεσαιωνικό
κάστρο κ.ά. Κατηφορίζοντας θα γνωρίσουμε το φιλόξενο Καψάλι. Θα
κατευθυνθούμε στο Λιβάδι και το Κάτω Λιβάδι όπου θα δούμε το Βυζαντινό
Μουσείο, την εκκλησία της Αναλήψεως και στη θέση Κατούνι την πέτρινη γέφυρα
κτισμένη επί Αγγλοκρατίας το 1822. Η κορύφωση των επισκέψεων της ημέρας
μας όμως θα ακολουθήσει με προσκύνημα στην θαυματουργή Παναγία τη
Μυρτιδιώτισσα, την προστάτιδα “πάντων των Κυθηρίων” που σήμερα γιορτάζει!
Το περιβάλλον του μοναστηριού δημιουργεί στον επισκέπτη κατάνυξη. Μια άγια
δύναμη μέσα στον περίβολο της μονής, εκεί στα σκαλιά, έξω από το καθολικό
του ναού, χαρίζει ειρήνη, αγάπη, ομόνοια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και
μπουφέ δείπνο με μουσική και χορό.
4η μέρα: Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το μοναδικό νησί
των Κυθήρων αφού πρώτα επισκεφτούμε το παραθαλάσσιο χωριό Αβλέμονας
με τους μικρούς του κολπίσκους και το Ενετικό Κάστρο όπου δημιουργούν ένα
απίστευτα γοητευτικό φυσικό σκηνικό. Επιβίβαση στο πλοίο. Πορεία επιστροφής
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

με SOFT ALL INCLUSIVE

3 μέρες
4 μέρες
3μέρ/2νύχτ. **
4μέρ/3νύχτ.
3μέρ/2νύχτ. **
4μέρ/3νύχτ.
Δίκλινο θέα κήπος
195
249
119
161
139
194
Δίκλινο θέα θάλασσα
207
265
129
172
149
205
3ο άτομο
180
225
98
130
107
145
3ο άτομο ως 12 ετών
80
95
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών*
170
215
90
121
100
140
Μονόκλινο θέα κήπος
250
335
175
245
210
300
Μονόκλινο θάλασσα
265
360
190
267
225
321
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε δωμάτιο με κουκέτα. - ** Περιορισμένος αριθμός δωματίων
Προσφορές για οικογένειες: Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: ΕΚΠΤΩΣΗ -30% στη συνολική τιμή του δικλίνου.
Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου. Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα
γονέα: Χρέωση μονοκλίνου.

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο AKS PORTO
HELI 4* sup. στο Πόρτο Χέλι • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Απεριόριστα ποτά κατά τη
διάρκεια των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Η
βραδινή μετάβαση στις Σπέτσες για την παρακολούθηση της “Αρμάτας” (για τους εκδρομείς με πούλμαν) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
Αναχ: 22 Σεπτεμβρίου, 4 μέρες με πούλμαν
Δίκλινο

287

3ο άτομο

232

3ο άτομο έως 12 ετών

135

4ο άτομο έως 12 ετών*

265

Μονόκλινο
370
* Η χρέωση του 4ου ατόμου ως 12 ετών, μεταφέρει
όλη την οικογένεια σε Deluxe Family room

KYTHEA RESORT

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο μοναδικό KYTHEA RESORT 4* Sup. στα Κύθηρα • Μπουφέ πρωινό και
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη-ΚύθηραΝεάπολη • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Περιορισμένος αριθμός θέσεων

ΡΟΔΟΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ

Μόνο 20 θέσεις

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
η ανεξερεύνητη γητεύτρα των Δωδεκανήσων
& Κάσος
1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Κάρπαθος Πηγάδια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για
Κάρπαθο. Άφιξη και μετάβαση στα Πηγάδια
για περιήγηση στην πρωτεύουσα. Θα δούμε
το Επαρχείο, το Αρχαιολογικό μουσείο, τα
κτήρια των Ιταλών κ.α. θα έχουμε χρόνο για
καφέ, περίπατο στα μαγαζιά και αργότερα
για γεύμα. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε
τις τοπικές μακαρούνες αλλά και τα
ψιλοκούλουρα. Εγκατάσταση στο πολυτελές
ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο.
2η μέρα: Γύρος χωριών
Πρόγευμα μπουφέ και ο γύρος μας
σήμερα ξεκινάει από το Απέρι, την
πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, όπου θα
περπατήσουμε στα γραφικά του σοκάκια και
γεφύρια από την εποχή της Ιταλοκρατίας.
Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Όθος
όπου και θα ξεναγηθούμε στο λαογραφικό
μουσείο (έξοδα ατομικά) για να δούμε το
εσωτερικό ενός Καρπάθικου σπιτιού με
την ιδιαίτερη διακόσμηση. Συνέχεια στο
αγροτικό μουσείο Πυλών (έξοδα ατομικά)
όπου θα δούμε σκηνές και αντικείμενα από
την αγροτική ζωή των κατοίκων του νησιού.
Μετάβαση στο γραφικό ψαροχώρι Φοινίκι,
όπου χρόνος για μπάνιο και φαγητό στο
γραφικό λιμανάκι του. Τελειώνοντας την
ημέρα μας, θα μεταφερθούμε στις γραφικές
Μενετές, στον Ιερό βράχο της Παναγίας
των Μενετών για να απολαύσουμε τη θέα.
Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βόλτα στην παραδοσιακή Όλυμπο
Πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στην

εκθαμβωτική Όλυμπο έναν από τους πιο
εντυπωσιακούς οικισμούς του νησιού,
που μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα σε
δύο λόφους με ιστορία του φτάνει στον
9ο αιώνα. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά
σοκάκια, θα δούμε την εκκλησία της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πλατεία του
χωριού, το λαογραφικό μουσείο Ολύμπου
κ.α.. Χρόνος για να θαυμάσουμε τις
μοναδικές ομορφιές σε ένα φυσικό τοπίο
απαράμιλλης ομορφιάς εκεί που σμίγει η
παράδοση με την ιστορία και την σκληρή
ζωή των κατοίκων του χωριού αυτού.
Αργότερα μετάβαση στο Διαφάνι, για μπάνιο
και φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο
αργά το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Προαιρετική στην Κάσο
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα ελεύθερη.
Προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) με
πλοίο στο όμορφο και ήσυχο νησί της Κάσου,
την πιο αυθεντική ίσως γωνιά του Αιγαίου.
Επιστροφή το απόγευμα και το βράδυ
δείπνο. Μετά το δείπνο, βραδινή βόλτα πεζή
στο γραφικό λιμάνι της πρωτεύουσας και
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Κάρπαθος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και χρόνος για να
απολαύσετε τις ανέσεις του πολυτελούς
μας ξενοδοχείου. Για όσους επιθυμούν
προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά)
με καραβάκι στις διάσημες και
πολυβραβευμένες παραλίεςΑπελλα και
κυρά Παναγιά ή μετάβαση στις παραλίες
της Αμοοπής για να απολαύσετε το μπάνιο
σας. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο
απ’όπου πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

Πτήσεις με SKY EXPRESS (5 μέρες):

Αθήνα - Κάρπαθος 12:20 - 13:30
Αναχ: 15 Ιουλ., 2 & 24 Σεπ. - 5 μέρες αεροπορικώς
Κάρπαθος - Αθήνα 13:50 - 15:00
15/7 & 2/9 23/9
Δίκλινο πλευρική θάλ. 610
539
Όλοι οι επιβάτες μας με Sky
3ο άτομο
497
445
Express, δικαιούνται δωρεάν
3ο άτομο ως 12 ετών
235
225
είσοδο στο Business lounge
Μονόκλ. πλευρ. θάλ.
840
710
“Μελίνα Μερκούρη” του
Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο
Αεροδρομίου Αθηνών !!!
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κάρπαθος-Αθήνα οικονομικής θέσης
με την SKY EXPRESS με δικαίωμα ανά επιβάτη μίας χειραποσκευής μέχρι 8 κιλά και
μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά • Διαμονή στο ξενοδοχείο ALIMOUNDA MARE 5* Deluxe
στα Πηγάδια Καρπάθου • Mπουφέ πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Εκδρομές, μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ή Καστελόριζο (29/9)
& κρουαζιέρα στη Σύμη

με διαμονή στο Rodos Palace Luxury Resort (5*) σε δωμάτια με θέα θάλασσα!
1η μέρα: Αθήνα - Ρόδος - Πεταλούδες - Πόλη Ρόδου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη και επίσκεψη
στον συγκλονιστικό βιότοπο των Πεταλούδων! Περίπατος δίπλα σε
λιμνούλες με νούφαρα, σκιερά μονοπάτια, ξύλινα γεφυράκια, κελαριστά
ρυάκια αλλά και μικρούς καταρράκτες. Αμέτρητα δέντρα, πλατάνια,
σχίνα, κουμαριές, μυρτιές, κισσοί κ.α. συνθέτουν μια τροπική μαγεία
προσφέροντας δροσιά, υγρασία και τροφή στις πορτοκαλοκόκκινες
νυχτοπεταλούδες. Θα συνεχίσουμε για γνωριμία με τα αξιοθέατα στη
μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αρχίζοντας από το λόφο του Μόντε Σμίθ
με την πανοραμική θέα. Περίπατος στα δρομάκια, το παλιό λιμάνι και
το Κάστρο των Ιπποτών. Χρόνος για γεύμα και κατευθυνόμαστε για
το πολυτελές RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* Lux στην Ιξιά.
Εγκατάσταση σε δωμάτια με θέα θάλασσα και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Επτά Πηγές - Λίνδος - Μονή Τσαμπίκας - Καλλιθέα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία υπέροχη διαδρομή
στις Ανατολικές ακτές του νησιού. Στάση στον “κρυφό παράδεισο της
Ρόδου”, τις Επτά Πηγές. Ένα καταφύγιο δροσιάς και ξεκούρασης για
τους περιηγητές του νησιού, στην αγκαλιά των πλατανιών και των πεύκων,
συντροφιά με τα κελαρύσματα πουλιών δίπλα στα τρεχούμενα νερά.
Συνεχίζουμε για την Αιγαιοπελαγίτικη Λίνδο με τα ολόλευκα σπιτάκια, τα
γραφικά πλακόστρωτα και την Ακρόπολη να δεσπόζει ψηλά πάνω στον
βράχο (έξοδα ατομικά). Επιστρέφοντας θα προσκυνήσουμε στη Μονή της
Παναγίας της Τσαμπίκας, ενώ τελευταίος μας σταθμός για απογευματινό
καφέ θα είναι στις εντυπωσιακά ανακαινισμένες Θέρμες της Καλλιθέας
(έξοδα ατομικά). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στη Σύμη - Πανορμίτη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στις ανέσεις του
ξενοδοχείου. Για όσους επιθυμούν προαιρετική ολοήμερη κρουαζιέρα
(έξοδα ατομικά), από το λιμάνι της Ρόδου στην πανέμορφη Σύμη με τα
χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τις ατέλειωτες σκάλες που γεμίζουν τα
κενά μεταξύ τους. Η Σύμη έχει παραμείνει άθικτη στο χρόνο, κρατώντας
φυσική ομορφιά σε πρότυπο δωδεκανησιακό στυλ. Κρυστάλλινη
θάλασσα, φρέσκο ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων που σκλαβώνει τον
επισκέπτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούμε επίσης την Ιερά Μονή του
Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο
χιλιάδες προσκυνητές. Το μοναστήρι “γεμίζει” το φυσικό λιμανάκι με το
επιβλητικό καμπαναριό και τα αμέτρητα κελιά. Επιστροφή το απόγευμα
στη Ρόδο και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Ολοήμερη κρουαζιέρα 25/8 & 1/9 στη Νίσυρο, 22/9
Καστελόριζο
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ, μεταφορά στο λιμάνι της Ρόδου και
επιβίβαση στο πλοίο που θα μας μεταφέρει (8:30-11:20) μέσω Χάλκης

και Τήλου στη Νίσυρο, το νησί του ηφαιστείου και της χαλάρωσης!..
Υπέροχος οικισμός με στενά δρομάκια και όμορφα σπίτια. Θα δούμε
το δημαρχείο, την χαρακτηριστική πλατεία Δελφινιών με τα ψηφιδωτά,
την πλατεία της Ηλικιωμένης με το καφενείο του Αντρίκου “Βάρδα
στεναχώρια”, το αρχαιολογικό μουσείο (έξοδα ατομικά) με τα πολλά
στοιχεία για το αρχαίο τείχος (Παλαιόκαστρο) και την ιστορία της Νισύρου.
Πάνω από το Μανδράκι βρίσκεται ο λόφος με το κάστρο, το μοναστήρι της
Παναγιάς Πυλιανής και την ατελείωτη θέα! Για όσους επιθυμούν (έξοδα
ατομικά) μετάβαση στον κρατήρα του διάσημου ηφαιστείου. Αργότερα
να δοκιμάστε σίγουρα κανελλάδα, σουμάδα, σάψυχο (απόσταγμα από
δεντρολίβανο), ενώ από τοπικές σπεσιαλιτέ αξίζει κανείς να γευτεί την
πιτχιά (ρεβυθοκεφτέδες) και μπουκουνιές (κρέας μαγειρεμένο σε λίπος)
και φυσικά φρέσκα ψάρια. Αναχώρηση 15:50 για Ρόδο όπου άφιξη το
απόγευμα 18:30. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ.
Καστελόριζο Αναχ: 9:00 άφιξη10:20. Το αρχαίο όνομα του νησιού
είναι Μεγίστη και το οφείλει στον οικιστή Μεγιστέα, ενώ την ονομασία
Καστελόριζο την πήρε την εποχή των Σταυροφόρων (Καστέλο Ρόσο),
από τους κόκκινους βράχους στους οποίους χτίστηκε το, ερειπωμένο
πια, κάστρο. Θα περπατήσουμε στον διατηρητέο οικισμό κατά μήκος
της προκυμαίας όπου θα μας εντυπωσιάσουν τα παραδοσιακά βαμμένα
δίπατα και τρίπατα αρχοντικά. Θα θαυμάσουμε το κτίριο της Σαντραπείου
Αστικής Σχολής (1903) η αρχιτεκτονική του οποίου βασίστηκε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και η πρόσοψη του αποτελεί αντίγραφο του.
Σήμερα στεγάζει το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο του νησιού.
Δίπλα του, ο Μητροπολιτικός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης (1835), με
τον οποίο συνδέεται με μία μοναδικής τέχνης βοτσαλωτή ασπρόμαυρη
αυλή. Θα ανηφορίσουμε για τον λαξευμένο στους πρόποδες του Κάστρου
Λυκιακό Τάφο του 4ου αι. π.Χ και το Αρχαιολογικό & Λαογραφικό
Μουσείο (έξοδα ατομικά) στη δυτική απόληξη του Κάστρου του Αγ.
Νικολάου, (όπως φαίνεται από το σχήμα και τη δομή του) πάνω από το
αναπαλαιωμένο τζαμί. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση 15:30 για Ρόδο
όπου άφιξη το απόγευμα 17:50. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ.
5η μέρα: Πόλη Ρόδου - Φιλέρημος - Αθήνα.
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος μέχρι το μεσημέρι στις πολυτελείς
ανέσεις του συγκροτήματος. Αναχωρούμε με τις αποσκευές μας για την
πόλη της Ρόδου όπου χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία σουβενίρ.
Αργότερα κατευθυνόμενοι προς το αεροδρόμιο, ανάβαση στην Φιλέρημο
με τα πλουμιστά παγώνια έξω από το ναό της Παναγίας του 14ου αι.
και τον δρόμο του Γολγοθά που καταλήγει στον τεράστιο σταυρό με την
μαγευτική θέα στο νησί και το Αιγαίο! Πτήση επιστροφής για Αθήνα.
Σημειώσεις: Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με
την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα αναγραφόμενα.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

Πτήσεις με OLYMPIC AIR:

Αναχ: 25 Αυγ. & 1, 22 Σεπ., 5 μέρες αεροπορικώς
Αθήνα - Ρόδος
08:35 - 09:35
25/8 & 1/9
22/9
Ρόδος - Αθήνα
23:10 - 00:10 (+1)
Δίκλινο θέα θάλασσα
399
415
3ο άτομο
355
369
Σημείωση: Στην αναχώρηση 22 Σεπτεμβρίου η κρουαζιέρα
3ο άτομο ως 12 ετών
315
325
στο Καστελόριζο θα γίνει στις 26/9 και οι επισκέψεις της 5ης
Μονόκλινο θάλασσα
499
515
ημέρας στις 25/9.
Φόροι αεροδρομίων € 78 κατ'άτομο.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα οικονομικής θέσης με OLYMPIC AIR • Μεταφορές-εκδρομές ως ανωτέρω
πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου για την Κρουαζιέρα στη Νίσυρο για τις αναχ 25/8 και 1/9 και
Καστελόριζο για την αναχ 22/9 • Διαμονή στο πολυτελές RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* Lux στην παραλία της Ιξιάς σε δωμάτια
με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

τα Δώρα μας! Η βαρκάδα στην λίμνη Κερκίνη και ένα ακόμα
ελαφρύ γεύμα Φολκλορικού τύπου με τις Dobarski Babi

Κερκίνη

στο “μπαλκόνι” της Κερκίνης & τα Spa του Μπάνσκο
Ειδικό πρόγραμμα με επισκέψεις σε βυζαντινό χαμάμ, ιχθυοτροφείο, φάρμα με νεροβούβαλους,
γευστική δοκιμή προϊόντων και βαρκάδα!
Με διαμονή στο κουκλίστικο Villa Belles στο Ακριτοχώρι Σερρών & στο Premier Mountain 5* lux στο Μπάνσκο Βουλγαρίας.
Αμπελάκια - Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου - Άνω Πορόϊα - Ενυδρείο Βυρώνειας - Άγκιστρο - Βέλιγκραντ
1η μέρα: Αθήνα - Αμπελάκια - Κερκίνη - Villa Belles
Αναχώρηση από Αθήνα 07:00 με ενδιάμεσες στάσεις. Νωρίς το μεσημέρι φθάνουμε στην είσοδο της
κοιλάδας των Τεμπών για ανάβαση στον παραδοσιακό οικισμό Αμπελάκια. Περίπατος στα καλντερίμια
και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) για όσους επιθυμούν στο αρχοντικό του Γεωργίου Σβάρτς (18ου αι)
αλλά και στο φανταστικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για
Κερκίνη. Άφιξη και εγκατάσταση στο κουκλίστικο VILLA BELLES HOTEL 3* sup στο Ακριτοχώρι
Σερρών. Δείπνο με αγνά τοπικά προϊόντα χειροποίητο γλυκό και βαρελίσιο κρασί!
2η μέρα: Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου - βαρκάδα στη λίμνη - φάρμα βουβαλιών - Άνω Πορόϊα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα (σπιτικές μαρμελάδες, τοπικό μέλι κλπ) και ξεκινάμε τις επισκέψεις μας
με προσκύνημα στη Μονή Τιμίου Προδρόμου που χτίστηκε το 1981 και είναι ένα από τα πολυαριθμότερα
του ελλαδικού χώρου. Συνδέεται πνευματικά με την Ι.Μ. Ξενοφώντος του Αγίου Όρους και αποτελεί
μετόχι της. Ο ναός, με συνολική διάσταση 500 τ.μ, είναι ακριβές αντίγραφο του παλαιού καθολικού της
Ιεράς Μονής Ξενοφώντος (10ου αιώνα), σταυροειδής με τρούλους. Αξίζει η επίσκεψη ιδιαίτερα για τις
γυναίκες, που δεν μπορούν να επισκεφθούν το Άγιον Όρος, για να πάρουν μια ιδέα της αγιορείτικης
βυζαντινής αρχιτεκτονικής και του αγιορείτικου τρόπου ζωής. Ακολουθεί φυσιολατρικός περίπατος
δίπλα στη λίμνη, ενημέρωση για την σημαντικότητα του υδροβιότοπου από την ειδική ομάδα και
βαρκάδα στα γαλήνια νερά της (προσφορά μας)! Μία διαφορετική εμπειρία θα είναι η επίσκεψη μας σε
τοπική φάρμα εκτροφής νεροβούβαλων και η γευστική δοκιμή προϊόντων με βάση το κρέας ή το γάλα
τους. Το μεσημέρι θα μας βρεί στα Άνω Πορόϊα, όπου χρόνος για γεύμα με φόντο τη λίμνη. Επιστροφή,
ξεκούραση και το βράδυ δείπνο με βουβαλίσια προϊόντα και βαρελίσιο κρασί!
3η μέρα: Ενυδρείο Βυρώνειας - Άγκιστρο (Χαμάμ & Ιχθυοτροφείο) - Μπάνσκο
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και επίσκεψη στο Ενυδρείο της Βυρώνειας, το πρώτο με θέματα
ψαριών γλυκού νερού. Φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη από τη λίμνη και τον ποταμό Στρυμώνα, αλλά και
αρκετά είδη ερπετών (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε προς το Άγκιστρο Σιδηροκάστρου για ανάπαυλα
στο βυζαντινό χαμάμ του 950 μ.Χ. που λειτουργεί μέχρι και σήμερα (χαμάμ - έξοδα ατομικά) με
την προσθήκη ξενοδοχειακής μονάδας. Ακολουθεί ακόμα μία ιδιαίτερη επίσκεψη στο ιχθυοτροφείο
- βιοτεχνία καπνιστών ψαριών του Αγκίστρου, το οποίο διαθέτει και παραδοσιακή ταβέρνα μέσα
σε ειδυλλιακό τοπίο 16 στρεμμάτων με πηγές και πλούσια βλάστηση. Στις δεξαμενές του εκτός
των άλλων θα δούμε πέστροφες, τσιπούρες αλλά και την πιο “γκουρμέ” σπεσιαλιτέ του, τα χέλια

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
+1 επιπλέον γεύμα στις Dobarsko Babi
δύο (2) νύχτες στο VILLA BELLES HOTEL 3*
Αναχ: 28 Ιουλ. & 11 Αυγ.,
sup στο Ακριτοχώρι Σερρών και τρείς (3) νύχτες
6 μέρες με πούλμαν
στο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 5*
Δίκλινο Σοφίτα *
329
Lux στο Μπάνσκο Βουλγαρίας • Πρόγευμα και
Δίκλινο
335
δείπνο (σερβιριστό) στα ξενοδοχεία καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Βαρελίσιο κρασί στα δείπνα
3ο άτομο
293
του Villa Belles • Γευστική δοκιμή προϊόντων
3ο άτομο ως 12 ετών
252
βουβαλιών • Δώρο η βαρκάδα στη λίμνη
399
Μονόκλινο Σοφίτα *
Κερκίνη • Ένα επιπλέον ελαφρύ γεύμα κατά
Μονόκλινο
410
την επίσκεψη στις φολκλορικού τύπου Dobarski
* Αφορά διαμονή σε δωμάτιο τύπου Σοφίτας στην Babi • Αρχηγός / συνοδός • Ασφάλεια αστικής
Κερκίνη (χωρίς μπαλκόνι), το οποίο έχει παράθυρο ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75
στην οροφή. Στο Μπάνσκο δεν υπάρχει διαφοροποίηση. ετών • Φ.Π.Α

(δοκιμάστε τα καπνιστά). Χρόνος για γεύμα και αναχωρούμε για Προμαχώνα. Διέλευση των συνόρων
και κατευθυνόμαστε για το θέρετρο του Μπάνσκο στους πρόποδες του όρους Πίριν. Εγκατάσταση στο
πολυτελές PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 5* Lux. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μπάνσκο - Βέλιγκραντ
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πρωϊνή βόλτα στο πεζοδρομημένο κέντρο του παραδοσιακού χωριού,
με την εκκλησία της Αγίας Τριάδας (του 1835), την πλατεία με το δημαρχείο κ.α. Συνεχίζουμε για την
πανέμορφη και καταπράσινη λουτρόπολη Βέλινγκραντ με τις 80 ιαματικές πηγές δίπλα στις πλαγιές
της δυτικής Ροδόπης. Τις εντυπώσεις “κλέβουν” η λίμνη Κλεπτούζα, η εκκλησία της Αγ.Τριάδας,
το πρώην ανάκτορο “παλάτι του βασιλιά”. Χρόνος για γεύμα στις παραδοσιακές ταβέρνες (με πολύ
οικονομικές τιμές) και βόλτα γύρω από τη λίμνη. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Μπάνσκο - Ντομπάρσκο - φολκλορικό Dobarski Babi!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο κοντινό χωριό Ντομπάρσκο. Θα δούμε την τρίκλιτη
βασιλική των Αγίων Θεοδώρου του Τήρωνος και του Θεοδώρου του Στρατηλάτη, την παλαιότερη
εκκλησία (1614 μΧ) της Βουλγαρίας με τοιχογραφίες και θεόπνευστα πρόσωπα που θυμίζουν έργα
του Τζότο. Στην αυλή της θα δούμε τη βρύση με το ιαματικό νερό που κατά τους ντόπιους ποτέ δεν
αλλάζει τη ροή της και δεν παγώνει το χειμώνα. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν τον αγιασμό για να
θεραπεύουν ελαφρές ασθένειες και μιλάνε με ευγνωμοσύνη για θαυματουργά αποτελέσματα. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τις διάσημες γιαγιάδες του Ντομπάρσκο όπου θα δούμε πώς ήταν η ζωή
στη Βουλγαρία κατά την παλιά εποχή. Οι διάσημες Dobarski Babi θα χορέψουν μαζί μας, θα μας
τραγουδήσουν, θα μας διδάξουν πώς να μαγειρέψουμε τοπικές λιχουδιές και θα μοιραστούν το γεύμα
τους μαζί μας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για να απολαύσετε τις πληθωρικές του ανέσεις
αλλά και το Spa με δωρεάν χρήση της πισίνας και πολύ οικονομικές στις κούρες και τα μασάζ. Το
βράδυ δείπνο.
6η μέρα: Μπάνσκο - Σέρρες - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση. Διέλευση των συνόρων και στάση στις Σέρρες για να
απολαύσουμε φρέσκια μπουγάτσα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Τα δωμάτια τύπου σοφίτας στο Villa Belles ΔΕΝ διαθέτουν μπαλκόνι, αλλά μόνο
παράθυρο στην οροφή.
Κλεπτούζα

PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT
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Όλοι οι επιβάτες μας για Ικαρία με Sky Express, δικαιούνται ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
Ελαφόνησος

Με συμμετοχή σε Ικαριώτικο Πανηγύρι!

Μονεμβασιά - Κύθηρα

Ικαρία το νησί της ευζωίας!
Τα πανηγύρια που θα παρακολουθήσουμε φέτος: 22 Ιουνίου: Αγ. Ιωάννη Προδρόμου (24/6)
14 Ιουλίου: Αγ.Μαρίνας (17/7) - 24 Αυγούστου: Αγ.Φανουρίου (27/8) - 14 Σεπτεμβρίου: Αγ.Σοφίας (17/9)
1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Ικαρία - Θέρμα - Αγ.Κήρυκος - Αρμενιστής
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ικαρία. Οι επισκέψεις μας αρχίζουν από τα Θέρμα, τη βασική λουτρόπολη της Ικαρίας με τις
κυριότερες ιαματικές πηγές του νησιού. Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο που βρίσκεται πάνω στην παραλία του οικισμού (να έχετε εύκαιρα, το
μαγιό σας και πετσέτα). Συνεχίζουμε για τον Άγιο Κήρυκο, την πρωτεύουσα του νησιού. Περίπατος στα λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης
όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του
1820/30 που την έκτισαν ναυτικοί του νησιού, το γυμνάσιο στο νεοκλασικό κτίριο σε σχέδια του Βέλγου αρχιτέκτονα Ντυμπρέ, την Μητρόπολη
του Αγίου Κηρύκου. Στον μώλο του λιμανιού δεσπόζει η Ικαριάδα, το επιβλητικό γλυπτό από μέταλλο που υπενθυμίζει τη σχέση του νησιού με το
μύθο του Ίκαρου. Αργότερα κατευθυνόμαστε για τον Αρμενιστή. Εγκατάσταση στα ξενοδοχεία μας, το EROFILI BEACH HOTEL 3* superior ή το
CAVOS BAY HOTEL 3*. Το βράδυ, μετάβαση στο διπλανό χωριό Νας για το δείπνο μας, απολαμβάνοντας το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού!
2η μέρα: Κάμπος - Οινοποιείο Αφιανέ - Χριστός Ραχών
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για το αρχαιολογικό μουσείο του Κάμπου (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για μία υπέροχη εμπειρία
γευσιγνωσίας τοπικών φημισμένων κρασιών στο παραδοσιακό οινοποιείο του Νίκου Αφιανέ και ακολουθεί γεύμα σε εξοχικό εστιατόριο με
τοπικές σπεσιαλιτέ. Αργότερα θα μεταβούμε για περίπατο στο κοντινό κεφαλοχώρι Χριστός Ραχών, γνωστό για τα χαλαρά του ωράρια. Χρόνος
για καφέ και ψώνια και επιστρέφουμε στα ξενοδοχεία μας.
3η μέρα: Προαιρετική εκδρομή σους Φούρνους Κορσεών
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε τον Αρμενιστή και τις κοντινές παραλίες. Για όσους επιθυμούν, προαιρετική
εκδρομή με πούλμαν μέχρι τον Άγιο Κήρυκο και από εκεί με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος) για τη Θύμαινα και τους Φούρνους. Χρόνος για
περίπατο και περιπλάνηση στα πανέμορφα σοκάκια. Γευθείτε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακά εδέσματα. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
4η μέρα: Ι.Μ.Οσίας Θεοκτίστης - Εύδηλος - Νας - Ικαριώτικο Πανηγύρι!
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για το παμπάλαιο Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης από τη Λέσβο. Στο εσωτερικό του ναού, θα δούμε αξιόλογες
τοιχογραφίες με απεικονίσεις της Αγίας Γραφής και δίπλα από το ναό τη μικρή σπηλιά μέσα στην οποία είναι χτισμένο το βυζαντινό παρεκκλήσι
της μονής, η περίφημη “Θεοσκέπαστη”. Πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή μικρή εκκλησία η οποία βρίσκεται κάτω από έναν πελώριο βράχο
που μοιάζει με μανιτάρι. Επόμενος σταθμός μας ο Εύδηλος το δεύτερο λιμάνι της Ικαρίας που διατηρεί την παραδοσιακή του φυσιογνωμία
με πολλά καλοδιατηρημένα νεοκλασικά αρχοντικά. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για ξεκούραση. Το απόγευμα θα
επισκεφθούμε το χωριό Νας, σε ειδυλλιακή τοποθεσία με μαγευτική του θέα προς το φαράγγι της Χάλαρης και το γραφικό ορμίσκο. Εκεί
διακρίνονται τα ερείπια του αρχαίου ναού της Ταυροπόλου Αρτέμιδος και η προκυμαία όπου βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι. Συνεχίζουμε για μία
από τις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος μας (θα συμμετάσχουμε σε ένα από τα φημισμένα ικαριώτικα πανηγύρια!!!)
5η μέρα: Ικαρία - Φάρος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση μας. Κατευθυνόμαστε προς το Μονοκάμπι όπου υπάρχει το μοναδικό ζωντανό φελλόδεντρο όλων των
Βαλκανίων και μετά για το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Φάρος όπου χρόνος για γεύμα. Πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα
αναγραφόμενα.
Πτήσεις με SKY EXPRESS:
Αθήνα - Ικαρία
Ικαρία - Αθήνα

12:30 - 13:25
16:25 - 17:20

Αναχ: 22 Ιουν., 14 Ιουλ., 24 Αυγ. & 14 Σεπ
EROFILI BEACH
Δίκλινο θέα χωριό
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο θέα χωριό
Μονόκλινο θέα θάλασσα

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή, 5 μέρες αεροπορικώς
CAVOS BAY

24/8

14/9

22/6 & 14/9

14/7

24/8

560
415
395
780

455
365
345
585

385
410
350
335
440
475

429
455
365
345
505
545

459
485
380
350
575
615

Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.
*Στο Cavos Bay, τρίκλινα γίνονται μόνο τα δωμάτια με θέα χωριό.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS με δικαίωμα ανά επιβάτη μίας
χειραποσκευής μέχρι 8 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά • Διαμονή στο ξενοδοχείο EROFILI BEACH HOTEL 3* superior ή στο CAVOS
BAY HOTEL 3*, και τα δύο στον Αρμενιστή • Mπουφέ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόρια καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομές,
μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Γευστική εμπειρία κρασιών στο οινοποιείο Αφιανέ • Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Ελαφόνησος

1η μέρα: Αθήνα - Ναύπλιο - Νεάπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Πρώτος μας σταθμός το Ναύπλιο. Η πόλη με τα ισχυρά
βενετσιάνικα φρούρια και την αρχοντική της παράδοση, υπήρξε επί μακρόν η καρδιά
του Ελληνισμού. Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια για να θαυμάσουμε το ναό
του Αγίου Σπυρίδωνα, την Πλατεία Συντάγματος, την πρώτη Βουλή της Ελλάδας, την
Πλατεία Φιλελλήνων με το αφιερωμένο μνημείο στους Γάλλους Φιλέλληνες που
έπεσαν κατά την Ελληνική επανάσταση και το ρολόι της πόλης. Χρόνος για γεύμα
και συνεχίζουμε για το νοτιότερο άκρο της Λακωνίας τη Νεάπολη. Τακτοποίηση και
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Νεάπολη - Ελαφόνησος
Μετά το πρωινό εκδρομή με καραβάκι στην Ελαφόνησο με τις φημισμένες παραλίες
και τις αμμουδιές με την εξωτική ομορφιά. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η παραλία του
Σίμου (το δίδυμο Φράγκος - Σαρακίνικο) στην νότια πλευρά του νησιού. Χρόνος για
μπάνιο και γεύμα στις γραφικές ψαροταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νεάπολη - Σπήλαιο Καστανιάς - Μονεμβασιά
Μετά το πρόγευμα, ακολουθώντας μια καταπράσινη ορεινή διαδρομή θα
επισκεφτούμε το σπήλαιο Καστανιάς ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας.
Πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών, τα οποία
χρειάστηκαν τρία εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν, το κατατάσσουν δεύτερο
στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Μονεμβασιά.
Φθάνοντας, μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του
βράχου της καστροπολιτείας. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την περιδιάβαση
στην Παλιά Πόλη. Αρχοντικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα, βυζαντινές εκκλησίες με
σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και της Αγ. Σοφίας, σπίτια με εξώστες στο
πέλαγος, συνθέτουν μία μοναδική εικόνα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Νεάπολη - Κύθηρα (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το καράβι (έξοδα ατομικά) για τα πανέμορφα
Κύθηρα. Φτάνοντας στο νησί θα κατευθυνθούμε προς τη χώρα, όπου μεταξύ άλλων
θα θαυμάσουμε το ενετικό κάστρο κτίσμα του 1503. Ελεύθερος χρόνος για καφέ
στην πλατεία και στη συνέχεια αναχώρηση για τον πανέμορφο Αβλέμονα όπου
χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Νεάπολη.
5η μέρα: Νεάπολη - Μυστράς - Σπάρτη - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Μυστρά 5χλμ δυτικά από τη Σπάρτη. Κάτω
από το κάστρο, παλάτια και εκκλησίες, οχυρώσεις και πύλες, αρχοντικά και σπίτια,
δρόμοι και κρήνες, καταγράφουν την ανεπανάληπτη ιστορική διαδρομή της έδρας
του Δεσποτάτου του Μορέως. Συνεχίζουμε για την Σπάρτη όπου μετά την περιήγηση
μας στην πόλη, θα έχουμε χρόνο για καφέ ή γεύμα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
Αναχ: 8, 22, 29 Ιουλ. & 26 Αυγ. & 10 Σεπτ., 5 μέρες πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
LIMIRA MARE 3* sup στην παραλία
8/7 & 10/9 22/7, 29/7 & 26/8
της Νεάπολης • Πρόγευμα μπουφέ
Δίκλινο
225
245
καθημερινά • Το κόστος για την
εκδρομή στην Ελαφόνησο • Αρχηγός /
3ο άτομο
155
175
Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
3ο άτ. παιδί έως 12 ετ. 125
145
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75
ετών • Φ.Π.Α.
4ο άτ. σε διαμέρισμα 155
175
Δεν περιλαμβάνονται: Οι είσοδοι σε
Μονόκλινο
305
325
μουσεία και χώρους επισκέψεων, ότι δεν
Κόστος για την προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα
περίπου € 35 κατ’ άτομο.
ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Τιμή κατ’άτομο με πρωϊνό

Μόνο 19 θέσεις

Παξοί

Φιλτάτη Φιλόξενος

ΛΗΜΝΟΣ

Σταυροδρόμι πολιτισμών από την αρχαιότητα έως σήμερα, πατρίδα του
πεντάθλου, είναι το όγδοο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας, με συνολική
έκταση 477,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η πιο αγαπημένη από όλες τις
στεριές. Αυτή την ποιητική φράση βάζει ο Όμηρος στα χείλη του θεού
Ηφαίστου για να δείξει την ευγνωμοσύνη και την ικανοποίηση του Θεού
που διωγμένος από τον Όλυμπο βρήκε εδώ φιλοξενία και συμπαράσταση
από τους κατοίκους της, έστησε τα υπόγεια εργαστήρια του και από τότε
συνέδεσε το όνομά του με το νησί.

με διαμονή στο VAROS VILLAGE 4* SUP
1η μέρα: Αθήνα - Λήμνος - Μύρινα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λήμνο. Άφιξη στο όμορφο νησί και γνωριμία με την
πρωτεύουσα τουνησιού, την παραθαλάσσια Μύρινα. Αργότερα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VAROS
VILLAGE 4* sup στον Βάρο. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος Νησιού
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για το χωριό Κότσινα στον κόλπο Μπουρνιά, στη θέση όπου
σήμερα έχουν απομείνει λίγες ψαροκαλύβες και η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Επόμενη
επίσκεψη ο ιερός χώρος τον Καβείρων, στο ακρωτήρι χλόη, απέναντι ακριβώς από το Καβείριο της
Σαμοθράκης. Στάση στο χωριό Κοντοπούλι για να επισκεφθούμε το Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής.
Επόμενος αρχαιολογικός χώρος, κοντά στα Καμίνια, η Πολιόχνη όπως την ονόμασαν οι Ιταλοί
ανασκαφείς. Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό του Μούδρου, στον ομώνυμο κόλπο που είναι
ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της χώρας και αποτελεί σπουδαίο θαλάσσιο βιότοπο,
μεγάλης οικολογικής σημασίας. Τέλος θα επισκεφθούμε την παραλία Νεβγάτη όπου χρόνος
για μεσημεριανό φαγητό. Δυνατότητα για όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν στην πανέμορφη
παραλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ελεύθερη μέρα στον Βάρο και στις πολυτελείς ανέσεις του ξενοδοχείου!
Πλούσιο πρόγευμα. Το ξενοδοχείο μας αποτελεί από μόνο του αξιοθέατο καθότι είναι χτισμένο
στην άκρη του χωριού, συμπεριλαμβάνοντας αρκετά με σεβασμό αναπαλαιωμένα κτήρια.
Οι αναβαθμισμένες ανέσεις του, η πισίνα και η μοναδική αύρα του, είναι λόγος για να έχουμε
ελεύθερη μέρα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Λήμνος - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα να απολαύσουμε όμορφο νησί της Λήμνου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για Αθήνα.
Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
31 Αυγούστου Αθήνα - Λήμνος 05:40 - 06:30
3 Σεπτεμβρίου Λήμνος - Αθήνα 22:15 - 23:05

πανδαισία Ιονίου
Πάργα - Παξοί - Λευκάδα - Σκορπιός - Πρέβεζα - Παλαιοκαστρίτσα
1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 08:00 με προορισμό την νησιωτική Πρέβεζα μέσω Ρίου Αντιρρίου, χρόνο για γεύμα στο παραθαλάσσιο Μενίδι και επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι της
Άρτας. Άφιξη και τακτοποίηση στο MARGARONA ROYAL 3* sup στην Πρέβεζα. Απολαύστε
την πισίνα και τις εγκαταστάσεις. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Κέρκυρα - Πόλη - Παλαιοκαστρίτσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα νωρίς και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε
το πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και περιήγηση στο βόρειο τμήμα του.
Φθάνουμε στην πολυφωτογραφημένη Παλαιοκαστρίτσα με τους έξι γραφικούς όρμους και το
μοναστήρι της Παναγίας μέσα στο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς τοπίο. Αφού απολαύσουμε
το μπάνιο μας, αναχωρούμε για την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στα γραφικά
καντούνια και καφεδάκι στην περίφημη πλατεία Εσπιανάδα. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Πάργα - Προαιρετική Κρουαζιέρα στους Παξούς
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την νησιωτική Πάργα. Για όσους επιθυμούν,
θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι (έξοδα ατομικά) με προορισμό τους Παξούς, αφού δούμε
στη διαδρομή τους Αντίπαξους και τις ονειρικές μικρές σπηλιές. Άφιξη στους καταπράσινους
Παξούς και μετάβαση στην παραλία Λάκα όπου χρόνος για μπάνιο και γεύμα στα γραφικά
ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Λευκάδα - Άγ. Νικήτας - Νυδρί - Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σκορπιό
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στη Λευκάδα. Γύρος γνωριμίας με το πανέμορφο
νησί για να θαυμάσουμε τις ομορφιές και τα μυστικά του. Πρώτη μας στάση η εκπληκτική
παραλία του Αγίου Νικήτα όπου χρόνος για μπάνιο. Από εκεί θα συνεχίσουμε για το
κοσμοπολίτικο Νυδρί. Χρόνος για γεύμα και για όσους επιθυμούν, επιβίβαση σε καραβάκι
(έξοδα ατομικά) για προαιρετική κρουαζιέρα στο Σκορπιό. Το απόγευμα θα κάνουμε μία
τελευταία στάση στην πόλη της Λευκάδας για περίπατο στην παλιά πόλη. Αργότερα επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Μουσείο Νικόπολης - Αιτωλικό - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης (έξοδα
ατομικά) με τα καταπληκτικά αποκλειστικά ευρήματα από την πόλη - σύμβολο για τη νίκη
του Οκταβιανού στη ναυμαχία του Ακτίου. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο Αιτωλικό, με την
πιο πυκνοκατοικημένη δόμηση στη Μεσόγειο, όπου χρόνος για γεύμα στις παραθαλάσσιες
ταβέρνες. Μέσω Αντιρρίου - Ρίου επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή,
4 & 5 μέρες με πούλμαν

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

3 & 12 Αυγούστου

Αναχ: 31 Αυγ., 4 μέρες αεροπορικώς

1 Σεπτεμβρίου

4 μέρες

5 μέρες

4 μέρες

5 μέρες

255

345

245

332

175

245

359

Δίκλινο

3ο άτομο

337

3ο άτομο

180

255

Μονόκλινο

455

3ο άτομο ως 10 ετών

95

145

95

145

468

330

443

Δίκλινο

Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λήμνος - Αθήνα οικονομικής θέσης
με OLYMPIC AIR • Μεταφορές - εκδρομές ως πρόγραμμα με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
πολυτελές VAROS VILLAGE 4* sup στον Βάρο • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Μονόκλινο

350

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ανακαινισμένο
ξενοδοχείο MARGARONA ROYAL 3* sup, στην Πρέβεζα • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Τα εισιτήρια του πορθμείου προς/από Κέρκυρα/Ηγουμενίτσα στο 5ήμερο πρόγραμμα • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Περιορισμένος αριθμός θέσεων

στα πέτρινα στολίδια των

Τζουμέρκων
Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη
ομορφιά της τζουμερκιώτικης προίκας!
Πράμαντα - Καταρράκτης - Συρράκο - Ι.Μ.Κηπίνας
Καλαρρύτες - Άγναντα - Μελισσουργοί
Ελάτε να γνωρίσουμε και να περιηγηθούμε στις ομορφιές των Τζουμέρκων, με την κορυφή
των αισθήσεων να αρχίζει από το ελατόδασος του οικισμού Τσόπελα στο υπέροχο (2011)
Anavasis Mountain Resort στα Πράμαντα!
1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, μέσω της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, για τα Τζουμέρκα.
Επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι και ανάβαση μέσω Πλάκας και Αγνάντων μέχρι τον οικισμό
Τσόπελα στα Πράμαντα Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο πολυτελών προδιαγραφών (2011)
ξενοδοχείο ANAVASIS MOUNTAIN RESORT. Δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί - Αγ.Παρασκευή
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας θαυμάζοντας από απόσταση
τους επιβλητικούς δίδυμους καταρράκτες στο πανέμορφο ομώνυμο χωριό. Χρόνος για καφέ και
βόλτα στο κεφαλοχώρι των Αγνάντων και στη συνέχεια επίσκεψη στο καταπληκτικό σπήλαιο της
Ανεμότρυπας (έξοδα ατομικά). Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα και αργότερα επίσκεψη στην
αετοφωλιά των Τζουμέρκων, τους γραφικούς Μελισσουργούς, για καφεδάκι, περίπατο, τοπικό
τσίπουρο. Αργότερα προσκύνημα στο θρυλικό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, τον χώρο
προετοιμασίας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα. Η μέρα μας αρχίζει με προσκύνημα στο πιο εντυπωσιακό
μοναστήρι της Ηπείρου, αυτό της Παναγίας της Κηπίνας (1212 μΧ). Συνεχίζουμε για τους
Καλαρρύτες, χωριό απερίγραπτης ομορφιάς και τόπο καταγωγής του ιδιοκτήτη του διάσημου
οίκου BVLGARI. Θα δούμε τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το ιδιωτικό λαογραφικό
μουσείο Γκολφινοπούλου καθώς και το μουσείο αργυροχρυσοχοΐας. Αργότερα θα γνωρίσουμε
το Συρράκο με την καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδος.
Αν σταθεί εφικτό θα δούμε το λαογραφικό μουσείο στο πατρικό του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη.
Χρόνος για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
4 μέρες με πούλμαν
Αναχ: 28 Απρ., 25 Μαί., 21 Ιουν.,
23 Αυγ., 21 Σεπ., 11 Οκτ., 8 Νοε.
Δίκλινο
249
Δίκλινο Suite

295

3ο άτομο

198

Μονόκλινο

299

4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αναχωρούμε
από τα Πράμαντα για επίσκεψη στο χωριό
Ελληνικό το οποίο κοσμείται με έργα σύγχρονης
τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη
στο μουσείο με τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα
ατομικά) και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο.
Χρόνος για καφεδάκι και επιστρέφουμε στην
Αθήνα μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 3* sup στα Πράμαντα Ιωαννίνων •
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
76

Σκυριανά αλογάκια...

μύθοι και παράδοση!

Με διαμονή στο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ (2014) SKIROS PALACE 4*
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΛΤΑΪΤΣ, ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
& ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑ ΜΕ ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ !!!

ΤΟ ΔΩΡΟ ΜΑΣ!
Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)
1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Αναχώρηση από Αθήνα για την Κύμη, επιβίβαση στο Ferryboat και μετάβαση στη Λιναριά, το
γραφικό λιμάνι της Σκύρου όπου είναι παράδοση πλέον να υποδέχονται τα πλοία από τον “Κάβο”
με το επικό μουσικό αριστούργημα του Richard Strauss “Zarathustra” (Ζωροάστρης). Χρόνος για
γεύμα στις τοπικές ταβέρνες με τα φρέσκα θαλασσινά και μεταφορά στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο
SKIROS PALACE 4*. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Χώρα Σκύρου - Μαγαζιά
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί από τη Χώρα, αμφιθεατρικά χτισμένη,
σαν “γαντζωμένη” πάνω στον βράχο του Θησέα. Εκεί θα περιηγηθούμε πεζή στα παραδοσιακά
πλακόστρωτα δρομάκια και την πλατεία Μπρούκ, θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό και το
Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φάλταϊτς. Κατόπιν θα κατηφορίσουμε στον οικισμό Μαγαζιά με
τη φημισμένη αμμουδερή παραλία όπου χρόνος για μπάνιο. Το απόγευμα θα περπατήσουμε
στην παλιά χώρα της Σκύρου κάτω από το φωταγωγημένο μεσαιωνικό κάστρο με την εντελώς
διαφορετική, ρομαντική ατμόσφαιρα του δειλινού! Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Γύρος του νησιού
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στο βόρειο τμήμα της Σκύρου, χαμένο μέσα στα πυκνά
πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Υπέροχο τοπίο που συνδυάζεται με τα παραδοσιακά
άσπρα σπιτάκια και τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά. Στη διαδρομή
μας, θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς
γραφικούς κολπίσκους. Στάση στο παραθαλάσσιο Πεύκο, παραδομένο στην ομορφιά του τόπου
με την γραφική ατμόσφαιρα. Χρόνος για μπάνιο στα μαγευτικά νερά του και χρόνος για γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Από τις κορυφαίες στιγμές του οδοιπορικού
μας η επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά αλογάκια, με τα αναλλοίωτα εδώ και αιώνες χαρακτηριστικά
που τα διαχωρίζουν από τα άλλα “πόνυ” και τα κάνουν από τις πιο σπάνιες φυλές αλόγων που
υπάρχουν στον κόσμο! Από τη Λιναριά θα επιβιβαστούμε στο ferry που θα μας μεταφέρει στην
Κύμη και από εκεί οδικώς επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή συνδυάζει τις επισκέψεις της 3ης και της 4ης μέρας.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή & απεριόριστα ποτά στα δείπνα
Αναχ: 1 Ιουλ., 29 Αυγ. & 6 Σεπ 3 & 4 μέρες με πούλμαν
1/7
29/8
6/9
4 μέρες
3 μέρες
3 μέρες
Δίκλινο
217
179
175
3ο άτομο
174
139
139
3ο άτομο ως 12 ετών
120
100
100
Μονόκλινο
260
215
210

4 μέρες
228
172
120
279

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Κύμη-Σκύρος-Κύμη (οικονομική θέση) • Μεταφορές,
εκδρομές με πούλμαν • Διαμονή στο ανακαινισμένο (2014) SKIROS PALACE 4*• Μπουφέ
πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) στο ξενοδοχείο • Δώρο απεριόριστα ποτά
κατά τη διάρκεια των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα
ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Αρχηγός -συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΤΟ ΔΩΡΟ ΜΑΣ!

Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)

Καλοκαιρινό Πήλιο
& κρουαζιέρα στην Σκιάθος
1η μέρα: Αθήνα - Μακρυνίτσα - Πορταριά - Καλά Νερά - Χόρτο Πηλίου
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση θα φτάσουμε στη Μακρινίτσα
το «μπαλκόνι του Πηλίου» όπου πανοραμικά θα απολαύσουμε την πόλη του Βόλου και τα ασημένια νερά
του Παγασητικού. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο και στη συνέχεια αναχώρηση για την Πορταριά.
Παλιά αρχοντικά, υπέροχοι ξενώνες και βρύσες με γάργαρα νερά συνθέτουν το πανέμορφο τοπίο. Χρόνος για
αγορά τοπικών προϊόντων και εκ νέου αναχώρηση για τα Καλά Νερά Βόλου όπου θα γευματίσουμε σε κάποιο
παραθαλάσσιο εστιατόριο. Άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ, δείπνο.
2η μέρα: Ζαγορά - Άγιος Ιωάννης - Τσαγκαράδα
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα επισκεφτούμε το κεφαλοχώρι της Ζαγοράς η οποία, ίσως, έχει την απόλυτη
γοητεία του πιο αυθεντικά ζωντανού χωριού του Πηλίου. Στάση για καφέ και αναχώρηση για ένα από τα πιο
γνωστά θέρετρα του Πηλίου, τον Άγιο Ιωάννη όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο. Τέλος θα επισκεφτούμε
ακόμα ένα όμορφο χωριό, την Τσαγκαράδα. Παραδοσιακά αρχοντικά στολίζουν τα πετρόχτιστα καλντερίμια της,
αιωνόβια πλατάνια σκεπάζουν την πλατεία της και τρεχούμενα νερά προσφέρουν το ιδανικό θέαμα. Στάση για
φαγητό με αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ, δείπνο.
3η μέρα: Ημερήσια κρουαζιέρα στην Σκιάθο (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το χωριό Πλατανιά όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να
πραγματοποιήσουμε κρουαζιέρα στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, την Σκιάθο. Πρώτη στάση θα
πραγματοποιηθεί στις Κουκουναριές όπου θα θαυμάσουμε την πασίγνωστη παραλία και θα απολαύσουμε
τα καταγάλανα νερά. Στη συνέχεια θα ρίξουμε άγκυρα στο γραφικό παλιό λιμάνι για να επισκεφτούμε την
πόλη της Σκιάθου, την λεγόμενη Χώρα έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο. Σεργιανίζοντας στα στενά σοκάκια
στο παλιό κέντρο της πόλης μπορείτε να θαυμάσετε τα κατάλευκα σπίτια χτισμένα σε τυπικό νησιωτικό στυλ,
διακοσμημένα με φανταχτερά χρώματα και στολισμένα με ανθισμένες μπουκαμβίλιες. Θα δούμε επίσης το
Μπούρτζι, το παλιό κάστρο που κυριαρχεί στο λιμάνι και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κορυφή του
λόφου. Μετά το μεσημεριανό μας φαγητό θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ, δείπνο.
4η μέρα: Ελεύθερη ημέρα
Πρωινό και ημέρα ξεκούρασης. Έτσι, σε ελεύθερο πρόγραμμα μπορεί ο κάθε ένας να απολαύσει τους
υπέροχους χώρους του ξενοδοχείου και το μπάνιο του στην παραλία (από ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ με μεταφορά). Το
βράδυ, δείπνο.
5η μέρα: Μηλιές - Βυζίτσα - Βόλος - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου τις Μηλιές, ένα μέρος αξεπέραστης
φυσικής ομορφιάς το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους κατά την
επανάσταση. Έπειτα θα συναντήσουμε την Βυζίτσα, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μ. και έχει χαρακτηριστεί
διατηρητέο χωριό, ζωντανό μουσείο παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής που εντυπωσιάζει από την
πρώτη στιγμή τους επισκέπτες. Η μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, προσφέρεται για να
απολαύσουμε τον καφέ μας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την πόλη του Βόλου όπου θα απολαύσουμε την
υπέροχη παραλία με τα αναρίθμητα τσιπουράδικα. Μετά το μεσημεριανό μας φαγητό θα αναχωρήσουμε για την
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Τέσσερεις
Αναχ: 16 Μαί., 29 Ιουν., ΛΗΔΑ 2* ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ 3*+ διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ
19 Ιουλ., 25 Αυγ., 12 Σεπ 16/5 & 12/9 29/6, 19/7, 25/8 3* sup στoν Λαύκο του Νότιου Πηλίου ή στο
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο LEDA VILLAGE
Δίκλινο
225 **
289
2* στο Χόρτο Πηλίου • Πρόγευμα και δείπνο
3ο άτομο
175 **
252
στα ξενοδοχεία καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Δωρεάν κρασί για τους ενήλικες και χυμοί
3ο /4ο άτομο ως 6 ετ
95 **
95
για τα παιδιά εντός των γευμάτων (μόνο στο
3ο / 4ο άτομο 7 ως 12 ετ
95 **
215
Leda Village) • Αρχηγός / συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
Μονόκλινο
295 **
325
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α
** Οι τιμές του ΛΗΔΑ ισχύουν για κρατήσεις Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία
που θα γίνουν μέχρι τις 30/6 και για
και χώρους επισκέψεων, το κόστος της
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά θα
κρουαζιέρας στην Σκιάθο αξίας περίπου 35€
προσαυξηθούν κατά 10% περίπου
το άτομο.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή, με πούλμαν

Πάρος, Αντίπαρος
& Κουφονήσι!
Ανακαλύπτοντας ξανά τα κατάλευκα νησιά
1η μέρα: Πειραιάς - Πάρος - Παροικιά - Νάουσα
Πρωινή αναχώρηση από Πειραιά με Blue Star Ferries για Πάρο. Άφιξη στην Παροικιά και περίπατος
προς το ενετικό κάστρο και στην εκκλησία των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην παλιά πόλη.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια φθάνουμε στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή, μοναδικής
αξίας μνημείο για την Βυζαντινή τέχνη στις Κυκλάδες. Χρόνος για γεύμα και μεταφορά στο PORTO
PAROS 4* στη Νάουσα (Κολυμπήθρες). Το απόγευμα περίπατος στη Νάουσα στο υπέροχο λιμανάκι
της. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Μεγάλος γύρος Νησιού - Πεταλούδες
Πρόγευμα μπουφέ και η ολοήμερη εκδρομή μας ξεκινάει με την επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγ.
Αρσενίου (ένα από τα ιστορικότερα της Πάρου) όπου φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου και θα
συνεχίσουμε για την κοιλάδα με τις Πεταλούδες, τον πανέμορφο βιότοπο της ποικιλίας Tiger moth
με τα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. Επόμενος σταθμός μας η Αλυκή και το μουσείο “Σκορπιός”,
έργο του ντόπιου ναυτικού Μπενέτου Σκιαδά. Θα θαυμάσουμε τη συλλογή από εντυπωσιακές
μακέτες πλοίων και στον κήπο του τις μινιατούρες από τα πιο γνωστά μνημεία των Κυκλάδων.
Συνεχίζουμε για τον Δρυό και το παραλιακό Πίσω Λιβάδι, όπου χρόνος για κολύμπι και γεύμα.
Αργότερα θα ανηφορίσουμε στη Μάρπησσα και τις Λεύκες, την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού,
με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Στα Αρχαία Λατομεία στο
Μαράθι θα μάθουμε τι είναι ο λυχνίτης της Πάρου και γιατί από αυτόν κατασκευάστηκαν τα πιο
φημισμένα αγάλματα της Αρχαίας Ελλάδος, όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη,
οι Κόρες της Ακρόπολης, η Νίκη της Σαμοθράκης κ.α. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
3η μέρα: Αντίπαρος
Πρόγευμα μπουφέ και μεταφερόμαστε στο λιμάνι της Πούντας, απ’ όπου με πλοιάριο θα περάσουμε
στην Αντίπαρο. Περιήγηση στα γραφικά πλακόστρωτα με τα λουλουδιασμένα σπίτια και το ενετικό
κάστρο. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στις ανέσεις του Porto Paros. Το απόγευμα ρομαντική
βόλτα στη Νάουσα. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ με ποτά.
4η μέρα: Πάρος (Κουφονήσι) - Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε την παραλία με τα πεντακάθαρα νερά ή
ακόμα μία επίσκεψη στη Νάουσα. Για όσους επιθυμούν προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο
Κουφονήσι, εκεί όπου ο χρόνος δείχνει να έχει καθυστερήσει τόσο ώστε η φυσική ομορφιά και η
παραδοσιακή γοητεία του να έχουν παραμείνει σχεδόν αναλλοίωτα. Το απόγευμα μεταφορά στο
λιμάνι της Παροικιάς για την επιστροφή μας στον Πειραιά.
Σημείωση: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να τροποποιηθεί χωρίς όμως να παραληφθεί
οτιδήποτε από τα περιγραφόμενα.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
& απεριόριστα ποτά στα δείπνα
Αναχ: 31 Αυγ. 6 & 13 Σεπ., 4 μέρες με πλοίο
Δίκλινο βουνό κεντρικό
Δίκλινο πισίνα/πλάγια θάλασσα
Δίκλινο θάλασσα κεντρικό
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο βουνό κεντρικό
Μονόκλινο πισίνα/πλάγια θάλασσα

31/8
289
299
310
245
115
205
375
410

6/9 & 13/9
265
278
289
230
115
195
330
370

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά-Πάρο-Πειραιά οικονομικής θέσης με Blue Star Ferries •
Τα εισιτήρια του πλοίου για την εκδρομή στην Αντίπαρο από/προς Πούντα • Μεταφορές, εκδρομές με τοπικό
κλιματιζόμενο πούλμαν ως πρόγραμμα • Διαμονή στο PORTO PAROS 4* στις Κολυμπήθρες Νάουσας •
Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δώρο απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια
των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post
mix) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Περιορισμένος αριθμός δωματίων

Τα αυθεντικά

Ζαγοροχώρια Κεφαλονιά & Ιθάκη

Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου, στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “Αθηνά” 4*
Στο διαφορετικό μας αυτό οδοιπορικό, επιλέξαμε για διαμονή το μαγικό περιβάλλον ενός αυθεντικού
χωριού των Ζαγορίων, την Ελάτη. Το πετρόχτιστο “Αθηνά” προσφέρει μοναδική φιλοξενία, αρχοντική
ατμόσφαιρα, εκπληκτική θέα και σπιτικές αγνές γεύσεις. Ελάτε να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις
σε περιοχές που πραγματικά καθηλώνουν με την φυσική τους ομορφιά και την ιδιαίτερη κουλτούρα.
1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη
Ζαγορίου
Αναχώρηση από Αθήνα 07.30 μέσω της γέφυρας
Ρίου. Στάση στο Αντίρριο για επίσκεψη στο μουσείο
δημιουργίας της γέφυρας και συνεχίζουμε για το
παραθαλάσσιο Μενίδι όπου χρόνος για γεύμα.
Λίγο έξω από τα Γιάννενα επίσκεψη στο Μουσείο
Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα
ομοιώματα. Άφιξη και εγκατάσταση στο εκπληκτικό
ΑΘΗΝΑ 4* στην Ελάτη Ζαγορίου. Δείπνο με τοπικά
προϊόντα.
2η μέρα: Κήποι - Τσεπέλοβο - Στάνη Σαρακατσανέων
- Καταρράκτες Ηλιοχωρίου - Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε για
τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και του
Καλογήρου, τους Κήπους με τα περίφημα αρχοντικά.
Αργότερα περίπατος στο κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο και
συνεχίζουμε για το υπαίθριο μουσείο “Σαρακατσάνικη
Στάνη” λίγο μετά το Σκαμνέλι. Θα εντυπωσιαστούμε
από τον χώρο και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια
που αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον παλαιό
τρόπο ζωής τους. Προορισμός μας οι καταρράκτες του
Ηλιοχωρίου, ένα από τα πιο όμορφα μέρη στην Βόρεια
Πίνδο με τρεις καταρράκτες να σχηματίζουν 2 μεγάλες
καταπράσινες βάθρες, μέσα σε παρθένο δάσος.
Νιώστε τον ήχο να σας απομονώνει από οποιοδήποτε
προβληματισμό, ενώ οι αποχρώσεις του πράσινου που
εκπέμπει η λίμνη πραγματικά ξεκουράζουν την όραση
και την ψυχή. Χρόνος για γεύμα στο αμφιθεατρικό
Ηλιοχώρι και επιστρέφοντας στάση για καφέ στο
πανέμορφο Καπέσοβο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Οξιά Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για να
δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο
του κόσμου (Guiness 1997) από την εκκλησία της
Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε πολλά παραδοσιακά
ηπειρώτικα αρχοντικά και το βιωματικό σχολείο.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή,
5 μέρες με πούλμαν

Στην περιοχή θα δούμε επίσης το Πέτρινο Δάσος
και από την Οξιά, μία ακόμα, διαφορετική οπτική
του φαραγγιού. Κατευθυνόμαστε για την πόλη των
Ιωαννίνων για να περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο
και το εκπληκτικό (2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας
(έξοδα ατομικά). Για όσους επιθυμούν, πέρασμα με
τα βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο νησάκι της λίμνης
με τον γραφικό οικισμό και το σπίτι-μουσείο του
Αλή Πασά. Χρόνος για γεύμα και επόμενος σταθμός,
πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, θα είναι οι
Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το μνημείο του
ολοκαυτώματος του 1943. Επιστροφή και δείπνο.
4η μέρα: Νεροτριβή Ντέλα - Καλπάκι - Πηγές Βελλά
- Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
Πρόγευμα και διερχόμενοι τα Κάτω Πεδινά, θα
επισκεφθούμε την παραδοσιακή “Νεροτριβή του
Ντέλα” που λειτουργεί πλήρως μέχρι και σήμερα !
Συνεχίζουμε για το πολεμικό μουσείο του Καλπακίου
με μοναδικά εκθέματα από τη βαριά ιστορία της
περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και μετά για τις ειδυλλιακές
πηγές Βελλά, φανταστικό σημείο για να απολαύσουμε
ήρεμα έναν ωραίο καφέ. Επόμενος σταθμός μας η
Μονή Μολυβδοσκέπαστης, ο ακοίμητος φρουρός
της Ορθοδοξίας δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.
Χρόνος για περίπατο και γεύμα στην αμφιθεατρική
Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και ομορφιά δίπλα
στον Αώο ποταμό. Μέσω καταπληκτικής διαδρομής
κατευθυνόμαστε για απογευματινό καφέ στο
Μεγάλο Πάπιγκο τα πιο γραφικό ίσως από όλα τα
Ζαγοροχώρια! Επιστροφή και δείπνο.
5η μέρα: Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε μέσω εξαιρετικής
διαδρομής για το πανέμορφο τοπίο της τεχνητή
λίμνης των πηγών του Αώου. Επίσκεψη στο γειτονικό
Μέτσοβο για προσκύνημα στην Αγία Παρασκευή και
γνωριμία με την Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά).
Μέσω Καλαμπάκας επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
το ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ στην Ελάτη Ζαγορίου

Αναχ: 27 Απρ., 24 Μαί., 21 Ιουν., 12 Ιουλ.,
16 Αυγ., 6 & 20 Σεπ., 11 & 25 Οκτ.
Δίκλινο
285
3ο άτομο
245
Μονόκλινο
385
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ
4* στην Ελάτη Ζαγορίου • Πρωινό και δείπνο με τοπικά προϊόντα καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
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Μύρτος, Κεφαλλονιά

1η μέρα: Αθήνα - Κυλλήνη - Κεφαλονιά
Αναχώρηση νωρίς το πρωί Αθήνα με
ενδιάμεση στάση στην Ακράτα. Επιβίβαση στο
πλοίο της γραμμής και άφιξη στο λιμάνι του
Πόρου. Χρόνος για φαγητό. Συνεχίζουμε για το
γραφικό χωριό Μεταξάτα, όπου εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη
στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο
Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό. Μπορείτε
να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα
εμπορικά καταστήματα και να χαλαρώσετε στα
όμορφα ταβερνάκια.
2η μέρα: Γύρος νησιού
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γύρο του
νησιού. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό
σπήλαιο της Δρογκαράτης , την όμορφη
κωμόπολη της Σάμης και το απαράμιλλης
ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης.
Επόμενος σταθμός μας το γραφικό παραλιακό
χωριό της Αγ.Ευφημίας όπου χρόνοςς για
μπάνιο και γεύμα. Ακολουθεί η γοητευτική
διαδρομή προς το βόρειο τμήμα του νησιού
για να καταλήξουμε στον παραδοσιακό και
κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Στον
δρόμο του γυρισμού θα δούμε την ιστορική
χερσόνησο της Άσσου με το ενετικό κάστρο
και θα φωτογραφίσουμε την ξακουστή
παραλία του Μύρτου με τα γαλαζοπράσινα
νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προαιρετική επίσκεψη στο Αργοστόλι για
βόλτα και φαγητό.
3η μέρα: Αγ.Γεώργιος - Αγ.Γεράσιμος - Σκάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση πρωί για το κάστρο
του Αγ. Γεωργίου, πρώτη πρωτεύουσα του
νησιού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι του Αγ.Γερασίμου, πολιούχου και
προστάτη του νησιού-προσκύνημα στο ιερό

Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας ο τοπικός
συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε
τα τοπικά κρασιά (Ρομπόλα). Συνεχίζουμε για
την όμορφη Σκάλα, παραθαλάσσιο χωριό με
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη όπου χρόνος για
μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα επίσκεψη στο Αργοστόλι για
βόλτα και φαγητό.
4η μέρα: προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη
Πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στην
πατρίδα του Οδυσσέα, την γειτονική μας
Ιθάκη Αναχώρηση από το λιμάνι της Σάμης
προς τον Πισαετό . Πρώτος μας σταθμός
η πρωτεύουσα, το πανέμορφο Βαθύ. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο Σταυρό, όπου υπάρχει
η παλαιότερη προτομή του Οδυσσέα από
το γλύπτη Καστριώτη και η εκκλησία του
Σωτήρος. Στη συνέχεια περνώντας από το
παραθαλάσσιο χωριό Φρίκες, θα καταλήξουμε
στον παραδοσιακό οικισμό Κιόνι. χρόνος για
μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή από το λιμάνι
του Πισαετού για Κεφαλονιά.
5η μέρα: Λειβαθού - Καταβόθρες - Κυλλήνη
- Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στην
περιοχή της Λειβαθούς. Διασχίζουμε τα
γραφικά χωριά Κουρκουμελάτα & Καλιγάτα
και συνεχίζουμε για το γύρο της Λάσσης. Θα
δούμε τις πανέμορφες παραλίες του Πλατύ
και Μακρύ Γιαλού και ολοκληρώνοντας την
περιήγηση μας στο νότιο τμήμα του νησιού
θα επισκεφθούμε το μοναδικό γεωλογικό
φαινόμενο Καταβόθρες. Αποχαιρετάμε την
Κεφαλονιά και αναχωρούμε για Αθήνα από το
λιμάνι του Πόρου.

APOLLON PALACE HOTEL KEFALONIA

Ένα φιλόξενο οικογενειακό και πεντακάθαρο ξενοδοχείο στα Μεταξάτα, δίπλα στα
Κουρκουμελάτα, με εντυπωσιακούς κήπους, πολύχρωμες βουκαμβίλιες, και παραδοσιακά
σπίτια. Φιλική εξυπηρέτηση, άνετοι κοινόχρηστοι χώροι & πισίνα με υδρομασάζ, Τα δωμάτια
διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, μπαλκόνι, ψυγείο, τηλεόραση, σεσουάρ για τα μαλλιά.

Τιμή κατ’άτομο με πρωϊνό, με πούλμαν, 5μέρες
Αναχ: 30 Ιουν. & 7, 14, 21, 28 Ιουλ. & 4, 14, 19, 25 Αυγ. & 1, 8 Σεπ.
30/6, 7/7, 14/7, 21/7,
4/8, 14/8, 19/8, 25/8
28/7, 1/9, 8/9
Δίκλινο
248
268
3ο άτομο
215
224
Μονόκλινο
310
340
Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για κρατήσεις που θα
γίνουν μέχρι τις 10 Μαίου. Μετά θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια από το λιμάνι της Κυλλήνης, προς Κεφαλονιά, με επιστροφή • Διαμονή στο ξενοδοχείο
APOLLON PALACE 2* sup στα Μεταξάτα • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Κεφαλλονίτης αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

στη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ & τη ΘΡΑΚΗ

Συγκλονιστική ομορφιά & αρχέγονη φύση!!!

TOP ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06:30) με ενδιάμεσες στάσεις
για την Κομοτηνή. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση
στο κεντρικό ξενοδοχείο ANATOLIA 3* sup. Για όσους
επιθυμούν, περίπατος πεζή. Δείπνο.
2η μέρα: Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη
Καμαριώτισσα - Χώρα
Μπουφέ πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για
τη Σαμοθράκη. Η Χώρα απέχει έξι χλμ. από το λιμάνι.
Την κοσμούν πλακόστρωτες πλατείες, περιποιημένα
καταστήματα, απόκρυφα καλντερίμια και επιβλητικά
απομεινάρια από τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου. Τα
δίπατα σπίτια εντυπωσιάζουν. Ιδίως τα εκλεκτά δείγματα των
“αϊτσένιων” οικιών, δηλαδή αυτών με την επίπεδη χωματένια
στέγη. Επόμενη στάση μας είναι η Καμαριώτισσα. Γραφικό
επίνειο, που οφείλει την ονομασία της στο εικόνισμα της
Παναγίας από τις Καμάρες, που φυλάσσεται στην ομώνυμη
εκκλησία. Το μεγάλο λιμάνι της Σαμοθράκης και παράλληλα
κόμβος από όπου ξεκινούν οι βασικές οδικές αρτηρίες για
τις δύο πλευρές του νησιού. H Καμαριώτισσα είναι κατά την
καλοκαιρινή περίοδο κέντρο του κοσμοπολίτικου νησιού
και αποκαλείται το μαργαριτάρι του βόρειου Αιγαίου.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο ΝΙΚΙ ΒEACH 3*. Το βράδυ
δείπνο σε τοπική ταβέρνα στoν Προφήτη Ηλία με το περίφημο
κατσικάκι Σαμοθράκης.
Σαμοθράκη

3η μέρα: Σαμοθράκη - Αρχαιολογικός Χώρος - Βάθρες - Θέρμα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τις άλλες αναρίθμητες
ομορφιές του νησιού. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται το
Μυστηριακό Περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου
(περιπατητική εκδρομή), οι Βάθρες της Γριάς, οι Πύργοι
των Γκατελούζι. Γεύμα σε τοπική ταβέρνα στα Θέρμα για να
δοκιμάσουμε τοπικές γεύσεις (καβουρμάς, αρνάκι γεμιστό
κ.α.). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και μπάνιο.
4η μέρα: Ημέρα ελεύθερη (προαιρετική κρουαζιέρα)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση και μπάνιο.
Για όσους επιθυμούν, προαιρετική κρουαζιέρα (έξοδα
ατομικά) με το πλοιάριο που φεύγει στις 12:00 από τις
Θέρμες για τον περίπλου του νησιού. Θα δούμε παραλίες
οδικώς απροσπέλαστες και θα κολυμπήσουμε σε μαγευτικά
πεντακάθαρα νερά. Επιστροφή στις 18:00. Το βράδυ δείπνο
σε τοπική ταβέρνα.
5η μέρα: Σαμοθράκη - Αλεξανδρούπολη - Βιστωνίδα - Πόρτο
Λάγος - Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι το
μεσημέρι. Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο, χρόνος για
γεύμα και επιβίβαση στο πλοίο που θα μας μεταφέρει στην
Αλεξανδρούπολη. Άφιξη κατευθυνόμαστε για τις εκπληκτικές
λιμνοθάλασσες της Ροδόπης και το παραθαλάσσιο Φανάρι,

θα βρεθούμε στο μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο
Λάγος με τον μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου &
της Παναγίας Παντάνασσας μέσα στη λίμνη Βιστωνίδα. Εδώ
συνήθως βλέπουμε και πολλά σπάνια είδη πουλιών καθότι
η περιοχή προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar.
Άφιξη στην Ξάνθη και τακτοποίηση στο σύγχρονο ξενοδοχείο
Ζ PALACE 5*. Δείπνο.
6η μέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Απολαυστικό μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για
την πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη της Καβάλας με τη
χαρακτηριστική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Εδώ δεσπόζουν
το υδραγωγείο, το Δημαρχείο, τα καπνομάγαζα, το Βήμα
του Αποστόλου Παύλου, οπωσδήποτε τα κάστρα αλλά και
το Ιμαρέτ, το σπίτι του Μοχάμεντ Αλί, ο έφιππος ανδριάντας
του, καθώς και ο μικρός Φάρος δίπλα στο ναό της Παναγίας.
Χρόνος για καφέ και ακολουθούμε τον δρόμο της επιστροφής
προς την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
Σημειώσεις:
Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα
με την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα
αναγραφόμενα. Επίσης οι διανυκτερεύσεις της Κομοτηνής
και της Ξάνθης δύναται να πραγματοποιηθουν στην
Αλεξανδρούπολη ή και στην Καβάλα.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

Z PALACE HOTEL 5*

Αναχ: 21 Ιουλ., 18 Αυγ. , 2 & 22 Σεπ., 6 μέρες με πούλμαν

Καβάλα

21/7 & 22/9

18/8 & 2/9

Δίκλινο

389

399

3ο άτομο

345

350

3ο άτομο ως 12 ετών

335

340

Μονόκλινο

455

465

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα στο Niki Beach: € 10 το δωμάτιο τη νύχτα.
Σημείωση: Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου
Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη • Μία (1) διανυκτέρευση στο ANATOLIA
HOTEL 3* sup στην Κομοτηνή, τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαμοθράκη
και μία (1) διανυκτέρευση στο Z PALACE HOTEL 5* στην Ξάνθη • Ημιδιατροφή καθημερινά ως
ακολούθως: Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο (σερβιριστό) στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, πρωινό
στο NIKI BEACH ένα γεύμα & δύο δείπνα σε τοπικά εστιατόρια της Σαμοθράκης • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
79

ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Εμπειρία παραδείσου στις ..
Σεϋχέλλες του Ευβοϊκού!

Σύμφωνα με τη μυθολογία, τα Λιχαδονήσια
σχηματίστηκαν από το σώμα του Λίχα. Η
Διηάνειρα, γυναίκα του Ηρακλή νομίζοντας ότι
την απατά, του έστειλε με το Λίχα ένα χιτώνα
νομίζοντας ότι θα τον επαναφέρει. Ο Ηρακλής
όμως όταν φόρεσε το χιτώνα άρχισε να υποφέρει
από φρικτούς πόνους και εξαγριωμένος άρπαξε
το Λίχα και τον εκσφενδόνισε στη θάλασσα.
Από τα μέλη του σώματος του σχηματίστηκαν
τα Λιχαδονήσια. Επίσης λέγεται ότι η Μεγάλη
Στρογγυλή είναι το κεφάλι του.
Αναχωρήσεις: Ιούλιος: 15, 29
Σεπτέμβριος: 9
Αναχώρηση ώρα 07.00 από Σύνταγμα για μία μοναδική
εμπειρία, το ταξίδι στα Λιχαδονήσια, τα μικρά νησάκια
μέσα στο πράσινο, τα τυρκουάζ νερά και την ξανθιά άμμο
που μοιάζουν να έχουν ξεπεταχτεί από κάποια cart postal
του Ινδικού ή της Καραϊβικής! Ο κρυμμένος αυτός μικρός
θησαυρός βρίσκεται καλά κρυμμένος στα βορειοδυτικά
της Εύβοιας, ανάμεσα στον Μαλιακό και στον Ευβοϊκό
κόλπο στην προέκταση του αρχαίου ακρωτηρίου Κήναιο
απέναντι από τα Καμένα Βούρλα. Από εκεί (Καμ.Βούρλα)
θα πάρουμε το καραβάκι για τον γύρο στα νησάκια με
ξενάγηση και θα καταλήξουμε σε ωραία οργανωμένη
παραλία για μπάνιο, φαγητό και απόλαυση. Το απόγευμα
στην επιστροφή μας, θα ..τιμήσουμε τους λουκουμάδες
στα καμένα Βούρλα και γεμάτοι από ωραίες εικόνες
επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο του πλοιάριου για τα Λιχαδονήσια
• Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία
• Συνοδός του γραφείου μας καθ’όλη τη διάρκεια της
εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτομο: € 43 (ελάχιστη συμμετοχή 40 άτομα)
κόστος κατ’ άτομο: € 49 (ελάχιστη συμμετοχή 30 άτομα)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αναχώρηση: 6 Οκτωβρίου
Αναχώρηση ώρα 08.00 από το Σύνταγμα, για το λιμάνι του Λαυρίου.
Επιβίβαση σε καραβάκι για τη Μακρόνησο, τον άλλοτε τόπο
εξορίας Τούρκων αιχμαλώτων πολέμου (1912 - 1913) και κατόπιν
τόπο προσωρινής διαμονής προσφύγων της Μικρασιατικής
καταστροφής.
Περισσότερο γνωστή είναι όμως από τη χρήση της κατά τη
διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου και μετά ως στρατόπεδο
συγκεντρώσεως “εθνικής αναμόρφωσης”. Χιλιάδες άνθρωποι
πέρασαν από εδώ από το 1947, είτε ως πολιτικοί κρατούμενοι
είτε ως λιποτάκτες στρατιώτες είτε επειδή ήταν “ύποπτων
φρονημάτων”. Οι εγκαταστάσεις έκλεισαν οριστικά το 1951-1952.
Στα νεώτερα χρόνια, το νησί χαρακτηρίσθηκε με απόφαση
της τότε Υπουργού Μελίνας Μερκούρη, ως μνημείο της
εποχής του Εμφυλίου Πολέμου και προστατεύεται από κάθε
είδους παρεμβάσεις. Μετά την ξενάγηση μας στον χώρο, θα
επιστρέψουμε στο Λαύριο όπου θα επισκεφθούμε έναν από τους
πιο αρχαίους οικισμούς της Αττικής, το Θορικό.
Εδώ συναντάμε εργαστήρια με πλυντήρια μεταλλεύματος,
στοές εξόρυξης και μεταλλευτικά φρεάτια, πύργους για την
αποθήκευση και τη φύλαξη των μεταλλευμάτων, μάρτυρες
έντονης δραστηριότητας στην εξόρυξη μεταλλευμάτων, κυρίως
αργύρου και μολύβδου, μιας δραστηριότητας που συνεχίσθηκε
για πολλούς αιώνες.
Επίσκεψη στο θέατρό του και ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Αργότερα, γνωριμία με τις νεώτερες εγκαταστάσεις της Γαλλικής
Εταιρείας Σερπιέρη, σημερινό “Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου”. Επιστροφή στην Αθήνα το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές από/προς Αθήνα/Λαύριο
με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο για το καραβάκι
προς και από Μακρόνησο / Λαύριο.
• Το εισιτήριο εισόδου
στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο Λαύριο
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• ΦΠΑ

κόστος κατ’ άτομο: €59

ΑΙΓΙΝΑ
Απόδραση στο μαγικό νησί της
Αφαίας και γιορτή φιστικιού!
Αναχωρήσεις: Σεπτέμβριος: 15
Αναχώρηση ώρα 07.00 από Σύνταγμα, για Πειραιά. Επιβίβαση στο
φεριμπότ και μετά από σύντομο ταξίδι (07.45 - 09.00) άφιξη στην
Αίγινα, την 1η προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδας (1828-1830).
Στο λιμάνι, μας καλωσορίζει το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου του
Θαλασσινού και τα επιβλητικά νεοκλασικά, βαμμένα με έντονα
χρώματα που δίνουν αμέσως το στίγμα του νησιού. Οι επισκέψεις
μας αρχίζουν από τον αρχαιολογικό χώρο δίπλα στο λιμάνι, στο
λόφο της Κολώνας, απομεινάρι του Ναού του Απόλλωνα Δελφινίου
(έξοδα ατομικά) και το Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά)
όπου εκτίθενται σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στο χώρο.
Συνεχίζουμε στα βόρεια, για τα Πλακάκια, όπου βρίσκεται το
Μουσείο Χρήστου Καπράλου, καθώς και τα σπίτια του Νίκου
Καζαντζάκη, του ζωγράφου Τάκη Καλμούχου και των Γιάννη
Μόραλη και Νίκου Νικολάου.
Διασχίζοντας τη Σουβάλα, φθάνουμε στο ναό της Αφαίας.
Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (έξοδα ατομικά) και μετά στη
γυναικεία μονή του Αγίου Νεκταρίου. Θα δούμε τον τάφο στην αυλή
όπως και το κελί του Αγίου, στο οποίο φυλάσσονται προσωπικά του
αντικείμενα. Προσκύνημα στον επιβλητικό Ναό, που εντυπωσιάζει
με το μέγεθος, τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Απέναντι, ο
λόφος της ερειπωμένης Παλιοχώρας, που ήταν ο κυρίως οικισμός
της Αίγινας επί 1000 χρόνια.
Θα γευματίσουμε στην Αγία Μαρίνα και μετά περνώντας μέσα
από εκτάσεις με καλλιέργειες φιστικιών (η κύρια ασχολία του
νησιού), θα καταλήξουμε στην πόλη της Αίγινας για καφέ και για
να περιπλανηθούμε στους δρόμους με τα νεοκλασικά κτήρια και να
θαυμάσουμε αξιοθέατα όπως τη Μητρόπολη, την εκκλησία του Αγ.
Διονυσίου (στην αυλή της οποίας είναι το Εϋνάρδειο σχολείο), την
Σχολή των Δασκάλων του περασμένου αιώνα, όπου ορκίστηκε η
πρώτη Ελληνική κυβέρνηση μετά την Επανάσταση του 1821.
Ακόμα τη βιβλιοθήκη και λίγο μετά το Καποδιστριακό Κυβερνείο,
στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο Νομισματοκοπείο, τον
Πύργο του Μαρκέλλου, έναν ενετικό πύργο -παρατηρητήριο από
τα τέλη του 17ου αι. όπου σήμερα στεγάζονται το Καποδιστριακό
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Αίγινας.
Μόνιππες άμαξες βρίσκονται παρατεταγμένες κοντά στο λιμάνι,
έτοιμες να μας οδηγήσουν σε μια γραφική βόλτα δίπλα στη
θάλασσα. Αργά το απόγευμα θα πάρουμε το φεριμπότ για Πειραιά
και μετά επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Τα εισιτήρια του πλοίου προς και από Αίγινα
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτομο: € 68

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ
εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
στον “ομφαλό” της Γής!
Αναχωρήσεις: Σεπτέμβριος: 29
Σε αυτή τη σύντομη επίσκεψη στους Δελφούς, διαλεγμένους
από θεούς και ανθρώπους για Κέντρο του Αρχαίου
Κόσμου, («ομφαλός» της γης), όπου λειτουργούσε το
φημισμένο δελφικό ιερό και το πιο διάσημο μαντείο, θα
έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το σημαντικό ρόλο
του Απολλώνειου μαντείου σε πολιτικό, θρησκευτικό και
κοινωνικό επίπεδο. Θα εκτιμήσουμε τη συμβολή του στην
εξημέρωση των ηθών με την εισαγωγή της κάθαρσης και της
δικαιοσύνης και στην επιβολή ηθικής τάξης και αρμονίας
στον κόσμο και θα του αναγνωρίσουμε πρωτεύοντα ρόλο
στην ανάπτυξη του πολιτισμού, χωρίς να αγνοήσουμε τον
καθοριστικό ρόλο του στην εξάπλωση του Ελληνισμού με
τον αποικισμό. Και δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε
στην προσπάθεια των ένθερμων υποστηρικτών Άγγελου
Σικελιανού και Εύας Πάλμερ για την αναβίωση της
Δελφικής Ιδέας, που αποσκοπούσε στη συναδέλφωση
όλης της ανθρωπότητας μέσα από τον ποιητικό λόγο και
το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, στον «ομφαλό» της Γης, τους
Δελφούς.
Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγμα. Άφιξη στους
Δελφούς με ενδιάμεση στάση για καφέ. Στους Δελφούς θα
επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο (έξοδα
ατομικά) και θα θαυμάσουμε το υποβλητικό φυσικό τοπίο,
ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας, που σχηματίζεται
ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους, τις Φαιδριάδες, με
έντονες αντιθέσεις (υψόμετρο 500-700 μ.).
Μέσα από τα θαυμαστά ευρήματα των ανασκαφών που
εκτίθενται στο Μουσείο (αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα
και έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών στο
ιερό, μάρτυρες πλούσιας καλλιτεχνικής δράσης), θα
προσπαθήσουμε να αναπλάσουμε με τη φαντασία μας την
αλλοτινή μορφή του Αρχαιολογικού χώρου, διερευνώντας
συγχρόνως την τοπογραφία και τα μνημεία.
Στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα σε ταβέρνα στην Ιτέα. Μετά
το γεύμα, επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη
Λειβαδιά για καφέ.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε εστιατόριο στην Ιτέα
• Φ.Π.Α.
* Σημαντικό! Στην ανωτέρω ημερομηνία, η είσοδος στους
χώρους και το μουσείο είναι δωρεάν!

κόστος κατ’άτομο: € 39

Μαζί μας...
και στο θέατρο της Επιδαύρου!
Παρόντες πλέον σε όλες (8) τις υπέροχες παραστάσεις για τις οποίες εξασφαλίσαμε εισιτήρια.
Επιλέξαμε πούλμαν και συνοδούς κατάλληλους και για το “κλείσιμο” της βραδιάς ένα από τα καλύτερα
εστιατόρια της περιοχής για ελαφρύ δείπνο πριν την επιστροφή μας στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις:
Σαβ. 30 Ιουνίου • Αχαρνής του Αριστοφάνη
Η τρίτη κωμωδία του μεγάλου σατιρικού ποιητή Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και την απολαυστική ερμηνεία των:
Πέτρου Φιλιππίδη, Παύλου Χαϊκάλη, Κώστα Κόκλα, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Τάκη Παπαματθαίου κ.α.
Σαβ. 7 Ιουλίου • Αγαμέμνων του Αισχύλου
Το πρώτο έργο της τριλογίας της Ορέστειας αφηγείται την επιστροφή του βασιλιά Αγαμέμνονα στο Άργος, μετά το τέλος του
Τρωικού Πολέμου. Σκηνοθεσία: Τσέζαρις Γκραουζίνις. Πρωταγωνιστούν: Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Στάνκογλου..
Σαβ. 14 Ιουλίου • Πλούτος του Αριστοφάνη
Ο Πλούτος είναι η τελευταία σωζόμενη κωμωδία του μεγάλου αττικού κωμωδιογράφου για τον πιο ισχυρό «Θεό» του πλανήτη.
Με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (Πλούτος) και πλειάδα ηθοποιών σε σκηνοθεσία: Νικίτα Μιλιβόγεβιτς,
Συμμετέχει 9μελής χορός-μουσικών από την Κρατική Ορχήστρα Βελιγραδίου.
Σαβ. 21 Ιουλίου • Ηλέκτρα του Σοφοκλή
Γραμμένη στη σκιά του Πελοποννησιακού πολέμου, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή είναι από τα πιο “δυνατά” έργα του ποιητή.
Εθνικό Θέατρο - Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου
Σαβ. 28 Ιουλίου • Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη
Ο Ευριπίδης είναι ταραγμένος, γιατί οι γυναίκες, που σήμερα τελούν την μεγάλη τους γιορτή, τα Θεσμοφόρια, είναι αποφασισμένες να
τον τιμωρήσουν, επειδή τις δυσφημίζει στα έργα του!!! Συμπαραγωγή των: Α.Μ.Τέχνη Χώρος - ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
Σαβ. 4 Αυγούστου • Ορέστης του Ευριπίδη
Γιάννης Αναστασάκης - ΚΘΒΕ. Ο Ευριπίδης γράφει μια τραγωδία για να ξεγυμνώσει την ανθρώπινη ψυχή. Κι όταν συμβεί αυτή η
τρομακτική αποκάλυψη, το μόνο που μένει είναι ο από μηχανής θεός, που έρχεται, όπως πάντα, δίχως να τον περιμένει κανείς.
Σαβ. 11 Αυγούστου • Βάτραχοι του Αριστοφάνη
Στους Βατράχους ο Αριστοφάνης ξεδιπλώνει στην ορχήστρα μια φαντασμαγορική νέκυια, σαν άλλος Οδυσσέας που αναζητά τον
δρόμο για την ουτοπική Ιθάκη του. Σκηνοθετεί ο Κώστας Φιλίππογλου. Εμφανίζονται: Λάκης Λαζόπουλος, Σοφία Φιλιππίδου,
Δημήτρης Πιατάς, Αντώνης Καφετζόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Στεφόπουλος και πολλοί πολλοί ακόμα!
Σαβ. 18 Αυγούστου • Οιδίπους επί Κολωνώ του Σοφοκλή
Το Φεστιβάλ Επιδαύρου “κλείνει” φέτος με την τελευταία τραγωδία του Σοφοκλή. Στο τέλος της ζωής του, ο Οιδίποδας καταφεύγει
στο ιερό της Αθηνάς στον Κολωνό. Ένας διαλογισμός πάνω στο ανθρώπινο πεπρωμένο και, ταυτόχρονα, ένας ύμνος στην Αθήνα,
την αγαπημένη του πόλη. Μία συνεργασία του Φεστιβάλ με το INDA (Ινστιτούτο Αρχαίου Δράματος του Φεστιβάλ Συρακουσών)
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κόκκος
Αναχώρηση ώρα 16:30 από Σύνταγμα, μέσω Ισθμού Κορίνθου. Διερχόμεθα τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, τον καταπράσινο Κόρφο και
φθάνουμε στην Επίδαυρο και στο Αρχαίο Θέατρο. Παρακολούθηση της παράστασης και στη συνέχεια ελαφρύ δείπνο σε επιλεγμένο
εστιατόριο στο Λυγουριό. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.

κόστος κατ' άτομο
Άνω διάζωμα

Ζώνη Β

Ζώνη Α

VIP

€ 49

€ 62

€ 82

€ 89

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήριο παράστασης στο Άνω Διάζωμα ή στην αντίστοιχη με τις τιμές ζώνη
• Ελαφρύ δείπνο (3 πιάτων με επιλογή στο κυρίως) σε εστιατόριο στο Λυγουριό • Συνοδός του γραφείου μας • Φ.Π.Α.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν
εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο
ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος
του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/
εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 339/1996. Στους Γενικούς Όρους
Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες
(προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα,
επισκέψεις κλπ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε
το ισχύον πρόγραμμα και το σχετικό τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το
διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, αριθμό MH.T.E
0206E60000440600, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου
των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι
διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, ή
λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με
τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό
χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε
ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν
για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των
ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως,
και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με
αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο
διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον
της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς,
μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο,
εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες
Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής
της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και
τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την
εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την
αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου
της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον Τουριστικό Οργανισμό μας
να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους
ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια
ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό
γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Στις οργανωμένες
αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες
αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της
εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγου/συνοδου
κατά την διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού λόγω έκτακτων περιστάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η
συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει
καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των
ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, την
ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Ο
Τουριστικός Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα
αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή
του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης,
λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων, περιορισμένου αριθμού
συμμετεχόντων, κτλ. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 10%
της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή
του και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το
δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις
σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά
περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια
μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο
δωμάτιο /καμπίνα). Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος
ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις
τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις,
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καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων,
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας
τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός,
δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων
(charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους
λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις
που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού
ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών
του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα,
ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω
γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών
υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων,
τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών,
τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω
περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν
ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί
και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή
υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως
στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει
αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από
το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα
σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας
δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη
εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον
πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις
εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή
εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην
κατ΄ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού,
απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών
κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα
15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα της εκδρομής. Εφόσον ο
αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο
ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να
τούς επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν
αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισμό μας είτε
διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι
οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς.
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του
νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη
κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του
ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους
συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα
την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να
επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει,
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να
βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο
ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία
και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση
σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί
από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα
οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο
μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν
στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε
περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει
θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση,
ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την
αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο
του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η
όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή
εφ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία
κλπ) αποδέχονται τις αλλαγές. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να
επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η
ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι
δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης
θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών

όρους ακύρωσης.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των
καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας,
είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των
ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των
περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι,
στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00
της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να
αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων
δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς
τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα
της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως
σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων ο
Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και
θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας να φέρει ουδεμία
περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις
δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές
του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση <μέσω
της πόλης>, <θα δούμε>, <θα θαυμάσουμε>, στις εκδρομές, δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης
δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου - κτηρίου αντιστοίχως. Η χρονική
διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες,
υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική
διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας, δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για
τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης
αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης. Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε
συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ κινητά τηλέφωνα, μηχανές κλπ) σε οποιονδήποτε χώρο
είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής
πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί μετά το έτος 2006. Το
διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής
καθορίζεται από τις χώρες προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου
νέες, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται
για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει
κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση
αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν
ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι
δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική
υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων
διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι
στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου
να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα
διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα
που ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας
εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών
τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη
των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της
φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς
πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι
δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους συνοδούς επικυρωμένη
εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να
παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες
τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για
τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών
δεδομένων, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο ίδιος ο
ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά
γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς έκαστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα
φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Ο Οργανισμός
μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο
έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου
συμβάντος ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον
παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής
του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε
εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών
του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού.

Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Επίσης
είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση
ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση
αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία
τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος
της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων
ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις: έξοδα επαναπατρισμού μόνον από
ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω
καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην
Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην
εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για
οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχημα, μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα,
μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο. Ο αριθμός
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο
λογιστήριο του Οργανισμού μας. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα
για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. Διευκρινίζεται ότι η ταξιδιωτική
ασφάλιση είναι προαιρετική και ότι τα προγράμματα που προσφέρει ο Οργανισμός μας προς τους
πελάτες είναι πρόσθετα των υποχρεώσεων του. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα μια
πρόσθετη ατομική ιδιωτική ασφάλιση στους ταξιδιώτες με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν,
για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κλπ, δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν
τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος
ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας
εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες
διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται
μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον
έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά
και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης, ότι οι
αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις
υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των
υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία
και ως εκ τουτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε
φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA. •
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο
μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση
της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 των Γενικών
όρων συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική
στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί
τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκτός των
“μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία. • Έως και 30 ημέρες πριν από την
αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτομο, για
διαχειριστικά έξοδα. • 29 έως 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα
και το 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού για ταξίδια στο εξωτερικό. • 13 έως 07 ημέρες πριν
την αναχώρηση : 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 06 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι
και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • Για τις
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της
κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα. • Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια
ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών
εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. • Σε περιπτώσεις
μη επιστρέψιμων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την
αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
• Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια
καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής: • Έως 2 μήνες
πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για
διαχειριστικά έξοδα. • Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του
ταξιδιού. • 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση)
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την
οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό
του μεταφορικό μέσο. Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών
ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι
μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα
της συγκεκριμένης εκδρομής. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από
το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα
από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη
συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη
δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα
πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά
που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής
Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να
ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι
τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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