1

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
55
55
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4-5
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE 5* LUX,
49
Σκαφιδιά Ηλείας
Aks Hinitsa Bay 4*Sup, Χινίτσα, Πόρτο Χέλι
8-9
AKS PORTO HELI 4*, Πόρτο Χέλι Αργολίδα
33
AKTI TAYGETOS RESORT 4*,
Μικρή Μαντινεία, Μεσσηνία
46
Alkyon Resort & Spa 5*, Βραχάτι Κορινθίας
21
BARCELO HYDRA BEACH 5* LUX,
Πλέπι Θερµισία Ερµιόνης, Αργολίδα
36 - 37
BELLE HELENE ΒEACH ΡESORT 3* SUP,
Παραλία Βαθύ, Γύθειο
ELITE CITY RESORT FAMILY BEACH HOTEL 4*
38 - 39
Παραλία Καλαµάτας
Euphoria Retreat 5* Deluxe, Μυστράς, Λακωνία
77
75
Gea Elaia 4*, Νεάπολη, Λακωνία
79
GRECOTEL Casa Marron 4* SUP,
Λακόπετρα, Αχαΐα
78
GRECOTEL Filoxenia 4*Sup, Καλαµάτα
79
GRECOTEL Ilia Palms 4* & Aqua Park,
Λουτρά Κυλλήνης
79
GRECOTEL Olympia Oasis 4* & Aqua Park,
Λουτρά Κυλλήνης
34 - 35
MESSINA RESORT HOTEL 4*,
Καλό Νερό Κυπαρισίας, Μεσσηνία
77
Messinian Bay Hotel 3* Sup, Βέργα, Καλαµάτα
80
Nautica Bay 3*, Πόρτο Χέλι
77
Porto Mani Suites 4*, Κυπάρισσος, Μάνη
40 - 41
PORTO RIO HOTEL & Casino Rio 4*
Αχαϊα, Πελοπόννησος
48
The Westin Resort COSTA NAVARINO
5* DELUXE, Πύλος, Μεσσηνία
42 - 43
VERDE & MARE BUNGALOWS 3*
Κοκκώνι, Κορινθίας

ΘΡΑΚΗ
12 - 13

54
RAMADA PLAZA THRAKI THALASSO &
WELLNESS SPA 5* LUX, Αλεξανδρούπολη

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑ∆Α
74
ATHENA PALLAS VILLAGE RESORT 5*,
Ελιά Νικήτης, Σιθωνία Χαλκιδικής
14 - 15
ATHOS PALACE 4*, Παραλία Καλλιθέας, Χαλκιδική
16 - 17
DION PALACE LUXURY RESORT & SPA 5*,
Παραλία Γρίτσα, Πιερία
74
Elea Village Hotel 3*,
Ελιά Νικήτης, Σιθωνία Χαλκιδικής
74
LilLy Ann Beach 3*,
Ελιά Νικήτης, Σιθωνία Χαλκιδικής
72
Litohoro Olympus Resort 4* superior, Πλάκα, Πιερία
20
MIRAGGIO Thermal Spa Resort 5* Deluxe,
Παλιούρι, Χαλκιδική
72
Mythic Summer Hotel 4*,
Παραλία Κατερίνης, Πιερία
73
Pallini Beach Hotel 4*, Καλλιθέα, Χαλκιδικής
72
Platon Beach Hotel 2*, Ολυµπιακή ακτή, Κατερίνη
73
Theophano Imperial Palace 5*, Καλλιθέα, Χαλκιδικής
ΗΠΕΙΡΟΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
44
EPIRUS PALACE 5* DELUXE, Ιωάννινα
33
Ocean Hotel 4*, Καστροσυκιά, Πρέβεζα
33
Sivota Diamond Spa & Resort 5* Lux,
Σύβοτα, Θεσπρωτίας

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
80
Aeolos Bay Hotel 3*, Χώρα, Τήνος
82
Alexandros Hotel 3*, Πλατύς Γυαλός, Σίφνος
32
Anamar Blu 4*, Ορνός, Μύκονος
31
APHRODITE BEACH HOTEL & RESORT 4*,
Καλαφάτης, Μύκονος
82
Asteras Paradise 4* Sup,
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α - ΕΥΒΟΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Περιφ. Οδός Νάουσας/Μάρπησσας, Πάρος
6-7
AMARONDA ERETRIA RESORT & SPA 4*,
26 - 27
DOLPHIN BAY FAMILY BEACH
Ερέτρια Εύβοια
RESORT 4*, Γαλησσάς, Σύρος
75
Amarynthos Resort 4*, Αµάρυνθος Εύβοια
83
Horizon Blue Syros 3*, Κίνι Σύρος
75
Avaris Hotel 5*, Θέση Σωτήρα, Καρπενήσι
83
Ios Palace Hotel & Spa 4*, Μυλοπότας, Ίος
32
DELPHI BEACH 4*, Ερατείνη, Φωκίδα
23
KAVURAS VILLAGE 4*,
76
Ever Eden Beach Resort 4*,
Άγιος Προκόπιος Στελίδα, Νάξος
Μαύρο Λιθάρι, Ανάβυσσος
82
Mare Naxia 2* Sup, Χώρα Νάξου
18 - 19
KYMI PALACE HOTEL 4*, Κύµη, Ευβοια
81
Mathios Village 3*, Ακρωτήρι, Σαντορίνη
MIRAMARE HOTEL ERETRIA 4*, Ερέτρια, Εύβοια 82
45
Melidron Hotel & Suites 3* Sup,
76
Mitsis Galini 5*, Καµένα Βούρλα, Φθιώτιδα
Αγ. Προκόπιος, Νάξος
32
Negroponte Resort 5*, Ερέτρια, Εύβοια
81
Okeanis Beach Hotel 4* Sup, Καµάρι, Σαντορίνη
75
Siagas Beach Hotel 3*, Αγ. Θεόδωροι
28 - 29
PORTO PAROS HOTEL - VILLAS &
76
Sikyon Coast Hotel 4*, Ξυλόκαστρο
AQUA PARK 4*,
Κολυµπήθρες Νάουσας, Πάρος
ΙΟΝΙΟ
81
Splendour Resort 5*,
47
APOLLONION RESORT & SPA 5*,
Φηροστεφάνι, Σαντορίνη
Ληξούρι, Κεφαλονιά
24 - 25
TINOS BEACH HOTEL & BUNGALOWS 4*,
62
Crystal Waters 4*, Νικιάνα, Λευκάδα
Κιόνια, Τήνος
63
Elea Beach Hotel 4* Sup, ∆ασσιά, Κέρκυρα
81
Ambience Suites 2* Sup, Φηροστεφάνι, Σαντορίνη
57
IKOS DASSIA 5* Deluxe, ∆ασσιά, Κέρκυρα
62
Ionian Blue Hotel & Spa 5*, Νικιάνα, Λευκάδα ∆Ω∆ΕΚΑΝΝΗΣΑ
63
Ionian Sea 4*, Ληξούρι, Κεφαλονιά
55
Crithoni’s Paradise Hotel 4*, Αγ. Μαρίνα, Λέρος
60
KYTHEA RESORT 4*, Αγ. Πελαγία, Κύθηρα
52
ESPERIA HOTEL 3*, Πόλη Ρόδου
63
Louis Corcyra Beach 4*, Γουβιά, Κέρκυρα
53
ESPERIDES BEACH Family Resort 4*,
62
Louis Zante Beach 4*, Λαγανάς, Ζάκυνθος
Φαληράκι, Ρόδος
61
Mabely Grand Hotel 5*, Καµπί, Ζάκυνθος
52
ESPEROS PALACE Resort 4*, Φαληράκι, Ρόδος
64
Sunshine Corfu Hotel & spa 4*,
57
IKOS ARIA*, Κέφαλος, Κως
Νησάκι, Κέρκυρα
56
Kipriotis Aqualand Hotel 4*, Ψαλίδι, Κως
10 - 11
WHITE OLIVE ELITE 5* LUX,
56
Kipriotis Panorama Hotel & Suites 5*, Ψαλίδι, Κως
Λαγανάς, Ζάκυνθος
56
Kipriotis Village Resort 4*, Ψαλίδι, Κως
61
WHITE OLIVE PREMIUM CAMEO 4*,
50-51
LA MARQUISE LUXURY RESORT 5* DELUXE
Αγ. Σώστης, Ζάκυνθος
Καλλιθέα, Ρόδος

64

Lti Asterias Beach Resort 5*, Αφάντου, Ρόδος
Patmos Aktis Suites & Spa 5* Lux,
Γροικός, Πάτµος
RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* LUX,
Ιξιά, Ρόδος
Sunshine Rhodes 4*, Ιαλυσσός, Ρόδος

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
58
Erofili Beach 3* Sup, Αρµενιστής, Ικαρία
60
Erytha Resort 4*, Καρφάς, Χίος
58
Karras' Star Hotel 3*, Αυλάκι, Ικαρία
59
Lemnos Village 5*, Πλατύ, Λήµνος
59
Samothraki Beach Apartments &
Suites Hotel 3*, Σαµοθράκη
58
Niki Beach 3*, Καµαριώτισσα, Σαµοθράκη
ΚΡΗΤΗ
68
70
66-67
70
69
70
68
71
65
65

AQUILA Rithymna Beach 5* Deluxe,
Αδελιανός Κάµπος - Ρέθυµνο, Κρήτη
ASTERION luxurious beach hotel & suites 5*,
Πλατανιάς Χανίων, Κρήτη
AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA 5* Dlx,
Κολυµπάρι, Χανιά
CORIVA BEACH 3* SUP, Κουτσουνάρι, Ιεράπετρα
GALINI SEA VIEW RESORT 5*,
Αγ. Μαρίνα, Χανιά, Κρήτη
Kirki Village 3*, Πάνορµος, Ρέθυµνο
Louis Creta Princess Aquapark & Spa 4*,
Μάλαµε, Κρήτη
ROYAL BLUE Luxury Beach Resort 5* Deluxe,
Πάνορµος Γεροποτάµου, Ρέθυµνο
Sunshine Crete Beach 5*, Ιεράπετρα, Κρήτη
Sunshine Crete Village 4*, Ιεράπετρα, Κρήτη

ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ
84
Elivi Skiathos Hotel Villas & Spa 5* Deluxe,
Κουκουναριές, Σκιάθος
83
Plaza Skiathos 3*, Καναπίτσα, Σκιάθος
85
Prince Stafilos Hotel 4*, Χώρα, Σκόπελος
85
Rigas Hotel 3*, Χώρα, Σκόπελος
83
Skiathos Palace 4*, Κουκουναριές, Σκιάθος
85
Skopelos Holidays & spa 5*, Χώρα, Σκόπελος
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
87
Ίµβρος - Τένεδος - Τροία
88
Φαντασµαγορική Αρµάτα στις Σπέτσες
Κύθηρα & Παναγία Μυρτιδιώτισσα
89
Σκόπελος & Αλόννησος
Ρόδος - Καστελόριζο & Σύµη
90
Φιλτάτη Φιλόξενος Λήµνος
Πανδαισία Ιονίου
91
Τα αυθεντικά Ζαγοροχώρια
Κεφαλλονιά & Ιθάκη
92
Στα πέτρινα στολίδια των Τζουµέρκων
Κολικόντασι Αλβανίας για την Εορτή
του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού
93
Καλοκαιρινό Πήλιο - Τρίκερι & Σκιάθος!
Πάρος, Αντίπαρος & Κουφονήσι!
94
Ικαρία το νησί της ευζωίας!
Μονεµβασιά - Κύθηρα, Ελαφόνησος
95
Σαµοθράκη & Θράκη
96
Λίµνη Πλαστήρα η ωραία κοιµωµένη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
96
Αίγινα
Λιχαδονήσια
97
Ροδόνας & µπάνιο στον Σχίνο
Μαζί µας... και στο θέατρο της Επιδαύρου!
98 - 99

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ALDEMAR
OLYMPIAN
FAMILY BEACH
RESORT 5* LUX

Family Summer Club

ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ, 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.

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 Γυµναστική, αερόβια γυµναστική, step - Γυµναστική στο νερό - Επιτραπέζια παιχνίδια - Παιχνίδια
2 εναλλακτικά A LA CARTE ∆ΕΙΠΝΑ: Οι φιλοξενούµενοι έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν σε ένα στο νερό - Παιχνίδια, Quiz, Bingo - ∆ιαγωνισµοί χορού - ∆ιάφοροι άλλοι διαγωνισµοί.
από τα 2 πιο κάτω Εστιατόρια, δύο φορές στη διάρκεια 7 ηµερών διαµονής. Στην άφιξη δίνεται το
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
µανίκια, T-shirts, µαγιό κ.λ.π.). • Είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να φορούν το βραχιόλι Αll-Inclusive
ούζο, ρακί (σερβιριζόµενα).
προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Σε περίπτωση απώλειάς του, είναι απαραίτητη η άµεση ενηµέρωση
5 BARS: ΚΕΝΤΡΙΚΟ BAR, BEACH BAR «KIOSKI», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «DOLPHIN», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ της Υποδοχής, για να δοθεί ένα νέο, µε αντίστοιχη χρέωση. • ∆εν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ
«FONTANA», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «PELAGOS»: Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγµιαίος καφές, από ανηλίκους. • Το κάπνισµα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων, µπαρ και
νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια µπύρα, χυµοί (µόνο συµπυκνωµένοι),κοκτέιλ καταλόγου, Metaxa, λοιπών εγκαταστάσεων. • Ορισµένα απο τα παραπάνω τµήµατα ή υπηρεσίες, µπορεί να λειτουργούν
ούζο, ρακί, προκαθορισµένα επώνυµα αλκοολούχα ποτά. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Επώνυµες και περιοδικά ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. • Λήξη προγράµµατος Premium All Inclusive 24:00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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.
OLYMPIA:

SPECIAL NΥΧΤΑ µε Μεσογειακό άρωµα... στο Olympia (∆ευτέρα 19:00-21:30)
SPECIAL NΥΧΤΑ αλά Ιταλία... στο Olympia (Τετάρτη 19:00-21:30)

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.
4

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

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 πολυθρόνα-κρεβάτι. Με µαρµάρινο
µπάνιο µε µπανιέρα, στεγνωτήρα µαλλιών, µεγενθυντικό καθρέφτη, ∆ορυφορική 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 ∆ΙΚΛΙΝΟ 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.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 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 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα οικογενειακά δωµάτια (47 m²) διαθέτουν διπλό κρεβάτι/δύο
κρεβάτια και µια πολυθρόνα-κρεβάτι και τις standard παροχές.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 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 κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
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 23/8 - 11/9

23/7 - 22/8

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

23/7 - 22/8

∆ίκλινο KK Promo θέα κήπος
∆ίκλινο Bglw κήπος
∆ίκλινο Bglw θάλασσα
∆ίκλινο Bglw µοιραζ. πισίνα

276
287
322
364

333
354
386
421

460
478
536
606

555
590
643
702

555 **
665
735
770

-805
852
992

639
662
745
843

765
814
886
966

765 **
917
1005
1053

-1105
1163
1353

∆ίκλινο Bglw µοιραζ. πισίνα
Sea Front

375

439

625

731

805

1032

868

1005

1100

1408

3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών *

-30%
∆ωρεάν
105

-30%
∆ωρεάν
105

-30%
∆ωρεάν
175

-30%
∆ωρεάν
175

-30%
∆ωρεάν
175

-30%
∆ωρεάν
175

-30%
∆ωρεάν
245

-30%
∆ωρεάν
245

-30%
∆ωρεάν
245

-30%
∆ωρεάν
245

Μονόκλινο Bglw κήπος

458

567

763

930

1047

1276

1035

1276

1429

1735

* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.
** Η τιμή αυτή είναι ειδική προσφορά και ισχύει μόνο για την περίοδο 26/8 - 11/9 και σε καμία περίπτωση για την περίοδο 1 - 22/7.

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ALL INCLUSIVE
ALDEMAR OLYMPIAN 23/5 - 31/5 &
1/6 - 30/6 &
1/7 - 22/7 &
23/7 - 22/8
25/9 - 22/10
12/9 - 24/9
23/8 - 11/9
VILLAGE VILLAS
Ελάχιστη διαµονή νύχτες:
4
5
5
5
Family Villa 43m2 κήπος

282

332

369

465

Family Villa 43m2 µοιραζ πισίνα

310

363

406

518

Family KK 47m2 θέα θάλασσα

299

345

390

486

Family Villa 63m2 µοιραζ πισίνα

332

381

422

550

Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 48 ανά διανυκτέρευση.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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AMARONDA
ERETRIA
RESORT & SPA 4*

Family Summer Club

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ!
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. ∆ιασκεδάστε 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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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

… 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.
∆ΙΑΜΟΝΗ:
∆ιαθέτει 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:
∆ιαθέτει 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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΟΝΟ (Κυριακή έως και Πέµπτη).
∆ωρεάν πλήρης διατροφή µε ποτά!
Τιµή κατ άτοµο µε HMI∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά (κρασί - µπύρα - αναψυκτικά - νερό)
2 νύχτες

3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

17/5 - 10/7 & 11/7 - 18/7 &
17/5 - 10/6 & 17/5 - 10/7 & 11/7 - 18/7 & 17/5 - 10/7 & 11/7 - 18/7 &
19/7 - 31/8
19/7 - 31/8
9/9 - 10/10 1/9 - 8/9
16/9 - 10/10 9/9 - 10/10 1/9 - 8/9 9/9 - 10/10 1/9 - 8/9

∆ίκλινο ΚΚ Comfort GV
108
∆ίκλινο ΚΚ Comfort SSV
112
∆ίκλινο ΚΚ Comfort SV
126
∆ίκλινο Superior Bungalow GV
126
∆ίκλινο Superior Bungalow Sharing Pool
162
∆ίκλινο Deluxe Bungalow Sea Front
162
∆ίκλινο KK Suite 1 χώρου SV
198
∆ίκλινο Jr. Bungalow Suite 2 χώρων
216
3ο άτοµο ****
-30%
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών *
-50%
4ο άτοµο ως 12 ετών σε Suite **
∆ωρεάν
5ο άτοµο ως 12 ετών σε Jr. Bglw Suite ***
-80%
Μονόκλινο ΚΚ ΑΜΕΑ GV
162

162
169
189
189
243
243
297
324
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
243

196
202
223
229
283
283
371
398
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
297

270
281
315
315
405
405
495
540
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
405

326
337
371
382
472
472
619
664
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
495

420
432
470
483
582
582
805
853
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
668

378
393
441
441
567
567
693
756
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
567

457
472
520
535
661
661
886
929
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
693

589
606
658
675
815
815
1126
1195
-30%
∆ωρεάν
-50%
∆ωρεάν
-80%
936

* Σε δωμάτιο Comfort σε κουκέτα, σε Superior & Deluxe σε διπλό καναπέ κρεβάτι. - ** Σε Suite κεντρικού κτιρίου ή Jr. Bungalow Suite.
*** Μόνο σε Jr. 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%.
Ένας ενήλικας και ένα παιδί ως 12 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: Χρέωση πλήρους δικλίνου -20% συνολικά.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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AKS
PORTO HELI
4* HOTEL
& WATERFUN PARK
Family Summer Club

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …

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 Παιδική Χαρά • Mini Club µε διευρυµένο ωράριο και εξειδικευµένους παιδαγωγούς • Θαλάσσιο Πάρκο µε φουσκωτά
παιχνίδια • Ατέλειωτες ώρες χαράς και παιχνιδιού στο WATERFUN PARK

SOFT ALL INCLUSIVE (07:30-23:00)
(Καταναλώσεις µετά τις 23:00 χρεώνονται κανονικά)

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 soft 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:
07:30 - 10:30 Πρωινό αµερικάνικου τύπου σε Μπουφέ
Προσφέρονται:
• Χυµοί • Ποικιλία από αρτοσκευάσµατα, κρουασάν &
κέικ • Ποικιλία από µαρµελάδες. Μέλι • Ποικιλία από
δηµητριακά. Γιαούρτι και κοµπόστα • Ποικιλία από
τυριά και αλλαντικά • Βραστά αυγά, οµελέτα ή αυγά
µάτια • Φρεσκοκοµµένα λαχανικά (τοµάτα αγγούρι
κλπ.) • Φρέσκα φρούτα • Καφές φίλτρου, Ελληνικός
καφές, νες καφέ φραπέ, τσάι, σοκολάτα, γάλα,
φιλτραρισµένο νερό • Κρέπες και τοπικά γλυκά
13:00 - 14:30 Γεύµα σε πλούσιο µπουφέ
19:30 - 21:30 ∆είπνο σε πλούσιο Μπουφέ
µε “Show-Cooking” στην υψηλή περίοδο
Προσφέρονται:
• Φρεσκοκοµµένες σαλάτες και διάφορα dressings
• Ποικιλία από κρύα και ζεστά ορεκτικά • Σούπα
ηµέρας• Ζυµαρικά • Ποικιλία ζεστών εδεσµάτων
(κρέας & ψάρι) • Ζεστά Συνοδευτικά (λαχανικά
πατάτες & ρύζι • Ποικιλία από ελληνικά διεθνή γλυκά

• Φρούτα, παγωτό • Ice cream • Αναψυκτικά, χυµοί,
φιλτραρισµένο νερό, βαρελίσια µπύρα λευκό και
κόκκινο κρασί
Προσφέρονται κατά την διάρκεια λειτουργίας των
τµηµάτων (Ταβέρνα Αίολος, Κεντρικό Μπαρ Electra
& beach bar 10:30 - 19:00):
• Αναψυκτικά, Χυµοί, Φιλτραρισµένο νερό βρύσης
• Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & Κόκκινο • Καφές
Φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ, Φραπέ • Αφεψήµατα
• Παγωτά

ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΙΟΛΟΣ: 10:00 - 18:00
11:00 - 12:30 Μίνι Σνακς
16:00 - 18:00 Μίνι Σνακς
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ELECTRA: 18:00 - 01:00
Λειτουργεί στο Σαλόνι του Ξενοδοχείου καθηµερινά
Προσφέρει διασκέδαση µε ζωντανή µουσική δυο φορές
την εβδοµάδα.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωµα να κάνει αλλαγές στο παραπάνω πρόγραµµα χωρίς προειδοποίηση
Κάποια τµήµατα του ξενοδοχείου λειτουργούν περιοδικά βάσει πληρότητας και καιρικών συνθηκών
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

… 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 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;
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε Standard δωµάτια, Junior suites,
Executive suites & δωµάτια για ΑΜΕΑ, τα περισσότερα
µε θέα στη θάλασσα, µε συνδυασµούς φιλοξενίας,
από ένα ζευγάρι, µε παιδιά. 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 "à la carte" 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 2 φορές την εβδοµάδα & µια µέρα την εβδοµάδα
Latin party (Ιούλιος-Αύγουστος). Beach Bar για παγωτά,

Τιµή κατ’ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ PLUS +
3 νύχτες

∆ίκλινο κήπος
∆ίκλινο θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 12 ετών
4ο άτ. ως 12 ετών *
Μονόκλινο κήπος
Μονόκλινο θάλ.

1/9 - 7/9

4/7 - 14/7

145
155
-30%
∆ωρεάν
-30%
220
240

185
195
-30%
∆ωρεάν
-30%
310
330

5 νύχτες

15/7 - 4/8 &
18/8 - 24/8
25/8 - 31/8

5/8 - 24/8

1/9 - 7/9

4/7 - 4/8 &
25/8 - 31/8

5/8 - 24/8

1/9 - 7/9

4/7 - 14/7

355
386
-30%
∆ωρεάν
-30%
553
599

315
340
-30%
∆ωρεάν
-30%
485
529

406
432
-30%
∆ωρεάν
-30%
639
682

480
522
-30%
∆ωρεάν
-30%
768
833

175
185
-30%
∆ωρεάν
-30%
270
289

219
235
-30%
∆ωρεάν
-30%
375
396

285
312
-30%
∆ωρεάν
-30%
485
531

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 (κατόπιν ζήτησης), 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 SOFT ALL INCLUSIVE

4 νύχτες

242
260
-30%
∆ωρεάν
-30%
409
440

παγωµένες µπύρες και αναψυκτικά δίπλα στο κύµα.

7 νύχτες

3 νύχτες

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.
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.

4 νύχτες

5 νύχτες

15/7 - 4/8 &
18/8 - 24/8
25/8 - 31/8

5/8 - 24/8

1/9 - 7/9

4/7 - 4/8 &
25/8 - 31/8

5/8 - 24/8

396
427
-30%
∆ωρεάν
-30%
630
682

379
405
-30%
∆ωρεάν
-30%
600
645

476
503
-30%
∆ωρεάν
-30%
759
804

550
589
-30%
∆ωρεάν
-30%
878
943

295
310
-30%
∆ωρεάν
-30%
495
525

335
362
-30%
∆ωρεάν
-30%
569
615

7 νύχτες

* 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.

Για τις περιόδους 10-17/8 και 5-8/9 οι τιµές επιβαρύνονται κατά 10%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΝΕΟ 2019

WHITE OLIVE
ELITE
5* LUX

Family Summer Club

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

WHITE OLIVE ELITE ALL INCLUSIVE:
• Υπερπλήρης διατροφή καθηµερινά σε πλούσια µπουφέ
(πρωί-µεσηµέρι-βράδυ)
Πρωϊνό µπουφέ
07.30 - 10.00
Πρωϊνό continental 10.00 - 11.00
Γεύµα µπουφέ
12.30 - 14.30
Snacks
15.00 - 19.00
∆είπνο µπουφέ
19.30 - 21.30
Pool Bar
10.00 - 23.00
Κεντρικό (Lobby)Bar 15.00 - 23.00
• Περιλαµβάνονται ζεστά και κρύα πιάτα, σαλάτες,
ορεκτικά, κρεατικά, ποικιλία συνοδευτικών καθώς
και φρούτα, παγωτά, επιδόρπια σε τεράστια ποικιλία.
Καθηµερινά live cooking αλλά και ειδική θεµατική
“γωνία” γεύσεων όπως Ιταλική, Ελληνική, Ταϋλανδέζικη,
Ινδική, Μεξικάνικη, Κινέζικη, Ασιατική.
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• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών αλκοολούχων και µη
από τις 10.00 µέχρι τις 23.00. (όλα µη εµφιαλωµένα).
Περιλαµβάνονται κρασί λευκό και κόκκινο, µπύρα draft,
αναψυκτικά, νερό.
Αλκοολούχα: Βότκα, τζίν, µπράντι, τσίπουρο
• Καφές φίλτρου, τσάϊ και παγωτά από τις 10.00 µέχρι
τις 23.00
• Σνακς που εναλλάσσονται κάθε µέρα: πίτσα, χοτντογκς, χάµπουργκερς, σάντουιτς, διάφορες πίτες,
παγωτό.
• Υπάρχει δυνατότητα (µε έγκαιρη ενηµέρωση) για
µενού vegetarian, gluten και lactose free.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Super Προσφορά γνωριµίας
Το White Olive Elite είναι ένα ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο πολυτελείας (5 αστέρων, Ιούνιος 2019), στην άκρη του Λαγανά της Ζακύνθου και
σε απόσταση 300 περίπου µέτρων από την διάσηµη αµµουδιά, στην οποία διαθέτει δικό του τµήµα για τους πελάτες του. ∆ηµιουργηµένο µε
σύγχρονα υλικά και τεχνοτροπία, υπόσχεται διαµονή υψηλού επιπέδου συνδυασµένη µε εξαιρετικό πρόγραµµα All Inclusive
∆ΙΑΜΟΝΗ:
∆ιαθέτει 195 δωµάτια, δίκλινα, τρίκλινα και οικογενειακά, όλα εξοπλισµένα µε αυτόνοµο κλιµατισµό, δορυφορική
τηλεόραση 32 ιντσών, µίνι ψυγείο, βραστήρα, τηλέφωνο, µπάνιο µε ντουζιέρα και στεγνωτήρα µαλλιών, θυρίδα
δωµατίου, δωρεάν WiFi, µπαλκόνι ή βεράντα. Ορισµένα έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Ακόµα διαθέτει όµορφο καθιστικό, αίθριο, κεντρικό εστιατόριο µε εξωτερικό τµήµα, εστιατόριο a la carte, κεντρικό
µπαρ και µπαρ πισίνας ανάµεσα στις δύο πισίνες του. Στην µία διαθέτει τµήµα swim up (καθίσµατα µέσα στο νερό)
για µεγαλύτερη απόλαυση! Φυσικά υπάρχει και παιδική πισίνα. ∆ωρεάν οµπρέλες και ξαπλώστρες στις πισίνες του
αλλά και στο ειδικό τµήµα που διαθέτει στην αµµουδερή παραλία. Στην παραλία οι καταναλώσεις χρεώνονται µε
ειδικές τιµές. Ακόµα διαθέτει γυµναστήριο, σάουνα, υπηρεσίες Spa και κοµµωτήριο, δωρεάν WiFi και υπαίθριο χώρο
στάθµευσης.
Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες

∆ίκλινο θέα εξωτερική
∆ίκλινο θέα πισίνα
∆ίκλινο Family θέα εξωτερική
∆ίκλινο Family θέα πισίνα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο *
4ο άτοµο ως 12 ετών *
Μονόκλινο θέα εξωτερική
Μονόκλινο θέα πισίνα

7 νύχτες

9/7 - 16/7 &
9/9 - 30/9

17/7 - 2/8 &
25/8 - 8/9

3/8 - 24/8

9/7 - 16/7 &
9/9 - 30/9

17/7 - 2/8 &
25/8 - 8/9

3/8 - 24/8

375
385
405
415
-30%
∆ωρεάν
-40%
-50%
650
665

389
398
419
429
-30%
∆ωρεάν
-40%
-50%
665
680

412
419
445
450
-30%
∆ωρεάν
-40%
-50%
740
750

514
522
554
562
-30%
∆ωρεάν
-40%
-50%
895
915

534
545
575
584
-30%
∆ωρεάν
-40%
-50%
918
940

549
565
595
610
-30%
∆ωρεάν
-40%
-50%
965
995

* 4ο άτομο ενήλικος ή παιδί: ΜΟΝΟ σε Family δωμάτιο.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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RAMADA
PLAZA THRAKI

THALASSO & WELLNESS
SPA 5* LUX
Family Summer Club

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

Πλήρως
ανακαινισμένα
δωμάτια 2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & 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 • ∆ραστηριότητες &
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 ∆ΩΡΕΑΝ: 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)

ALL INCLUSIVE
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).
• ∆ωρεάν 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.
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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) • ∆ραστηριότητες & άθληση

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

…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! ∆ώστε 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 “∆ηµόκριτος” και 4 χλµ. από το λιµάνι
και τον σιδηροδροµικό σταθµό της Αλεξανδρούπολης.
∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ωµάτια 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 Ηµιδιατροφή Plus
3 νύχτες
5 νύχτες

7 νύχτες

3 νύχτες

1/6 - 8/7 & 9/7 - 22/7 &
1/6 - 8/7 & 9/7 - 22/7 & 1/6 - 8/7 & 9/7 - 22/7 &
23/7 - 23/8
23/7 - 23/8
3/9 - 12/9 24/8 - 2/9
3/9 - 12/9 24/8 - 2/9 3/9 - 12/9 24/8 - 2/9

∆ίκλινο Superior θέα κήπος
199
∆ίκλινο Superior θέα θάλασσα
217
∆ίκλινο Executive θέα θάλασσα
239
∆ίκλινο Suite θέα θάλασσα
305
142
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών
-70%
3ο άτοµο 13 ως 18 ετών
-50%
4ο άτοµο 13 ως 18 ετών
-50%
Μονόκλινο Superior θέα κήπος
278
Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα
305
Μονόκλινο Executive θέα θάλασσα
350

228
245
269
372
161
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
317
344
394

328
353
389
494
230
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
455
502
574

354
381
420
594
242
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
505
550
627

397
422
465
677
248
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
577
630
716

441
476
528
672
308
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
624
687
792

474
516
569
805
320
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
683
750
855

539
575
639
938
331
∆ωρεάν
-70%
-50%
-50%
792
864
985

Τιµή κατ’ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
7 νύχτες

1/6 - 8/7 & 9/7 - 22/7 &
1/6 - 8/7 & 9/7 - 22/7 & 1/6 - 8/7 & 9/7 - 22/7 &
23/7 - 23/8
23/7 - 23/8
3/9 - 12/9 24/8 - 2/9
3/9 - 12/9 24/8 - 2/9 3/9 - 12/9 24/8 - 2/9

231
258
379
406
449
514
549
612
247
275
405
432
473
549
588
647
269
299
440
471
516
599
640
709
335
402
545
644
726
742
875
1006
174
192
283
295
300
382
394
405
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-70%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
308
346
506
555
627
695
753
862
335
374
552
599
679
758
819
933
379
423
624
676
765
862
925
1053

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για κρατήσεις που θα γίνουν από τις 11/6 και μετά και θα αφορούν ΔΙΑΜΟΝΕΣ στο διάστημα 26/8 - 12/9: Πληρώνοντας 5 νύχτες, μείνετε ακόμα μία (6η) εντελώς δωρεάν! (5=6) / Πληρώνοντας 10 νύχτες,
μένετε ακόμα δύο (11η & 12η) εντελώς δωρεάν! (10=12)
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ATHOS
PALACE 4*

Family Summer Club

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ (10:30-24:00)

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.

14

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
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ:
• ∆είπνο νωρίτερα στο εστιατόριο από 18.30 έως 19.00
• Παιδικά µενού
ΣΠOΡ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:
• Ηµερήσιες δραστηριότητες και βραδινό ψυχαγωγικό πρόγραµµα
µε επαγγελµατίες animateurs.
• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα
• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην παραλία
• ∆ωρεάν χρήση του πινγκ πονγκ και του beach volley

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

…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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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,
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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Plus +
3 νύχτες

4 νύχτες

5 νύχτες

Τιµή κατ’ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
7 νύχτες

10/6-26/6 & 27/6-17/7 &
10/6-26/6 & 27/6-17/7 & 10/6-26/6 & 27/6-17/7 &
18/7-21/8
18/7-21/8
5/9-15/9 22/8-4/9
5/9-15/9 22/8-4/9 5/9-15/9 22/8-4/9

3 νύχτες

4 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

10/6-26/6 & 27/6-17/7 &
10/6-26/6 & 27/6-17/7 & 10/6-26/6 & 27/6-17/7 &
18/7-21/8
18/7-21/8
5/9-15/9 22/8-4/9
5/9-15/9 22/8-4/9 5/9-15/9 22/8-4/9

∆ίκλινο κήπος
202
296
317
369
428
443
517
592
239
349
383
425
483
528
599
667
∆ίκλινο θάλασσα
215
317
339
396
459
472
553
626
252
372
406
460
510
556
640
703
∆ίκλινο Junior Suite
∆ίκλινο Junior Suite
266
396
425
495
590
592
692
808
336
467
543
577
646
753
806
892
∆ίκλινο Superior Suite
∆ίκλινο Superior Suite
285
437
457
545
643
633
763
879
352
508
569
629
696
789
878
963
3ο άτοµο
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτ. ως 11 ετ.
3ο άτ. ως 11 ετ.
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο/5o άτ. 2 ως 11 ετ.*
4ο/5o άτ. 2 ως 11 ετ.*
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
Μονόκλινο κήπος
Μονόκλινο κήπος
296
443
475
553
640
664
774
888
354
525
577
652
728
798
910
1008
* 5o άτομο χωράει μόνο σε Junior Suite ή σε Superior Suite - Ημιδιατροφή PLUS+: περιλαμβάνει πλούσιο πρωϊνό και * 5o άτομο χωράει μόνο σε Junior Suite ή σε Superior Suite.
βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία και παιδική απασχόληση στο ειδικά διαμορφωμένο MANESSIS kid’s club.
∆ίκλινο κήπος

∆ίκλινο θάλασσα

Για κρατήσεις έως 15/8 που αφορούν το διάστηµα 14/8 - 15/9 και για περιορισµένο αριθµό δωµατίων επιπλέον έκπτωση 15% επι των ανωτέρω τιµών.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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DION PALACE
LUXURY RESORT
& SPA 5*
Family Summer Club

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:

•
•
•
•
•
•
•
•
16

Θεσσάλονίκη (45 λεπτά)
καταρράκτες Έδεσσας, Νάουσα, Μετέωρα
Αρχαιολογικός χώρος και µουσείο ∆ίου
παραδοσιακός οικισµός Παλαιού
Παντελεήµονα
Βεργίνα
ενετικό κάστρο Πλαταµώνα
µοναστήρι Αγ. ∆ιονυσίου
Λιτόχωρο (απ' όπου ξεκινούν όλες οι
διαδροµές για τον Όλυµπο) κ.α.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Ένας επίγειος παράδεισος στη σκιά του Ολύµπου!
∆ΙΑΜΟΝΗ:
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 • ∆ωρεάν 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 HMI∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2018

Ειδικές παροχές για
τους πελάτες της MANESSIS:

2 νύχτες

2 νύχτες

3 νύχτες

5 νύχτες

5 νύχτες

1/5 - 22/5 &
1/10 - 24/10

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

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

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

12/7 - 27/8

∆ίκλινο Classic θέα κήπος

99

119

219

334

409

∆ίκλινο Classic θέα θαλ. & πισίνα

104

124

234

364

439

∆ίκλινο Superior θέα κήπος

130

144

339

494

564

• ∆ωρεάν ποτό υποδοχής

∆ίκλινο Superior θέα θαλ. & πισίνα

135

149

354

529

594

• ∆ωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο)

∆ίκλινο Bungalow Sea Front

135

149

344

544

624

∆ίκλινο Deluxe Bungalow ιδ.πισίνα

234

275

564

900

1150

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες σε πισίνα
και παραλία
• ∆ωρεάν wi-fi

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ΩΡΕΑΝ

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών *

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο

+60%

+60%

+60%

+60%

+60%

3ο άτοµο

* 2o παιδί ως 12 ετών: Στα Classic σε κουκέτα, στα Superior σε πρόσθετη κλίνη.

• ∆ωρεάν µία φιάλη κρασί στο δωµάτιο κατά την
άφιξη.

• ∆ωρεάν είσοδο στο Spa για 45 λεπτά σε κάθε
διαµονή, για χρήση σάουνας, χαµάµ, θερµαινόµενης
πισίνας.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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KYMI
PALACE
HOTEL 4*

Family Summer Club

ΚΥΜΗ, ΕΥΒΟΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIGHT ALL INCLUSIVE
KYMI PALACE
• Πλήρης διατροφή καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ (πρωί-µεσηµέρι-βράδυ)
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών
(ντόπιο κρασί, µπύρα draft, αναψυκτικά, νερό) κατά την διάρκεια των φαγητών.
07:30 - 10:30 Πρωϊνό
13:00 - 14:30 Μεσηµεριανό
17:00 - 19:00 ∆ωρεάν παγωτό και ποπ-κορν στο µπαρ της πισίνας
19:30 - 21:30 ∆είπνο
• Περιλαµβάνονται ζεστά και κρύα πιάτα, σαλάτες, ορεκτικά, κρεατικά, ποικιλία συνοδευτικών
καθώς και επιδόρπιο.
• Μία φορά την εβδοµάδα πραγµατοποιείται βραδιά Barbeque µε ζωντανή µουσική.
• Σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες θα υπάρχουν και άλλες θεµατικές µουσικές βραδιές.

07:30 - 10:30 Πρωϊνό

|

Λειτουργία Εστιατορίου:
13:00 - 14:30 Μεσηµεριανό

|

19:30 - 21:30 ∆είπνο

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
• Παιδική απασχόληση σε καθηµερινή βάση. 11:00 - 13:00 & 17:00 - 19:00 σε ειδική αίθουσα µε Ελληνίδα παιδαγωγό
για την δηµιουργική απασχόληση των παιδιών, άνω των 3 ετών (για το χρονικό διάστηµα από 15/6 έως 15/9)
• Μοναδικά πάρτυ µε παιχνίδια, κουκλοθέατρο, εκπλήξεις, αγωνία, δράση, µουσική και χορό που θα ξετρελάνει τους
µικρούς επισκέπτες. Μουσικά παιχνίδια και survivor games τους περιµένουν για ξέφρενη διασκέδαση.
• Κάθε βράδυ προβολή παιδικής ταινίας (21.00)
• Θεµατική βραδιά BBQ ανά εβδοµάδα.
• Σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες θα υπάρχουν και άλλες θεµατικές µουσικές βραδιές, πέραν της βραδιάς Barbeque.
• ∆ωρεάν Οµπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνες και παραλία.
• ∆ωρεάν Wi-fi internet σε δωµάτια και κοινόχρηστους χώρους.
• ∆ωρεάν υπαίθριος και κλειστός χώρος πάρκινγκ.
• Ειδικές εκπτωτικές τιµές για τη χρήση του θαλάσσιου πάρκου “KIMI WATER SPORTS & MORE” το οποίο λειτουργεί
από τα µέσα Ιουνίου έως τα µέσα Σεπτεµβρίου µε υπέροχα φουσκωτά θαλάσσης!
• Ειδικές εκπτωτικές τιµές στην ψαροταβέρνα “ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ” που βρίσκεται στα 500 µέτρα από το ξενοδοχείο.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Καλωσήλθατε στον παράδεισο της ανατολικής Εύβοιας που συνδυάζει τις εκλεπτυσµένες παροχές µε την παραδοσιακά ελληνική έννοια
της φιλοξενίας. Το βρίσκεται στην γραφική παραλία της Κύµης, χτισµένο αµφιθεατρικά πάνω στην πλαγιά του λόφου µε θέα προς το
λιµάνι της Κύµης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Το µαγικό του περιβάλλον θα σας ταξιδέψει και η καταγάλανη πισίνα του θα σας
χαλαρώσει και θα σας δηµιουργήσει µία αίσθηση διασκέδασης και ευχαρίστησης. Απαλή µουσική και ειδυλλιακή ατµόσφαιρα θα είναι
αυτά που θα συνοδεύουν το ποτό ή το φαγητό σας.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 45 ∆ωµάτια (30 έως 35m2), 2 Junior Suites (45m2), 1 President
Suite, 6 ∆ωµάτια Α.Μ.Ε.Α, 3 Executive Suites. Τα δωµάτια διαθέτουν: Αυτόνοµο
κλιµατισµό ψύξης & θέρµανσης, Mini Bar T.V. µε DVD (Σουϊτες) T.V. (∆ωµάτια)
Σεσουάρ, ∆ωρεάν ασύρµατο internet (wifi), Βεράντες µε θέα Θάλασσα.
Παιδική απασχόληση: • Παιδότοπος µε απασχόληση µε παιδαγωγό, καθηµερινά
11.00-13.00 και από 17.00-έως 19.00
• Μοναδικά πάρτυ µε παιχνίδια,
κουκλοθέατρο, εκπλήξεις, αγωνία, δράση, µουσική και χορό που θα ξετρελάνει
τους µικρούς µας επισκέπτες. Μουσικά παιχνίδια και survivor games και άλλα
σας περιµένουν για ξέφρενη διασκέδαση!!!
...και Θαλάσσιο Πάρκο !!! Ακριβώς µπροστά από το ξενοδοχείο υπάρχει
οργανωµένη παραλία µε οµπρέλες και ξαπλώστρες (χωρίς χρέωση) και λειτουργεί
και το θαλάσσιο παιδικό πάρκο “KIMI WATER SPORTS & MORE” (µε χρέωση) από
µέσα Ιουνίου έως µέσα Σεπτεµβρίου µε υπέροχα φουσκωτά θαλάσσης!
Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
3 νύχτες
3/5 - 31/5 & 1/6 - 20/7 &
8/9 - 30/9
25/8 - 7/9

3/5 - 31/5 &
8/9 - 30/9

5 νύχτες
1/6 - 20/7 &
25/8 - 7/9

21/7 - 24/8

Τιµή κατ άτοµο µε LIGHT ALL INCLUSIVE
3/5 - 31/5 &
8/9 - 30/9

7 νύχτες
1/6 - 20/7 &
25/8 - 7/9

5 νύχτες
30/6 - 20/7 &
21/7 - 24/8
25/8 - 8/9

21/7 - 24/8

7 νύχτες
30/6 - 20/7 &
21/7 - 24/8
25/8 - 8/9

∆ίκλινο θέα θάλασσα

108

139

174

225

259

239

315

373

∆ίκλινο θέα θάλασσα

270

335

371

437

3ο άτοµο

55

85

90

135

175

125

189

237

4ο άτοµο

55

60

90

100

110

125

130

140

3ο άτοµο

199

239

279

315

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών

35

35

50

50

55

70

70

77

4ο άτοµο ως 12 ετών

40

40

56

56

595

Μονόκλινο θέα θάλασσα

495

605

685

795

Μονόκλινο θέα θάλασσα

179

218

287

360

435

395

490

3ο άτοµο ως 12 ετών

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΠΑΛΙΟΥΡΙ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 5* DELUXE
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!
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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 - ∆ηµόσιος 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 - ∆ωµάτια για µη
καπνίζοντες - ∆ωµάτια / 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
Ελάχιστη διαµονή νύχτες
∆ίκλινο Standard θέα κήπος
Junior Suite θέα κήπος ισόγειο
Junior Suite πλάγια θέα θάλασσα
Junior Suite θέα θάλασσα
Junior Suite Pool Front θέα θάλασσα
Junior Suite Premium θέα θάλασσα
Junior Suite Ιδ.πισίνα θέα θάλασσα
Family Jr. Suite θέα κήπος
Family Jr. Suite πλάγια θέα θάλασσα
Duplex Suite Ιδ.πισίνα θέα θάλασσα
3ο άτοµο *
3ο / 4o άτοµο ως 12 ετών **
Μονόκλινο Standard θέα κήπος
Μονόκλινο Junior Suite θέα κήπος
Οι ανωτέρω τιµές περιέχουν έκπτωση

1/7 - 14/7

15/7 - 20/8

21/8 - 26/8

27/8 - 8/9

7
305
350
375
400
454
436
592
515
622
993
+25%
∆ωρεάν
274
315
0%

7
354
402
432
459
523
493
676
589
715
1143
+25%
∆ωρεάν
318
362
10%

7
274
315
338
361
409
393
532
464
560
893
+25%
∆ωρεάν
246
283
10%

7
228
262
281
300
341
327
443
386
466
744
+25%
∆ωρεάν
205
236
25%

9/9 - 22/9
5

23/9 - 30/9
4

185
209
224
242
272
263
354
310
375
596
+25%
∆ωρεάν
166
188
25%

195
226
241
254
289
274
375
330
396
629
+25%
∆ωρεάν
176
203
0%

1/10 - 13/10

4
98
113
120
127
144
137
187
165
198
314
+25%
∆ωρεάν
88
101
50%

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν από τις 1 μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Μετά προσαυξάνονται κατά το αναγραφόμενο ανά περίοδο ποσοστό
Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη αναγραφόμενη ανά περίοδο διαμονή. - * 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Jr.Suites (37-39 m2) ή Family (43-45 m2). - **4ο
άτομο παιδί ως 12 ετών, μόνο σε Jr.Suite ή Family. 5ο άτομο παιδί ως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, μόνο σε Duplex Suite (87-89 m2). 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.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 9/7 µέχρι και τις 31/7 που θα
αφορούν διαµονές από τις 11/7 µέχρι και τις 26/8, θα παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10%
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Το υπερσύγχρονο SPA 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

ΠΛΕΠΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝHΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

BARCELO HYDRA BEACH 5* LUX
Το αγαπηµένο σας... ακριβώς δίπλα στη θάλασσα!

Μόλις 2µιση 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 τα 343 πολυτελέστατα δωµάτια 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 2µιση
ώρες (170 χλµ.) κατά προτίµηση µέσω Κρανιδίου.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Όλα τα δωµάτια (260) και τα µπανγκαλόου (79) είναι µοντέρνα διακοσµηµένα και ανοίγουν σε επιπλωµένο µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα στον κήπο ή στο
βουνό. Είναι όλα εξοπλισµένα µε κλιµατισµό, θυρίδα ασφαλείας, LCD δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, κλιµατισµό και µίνι µπαρ. Το µπάνιο παρέχει ντους και
στεγνωτήρα µαλλιών. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον µπανιέρα υδροµασάζ.
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΕΣΕΙΣ: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν τρία εστιατόρια που προσφέρουν πιάτα της ελληνικής, µεσογειακής και διεθνούς κουζίνας, τρία µπαρ µε µουσική, µεγάλη
πισίνα µε θαλασσινό νερό, παραλία µήκους 520 µ. και κήπος 100 στρεµµάτων. Το κέντρο σπα του Hydra Beach έχει επιφάνεια 1.600 µ² και προσφέρει εσωτερική πισίνα
µε καταρράκτη και υδροµασάζ, χαµάµ, σάουνα και πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο. Υπάρχει δυνατότητα για µασάζ και περιποιήσεις σώµατος, ενώ διατίθεται επίσης
σαλόνι οµορφιάς. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi - Fi. Οι νεαροί φιλοξενούµενοι µπορούν να απασχοληθούν στην παιδική πισίνα ή δηµιουργικά στον
παιδότοπο (mini club). Στο Barcelo 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 beach volley, στο κέντρο καταδύσεων και υδάτινων σπορ.

BARCELO ALL INCLUSIVE

• LE CHEF BUFFET Κεντρικό εστιατόριο µε πλούσια µπουφέ διεθνούς κουζίνας, ανοιχτή κουζίνα
µε live show-cooking και µεγάλη βεράντα µε θέα τη θάλασσα. Σε ελεύθερη κατανάλωση είναι
τα αναψυκτικά από post mix, χυµοί, ζεστοί καφέδες και ροφήµατα µηχανής, τσάι, νερό, µπύρα
ντραφτ, και βαρελίσιο κρασί, (λευκό, ροζέ και κόκκινο) Λειτουργεί 8.00 - 10.30 για πρωϊνό, 13.00
- 15.00 για γεύµα και 19.30 - 22.00 για δείπνο.
• LOBBY BAR Καθηµερινά από τις 10.30 µέχρι τις 24.00, προσφέρει ζεστούς καφέδες και
ροφήµατα µηχανής, αναψυκτικά από post mix, εγχώρια ποτά αλκοολούχα και µη, ειδικά κοκτέιλ.
• POOL BAR Καθηµερινά από τις 10.30 µέχρι τις 19.00 (αναλόγως των καιρικών συνθηκών),
προσφέρει ζεστούς καφέδες και ροφήµατα µηχανής, αναψυκτικά από post mix και εγχώρια ποτά
αλκοολούχα και µη, ειδικά κοκτέιλ, σνακς και παγωτά.

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ * ∆ωρεάν o “Κύκλος του Νερού”, διάρκειας 50 λεπτών µία
φορά την εβδοµάδα (απαιτείται κράτηση). ∆ωρεάν χρήση του γυµναστηρίου. * ∆εν επιτρέπεται η
είσοδος σε παιδιά κάτω των 16 ετών.
• ANIMATION Καθηµερινά ψυχαγωγικές δραστηριότητες και σπόρ.
• ΜΙΝΙ CLUB για τους µικρούς φίλους 4 έως 12 ετών
• ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ: Οµπρέλες και ξαπλώστρες, πετσέτες θαλάσσης (δωρεάν
αλλαγή 2 φορές την εβδοµάδα).
• ΚΑΝΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ: ∆ωρεάν χρήση (αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του προγράµµατος
της ανιµασιόν. Απαιτείται κράτηση).
• ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 50% στα επώνυµα και σε εισαγόµενα αλκοολούχα ποτά, κρασιά και σαµπάνιες.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για νέες κρατήσεις που θα γίνουν 10/7 και μετά με άμεση προεξόφληση χωρίς δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης, θα παρέχονται οι ακόλουθες εκπτώσεις:
(Εξαιρείται η κατηγορία Superior). Περίοδος διαμονής από 11/7 έως και 31/7: - 10%. Περίοδος διαμονής από 08/9 έως και 12/10: - 20%. Χωρίς ελάχιστη διαμονή.
Τιµή κατ’ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
2 νύχτες

5 νύχτες

30/4-13/6 & 18/6-12/7 & 30/4-13/6 & 18/6-12/7 &
13/7 - 1/8
14/9-12/10 24/8-13/9 14/9-12/10 24/8-13/9

∆ίκλινο Superior GV
∆ίκλινο Deluxe GV
∆ίκλινο Bungalow Superior GV
∆ίκλινο Family Bungalow GV***
∆ίκλινο Deluxe Beach Front
3ο άτοµο *
3ο άτοµο ως 11 ετών *
4ο άτοµο ως 11 ετών *
Μονόκλινο Superior GV
Μονόκλινο Superior Bglw GV
Suite **

7 νύχτες
2/8 - 23/8

30/4-13/6 & 18/6-12/7 &
13/7 - 1/8
14/9-12/10 24/8-13/9

2/8 - 23/8

144
196
349
473
593
615
483
644
816
839
157
208
380
505
624
648
527
684
860
886
164
215
399
524
655
680
555
709
902
932
190
240
460
585
717
745
642
794
988
1020
229
293
555
710
810
843
770
964
1116
1153
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
227
277
459
673
792
823
762
913
1092
1126
257
308
624
748
879
914
866
1014
1212
1250
927
1170
2246
2838
3712
3858
3118
3845
5113
5175

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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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KAVURAS VILLAGE 4*

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΤΕΛΙΔΑ, ΝΑΞΟΣ

…350 µ. από τη διάσηµη παραλία του Αγίου Προκοπίου
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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. ∆ιαµερίσµατα - Bungalows (ισόγεια), διαµορφωµένα
σε ένα συγκρότηµα τυπικών κυκλαδίτικων κτιρίων, εξοπλισµένα επιπλέον των standαrd παροχών µε κουζινάκι και τετράγωνη βεράντα.
∆ίχωρα 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.
∆ιαθέτουν επιπλέον των standard παροχών, κουζινάκι πλήρως εξοπλισµένο και τετράγωνη βεράντα. Στούντιο για 2-3 άτοµα, µε τρία
µονά κρεβάτια. ∆ιαθέτουν 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
εξωτερική πισίνα 350 τ.µ και 1 παιδική πισίνα. Η τετράγωνη βεράντα στο χώρο της πισίνας, επιτρέπει στους επισκέπτες µας να
απολαύσουν τη σκιά την ηµέρα και το ηλιοβασίλεµα το βράδυ. Το Pool-Snack Bar “Mythos”, δίπλα στη πισίνα, 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. Αµφιθέατρο. Μίνι γκολφ.
…και 24ωρη Υποδοχή, γιατρός µε τηλεφώνηµα, καθηµερινή φροντίδα δωµατίων (εκτός Κυριακής), φύλαξη αποσκευών, υπηρεσία
πλυντηρίου (µε χρέωση), ενοικίαση αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων.
Συνδυάστε διαµονή και ακτοπλοϊκά µε την Golden Star Ferries και κερδίστε έκπτωση 20% στα εισιτήρια σας!
Η προσφορά ισχύει από/προς Ραφήνα ή Πειραιά έως 30/9/19 για Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,

∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών *
Μονόκλινο
∆ιαµέρισµα δίχωρο **

Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
5 νύχτες
1/6 - 30/6 & 1/7 - 28/7 & 1/6 - 30/6 & 1/7 - 28/7 & 29/7 - 26/8
10/9 - 30/9
27/8 - 9/9
10/9 - 30/9
27/8 - 9/9
175
225
279
364
445
128
166
205
265
325
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
96
130
160
205
247
259
340
412
555
685
542
710
878
1138
1384

1/6 - 30/6 &
10/9 - 30/9
383
280
∆ωρεάν
219
570
1204

7 νύχτες
1/7 - 28/7 &
27/8 - 9/9
499
365
∆ωρεάν
278
767
1554

29/7 - 26/8

610
445
∆ωρεάν
335
940
1890

*Δύο ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών διαμένουν σε δωμάτιο με διώροφη κουκέτα.
** Συνολική τιμή διαμερίσματος μέχρι 2 ενήλικες και 3 παιδιά ως 12 ετών (περιορισμένη διαθεσιμότητα). Τα δίκλινα είναι όλα με 2 μονά κρεβάτια.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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TINOS
BEACH

HOTEL &
BUNGALOWS 4*
Family Summer Club

KΙΟΝΙΑ, ΤΗΝΟΣ

SMART ALL INCLUSIVE SUMMER CLUB
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ), στο
κεντρικό εστιατόριο. Το μεσημεριανό μπουφέ θα περιλαμβάνει λιγότερες επιλογές σε
ζεστά (όχι κάτω από 6) με έμφαση σε ζυμαρικά & πίτσες ημέρας. Το βραδινό μπουφέ
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 με Smart all inclusive.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και
νερό)όλα μη εμφιαλωμένα. • Θεματικές Βραδιές: Οργανώνεται μια φορά την εβδομάδα
(κάθε Τρίτη) στο κεντρικό εστιατόριο κατά την διάρκεια του δείπνου, βραδιά με ζωντανή
μουσική και διασκέδαση. Θα αφορά όλους τους ενοίκους του ξενοδοχείου. • Παιδική,
δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά από 10.00 έως 13.00
και από 16.30 έως 19.00. • Teenagers corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X Box) • Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου καθημερινά
από 17:00 έως 19:00. • Μίνι παιδότοπο. • Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα
και στην παραλία • Παιδικός κινηματογράφος στην αίθουσα του ξενοδοχείου καθημερινά
21.30 - 23.30.

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ PLUS

• Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - βράδυ), στο κεντρικό εστιατόριο.Το
βραδινό μπουφέ 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 τη φορά.
• Ελεύθερη κατανάλωση κρασιού, αναψυκτικών και νερού (όλα μη εμφιαλωμένα)
• Θεματικές Βραδιές: Οργανώνεται μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη) στο κεντρικό εστιατόριο
κατά την διάρκεια του δείπνου, βραδιά με ζωντανή μουσική και διασκέδαση.
Θα αφορά όλους τους ενοίκους του ξενοδοχείου.
• Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club,
καθημερινά από 10.00 έως 13.00 και από 16.30 έως 19.00.
• Teenagers corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X - Box)
• Μίνι παιδότοπο.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία.
• Παιδικός κινηματογράφος στην αίθουσα του ξενοδοχείου καθημερινά 21.30- 23.30
24

Beach Bar Restaurant Ammos

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. Το Ammos είναι η ιδανική επιλογή για κάθε κοινωνική εκδήλωση.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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.
Συνδυάστε διαµονή και ακτοπλοϊκά µε την Golden Star Ferries και κερδίστε έκπτωση 20% στα εισιτήρια σας!
Η προσφορά ισχύει από/προς Ραφήνα ή Πειραιά έως 30/9/19 για Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,
Τιµή κατ’ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Plus + και ποτά στα δείπνα
3 νύχτες

5 νύχτες

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
7 νύχτες

µέχρι 5/7 & 6/7 - 26/7 &
µέχρι 5/7 & 6/7 - 26/7 & µέχρι 5/7 & 6/7 - 26/7 &
27/7 - 25/8
27/7 - 25/8
µετά τις 3/9 26/8 - 2/9
µετά τις 3/9 26/8 - 2/9 µετά τις 3/9 26/8 - 2/9

∆ίκλινο Κυκλαδίτικο / Classic SSV
134
∆ίκλινο KK Aegean SV
157
3ο άτοµο
-30%
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
4ο άτοµο 2 ως 5 ετών *
∆ωρεάν
4ο άτοµο 6 ως 12 ετών *
-50%
Μονόκλινο
204
∆ίχωρο οικογενειακό 2+2 **
427
∆ίχωρο οικογενειακό 3+1 **
456

164
189
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
230
539
572

219
248
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
308
688
726

252
329
293
296
385
329
-30%
-30%
-30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
-50%
-50%
-50%
363
493
429
869
1045
913
929
1122
979

342
445
400
517
-30%
-30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
-50%
-50%
489
677
1095
1440
1155
1518

3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

30/6 - 5/7 & 6/7 - 26/7 &
30/6 - 5/7 & 6/7 - 26/7 & 30/6 - 5/7 & 6/7 - 26/7 &
27/7 - 25/8
27/7 - 25/8
3/9 - 9/9
26/8 - 2/9
3/9 - 9/9
26/8 - 2/9
3/9 - 9/9
26/8 - 2/9

170
189
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
239
516
554

197
222
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
274
596
644

274
303
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
363
825
875

310
384
369
352
439
405
-30%
-30%
-30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
-50%
-50%
-50%
418
548
505
940
1172
1115
1000
1260
1190

418
522
475
594
-30%
-30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
-50%
-50%
565
748
1280
1633
1358
1727

Όλες οι τιμές είναι για διαμονή στην πτέρυγα “Κυκλαδίτικα” με 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.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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DOLPHIN BAY
FAMILY BEACH
RESORT 4*
Family Summer Club

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
• ∆ωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο µπαρ της πισίνας
• Νέα Nεροτσουλήθρα 18 µέτρων στη µεγάλη πισίνα
• Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη µικρή πισίνα
• ∆ωρεάν 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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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ 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. ∆ιαθέσιµα συνδεδεµένα/διπλανά δωµάτια - ∆υνατότητα 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 ΕΠΙΠΕ∆Α:
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.

Συνδυάστε διαµονή και ακτοπλοϊκά µε την Golden Star Ferries και κερδίστε έκπτωση 20% στα εισιτήρια σας! Η προσφορά ισχύει από/προς
Ραφήνα ή Πειραιά έως 30/9/19 για Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,
Τιµή κατ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
14/6 - 5/7 &
31/8 - 8/9

5 νύχτες
14/6 - 5/7 &
31/8 - 8/9

6/7 - 26/7 &
24/8 - 30/8

7 νύχτες
27/7 - 23/8

14/6 - 5/7 &
31/8 - 8/9

6/7 - 26/7 &
24/8 - 30/8

27/7 - 23/8

∆ίκλινο Standard θέα χωριό

192

319

369

425

445

515

595

3ο άτοµο

105

175

175

175

245

245

245

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών

36

60

60

60

84

84

84

Μονόκλινο Standard θέα χωριό

267

445

525

615

623

735

860

Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη νύχτα. Επιβάρυνση για δωμάτιο με κουκέτα: € 25 το δωμάτιο τη νύχτα.
Επιπλέον προσφορές για διανυκτερεύσεις έως και 5/7 και από 31/8 έως και 8/9.
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.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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PΟΡΤΟ
PAROS

HOTEL - VILLAS
& AQUA PARK 4*
Family Summer Club

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ

Σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Πάρου με τον γραφικό «Άγιο Γιάννη»
(παραλία Μοναστήρι) στο 1 χλμ. και την πασίγνωστη παραλία «Κολυμπήθρες»
στα 500 μέτρα! Σε μια υπέροχη τοποθεσία, έκτασης 100.000 τ.μ. που φτάνουν
στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου, το PORTO PAROS HOTEL VILLAS &
AQUA PARK σας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & 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 29 Ιουνίου έως 1
Σεπτεµβρίου.
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• Πλούσιοι µπουφέδες, µε εναλλαγές γεύσεων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑ∆Υ
στο Κεντρικό Εστιατόριο.
• Αναψυκτικά, βαρελίσια/ draft µπύρα, house wine στη διάρκεια των φαγητών.
• ∆ωρεάν ξαπλώστρες µε τραπεζάκι και οµπρέλες στην πισίνα & την παραλία.
• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραµµα µία φορά την εβδοµάδα.
• ∆ωρεάν Αθλητικές δραστηριότητες (τένις, ping -pong, beach volley)
• Είσοδος µε έκπτωση 50% στο AQUA WATER PARK µε τις νεροτσουλήθρες
εκτός από τους διαµένοντες στις AQUA PARK ΒΙΛΛΕΣ, όπου δωρεάν.
Κανονική τιµή εισόδου: ενήλικες €12, παιδια €10
∆ΩΡΕΑΝ Παιδική απασχόληση στο οργανωµένο Kids Club

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

... στην πρωταγωνίστρια Πάρο!
στις φηµισµένες Κολυµπήθρες,µε πανοραµική θέα στον κόλπο και στη Νάουσα!
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., ∆ωρεάν 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.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ:
STANDARD ∆ΩΜΑΤΙΑ: 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 ∆ΩΜΑΤΙΑ: 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.

Συνδυάστε διαµονή και ακτοπλοϊκά µε την Golden Star Ferries και κερδίστε έκπτωση 20% στα εισιτήρια σας!
Η προσφορά ισχύει από/προς Ραφήνα ή Πειραιά έως 30/9/19 για Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,
Τιµή κατ άτοµο µε Ηµιδιατροφή και ποτά στα δείπνα (κρασί - µπύρα - αναψυκτικά - νερό)

∆ίκλινο θέα βουνό
∆ίκλινο θέα πισίνα /
πλευρική θέα θάλασσα
∆ίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο 3 ως 6 ετών
στο κρεβάτι των γονέων
4ο άτοµο 3 ως 12 ετών µε κρεβάτι
Μονόκλινο θέα βουνό
Μονόκλινο θέα πισίνα /
πλευρική θέα θάλασσα

3 νύχτες
5 νύχτες
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
117
192
189
306
385
252
410
513

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

1/6-30/6 &
1/9-30/9
2

1/7-28/7 &
27/8-31/8
2

29/7-26/8

Water Park Villa SV 2 χώρων (2+2) **
Water Park Villa SV 3 χώρων (2+3) **

117
136

164
199

199
238

µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα δείπνα
(κρασί - µπύρα - αναψυκτικά - νερό)

µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά
(κρασί - µπύρα - αναψυκτικά - νερό)

152
199
177
240
** 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.
Water Park Villa SV 2 χώρων (2+2) **
Water Park Villa SV 3 χώρων (2+3) **

4

235
280

Τιµή κατ άτοµο µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά (κρασί-µπύρα-αναψυκτικά-νερό)
3 νύχτες
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-28/7 & 1/6-30/6 & 1/7-28/7 &
1/9-30/9 27/8-31/8 1/9-30/9 27/8-31/8
152
228
252
365

29/7-26/8
445

7 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-28/7 &
1/9-30/9 27/8-31/8
325
492

29/7-26/8
595

161

238

267

380

462

343

513

615

135
215
220
336
415
287
450
554
-30%
-20%
-30%
-20%
-30%
-30%
-20%
-30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

170
-30%
∆ωρεάν

250
-30%
∆ωρεάν

283
-30%
∆ωρεάν

395
-30%
∆ωρεάν

477
-30%
∆ωρεάν

362
-30%
∆ωρεάν

532
-30%
∆ωρεάν

636
-30%
∆ωρεάν

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

124

203

205

318

399

269

432

535

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

-50%
187

-50%
313

-50%
306

-50%
489

-50%
588

-50%
419

-50%
654

-50%
815

-50%
223

-50%
348

-50%
364

-50%
549

-50%
663

-50%
494

-50%
735

-50%
897

198

337

329

537

620

447

714

854

235

373

388

595

695

523

795

934

* η χρέωση του 2ου παιδιού κατόπιν διαθεσιμότητας αναβαθμίζει την οικογένεια σε δίχωρο δωμάτιο.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΚΑΛΑφΑΤΗΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ

APHRODITE BEACH HOTEL & RESORT 4*
Με αναβαθµισµένες υπηρεσίες απο φέτος... για µια δική σας καλοκαιρινή Μύκονο!
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Με απεριόριστες επιλογές και συνδυασµούς φιλοξενίας µεγάλων και παιδιών! Standard Κλασικά
∆ίκλινα, Σουίτες µε Πανοραµική θέα, Οικογενειακά δωµάτια, Superior ∆ίκλινα, 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, ∆ωµάτια 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, ∆ωρεάν 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, ∆ωρεάν
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
1/5 - 15/6 &
12/9 - 30/9

3 νύχτες
16/6 - 30/6 & 1/7 - 15/7 &
1/9 - 11/9
25/8 - 31/8

16/7 - 24/8

1/5 - 15/6 &
12/9 - 30/9

∆ίκλινο Standard
197
215
247
312
313
∆ίκλινο Standard Panoramic
215
231
264
329
340
∆ίκλινο Superior
231
247
296
346
374
∆ίκλινο Superior Panoramic
247
266
313
363
406
∆ίκλινο Sup. Upper Panoramic
267
286
346
412
433
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 14 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο
+40%
+40%
+40%
+40%
+40%
Family θέα κήπο *
230
247
280
318
374
Family Superior **
247
266
299
335
406
3ο άτ. σε Family ως 8 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτ. σε Family 9 ως 14 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
4ο άτ. σε Family 2 ως 14 ετών
-50%
-50%
-50%
-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: € 30 το άτομο ανά δείπνο (1/7 - 31/8). Λοιπές περίοδοι € 25.

5 νύχτες
16/6 - 30/6 & 1/7 - 15/7 &
1/9 - 11/9
25/8 - 31/8

349
374
402
429
456
-30%
∆ωρεάν
+40%
402
429
∆ωρεάν
-50%
-50%

409
437
489
516
570
-30%
∆ωρεάν
+40%
460
489
∆ωρεάν
-50%
-50%

16/7 - 24/8

514
542
570
599
679
-30%
∆ωρεάν
+40%
520
548
∆ωρεάν
-50%
-50%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ANAMAR BLU 4*

ADULTS
ONLY 16+

Το τεσσάρων αστέρων Anamar Blu, είναι χτισµένο σε ιδανική τοποθεσία στο
νησί της Μυκόνου στην περιοχή Ορνός, καθώς απέχει µόλις λίγα λεπτά από τη
χώρα του νησιού αλλά και τις πιο ωραίες παραλίες . ∆ιαθέτει εξωτερική πισίνα
και δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους. Τα δωµάτια διατηρούν την γοητεία
της παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, συνδυάζοντας µία γαλήνια
και χαλαρωτική ατµόσφαιρα, παρέχουν µπαλκόνι ή παράθυρο µε θέα στον
κήπο ή στο βουνό. Περιλαµβάνουν ιδιωτικό µπάνιο µε ντους, µπουρνούζια,
παντόφλες και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Θα βρείτε κλιµατισµό και µίνι
µπαρ. Στο cafe-bar του ξενοδοχείου µπορείτε να απολαύσετε διάφορα snacks
και µοναδικά coctails. Σίγουρα ένα ξενοδοχείο το οποίο αποτελεί µία πολύ
καλή επιλογή συνδυασµού ποιότητας-τιµής.

ΟΡΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ

Τιµή κατ άτοµο ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ µε µπουφέ πρωινό
1/6 - 30/6

1/7 - 19/7 &
2/9 - 20/9

20/7 - 1/9

3 νύχτες

245

255

285

4 νύχτες

325

335

380

5 νύχτες

410

420

470

6 νύχτες

490

510

570

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 107 δωµάτια Deluxe και Σουίτες, µε ιδιωτικό µπαλκόνι ή βεράντα. Τα κρεβάτια Coco-Mat 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.

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
2 νύχτες
5 νύχτες
1/6 - 19/7
1/6 - 19/7 & 1/9
20/7 - 31/8
20/7 - 31/8
& 1/9 - 30/9
- 30/9
∆ίκλινο Standard θέα κήπος
115
160
287
400
∆ίκλινο Deluxe θέα κήπος
122
176
305
440
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 6 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτ. 7 ως 12 ετ.
42
42
105
105
Family (2+2) *
392
474
980
1185
Μονόκλινο θέα κήπος
180
244
450
610
Μονόκλινο Dlx θέα κήπος
205
295
510
740
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10% στις παραπάνω τιμές.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 16 ο ενήλικας και € 10 το παιδί 7-12 ετών, ανά διανυκτέρευση.

DELPHI BEACH 4*

Μια ανάσα από το Γαλαξίδι το Delphi Beach 4* ανοίγει ένα παράθυρο στο πέλαγος και
κλείνει µέσα του τις πιό όµορφες στιγµές των διακοπών σας. Ιδανικός προορισµός για
ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση αλλά µακριά από το άγχος της πόλης,
θα νιώσετε την απαράµιλλη αυθεντική περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία από την
πρώτη κιόλας διαµονή.
ΠΑΡΟΧΕΣ:Τα δωμάτια παρέχουν, αυτόνομο κλιματισμό (ψύξη - θέρμανση), δορυφορική τηλεόραση
plasma, ατομικό ψυγείο, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, σύνδεση Internet WIFI δωρεάν, ατομικό
λουτρό με ντουζιέρα υδρομασάζ, πιστολάκι μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Η άθληση
μας δραστηριοποιεί και μας ενώνει, στο ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε γήπεδα πολλαπλών
δραστηριοτήτων, επιτραπέζια τένις, γυμναστήριο εξοπλισμένο με μηχανήματα, δυνατότητα ενοικίασης
ποδηλάτου. Τα παιδιά κάτω των 4 ετών είναι ευπρόσδεκτα στο παιδότοπο μαζί με τους γονείς ή
τον κηδεμόνα τους. Με ομαδικές και αθλητικές δραστηριότητες, διασκεδαστικά παιχνίδια, χαρούμενες
ζωγραφιές, επιτραπέζια παιχνίδια... τα παιδιά περνούν ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές.
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ΕΡΑΤΕΙΝΗ,
φΩΚΙΔΑ

ALL INCLUSIVE DELPHI BEACH
· Πρωινό, γεύμα και δείπνο σε ελεύθερους μπουφέδες. · Απόγευμα 16.00-17.00,τσάι, καφέ φίλτρου, κέικ,
κουλουράκια και mini sandwiches. · Ποτά: στην διάρκεια των γευμάτων και δείπνων χύμα κρασί, αναψυκτικά,
μπύρα ποτήρι και νερό. · Στην διάρκεια της ημέρας στο bar από τις 10.00 έως τις 23.00 καφέ φίλτρου, τσάι,
παγωτά, αναψυκτικά και τοπικά ποτά (κρασί βαρελίσιο, ούζο, ουίσκι, gin, vodka, ρούμι, τεκίλα, μπύρα ποτήρι).
Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/7 - 14/7
15/7 - 28/7
1/7 - 14/7
∆ίκλινο θέα βουνό
284
292
392
∆ίκλινο θέα θάλασσα
310
320
429
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
* 4ο άτομο ως 12 ετών σε κουκέτα (περιορισμένος αριθμός δωματίων).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

7 νύχτες
15/7 - 28/7
399
439
-30%
∆ωρεάν
-50%

29/7 - 25/8
419
465
-30%
∆ωρεάν
-50%

SIVOTA DIAMOND SPA & RESORT 5* LUX

ΣΥΒΟΤΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωΐνό

∆ιαµονή 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.

∆ίκλινο θέα βουνό
∆ίκλινο πλευρική θέα
θάλασσα
∆ίκλινο Bungalow θέα
θάλασσα
∆ίκλινο Bungalow
Ιδ.Πισίνα
∆ίκλινο Jr. Suite θέα
βουνό
∆ίκλινο Jr. Suite θέα
θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών
σε Jr. Suite
Μονόκλινο θέα βουνό
Μονόκλινο πλευρική
θέα θάλασσα

1/6 - 30/6 &
1/9 - 14/9
365

5 νύχτες
1/7 - 25/7 &
18/8 - 31/8
409

7 νύχτες
1/7 - 25/7 &
18/8 - 31/8
567

26/7 - 17/8

497

1/6 - 30/6 &
1/9 - 14/9
505

26/7 - 17/8

394

439

539

549

611

749

433

480

567

604

668

788

545

607

679

755

842

940

448

522

595

625

725

823

490

565

638

682

784

882

200
∆ωρεάν

250
100

300
100

280
∆ωρεάν

350
135

420
135

∆ωρεάν

100

100

∆ωρεάν

135

135

580

655

794

798

898

1090

645

723

859

896

995

1195

689

Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 11 μέχρι και τις 25/7 που θα αφορούν διαμονές τουλάχιστον 5 διανυκτερεύσεων που θα αρχίζουν στις 2,3,4 ή 5 Αυγούστου
Επιβάρυνση
άτομο ανάΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
δείπνο: €16 ο ενήλικας,
δωρεάν παιδιά ως 5 ετ. και €9 παιδιά 5-12 ετών.
με άμεση προεξόφληση χωρίς δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης,
θαημιδιατροφής
παρέχεται κατ’
ΔΩΡΕΑΝ
(δείπνο)!

OCEAN HOTEL 4*

ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ,
ΠΡΕΒΕΖΑ

Νεόκτιστο 2019!

Ολόκληρη η µαγεία του Ιονίου από την άνεση της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το Ocean Hotel
βρίσκεται σε µια παραθαλάσσια τοποθεσία στην Καστροσυκιά και προσφέρει εποχική
εξωτερική πισίνα, κλιµατιζόµενα δωµάτια µε δωρεάν Wi-Fi και ιδιωτικό µπάνιο. Τα δωµάτια
είναι εξοπλισµένα µε επιφάνεια εργασίας και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Σε όλα υπάρχει
ψυγείο, ώστε να µη νιώσετε ούτε στιγµή ότι δεν έχετε ότι ακριβώς και στο σπίτι σας.
Τα µπαλκόνια προσφέρονται για καφέ, ποτό και καλοκαιρινές κουβέντες. Ή απλά για... όνειρα
θερινής νυκτός. Στο Ocean Hotel σερβίρεται µπουφές πρωινού και στη συνέχεια µπορείτε
είτε να κάνετε το µπάνιο σας στις κοντινές παραλίες ή να εξερευνήσετε την ευρύτερη
περιοχή. Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο είναι πανεύκολη χάρις στον νέο αυτοκινητόδροµο
ενώ το Αεροδρόµιο του Ακτίου απέχει µόλις 27 χιλιόµετρα από το ξενοδοχείο.

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 1/7 - 31/7 1/8 - 31/8 1/6 - 30/6 & 1/7 - 31/7 1/8 - 31/8
1/9 - 30/9
1/9 - 30/9
∆ίκλινο θέα θάλασσα

175

3ο άτοµο

210

259

237

355

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο θέα θάλασσα

276

330

410

375

452

560

AKTI TAYGETOS RESORT 4*

ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Το πρόσφατα ριζικά ανακαινισµένο “AKTI TAYGETOS είναι αµφιθεατρικά κτισµένο
δίπλα στη θάλασσα, µε θέα στον Μεσσηνιακό Κόλπο και τον µυθικό Ταΰγετο,
στην άκρη της Καλαµάτας, λίγα λεπτά από το κέντρο της και το λιµάνι. Με τις
προσεγµένες υπηρεσίες µιας οικογενειακής επιχείρησης.
∆ΙΑMΟΝΗ: Σε 75 πολυτελή δωµάτια και σουίτες, µε όλες τις ανέσεις. Classic Room - 2κλινο ή 3κλινο:
2+1 άτοµα | 1 διπλό κρεβάτι ή 2 µονά. Superior Room - 2κλινο: 2+1 άτοµα | 1 διπλό κρεβάτι ή 2 µονά,
συν έξτρα κρεβάτι. Τρίκλινο - 3+1 άτοµα | 1 διπλό κρεβάτι & 1 µονό ή 3 µονά. Executive Suite - Max
3 άτοµα | 1 διπλό κρεββάτι & 1 µονό ή 2 µονά κρεββάτια συν 1 έξτρα. Family Room - Max 4 άτοµα
| 1 διπλό κρεβάτι και 2 καναπέδες-κρεβάτια ή 1 κρεβάτι και 2 έξτρα κρεβάτια. Bungalow - 2κλινο
ή 3κλινο: 2+1 άτοµα | 1 διπλό κρεβάτι ή 2 µονά. Superior Bungalow - 2κλινο ή 3κλινο: 2+1 άτοµα
| 1 διπλό κρεβάτι ή 2 µονά. Με Ηχοµόνωση, Σίτα, Μπαλκόνι ή βεράντα, ∆ωρεάν Wi Fi, Κλιµατισµό,
Τηλέφωνο, ∆ορυφορική LCD τηλεόραση, Μίνι µπαρ, Ψυγείο, Ανεµιστήρα, Γραφείο, Ντους, Προϊόντα
Περιποίησης, Σεσουάρ, Ηλεκτρονικό χρηµατοκιβώτιο, Έπιπλα Εξ. Χώρου.

287

Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
2 νύχτες

3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

17/6 - 21/7 & 22/7 - 7/8 & 17/6 - 21/7 & 22/7 - 7/8 &
17/6 - 21/7 & 22/7 - 7/8 &
8/8 - 17/8
8/8 - 17/8
8/9 - 16/9 18/8 - 7/9 8/9 - 16/9 18/8 - 7/9
8/9 - 16/9 18/8 - 7/9
∆ίκλινο

102

195

250

320

395

350

445

549

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτ. ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτ. ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο

150

275

360

449

599

499

625

829

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΜESSINA
RESORT
HOTEL 4*

Family Summer Club

ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

To Μessina Resort Hotel είναι µια σύγχρονη ξενοδοχειακή µονάδα στη Μεσσηνία
στον παραθαλάσσιο οικισµό του Καλού Νερού σε απόσταση µόλις 7 χλµ. από
την υπέροχη Κυπαρισσία. Το συγκρότηµα είναι χτισµένο ακριβώς µπροστά στη
θάλασσα (µεσολαβεί δρόµος ήπιας κυκλοφορίας) σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
προσφέροντας µία ήσυχη, άνετη και ποιοτική φιλοξενία. Στην γύρω περιοχή, πάνω
από την απέραντη αµµώδη παραλία, υπάρχουν γραφικά ταβερνάκια, καφετέριες
και πολύ κοντά η έντονη νυκτερινή ζωή της Κυπαρισσίας.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Το Messina Resort είναι επίσης ιδανική βάση για υπέροχες κοντινές εξορµήσεις όπως στην
παλιά πόλη της Κυπαρισσίας µε τον διατηρητέο οικισµό και το ενετικό κάστρο, το ανάκτορο
του Νέστωρος, την Πύλο, τη Μεθώνη, την Κορώνη, το νησάκι Σφακτηρία, τις παραλίες του
Αγιαννάκη και της Βοϊδοκοιλιάς, την Μαραθόπολη µε τις γνωστές ψαροταβέρνες την Αγία
Θεοδώρα Βάστας σε µία µαγική φύση µε ρυάκια και τρεχούµενα νερά, την Αρχαία Μεσσήνη, το
παγκοσµίου φήµης Costa Navarino και πολλά-πολλά ακόµα!
34

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Αξέχαστη εµπειρία διακοπών δίπλα στην θάλασσα
∆ΙΑΜΟΝΗ: Αποτελείται από 64 δωµάτια (στούντιο, διαµερίσµατα & µεζονέτες) σε 8
κτίρια που φιλοξενούν από 1 έως 4 άτοµα. Όλα διαθέτουν κλιµατισµό, τηλεόραση,
ψυγείο, τηλέφωνο, µπάνιο µε µπανιέρα και στεγνωτήρα µαλλιών, άνετο µπαλκόνι
µε θέα τον κήπο, το βουνό ή την θάλασσα. Τα Studio (36 µ2) ενιαίου χώρου, έχουν
µία κρεβατοκάµαρα µε δύο µονά ή ένα διπλό κρεβάτι και µπορούν να φιλοξενήσουν
και τρίτο άτοµο µε προσθήκη επιπλέον πτυσσόµενου κρεβατιού. Τα ∆ιαµερίσµατα
(45 µ2), έχουν µία κρεβατοκάµαρα µε διπλό κρεβάτι και σαλόνι µε καναπέ-κρεβάτι.
Φιλοξενούν από 2 έως 4 άτοµα. Οι Μεζονέτες (45 µ2), έχουν µία κρεβατοκάµαρα
µε διπλό κρεβάτι, µπαλκόνι και µπάνιο στο επάνω δωµάτιο, ενώ µε εσωτερική σκάλα
συνδέεται µε το σαλόνι που διαθέτει καναπέ-κρεβάτι. Φιλοξενούν από 2 έως 4 άτοµα.
Ένας περιορισµένος αριθµός στούντιο είναι διαµορφωµένος προς εξυπηρέτηση ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οι επισκέπτες µπορούν να χαρούν τον ήλιο και την θάλασσα στην παραλία
που εκτείνεται ακριβώς µπροστά από το Messina Resort Hotel ή εάν προτιµούν να
περάσουν την ηµέρα τους στην πισίνα του ξενοδοχείου απολαµβάνοντας τον καφέ
ή το ποτό τους, ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου πελάγους. Υπάρχει και
ξεχωριστή πισίνα για τα παιδιά. Για τα γεύµατα και τα σνακ σας το ξενοδοχείο διαθέτει
εστιατόριο, κεντρικό µπαρ, µε πανοραµική θέα στο Ιόνιο. Στις επιπλέον παροχές
περιλαµβάνονται χρηµατοκιβώτια στην υποδοχή, καθιστικό, χώρος τηλεόρασης, χώρος
υπαίθριου πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.
Τιµή κατ’ άτοµο µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα γεύµατα*
3 νύχτες

∆ίκλινο Studio
∆ίκλινο Μεζονέτα
3ο άτοµο Studio
3ο / 4o άτ. Μεζονέτα
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτ. ως 12 ετ. Studio
4ο άτ. ως 12 ετ. Μεζονέτα

Μονόκλινο Studio

5 νύχτες

7 νύχτες

31/5 - 27/6 &
9/9 - 30/9

28/6 - 25/7 &
26/8 - 8/9

31/5 - 27/6 &
9/9 - 30/9

28/6 - 25/7 &
26/8 - 8/9

26/7 - 25/8

31/5 - 27/6 &
9/9 - 30/9

28/6 - 25/7 &
26/8 - 8/9

26/7 - 25/8

167
205
83
83
∆ωρεάν
39
58
237

199
241
95
95
∆ωρεάν
39
68
279

273
336
136
136
∆ωρεάν
62
94
388

325
400
155
155
∆ωρεάν
62
110
458

353
437
167
167
∆ωρεάν
62
125
494

378
469
188
188
∆ωρεάν
84
125
542

452
557
210
210
∆ωρεάν
84
153
637

489
599
230
230
∆ωρεάν
84
174
683

* Χύμα κρασί, μπίρα draft και αναψυκτικά post mix στα γεύματα
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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BELLE
HELENE

BEACH
RESORT 3* SUP
Family Summer Club

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)
• ∆ωρεάν 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
• ∆ωρεάν 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
• ∆ωρεάν παγωτό καθηµερινά από 17:00 έως 18:00
• Παιδικό θερινό κινηµατογράφο κάθε µέρα
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

… 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*.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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
1/6 - 8/7 & 1/6 - 8/7 & 9/7 - 29/7 & 30/7 - 26/8 1/6 - 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

170
187
3ο άτοµο
-30%
3ο άτ. ως 12 ετών ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών
-50%
Μονόκλ. Standard
263
Μονόκλ. Superior
289
Family Cozy *
473
Family Comfort **
536
∆ίκλινο Standard

∆ίκλινο Superior

266
294
-30%
∆ωρεάν
-50%
418
464
738
826

316
348
-30%
∆ωρεάν
-50%
495
556
893
972

362
415
-30%
∆ωρεάν
-50%
567
657
1018
1098

369
406
-30%
∆ωρεάν
-50%
580
644
1021
1113

431
486
-30%
∆ωρεάν
-50%
679
762
1241
1342

492
566
-30%
∆ωρεάν
-50%
776
897
1403
1518

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.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ELITE CITY

RESORT FAMILY
BEACH HOTEL 4*
Family Summer Club

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

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!

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).
• ∆ωρεάν παγωτό και ποπκορν,
από µπαρ επιλογής του ξενοδοχείου, 17.00-19.00.
• ∆ωρεάν 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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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

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*
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε standard και superior δωµάτια, σε junior, προεδρικές και executive suites.
∆ίκλινο 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 αναψυχής και
ιδιωτική αίθουσα τηλεόρασης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Γήπεδο τένις, γήπεδο µπάσκετ, πισίνα Ολυµπιακών διαστάσεων και
οργανωµένη παραλία µε ασφαλή πρόσβαση και πλήρη παροχή εξοπλισµού. ∆ωρεάν
ενσύρµατη και ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο, τόσο στα δωµάτια όσο και στους
κοινόχρηστους χώρους. Με ιδιωτική εκκλησία και ευρύχωρο παρκινγκ 300 θέσεων.
Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE (στο διαστηµα 3-30/9 µε ηµιδιατροφή)
3 νύχτες
3/9 - 30/9
*(µε ηµιδιατροφή)

5 νύχτες
26/8 - 2/9

7 νύχτες
29/7 - 25/8

26/8 - 2/9

29/7 - 25/8

∆ίκλινο θέα κήπο

150

382

462

519

638

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο θέα κήπος

229

522

632

715

865

Μεζονέτα *

486

1254

1535

1727

2112

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη νύχτα. - * Συνολική χρέωση δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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PORTO RIO
HOTEL &
CASINO 4*

Family Summer Club

ΑΧΑΪΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

PORTO RIO ALL INCLUSIVE

(07:30-23:00)

• Πλήρης διατροφή (πρωϊνό, µεσηµεριανό και δείπνο) από µπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο “Thalassa”.
(Τα φαγητά ξεκινούν µε γεύµα και τελειώνουν µε πρωϊνό).
• Απεριόριστη κατανάλωση ποτών κατά τη διάρκεια των φαγητών. (Μη εµφιαλωµένα: Κρασί
(λευκό, ροζέ, κόκκινο), µπύρα, αναψυκτικά και νερό).
• Απεριόριστη κατανάλωση ποτών στο Pool bar της κεντρικής πισίνας: 13:00 - 23:00 (Μη εµφιαλωµένα Κρασί
(λευκό, ροζέ, κόκκινο), µπύρα, αναψυκτικά, νερό, καφές φίλτρου, στιγµιαίος και Decaffeine, τσάϊ, ζεστή
σοκολάτα).
20:00 - 23:00 Μη εµφιαλωµένα αλκοολούχα ποτά: Ουίσκι, Βότκα, Ούζο (όλα αναγνωρισµένης εγχώριας
παραγωγής). • Απογευµατινό σνακ: 17:00 - 19:00 καφές φίλτρου, τσάϊ, κέϊκ ή βουτήµατα και παγωτά • ∆ωρεάν
ξαπλώστρες και οµπρέλες σε πισίνα και παραλία • Κάθε εβδοµάδα: µία θεµατική βραδιά BBQ
• Παιδική δηµιουργική απασχόληση καθηµερινά, άνω των 3 ετών, µε ελληνίδα παιδαγωγό
(10:00-13:00 & 17:00-20:00)
• ∆ωρεάν wi-fi σε δωµάτια και κοινόχρηστους χώρους • ∆ωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κατά το δείπνο σε όλα τα εστιατόρια ισχύει dress code (δεν επιτρέπονται σορτς, µπλούζες χωρίς 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 της Υποδοχής, για να δοθεί
ένα νέο, µε αντίστοιχη χρέωση. • ∆εν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. • Το κάπνισµα δεν
επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων, µπαρ και λοιπών εγκαταστάσεων.
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εξαιρετική άνεση και άφθονες παροχές!
Το 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, beach volley, δωρεάν
ανοικτό παρκινγκ.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε Μονόκλινα, ∆ίκλινα, ∆ίκλινα µε ένα παιδί 2-12 ετών, ∆ίκλινα µε δύο παιδιά 2-12 ετών, Σουίτες
(2 ατόµων), µε εξαιρετικές παροχές: STANDARD - ∆ορυφορική τηλεόραση, Κλιµατισµός, Παιδικά κρεβατάκια,
∆ιαθέσιµα 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.
Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

5 νύχτες

1/6 - 16/7 &
24/8 - 30/9

1/6 - 16/7 &
24/8 - 30/9

∆ίκλινο Bungalow

165

∆ίκλινο Κεντρικό Κτίριο
3ο άτοµο

7 νύχτες
17/7 - 23/8

1/6 - 16/7
& 24/8 - 30/9

17/7 - 23/8

275

350

385

490

180

300

375

420

525

120

200

200

280

280

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών *

60

100

100

140

140

Μονόκλινο Bungalow

210

350

475

490

665

Μονόκλινο Κεντρικό Κτίριο

240

400

525

560

735

Σουίτα **

720

1200

1500

1680

2100

* Η διαμονή του 2ου παιδιού στο κεντρικό κτίριο, περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.
** Συνολική χρέωση μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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VERDE &
MARE

BUNGALOWS 3*
Family Summer Club

ΚΟΚΚΩΝΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μια ώρα από την Αθήνα, δίπλα στη θάλασσα, µε εποχική εξωτερική πισίνα, µπάρµπεκιου
και παιδική χαρά. Αλήθεια, τι άλλο να ζητήσει κανείς για να απολαύσει το καλοκαίρι και τις
διακοπές του; Από το Βραχάτι µπορείτε να εξερευνήσετε ολόκληρη τη βόρεια πλευρά της
Πελοποννήσου χωρίς να χάσετε χρόνο στο αυτοκίνητο. Η τοποθεσία προσφέρει ταυτόχρονα
βουνό και θάλασσα. Εσείς απλά αποφασίστε το κάθε σας βήµα µε βάση τη διάθεσή σας.
Η Αρχαία Κόρινθος, οι Μυκήνες , η Επίδαυρος, η Αρχαία Ολυµπία , το Hραίoν, ο Ισθµός της
Κορίνθου, η λίµνη της Βουλιαγµένης, τα Τρίκαλα Κορινθίας, τα πάντα είναι σε απόσταση βολής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMArT All INCluSIVE
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ)
• Απεριόριστη κατανάλωση μη εμφιαλωμένων ποτών
(μπύρας - κρασιού - αναψυκτικών) κατά την διάρκεια των φαγητών.
• Ένα παγωτό ημερησίως για κάθε παιδί από τις 17:00 έως τις 19:00
• Παιδική απασχόληση σε καθημερινή βάση. 10:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00 σε ειδική
κλιματιζόμενη αίθουσα με Ελληνίδα παιδαγωγό
για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, άνω των 3 ετών.
• Θεματική βραδιά BBQ μία φορά κάθε εβδομάδα.
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία.
• Δωρεάν wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Το συγκρότηµα Bungalows Verde & Mare διαθέτει 44 δωµάτια µε ξεχωριστό µπαλκόνι
το καθένα σε 5 ανεξάρτητα κτήρια µέσα σε µια καταπράσινη έκταση. Οι περισσότεροι
επισκέπτες δηλώνουν ότι αισθάνονται πως βρίσκονται σε χωριό.
Η καφετέρια στην παραλία µε µοναδική θέα τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου και τα
απέναντι βουνά της Στερεάς Ελλάδας, η αίθουσα εστιατορίου , η πισίνα, το γήπεδο τένις,
τα διάφορα όργανα παιδικής χαράς και κυρίως το άριστα εκπαιδευµένο και φιλόξενο
προσωπικό της επιχείρησης συµπληρώνουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που εγγυώνται
µια ευχάριστη και άνετη διαµονή για τους επισκέπτες και ταξιδευτές.
Η µικρή απόσταση από την Αθήνα, η επανειληµµένα βραβευµένη θάλασσα µε γαλάζια
σηµαία µπροστά από το Verde & Mare, ο προστατευµένος κήπος και η θέση των κτηρίων
και των κοινόχρηστων χώρων αναδεικνύουν τα Bungalows σε ιδανικό τόπο διακοπών για
οικογένειες µε µικρά παιδιά. Το ξενοδοχείο µας είναι φιλικό προς τα κατοικίδια και οι
τετράποδοι φίλοι σας είναι ευπρόσδεκτοι.
Τα δωµάτια έχουν ένα διπλό κρεβάτι ή δύο µονά κρεβάτια, µπάνιο, aircondition,
χρηµατοκιβώτιο, τηλεόραση, ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο (wifi) και ψυγείο. Όλα έχουν
το δικό τους µπαλκόνι µε θέα τους καταπράσινους κήπους.
Επιπλέον το ξενοδοχείο διαθέτει φουσκωτά παιχνίδια ώστε και τα παιδιά να έχουν κάτι
να θυµούνται από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, εκτός από... τις βουτιές, τις βόλτες, τα
παγωτά κοκ.
Ο εξωτερικός χώρος του Verde & Mare µε τον υπέροχο κήπο και την πισίνα είναι ένα
ονειρεµένο µέρος για εκδηλώσεις τους καλοκαιρινούς µήνες. Οπότε αν σας µπει καµιά ιδέα
στο Verde & Mare µπορείτε να την κάνετε πραγµατικότητα.
Τιµή κατ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

14/6-4/7 & 5/7-27/7 &
14/6-4/7 & 5/7-27/7 &
14/6-4/7 & 5/7-27/7 &
28/7 - 24/8
28/7 - 24/8
28/7 - 24/8
8/9-14/9
25/8-7/9
8/9-14/9
25/8-7/9
8/9-14/9
25/8-7/9

∆ίκλινο

137

149

168

227

245

275

319

329

349

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 6 ετών *

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο 7 ως 12 ετών *

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο

195

200

240

320

330

390

441

455

490

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΙΩΑΝΝΙΝΑ

EPIRUS PALACE 5* DELUXE
Το… πριγκιπάτο των Ιωαννίνων!

Το Ξενοδοχείο Ορόσηµο των Ιωαννίνων εµφανώς ανανεωµένο, αποτελεί την Ιδανική Επιλογή για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σε πλήρως ανακαινισµένο περιβάλλον, µε
νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα πιο πλήρως εξοπλισµένα δωµάτια και αναβαθµισµένες υπηρεσίες, σας υποδέχεται µε το ζεστό γνώριµο τρόπο του, για να σας µυήσει σε
µία απολαυστική εµπειρία φιλοξενίας.
Το Εστιατόριο Orange Grove, αποτελεί το νέο σηµείο αναφοράς του Epirus Palace. Πρόκειται για έναν απίστευτα καλαίσθητο χώρο γεµάτο φως, σε λευκό χρώµα. Θυµίζει ένα
όµορφο µεσογειακό κήπο γεµάτο πορτοκαλιές στην εξοχή, ενώ παράλληλα προσφέρει µία υπέροχη και χαλαρωτική θέα στην πισίνα.
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο, µε τον τεράστιο καταπράσινο κήπο και ΠΑΡΟΧΕΣ: Κολυµπήστε, χαρείτε, απολαύστε και χαθείτε στον κόσµο της απόλυτης
πισίνες διαθέτει 200 άρτια εξοπλισµένα δωµάτια µε όλες τις ανέσεις και συστήµατα πολυτέλειας. Φροντισµένοι κήποι, φυσική δροσιά και η κορωνίδα της απόλαυσης, µια
τελευταίας τεχνολογίας. Κοµψή διακόσµηση, άνετος και µοντέρνος σχεδιασµός εξαιρετική τεράστια πισίνα για εσάς και τα παιδιά σας.
ποιότητα ύπνου (σε βραβευµένες κλίνες της εταιρείας COCOMAT) σας υποδέχονται στα
φιλόξενα δωµάτια. Με δυνατότητα, δωρεάν σύνδεσης σε υψηλής ταχύτητας Internet µε • Υπέροχη & τεράστια εξωτερική πισίνα 600 κ.ε και απέραντοι κήποι µε σιντριβάνια
• Pool Bar & Pool Restaurant
οπτική ίνα.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Γευτείτε την εµπειρία των µοναδικών δηµιουργιών του σεφ του εστιατορίου σε • Μαγευτικό Spa & Γυµναστήριο
έναν χώρο που θα έχετε την φροντίδα και την προσοχή που σας αξίζει. Εµπιστευτείτε σε • Αίθουσα Cinema
εµάς τη διαµονή σας και ανακαλύψτε το πραγµατικό νόηµα της φιλοξενίας!
• Play Room εξοπλισµένο µε Ps4, Xbox κ.α.

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΤΟΥ EPIRUS PALACE:

Απολαύστε τις περιποιήσεις του νέου Epirus Palace Spa
με 20% έκπτωση στις τιμές καταλόγου αλλά και με ειδικά πακέτα!
Σημείωση: Στο χώρο του Spa επιτρέπεται η είσοδος
σε άτομα άνω των 16 ετών.

Ε Ι ∆ Ι Κ Α Π Α Κ Ε ΤΑ Μ Ε Π Ρ Ο Κ ΡΑΤ Η Σ Η :
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.
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• Πρωινό σε αµερικάνικου τύπου µπουφέ • Γεύµα σε µπουφέ • Απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί χύµα / µπύρες /
αναψυκτικά / νερό, κατά τη διάρκεια των φαγητών • ∆είπνο σε µπουφέ • KIDS Hour στην πισίνα (17:00 - 18:00) µε
χυµό - γρανίτες & αναψυκτικά για τoυς µικρούς µας φίλους έως 12 ετών • Θερινό σινεµά για µικρούς και µεγάλους
σε αίθουσα του ξενοδοχείου (2 προβολές / ηµέρα) • Early check in (10.00) και Late check out (18.00) κατόπιν
διαθεσιµότητας. (Περιορισµένη ∆ιαθεσιµότητα την περίδο Β) • Play room µε ηλεκτρονικά παιχνίδια -κονσόλες
(Playstation - xbox) (Για ηλικίες άνω των 9 ετών) χρέωση 5 € / άτοµο/ηµέρα • ∆ωρεάν πρόσβαση στο Γυµναστήριο
(για άτοµα άνω των 16 ετών) • ∆ωρεάν Wi – Fi οπτικής ίνας στα δωµάτια και τους κοινόχρηστους χώρους.
Τιµή κατ’ άτοµo µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
18/6 - 31/7 &
1/9 - 15/9

5 νύχτες
1/8 - 31/8

∆ίκλινο Premium Comfort
159
179
∆ίκλινο Premium Classic
178
197
3ο άτοµο
-50%
-50%
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών (family) *
90
99
Μονόκλινο Premium Comfort
240
270
Μονόκλινο Premium Classic
266
297
* Μεταφέρει την οικογένεια σε 1 χώρου Comfort Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
Για διαμονή 4 διανυκτερεύσεων, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές του 3νυχτου.
Premium Classic: Είναι τα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια στο “Παλάτι” του ξενοδοχείου.

18/6 - 31/7 &
1/9 - 15/9

1/8 - 31/8

247
272
-50%
∆ωρεάν
119
354
390

272
297
-50%
∆ωρεάν
134
398
438

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Κερδίστε ΔΩΡΕΑΝ ΝΥΧΤΕΣ (επίσης με Smart All Inclusive)
Για κρατήσεις 5 διανυκτερεύσεων, σας παρέχεται ΔΩΡΟ ακόμα μία! (5=6).
Για κρατήσεις 10 διανυκτερεύσεων, σας παρέχονται ΔΩΡΟ ακόμα δύο (10=12).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

MIRAMARE HOTEL ERETRIA 4*

ΕΡΕΤΡΙΑ, EyBoIA

...µια ζεστή, σπιτική φιλοξενία στην Εύβοια!
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. Το ξενοδοχείο Miramare 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.
∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 94 ∆ΩΜΑΤΙΑ: Μονόκλινα, ∆ίκλινα & Τρίκλινα ∆ωµάτια. 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, γήπεδο τένις-µπάσκετποδοσφαίρου, παιδικές δραστηριότητες, γυµναστήριο, καθηµερινή περιποίηση δωµατίων, δωρεάν WiFi και χώρος
στάθµευσης. ∆ιατίθενται πτυσσόµενα/επιπλέον κρεβάτια & ∆ωρεάν κούνιες / κρεβατάκια µωρού.

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ
• Πλούσιοι µπουφέδες, πρωί µεσηµέρι & βράδυ (µε ελάχιστη συµµετοχή 15 ατόµων, διαφορετικά τα
γεύµατα θα εξυπηρετούνται 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
• ∆ωρεάν 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
• Θερινός κινηµατογράφος 2 φορές την εβδοµάδα
Τιµή κατ άτοµο µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά

∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 6 ετών
3ο άτοµο 7 ως 12 ετών
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών
Μονόκλινο

3 νύχτες
5 νύχτες
1/6 - 15/7 & 1/9 - 11/9 1/6 - 15/7 & 1/9 - 11/9
16/7 - 31/8
219
343
399
-30%
-30%
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
325
522
609

Περίπτωση ενός ενήλικα & ενός παιδιού έως 5 ετών, χρεώνεται ως μονόκλινο.

7 νύχτες
1/6 - 15/7 & 1/9 - 11/9
16/7 - 31/8
480
563
-30%
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
-50%
-50%
-50%
732
854

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … (1/7 - 31/8)

∆ώστε 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
της ειδικά εκπαιδευµένης παιδαγωγού.
• Καθηµερινή παιδική απασχόληση στο Mini Club (14.00 - 20.00)
• Θερινός κινηµατογράφος 2 φορές την εβδοµάδα.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ALKYON RESORT & SPA 5*
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 25 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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 165 δωµάτια: 98 Standard, 8 Superior, 12 Executive, 10
∆ιαµερίσµατα, 11 Μεζονέτες, 22 Junior Suites και 4 ∆ίχωρες Σουίτες.
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, parking, Wi-Fi χωρίς χρέωση, 2 εξωτερικές

SMART ALL INCLUSIVE

• 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.

πισίνες, µπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι, ping pong, γήπεδο βόλεϊ, παιδική
χαρά, αίθουσες συνεδριάσεων.
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.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ

• 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.
• ∆ωρεάν οµπρέλες και ξαπλώστρες στις πισίνες
και την παραλία του ξενοδοχείου. Πετσέτες

Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα δείπνα
2 νύχτες (Παρ & Σαβ)

∆ίκλινο Standard
∆ίκλινο Superior
∆ίκλινο Executive
∆ίκλινο Jr Suite
3o άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο 4 -12 ετών *
Μονόκλινο Standard
∆ιαµ./Μεζονέτα **

1/6 - 30/6 &
2/9 - 30/9
157
176
185
244
-30%
∆ωρεάν
-50%
254
508

1/7 - 4/8 &
23/8 - 1/9
185
205
215
264
-30%
∆ωρεάν
-50%
293
586

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE

5 νύχτες (όλες τις µέρες)
5/8 - 22/8
185
205
215
283
-30%
∆ωρεάν
-50%
293
625

1/6 - 30/6 &
2/9 - 30/9
333
381
410
547
-30%
∆ωρεάν
-50%
523
1047

1/7 - 4/8 &
23/8 - 1/9
381
430
455
595
-30%
∆ωρεάν
-50%
618
1238

θαλάσσης διατίθενται µε εγγύηση 10€.
• ∆ωρεάν 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.
• Σάουνα, χαµάµ, Jacuzzi δωρεάν µόνο για τους
διαµένοντες σε Jr.Suites.

2 νύχτες (Παρ & Σαβ)
5/8 - 22/8
404
451
480
618
-30%
∆ωρεάν
-50%
642
1428

1/6 - 30/6 &
2/9 - 30/9
176
195
205
264
-30%
∆ωρεάν
-50%
274
586

1/7 - 4/8 &
23/8 - 1/9
205
225
235
294
-30%
∆ωρεάν
-50%
332
665

5 νύχτες (όλες τις µέρες)
5/8 - 22/8
225
245
254
303
-30%
∆ωρεάν
-50%
352
704

1/6 - 30/6 &
2/9 - 30/9
374
419
445
579
-30%
∆ωρεάν
-50%
599
1215

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.
Για περισσότερες από 5 νύχτες, τιμές αναλογικά από το 5νυχτο.
Για λιγότερες, ζητήστε μας πληροφορίες
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

1/7 - 4/8 &
23/8 - 1/9
419
467
492
619
-30%
∆ωρεάν
-50%
649
1395

5/8 - 22/8
467
513
538
649
-30%
∆ωρεάν
-50%
739
1575

APOLLONION RESORT & SPA 5*

ΛΗΞΟΥΡΙ, ΚΕφΑΛΟΝΙΑ

Ένα «κόσµηµα» στην παραλία Ξι
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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. ∆οκιµάστε 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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
3 νύχτες

∆ίκλινο Deluxe
∆ίκλινο Deluxe Asterias
Family Room *
Family Asterias *
Junior Suite Balcony *
Junior Suite Pool *
Family Suite *
3ο άτοµο σε Deluxe
3ο άτοµο ως 12 ετών

01/5 - 27/5 &
17/9 - 2/10
205
229
569
649
649
747
707
-50%
∆ωρεάν

5 νύχτες
01/5 - 27/5 &
17/9 - 2/10
315
359
937
1075
1075
1236
1177
-50%
∆ωρεάν

28/5 - 8/7 &
27/8 - 16/9
412
473
1242
1437
1437
1621
1564
-50%
∆ωρεάν

7 νύχτες
9/7 - 26/8
509
586
1552
1788
1788
2005
1943
-50%
∆ωρεάν

01/5 - 27/5 &
17/9 - 2/10
427
492
1280
1469
1469
1690
1604
-50%
∆ωρεάν

28/5 - 8/7 &
27/8 - 16/9
570
652
1720
1976
1976
2233
2152
-50%
∆ωρεάν

9/7 - 26/8
689
793
2103
2420
2420
2714
2635
-50%
∆ωρεάν

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών ή 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.
Μέγιστη χωρητικότητα δικλίνων Deluxe δωματίων: 3 άτομα.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΠΥΛΟΣ, MΕΣΣΗΝΙΑ

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* DELUXE
Απόλυτη χαλάρωση και ανανέωση στη Μεσσηνιακή φύση

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. ∆ιαµορφωµένο 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®).
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 2 μέχρι τις 15 Ιουλίου και θα αφορούν διαμονές στα αναγραφόμενα διαστήματα
θα παρέχεται έκπτωση: Α) 24/8 - 31/8: 5% Β) 1/9 - 11/9 & 15/9 - 20/9 & 22/9 - 4/10 & 13/10 - 26/10: 20%
Τιµή κατ άτοµο για τις αναγραφόµενες νύχτες µε µπουφέ πρωϊνό καθηµερινά
και ένα (1) δείπνο στο σύνολο της διαµονής
3/5 - 23/5 &
11/10 - 26/10

24/5 - 4/7 &
20/9 - 10/10

5/7 - 25/7 &
1/9 - 19/9

26/7 - 31/8

2 νύχτες

4 νύχτες

4 νύχτες

5 νύχτες

∆ίκλινο Deluxe κήπος

260

585

721

1042

∆ίκλινο Deluxe θάλασσα

279

677

813

1180

∆ίκλινο Superior κήπος

287

695

934

1343

∆ίκλινο Infinity resort view private pool

300

741

989

1436

∆ίκλινο Premium Deluxe Sea Front

305

758

1006

1458

∆ίκλινο Superior infinity resort view private pool

315

795

1135

1573

∆ίκλινο Premium Infinity Sea Front private pool

324

851

1164

1679

∆ίκλινο Family Suite θέα κήπος

389

914

1549

2200

∆ίκλινο infinity Suite resort view private pool

415

1060

1669

2415

3ο άτοµο **

226

426

360

440

Παιδιά έως 3 ετών ***

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

Παιδιά 4 ως 12 ετών *

17,5

20

25

25

Μονόκλινο deluxe κήπος

492

1134

1406

2049

Μονόκλινο deluxe θάλασσα

526

1320

1590

2324

* 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών χωράει μόνο στους τύπους δωματίων Suite (Δωρεάν με πρωϊνό). ** 3ο άτομο σε roll away bed (πρόσθετο
πτυσσόμενο). *** Παιδί ως 3 ετών σε baby cot.
Χρέωση επιπλέον δείπνου: Ενήλικας € 40, παιδί ως 12 ετών € 20
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

AKS HINITSA BAY 4* SUP

ΧΙΝΙΤΣΑ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

Στο µαγευτικό καταπράσινο κόλπο της Χινίτσας
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. ∆εσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο, προσφέροντας µαγευτική θέα στη θάλασσα και στο νησί των Σπετσών.
∆ανείζεται 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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε 206 δωµάτια και 10 Σουίτες. Standard ∆ωµάτια - ∆ιαθέτουν αυτόνοµο κλιµατισµό, ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό µπαλκόνι, δορυφορική
τηλεόραση LCD 21¨ και µαρµάρινο µπάνιο. Junior Suites - ∆ιαθέτουν µεγάλα ιδιωτικά µπαλκόνια µε µοναδική θέα, 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.
Στη διάθεση των πελατών µας θα βρίσκονται οι κάτωθι χώροι του Ξενοδοχείου: • Lounge bar ΑΡΚΑ∆ΙΑ µε ζωντανή µουσική ή µουσικοχορευτική
εκδήλωση, έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα (εκτός από την χαµηλή περίοδο) • Pool Snack Bar & Restaurant • Εστιατόριο ΖΕΦΥΡΟΣ • Beach Bar ΑΣΤΕΡΙΑΣ
• Πισίνα για ενήλικες και πισίνα για παιδιά • Γυµναστήριο • Beach Volley & Ping Pong • Αίθουσα χαρτιών και τηλεόρασης • Gift shop • Κοµµωτήριο
• Internet Room & και ασύρµατο Internet • Mini club & παιδική χαρά • Φύλαξη παιδιών κατόπιν ζήτησης (µε επιβάρυνση) • Άνετο σαλόνι & βεράντες •
∆ωρεάν υπαίθριος χώρος Parking • ∆ύο (2) Γήπεδα τένις και ένα (1) γήπεδο 5 x 5
Τιµή κατ’ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ίκλινο θέα βουνό
∆ίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών *
Μονόκλινο θέα βουνό
Μονόκλινο θέα θάλ.

3 νύχτες
24/5-27/6 &
1/9-14/9
199
218
-50%
∆ωρεάν
-50%
320
355

24/5-27/6 &
1/9-14/9
330
362
-50%
∆ωρεάν
-50%
532
585

5 νύχτες
28/6-25/7 &
25/8-31/8
383
428
-50%
∆ωρεάν
-50%
629
703

26/7 - 24/8
475
537
-50%
∆ωρεάν
-50%
779
884

24/5-27/6 &
1/9-14/9
462
500
-50%
∆ωρεάν
-50%
746
810

7 νύχτες
28/6-25/7 &
25/8-31/8
537
599
-50%
∆ωρεάν
-50%
869
970

26/7 - 24/8
665
752
-50%
∆ωρεάν
-50%
1087
1236

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα στον 1ο όροφο (θέα θάλασσα).
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.
ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
• 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.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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LA MARQUISE
LUXURY RESORT
COMPLEX 5* DELUXE
Family Summer Club

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΡΟ∆ΟΣ

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.

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.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ SPA:
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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

120.000 τ.µ. αξεπέραστης απόλαυσης!
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
εφήβους 13-18 ετών µε µπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, πινγκ πονγκ - και τον Παιδότοπο µε τα επιτραπέζια παιχνίδια και την παιδική βιβλιοθήκη ή την διαµορφωµένη
Adults only πτέρυγά του... ∆εν 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 (∆ιαγόρας) 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 ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: 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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
15/5 - 11/6 & 12/6 - 2/7 &
16/9 - 30/9 1/9 - 15/9

7 νύχτες
3/7 - 31/8

15/5-11/6 & 12/6 - 2/7 &
16/9-30/9 1/9 - 15/9

3/7 - 31/8

∆ίκλινο Superior θέα κήπος

387

482

577

529

659

787

∆ίκλινο Superior θέα πισίνα

445

504

634

610

695

862

∆ίκλινο Family Suite θέα πισίνα

536

629

822

735

865

1127

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών *

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο Superior θέα κήπος

759

872

1060

1050

1212

1462

* 4ο άτοµο µόνο σε Family Suite.
Επιβάρυνση για All inclusive κατ’άτοµο τη νύχτα: Ενήλικες € 32, Παιδιά ως 12 ετών € 16.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

51

ESPEROS PALACE RESORT 4*SUP

φΑΛΗΡΑΚΙ, ΡΟΔΟΣ

Το Esperos Palace Resort είναι χτισµένο σε εξαιρετική τοποθεσία, µε κοµψή πολυτέλεια, κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα, προσεγµένο σέρβις,
υπηρεσίες Spa, εγκαταστάσεις water sports, εστιατόριο µε εκλεκτές γεύσεις, διακριτικό animation και βραδινή διασκέδαση.
∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ιαθέτει 248 δωµάτια µε θέα βουνό ή θάλασσα. Όλα διαθέτουν
Τιµή κατ άτοµο µε ηµιδιατροφή
κλιµατισµό και κεντρική θέρµανση, δορυφορική τηλεόραση µε µουσικά κανάλια,
5 νύχτες
θυρίδα δωµατίου, ψυγείο (mini bar κατόπιν ζήτησης), τηλέφωνο σε δωµάτιο και
µπάνιο, στεγνωτήρα µαλλιών, καθρέφτη make up, , µπουρνούζια, πετσέτες για
21/9 - 9/10
7/9 - 20/9
20/7 - 6/9
την πισίνα και την παραλία, µπαλκόνι, δωρεάν wifi. Τα Comfort δωµάτια είναι
∆ίκλινο θέα κήπο
384
415
472
µεγαλύτερα και διαθέτουν επιπλέον δυνατότητες παρασκευής καφέ και τσαγιού,
∆ίκλινο θέα θάλασσα
445
475
545
ηχοσύστηµα CD, ζυγαριά, παντοφλάκια, ειδικό “πακέτο” καλωσορίσµατος.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κεντρικό εστιατόριο Amvrosia, Castelo Bar & a ∆ίκινο Comfort θάλασσα
500
531
622
la carte εστιατόριο, Kafeneio µε εξαιρετικούς µεζέδες (απαραίτητη προκράτηση),
-25%
-25%
-25%
lobby bar, 2 πισίνες (η µία µε lazy river), εσωτερική πισίνα (θερµαινόµενη 3ο άτοµο *
Απρίλιο, Μάϊο και Οκτώβριο), οργανωµένη παραλία µε µπλέ σηµαία και 3ο άτοµο ως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
δυνατότητα για θαλάσσια σπόρ, υπέροχοι κήποι, mini market/ κατάστηµα µε
Μονόκλινο θέα κήπος
545
640
732
σουβενίρ, κοµµωτήριο, γυµναστήριο, σάουνα, υπηρεσίες µασάζ και θεραπειών,
610
734
855
γήπεδο τέννις, βόλεϋ, πινγκ-πονγκ, µπιλιάρδο, γιγάντιο σκάκι, mini golf, aqua Μονόκλινο θέα θάλασσα
gymnastics, boccia, θεµατικές βραδιές, room service from 08.00 πµ - 10.00 µµ, * 3ο άτομο (ενήλικος ή παιδί) χωράει μόνο σε δωμάτιο
δωρεάν πάρκινγκ, υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου, δωρεάν wi-fi, δυνατότητα με θέα θάλασσα ή Comfort θέα θάλασσα.
baby sitting κ.α. Luna Park και Water Park σε απόσταση περπατήµατος!
Επιβάρυνση για All Inclusive κατ’άτομο τη νύχτα: Ενήλικες € 35, Παιδιά ως 12 ετών € 18.

ESPERIA CITY HOTEL 3*

ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

Ένα σύγχρονο City Hotel, το ESPERIA HOTEL στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, 100 µέτρα από την παραλία και πολύ κοντά σε όλα τα αξιοθέατα, το
µεσαιωνικό κάστρο, το καζίνο κ.α. ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, ηχοµονωτικά παράθυρα, τηλεόραση, µινι ψυγείο, στεγνωτήρα µαλλιών, µπαλκόνι. Ακόµα διαθέτει
καθιστικό µε Cocktail bar, πισίνα µε δωρεάν ξαπλώστρες, εστιατόριο για το πρωϊνό, άψογες υπηρεσίες.
Τιµή κατ άτοµο µε πρωϊνό
5 νύχτες
26/9 - 9/10

5/9 - 25/9

4/7 - 4/9

∆ίκλινο Standard

137

193

252

∆ίκλινο Club

197

260

328

3ο άτοµο

-25%

-25%

-25%

3ο άτοµο ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο Standard

206

297

391

∆ιαµέρισµα (2+2) *

781

854

1034

∆ιαµέρισµα (3+1) *

811

885

1071

* Συνολική χρέωση δωματίου για (2+2): 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών, (3+1): 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

φΑΛΗΡΑΚΙ, ΡΟΔΟΣ

ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT 4*

Το Esperides Beach Family Resort προσφέρει άνετη διαµονή ζεστή και φιλόξενη ατµόσφαιρα, λαχταριστές γεύσεις και µια σειρά από δραστηριότητες ειδικά
φτιαγµένες για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Στο Esperides Beach Family Resort τα παιδιά βρίσκουν ότι αναζητούν για καλοκαιρινή διασκέδαση και οι γονείς
απολαµβάνουν ξέγνοιαστοι τις διακοπές τους στην πανέµορφη και βραβευµένη µε Γαλάζια Σηµαία παραλία στο Φαληράκι της Ρόδου. Με χαρούµενη διακόσµηση,
γωνιές γεµάτες λιχουδιές, παιχνίδια και δραστηριότητες στους κήπους, στις πισίνες και τη θάλασσα, ώρες δηµιουργικότητας µε ειδικούς παιδαγωγούς, επισκέψεις
στην µεγάλη παιδική χαρά κ.α. Στο Esperides Beach Family Resort τα παιδιά λατρεύουν κάθε λεπτό των καλοκαιρινών τους διακοπών!
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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 (Ιούνιο ως Σεπτέµβριο), 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 (µε χρέωση), 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 (µε χρέωση), οργανωµένη παραλία (αµµουδερή) 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 δραστηριότητες άθλησης µαζί µε την οµάδα ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου, υποδοχή µε 24ωρη εξυπηρέτηση, χώρος αποσκευών, διαµορφωµένος
χώρος για επιτραπέζια παιχνίδια και χαρτιά, κεντρικό σαλόνι, γραφείο πληροφοριών, υπηρεσία πλυντηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ποδηλάτων (Esperides Rent-A-Car), δωρεάν
wi-fi σε κοινόχρηστους χώρους και δωµάτια, κατάστηµα αναµνηστικών/ mini market.

ESPERIDES ALL INCLUSIVE

• Πρωινό σε µπουφέ 07:00-10:00 / Γεύµα σε µπουφέ και show cooking 12:30-14:30 / ∆είπνο σε µπουφέ
και show cooking 18:00-21:15 • Ποτά: βαρελίσιο κρασί, αναψυκτικά, εγχώρια µπύρα (αλκοόλ από 18 ετών).
• 3 θεµατικές βραδιές/ εβδοµάδα • 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 διαθέσιµα µε χρέωση). • Ζεστά και
κρύα σνακ σε στυλ µπουφέ 10:00-12.30 & 14.30-18.00 • Γωνία πίτσας 10:00-18:00 (Ιούνιος - Σεπτέµβριος) •
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.
Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
25/9 - 22/10 12/9 - 24/9

∆ίκλινο θέα κήπο
∆ίκλινο θέα θάλασσα
∆ίκινο Family κήπος
∆ίκινο Family πλάγια θάλ.
∆ίκινο Family Superior
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 14 ετών
4ο άτοµο ως 14 ετών *
5ο άτοµο ως 14 ετών **
Μονόκλινο θέα κήπος
Μονόκλινο θέα θάλασσα

337
370
386
414
585
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
447
480

454
497
508
536
717
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
624
662

7 νύχτες

26/8 - 11/9

23/7 - 25/8

509
554
613
645
922
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
732
780

591
640
715
743
1069
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
818
867

25/9 - 22/10 12/9 - 24/9

459
504
526
566
769
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
609
655

* 4ο άτομο χωράει μόνο σε Family με κουκέτα για τα παιδιά ** 5ο άτομο χωράει μόνο σε Family Superior.

619
679
693
730
977
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
850
902

26/8 - 11/9

23/7 - 25/8

695
754
835
880
1257
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
998
1065

802
872
976
1012
1456
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-75%
1117
1183

ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

1 πισίνα για μωρά μέχρι 2 ετών (με γλυκό νερό), 2 νεροτσουλήθρες με γλυκό νερό
για απολαυστικό κολύμπι, παιδική χαρά, αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης
για παιδιά από 4 έως 14 ετών με επιβλέποντες παιδαγωγούς, χορευτικά
απογεύματα, σινεμά με παιδικές ταινίες, Carousel, φουσκωτά παιχνίδια (κάστρο
κ.α.), ψηλά καρεκλάκια εστιατορίου. Δυνατότητα (κατόπιν ζήτησης/με χρέωση)
για: φύλαξη παιδιών, Baby phones, παιδικά καροτσάκια.
Δωρεάν μόνο για παιδιά: Ποπκορν και μαλί της γριάς στον χώρο της παιδικής
χαράς (σε συγκεκριμένο ωράριο).

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΙΞΙΑ, ΡΟΔΟΣ

RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* DELUXE
Ένας κόσµος εξαιρετικής φιλοξενίας...
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
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7 νύχτες

1/7 - 31/7

1/8 - 1/9

2/9 - 15/9

16/9 - 30/9

1/7 - 31/7

1/8 - 1/9

2/9 - 15/9

16/9 - 30/9

∆ίκλινο θέα θάλασσα

385

410

299

250

532

574

417

349

∆ίκλινο Executive θέα θάλασσα

440

465

329

285

605

650

457

396

∆ίκλινο Premium θέα θάλασσα

495

610

360

355

680

854

497

497

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο ως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο

+60%

+60%

+60%

+60%

+60%

+60%

+60%

+60%

Garden Suites (2χωρο) *
1135
1365
* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά εως 12 ετών.

1085

970

1560

1910

1510

1350

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

LTI ASTERIAS BEACH RESORT 5* LUX

ΑφΑΝΤΟΥ, ΡΟΔΟΣ

Η απόλυτη επιλογή για να γνωρίσετε το νησί των Ιπποτών. Μόλις 21 χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου το
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ξενοδοχείο προσφέρει ότι µπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπους όταν ονειρεύεται αξέχαστες διακοπές. Εξωτερική
πισίνα και παιδική χαρά, κέντρο σπα και, φυσικά, ιδιωτική παραλία! Πολύ κοντά βρίσκονται το Φαληράκι και η Για κρατήσεις που θα γίνουν από τις
Καλλιθέα ώστε να νιώσετε και την ενέργεια της νυχτερινής ζωής. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την κοιλάδα 24 Ιουνίου µέχρι και τις 7 Ιουλίου
και θα αφορούν διαµονές
µε τις πεταλούδες και τα τρεχούµενα νερά, καθώς η Ρόδος δεν είναι ένα συνηθισµένος νησί. Είναι µία µικρή...
καλοκαιρινής περιόδου θα
ήπειρος µε διάσπαρτα τα σηµάδια της µακραίωνης ιστορίας της. Οι παραλίες µπορεί να αποτελούν πόλο έλξης το
παρέχεται έκπτωση 30%
καλοκαίρι, αλλά και οι πολιτιστικοί θησαυροί έχουν τη δική τους σηµασία και περιµένουν να τους ανακαλύψετε.
Τιµή κατ’ άτοµo µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
4/6 - 1/7 &
2/7 - 21/8
22/8 - 25/9
589
747
∆ίκλινο θέα κήπο
658
786
∆ίκλινο θέα θάλασσα
∆ίκλινο Family θέα κήπο
688
845
963
1122
∆ίκλινο Jr.Suite µοιρ. πισίνα
-30%
-30%
3ο άτοµο
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο έως 12 ετών
-50%
-50%
4ο άτοµο έως 12 ετών *
989
1258
Μονόκλινο θέα κήπο
* 4ο άτομο ως 12 ετών, μόνο σε Family δωμάτιο.

PATMOS AKTIS SUITES & SPA 5* LUX

7 νύχτες
4/6 - 1/7 &
2/7 - 21/8
22/8 - 25/9
810
1027
905
1082
946
1163
1325
1542
-30%
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
-50%
1360
1729

ΓΡoΙΚΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ

Το Patmos Aktis Suites & Spa Hotel είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, µόλις µερικά βήµατα απο την πιο µαγευτική παραλία της Πάτµου, τον Γροίκο.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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

∆ίκλινο deluxe
Μaisonette 1BD ιδιωτ. πισίνα
∆ίκλινο Pool Suite
∆ίκλινο Aegean Suite
3ο άτοµο
3ο άτοµο έως 6 ετών
3ο άτοµο 7 έως 14 ετών

7 νύχτες

14/6 - 11/7 &
1/9 - 14/9

12/7 - 1/8 &
25/8 - 31/8

2/8 - 24/8

418
670
693
850
250
∆ωρεάν
125

665
1053
1093
1255
250
∆ωρεάν
125

938
1438
1458
1638
400
∆ωρεάν
200

CRITHONI’S PARADISE HOTEL 4*
Χτισµένο αµφιθεατρικά στον κόλπο του Κριθωνίου, το Crithoni’s Paradise Hotel συνδυάζει ειδυλλιακή
τοποθεσία, ξενοδοχειακές ανέσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Εµπνευσµένο από την
αρχιτεκτονική της Λέρου και των ∆ωδεκάνησων, ξεχωρίζει για την πισίνα, τους κήπους, το φιλικό κι εξυπηρετικό
προσωπικό του. Μια αγκαλιά πάνω στη θάλασσα, µε θέα, προσεγµένες παροχές και service.
Ανοιχτό όλο το χρόνο, προσφέρει πλήρως εξοπλισµένα κι άνετα δωµάτια, σουίτες και αυτόνοµη βίλα µε επιλογή
θέας προς τη θάλασσα, τους κήπους, το βουνό. Το ξενοδοχείο διαθέτει ολοκληρωµένες pαροχές σε ειδικά
διαµορφωµένους χώρους, για όλες τις στιγµές σας: Χαλάρωση, Οµορφιά, Γαστρονοµία, Ψυχαγωγία, Γυµναστική.
Πολλές από τις Ανέσεις µπορούν, κατόπιν συνεννόησης, να ταιριάξουν εξατοµικευµένα στη δική σας επιθυµία.
Συνδυάστε πακέτο διαµονής
άνω των 4 διανυκτερεύσεων
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε την
Blue Star Ferries και κερδίστε
30% έκπτωση στην τιµή των
εισιτηρίων! Η προσφορά ισχύει
από 14/6/19 έως 30/9/19 για
Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάµο

14/6 - 11/7 & 12/7 - 1/8 &
1/9 - 14/9
25/8 - 31/8
568
910
938
1153
350
∆ωρεάν
175

885
1400
1456
1672
350
∆ωρεάν
175

2/8 - 24/8
1290
1977
2005
2254
560
∆ωρεάν
280

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΡΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Κάντε την κράτηση σας 1 µήνα νωρίτερα
(τουλάχιστον) και κερδίστε επιπλέον έκπτωση 10%
στις τιµές µε πρωϊνό.
* στη χαµηλή περίοδο 20 µέρες νωρίτερα
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 15/7 &
1/6 - 15/7 &
16/7 - 15/9
16/7 - 15/9
16/9 - 20/10
16/9 - 20/10
∆ίκλινο θέα βουνό
180
210
245
290
∆ίκλινο θέα θάλασσα
210
235
285
325
3ο / 4ο άτοµο
150
180
205
247
3ο /4ο άτοµο ως 4 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο /4ο άτοµο 5 ως 12 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο θέα βουνό
295
345
405
475
Μονόκλινο θέα θάλασσα
325
370
450
510
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά δείπνο: € 10 ο ενήλικας, € 5 τα παιδιά 5-12 ετών.
Μέχρι 4 ετών Δωρεάν.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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KIPRIOTIS PANORAMA HOTEL & SUITES 5*

ΨΑΛΙΔΙ
ΚΩΣ

Mόλις 3 χιλιόµετρα µακριά από το κέντρο της Κω το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο υψώνεται πάνω από το Kipriotis Resort Complex µε τα 5 ξενοδοχεία
και το εντυπωσιακό συνεδριακό κέντρο. Οι πισίνες, το σπα, το γυµναστήριο και το roof bar του θα σας δελεάσουν µε το µεγαλείο τους. Το ίδιο θα κάνουν
και οι αµέτρητες δραστηριότητες των ξενοδοχείων του Kipriotis Resort Complex: Θαλάσσια σπορ, ποδηλασία, τένις και άλλα πολλά.
Αν σας αρέσει η µεσογειακή κουζίνα, θα εκτιµήσετε το µενού στο Souvlaki & More και τα θαλασσινά στο Fish & More. Το Triton θα σας προσφέρει
παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, ενώ στο Ariadne θα βρείτε υπέροχο πρωινό και µεσηµεριανό µε διεθνείς επιρροές.
Τιµή κατ’ άτοµo µε ULTRA ALL INCLUSIVE

Συνδυάστε πακέτο διαµονής
άνω των 4 διανυκτερεύσεων
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε την
Blue Star Ferries και κερδίστε
30% έκπτωση στην τιµή των
εισιτηρίων! Η προσφορά ισχύει
από 14/6/19 έως 30/9/19 για
Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάµο

5 νύχτες

7 νύχτες

13/6 - 11/7 &
13/6 - 11/7 &
12/7 - 29/8
12/7 - 29/8
30/8 - 26/9
30/8 - 26/9
∆ίκλινο twin MV Promo

397

506

536

684

∆ίκλινο twin SV

443

563

598

762

∆ίκλινο Jr.Suite SSV

477

609

645

823

∆ίκλινο Jr.Suite SV

526

667

710

902

3ο / 4o άτοµο *

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο / 4o άτοµο ως 13 ετών *

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο MV

632

805

855

1088

* 3o ή και 4ο άτομο ενήλικο ή παιδί, ΜΟΝΟ σε Jr.Suite.

KIPRIOTIS AQUALAND HOTEL 4*

ΨΑΛΙΔΙ
ΚΩΣ

Κτισµένο στο Ψαλίδι-Κω, πάνω στο καταπράσινο λόφο µε 203 ευρύχωρα δωµάτια (δίκλινα & διαµερίσµατα 2 & 3 δωµατίων) µε καταπληκτική θέα στο Αιγαίο αλλά και η µυρωδιά των φυτών και
των δένδρων στους κήπους, προδιαθέτουν τον επισκέπτη να απολαύσει τις διακοπές του. Οικογενειακό ξενοδοχείο (βραβευµένο 15η θέση στον κόσµο & 7η στην Ευρώπη από το TripAdvisor), που
προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους χώρους του. Η άνεση, η καθαριότητα και οι παροχές στα δωµάτια συµπληρώνουν τις εντυπώσεις. Στο µεγάλο εστιατόριο 600 καθισµάτων µπορεί
κάθε επισκέπτης να απολαύσει από το πρωινό µέχρι το βραδινό, νόστιµα φαγητά από την ελληνική, την τοπική και τη διεθνή κουζίνα. Η εναλλαγή και οι θεµατικές βραδιές εκπλήσσουν ευχάριστα
τούς επισκέπτες. Οι επιλογές στα 3 µπαρ του ξενοδοχείου είναι κι αυτές απεριόριστες για µικρούς και µεγάλους. ∆ροσερά ποτά, απολαυστικά κοκτέιλ, σνακ, παγωτά και χυµοί συνοδεύουν
και διεγείρουν κάθε ουρανίσκο. Σπορ και διασκέδαση στις 6 νερο-τσουλήθρες και στις πισίνες για ενήλικες και παιδιά µε εξειδικευµένο προσωπικό στην ασφάλεια άλλα και στις αθλητικές
δραστηριότητες.
Πρωινό και απογευµατινό πρόγραµµα για όλες τις ηλικίες και ενδιαφέροντα. Η ηµέρα κλείνει ήρεµα και όµορφα µε το µοναδικό κόκκινο ηλιοβασίλεµα και η διασκέδαση συνεχίζεται στο θέατρο
600 θέσεων -αντίγραφο αρχαίου θεάτρου -µε παραστάσεις και σώου από όλο τον κόσµο. Το φιλόξενο και χαµογελαστό προσωπικό πάντα πρόθυµο να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει και προσφέρει
σε όλους και στον καθένα χωριστά,εγγυάται αξέχαστες διακοπές, όµορφες εµπειρίες και χαµογελαστές αναµνήσεις.
Τιµή κατ’ άτοµo µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
7 νύχτες
13/6 - 11/7 &
13/6 - 11/7 &
12/7 - 29/8
12/7 - 29/8
30/8 - 26/9
30/8 - 26/9
∆ίκλινο θέα θάλασσα
379
575
512
789
∆ίκλινο Family θέα θάλασσα
489
739
660
1020
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 13 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο *
-30%
-30%
-30%
-30%
4ο άτοµο ως 13 ετών *
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο θέα θάλασσα
598
890
815
1218
* 4ο άτομο ενήλικο ή παιδί, μόνο σε Family δωμάτιο.

Συνδυάστε πακέτο διαµονής
άνω των 4 διανυκτερεύσεων
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε την
Blue Star Ferries και κερδίστε
30% έκπτωση στην τιµή των
εισιτηρίων! Η προσφορά ισχύει
από 14/6/19 έως 30/9/19 για
Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάµο

KIPRIOTIS VILLAGE RESORT 4*

ΨΑΛΙΔΙ
ΚΩΣ

Ένα σύγχρονο οικογενειακό συγκρότηµα δίπλα στην παραλία µε 5 πισίνες, 5 πανέµορφα εστιατόρια και αρκετά µπαρ ανοιχτά µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες σάς περιµένει. Το Kipriotis Village Resort είναι ασφαλές για τα παιδιά και παρέχει αναρίθµητες διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως η ποδηλασία, η
ιππασία, το scuba diving, το παρά πέντε και το mini golf. Τα παιδιά θα αγαπήσουν επίσης την Aqualand ενώ οι γονείς το γυµναστήριο στο Kipriotis Panorama
Hotel & Suites, τα θαλάσσια σπορ, το τένις και το Anaviosi Spa by Hippocrates Holistic Wellness Spa.
Όσον αφορά τη γαστρονοµία τα εστιατόρια στο Kipriotis Village Resort αναµιγνύουν τη µεσογειακή, την ελληνική και την ιταλική κουζίνα. Και µην ξεχνάτε!
Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιµάσετε το πρωινό του και να παρευρεθείτε στις βραδιές µε barbecue.
Συνδυάστε πακέτο διαµονής
άνω των 4 διανυκτερεύσεων
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε την
Blue Star Ferries και κερδίστε
30% έκπτωση στην τιµή των
εισιτηρίων! Η προσφορά ισχύει
από 14/6/19 έως 30/9/19 για
Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάµο
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Τιµή κατ’ άτοµo µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
7 νύχτες
13/6 - 11/7 &
13/6 - 11/7 &
12/7 - 29/8
12/7 - 29/8
30/8 - 26/9
30/8 - 26/9
∆ίκλινο θέα κήπος
379
552
513
745
∆ίκλινο θέα θάλασσα
460
679
622
917
∆ίκλινο Family Junior
452
664
610
897
∆ίκλινο Family Maisonette
465
682
629
920
∆ίκλινο Family 2 υπνοδωµ.
512
747
692
1010
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 13 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο *
-30%
-30%
-30%
-30%
4ο άτοµο ως 13 ετών **
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο θέα κήπος
575
862
777
1165
* 4ο άτομο ενήλικο ΜΟΝΟ σε Maisonette ή 2 υπνοδωματίων.
** 4ο άτομο παιδί, σε όλα τα Family.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

IKOS ARIA 5* DELUXE

ΚΕφΑΛΟΣ, ΚΩΣ

Συνδυάστε πακέτο διαµονής
άνω των 4 διανυκτερεύσεων
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε την
Blue Star Ferries και κερδίστε
30% έκπτωση στην τιµή των
εισιτηρίων! Η προσφορά ισχύει
από 14/6/19 έως 30/9/19 για
Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάµο

Ανακαλύψτε τον θαυµαστό κόσµο του Ikos Aria και ετοιµαστείτε να ζήσετε µια συναρπαστική εµπειρία
Τιµή κατ’ άτοµo µε INFINITE ULTRA ALL INCLUSIVE
διακοπών. Σε µία τοποθεσία που εκτείνεται σε 200 στρέµµατα και πλαισιώνεται από την εκθαµβωτική
5 νύχτες
ακτή της Κω, το πολυτελές συγκρότηµα δικαιώνει τη φήµη των ∆ωδεκάνησων: Απαράµιλλη οµορφιά,
26/5 - 6/6 & 7/6 - 29/6 & 30/6- 21/7 &
αξιόλογος πολιτισµός και ζεστή φιλοξενία. Το Ιkos Aria, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Infinite Lifestyle,
22/7- 27/8
17/9 - 26/9
3/9 - 16/9
28/8 - 2/9
που έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις, θα σας χαρίσει αλησµόνητες αναµνήσεις. Μια κοµψή συλλογή
756
896
1060
1200
από περισσότερες από 370 ευρύχωρες σουίτες και άρτια εξοπλισµένα δωµάτια µε απαράµιλλη θέα και ∆ίκλινο Promo IV (max2)
ειδυλλιακή ατµόσφαιρα. Τα ευρύχωρα µπαλκόνια, οι ιδιωτικοί κήποι και οι πισίνες αποκλειστικής χρήσης ∆ίκλινο Promo SV
(max2)
793
939
1110
1256
προσθέτουν την ιδιαίτερη πινελιά που µετατρέπει τη διαµονή σε µοναδική εµπειρία. Οχτώ εξαιρετικά ∆ίκλινο Superior SSV (max3)
817
963
1140
1299
εστιατόρια σας οδηγούν σε ένα αξέχαστο γαστρονοµικό ταξίδι, στον πλούσιο κόσµο των γεύσεων της
∆ίκλινο
Superior
SV
(max3)
860
1012
1207
1360
Μεσογείου και της Ανατολής. Τα µενού µε αστέρι Michelin κλέβουν την παράσταση και το καινοτόµο
∆ίκλινο Jr.Suite Balcony SV (max3+1)
1079
1329
1580
1848
πρόγραµµα «dine-out» σας παρουσιάζει µερικά από τα καλύτερα τοπικά εστιατόρια του νησιού.
Ανακαλύψτε τη δική σας ιδιωτική παιδική χαρά στη χρυσή άµµο της παραλίας της Κεφάλου και τα ∆ίκλινο Jr.Suite Private garden GV (max3+1)
1110
1372
1622
1903
σαγηνευτικά γαλανά νερά του Αιγαίου. Χαλαρώστε στην ξαπλώστρα σας και απολαύστε τα δροσιστικά ∆ίκλινο Jr.Suite Private garden SV (max3+1) 1200
1384
1769
2110
ποτά και τα νόστιµα σνακς. Απολαύστε µια σπάνια ευκαιρία χαλάρωσης. Αναζωογονηθείτε στο Ikos Spa
3ο άτοµο *
-50%
-50%
-50%
-50%
της Anne Semonin και αφήστε το έµπειρο προσωπικό να σας... κακοµάθει! Η διασκέδαση για τα παιδιά
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
όλων των ηλικιών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, δεν έχει τέλος. Από τους επαγγελµατικά 3ο άτοµο ως 12 ετών *
-65%
-65%
-65%
-65%
εποπτευόµενους χώρους δραστηριοτήτων µέχρι τα δελεαστικά µενού των παιδιών, το προσωπικό νοιάζεται 4ο άτοµο ως 12 ετών **
πραγµατικά για τους νεαρούς επισκέπτες µας, ενώ βρίσκεται δίπλα στη µαµά και τον µπαµπά παρέχοντας
* 3ο άτομο ενήλικο ή παιδί σε Superior ή σε Jr.Suite. ** 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών ΜΟΝΟ σε Jr.Suite.
υπηρεσίες babysitting και φροντίδα των παιδιών στην παραλία εφόσον το ζητήσετε.
IV: Inland View (θέα κήπος ή και θέα βουνό) SSV: Πλευρική θέα θάλασσα SV: Θέα θάλασσα

IKOS DASSIA 5* DELUXE

Το αναδηµιουργηµένο (2018) υπερπολυτελές Ikos Dassia 5* Deluxe, ένα
πραγµατικό ξενοδοχειακό κόσµηµα, που προσδιορίζει εκ νέου την πολυτέλεια
και το υψηλότατο επίπεδο service στα ξενοδοχεία της Ελλάδας και της
Μεσογείου! Εάν υπήρχαν, θα έπαιρνε σίγουρα περισσότερα από 5 αστέρια!
IKOS INFINITE ULTRA ALL INCLUSIVE
. Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια µπουφέ ή a la carte
στα 5 gourmet εστιατόρια τουή στα συνεργαζόµενα στο νησί.
. Σνακς, παγωτά και όλα τα ποτά (σερβιριστά, αλκοολούχα και µη), χυµοί,
καφέδες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής σε απεριόριστη κατανάλωση!
. ∆ωρεάν 24ωρο room service (µε πλήρη κάρτα φαγητών, σνακς, ποτών)
. ∆ωρεάν κατανάλωση όλων των ειδών του mini bar
. Mini club για τους µικρούς µας φίλους
(συνιστούµε προκράτηση τουλάχιστον 1 εβδοµάδα νωρίτερα)
. ∆ωρεάν χρήση γυµναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαµάµ, σάουνας.
. ∆ωρεάν για µία ηµέρα παροχή (κατόπιν διαθεσιµότητας) ενός
MINI COOPER ONE® για να κάνετε βόλτα στο νησί µε στυλ!

ΔΑΣΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Τιµή κατ’ άτοµo µε INFINITE ULTRA ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
26/5 - 6/6 &
7/6 - 29/6 &
30/6 - 21/7 &
17/9 - 26/9
3/9 - 16/9
28/8 - 2/9
∆ίκλινο Promo IV (max2)
854
1115
1190
∆ίκλινο Promo SV
(max2)
896
1175
1257
∆ίκλινο IV
(max3)
896
1175
1257
∆ίκλινο SV
(max3)
1110
1385
1586
∆ίκλινο Jr.Suite IV (max3)
1135
1409
1685
1220
1519
1763
∆ίκλινο Jr.Suite SV (max3)
1280
1598
1879
∆ίκλινο Panorama Jr.Suite SV (max3+1)
-50%
-50%
-50%
3ο άτοµο σε Jr.Suite
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο ως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
4ο άτοµο ως 12 ετών **

22/7 - 27/8
1475
1555
1555
1879
2000
2086
2232
-50%
∆ωρεάν
-50%

* 3ο άτομο ενήλικο ή παιδί ΜΟΝΟ σε Jr.Suite. ** 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών ΜΟΝΟ σε Panorama Jr.Suite.
IV: Inland View (θέα κήπος ή και θέα βουνό) SV: Θέα θάλασσα

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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EROFILI BEACH 3* SUPERIOR

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΙΚΑΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο γραφικό ψαροχώρι Αρµενιστής, δίπλα
στις µαγευτικές αµµουδιές Λιβάδι και Μεσσακτή, που θεωρούνται από τις
ωραιότερες του Αιγαίου.
∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ωµάτια µε θέα στην θάλασσα, κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση,
µίνι µπαρ, τηλέφωνο και χρηµατοκιβώτιο.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εξωτερική πισίνα, θερµαινόµενη πισίνα, αίθουσα
θαλασσοθεραπείας µε υδροµασάζ και Jacuzzi, αίθουσα εκδηλώσεων, δωρεάν
WiFi και βιβλιοθήκη.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωϊνό µπουφέ
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 30/6 &
1/6 - 30/6 &
1/7 - 19/7 20/7 - 25/8 26/8 - 31/8
1/7 - 19/7 20/7 - 25/8 26/8 - 31/8
1/9 - 25/9
1/9 - 25/9
∆ίλινο θέα χωριό

194

242

325

255

267

333

449

349

∆ίλινο θέα θάλασσα

229

285

383

300

310

392

528

413

3ο άτοµο

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Μονόκλινο θέα χωριό

368

450

615

480

505

620

850

660

Μονόκλινο θέα θάλασσα

427

530

720

565

590

730

995

777

KARRAS' STAR HOTEL 3*

ΑΥΛΑΚΙ, ΙΚΑΡΙΑ

Οικογενειακό ξενοδοχείο στην περιοχή Αυλάκι, ανάµεσα στην παραλία
του Kάµπου και της Μεσακτής, 6χλ από το λιµάνι του Ευδήλου.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Απαρτίζεται από 4 κτήρια µε συνολικά 74 κλίνες.
Είναι αµφιθεατρικά χτισµένο και επιτρέπει σχεδόν σε όλα τα δωµάτια του να έχουν
θέα το βαθυγάλανο Αιγαίο. Τα δωµάτια διαθέτουν αυτόνοµη βεράντα, κλιµατισµό,
µπάνιο, σεσουάρ, ψυγείο, τηλεόραση, µουσική και τηλέφωνο.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ασύρµατο internet - Κατάφυτοι κήποι - Parking - Πισίνα
- Παιδική χαρά - Snack bar πισίνας - Εσωτερικό bar - Σαλόνι µε τηλεόραση Γήπεδο τέννις προπόνησης - Minimarket - gift shop.
Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωϊνό µπουφέ
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 21/6 &
20/7 - 3/8 &
1/6 - 21/6 &
20/7 - 3/8 &
22/6 - 19/7
4/8 - 25/8
22/6 - 19/7
4/8 - 25/8
1/9 - 7/10
26/8 - 31/8
1/9 - 7/10
26/8 - 31/8
∆ίκλινο θέα κήπο
125
169
199
219
169
229
269
299
∆ίκλινο θέα θάλασσα
140
199
225
250
189
275
308
339
∆ίκλινο Superior θέα θάλ. 165
229
250
275
225
305
342
370
3ο άτοµο
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
3ο άτοµο ως 6 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 7 ως 12 ετών
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο
.+60%
.+60%
.+60%
.+60%
.+60%
.+60%
.+60%
.+60%

ΝΙΚΙ ΒEACH 3*

Το Niki Beach Hotel βρίσκεται στην Καµαριώτισσα, ακριβώς απέναντι από την
αµµώδη παραλία και µόλις 500µ. από το λιµάνι της Σαµοθράκης. Οι επισκέπτες
µπορούν να απολαύσουν σπιτικό πρωινό στην αίθουσα πρωινού του ξενοδοχείου
µε θέα στη θάλασσα. Υπάρχει επίσης lounge bar µε µεγάλους καναπέδες που
προσφέρεται για κοκτέιλ.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Τα δωµάτια διαθέτουν ιδιωτικό µπαλκόνι, ενώ το Wi-Fi προσφέρεται
δωρεάν σε όλους τους χώρους. Eίναι ιδανικό για όσους επιθυµούν, φιλικό περιβάλλον,
φιλοξενία αλλά & περιλαµβάνουν τηλεόραση plasma, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο,
προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρας µαλλιών. Τα περισσότερα δωµάτια του Niki
Beach έχουν άµεση θέα στη θάλασσα.
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ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωϊνό µπουφέ
5 νύχτες
1/6 - 30/6 & 1/9
1/7 - 31/8
- 30/9
∆ίκλινο θέα κήπο
142
167
∆ίκλινο θέα θάλασσα

167

195

∆ίκλινο Jr.Suite

235

275

3ο άτοµο θέα θάλασσα

55

70

Μονόκλινο θέα κήπο

180

230

Μονόκλινο θέα θάλασσα

230

260

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

LEMNOS VILLAGE RESORT 5*

ΠΛΑΤΥ, ΛΗΜΝΟΣ

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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.
∆ίκλινο

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρόγευµα
5 νύχτες
7 νύχτες
27/5 - 30/6 & 1/7 - 14/7 &
27/5 - 30/6 & 1/7 - 14/7 &
15/7 - 25/8
8/9 - 30/9
26/8 - 7/9
8/9 - 30/9
26/8 - 7/9
249
320
465
343
439

15/7 - 25/8
635

ΠΑΡΟΧΕΣ: 24ώρη υποδοχή, πισίνα, παιδική πισίνα, µπαρ πισίνας 3ο άτοµο (σε κρεβάτι)
125
150
150
175
210
210
µε ξαπλώστρες και οµπρέλες, πινκ-πονγκ, 4 γήπεδα τένις, µπαρ
50
50
50
70
70
70
στο χώρο υποδοχής, εσωτερικό/εξωτερικό σαλόνι, αίθουσα 3ο άτ. ως 12 ετών *
Μονόκλινο
435
550
784
595
755
1075
τηλεόρασης µε τηλεόραση plasma, WiFi στο lobby, κατάστηµα µίνι
µάρκετ, αίθουσα συνεδριάσεων µε χωρητικότητα έως 100 άτοµα, Suite Bgl 2χώρων **
935
1135
1365
1295
1570
1880
εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ, γήπεδο beach volley στην παραλία, * 3ο άτομο ως 12 ετών σε πτυσσόμενη κλίνη. Για διαμονή σε κανονικό κρεβάτι, ισχύει η αντίστοιχη τιμή του
beach bar, χώρο στάθµευσης.
3ου ατόμου. ** Συνολική τιμή μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας ή 2 ενήλικες + 3 παιδιά.

SAMOTHRAKI BEACH APARTMENTS & SUITES HOTEL 3*

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Τα διαµερίσµατα είναι δίχωρα, πλήρως ανακαινισµένα και µε
ηχοµονωµένα δωµάτια. Πρόσφατα έχουν προστεθεί 10 Σουίτες και µια πολυτελής
βίλα. ∆ωµάτια / εγκαταστάσεις για ΑµεΑ, ∆ωµάτια 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, ∆ωρεάν Wi-Fi σε όλο
το ξενοδοχείο, Παιδική χαρά, Σνακ Μπαρ, Βεράντα, Πισίνα, Κήπος, Κολύµβηση µε
αναπνευστήρα, Ψάρεµα, Πεζοπορία, Γυµναστήριο, Υδροµασάζ, Πάρκινγκ ∆ωρεάν,
Χώρος καπνιστών.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Τιµή κατ’άτοµο µε πρωϊνό
5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 19/6 & 20/6 - 20/7 &
21/7 - 26/8
11/9 - 2/10 27/8 - 10/9

1/6 - 19/6 & 20/6 - 20/7 &
21/7 - 26/8
11/9 - 2/10 27/8 - 10/9

∆ίκλινο θέα βουνό (max 3)

165

195

225

227

268

310

∆ίκλινο θέα θάλασσα (max 3)

189

218

255

262

300

350

∆ίκλινο διαµέρισµα (max 4)

225

265

300

308

365

410

∆ίκλινη Suite (max 4)

250

295

365

342

405

503

3ο / 4ο άτοµο *

70

90

110

98

126

154

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

3ο άτοµο ως 5 ετών

* 3ο ή και 4ο άτομο (ενήλικος ή παιδί) σύμφωνα με τη μέγιστη χωρητικότητα του δωματίου.
Δυνατότητα για ημιδιατροφή ενήλικες ή παιδιά άνω των 5 ετών: € 7 ανά δείπνο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ERYTHA HOTEL & RESORT 4*

ΚΑΡφΑΣ, ΧΙΟΣ
Συνδυάστε πακέτο διαµονής
άνω των 4 διανυκτερεύσεων
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια µε την
Blue Star Ferries και κερδίστε
30% έκπτωση στην τιµή των
εισιτηρίων! Η προσφορά ισχύει
από 14/6/19 έως 30/9/19 για
Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάµο

Το σκηνικό που συνθέτει το ξενοδοχείο Erytha Hotel Resort στη Χίο, αποτελείται
από 6 κτιριακά συµπλέγµατα σε µια έκταση 15 στρεµµάτων, τα οποία πλαισιώνουν
πλούσιοι καταπράσινοι κήποι, γραφικά σοκάκια και ροµαντικές γωνιές. Χτισµένο
αµφιθεατρικά στην πιο αξιοζήλευτη πλαγιά του Καρφά, ακριβώς πάνω από τη
θάλασσα αγναντεύει κυριολεκτικά το Αιγαίο και τα παράλια της Ιωνίας.

• Πρωινό σε πλούσιο µπουφέ στο εστιατόριο Mare e Monti • Μεσηµεριανό γεύµα σε µενού 3 πιάτων στο
εστιατόριο Thalassa • ∆είπνο σε πλούσιο µπουφέ (14/6-08/9) ή σε µενού 3 πιάτων για την υπόλοιπη σεζόν
• Ποτά (µη εµφιαλωµένα) κατά την διάρκεια των γευµάτων και των δείπνων (κρασί, µπύρα, αναψυκτικά,
νερό) • Θεµατική Ελληνική βραδιά µε ζωντανή µουσική µία φορά την εβδοµάδα (Ιούλιο & Αύγουστο) •
Απογευµατινό 17:00-18:00 Τσάι (ζεστό ή κρύο), στο Velvet Pool Bar µε µπισκότα & ποπ κορν για τα παιδιά.

Τιµή κατ άτοµο µε Ηµιδιατροφή PLUS
5 νύχτες

Ηµιδιατροφή Plus
• Πρωινό σε πλούσιο µπουφέ στο
εστιατόριο Mare e Monti • ∆είπνο σε
πλούσιο µπουφέ (14/6-08/9) ή σε µενού
3 πιάτων για την υπόλοιπη σεζόν • Ποτά
(µη εµφιαλωµένα) κατά την διάρκεια των
δείπνων (κρασί, µπύρα, αναψυκτικά, νερό)
• Θεµατική Ελληνική βραδιά µε ζωντανή
µουσική µία φορά την εβδοµάδα (Ιούλιο
& Αύγουστο).

LIGHT ALL INCLUSIVE

Τιµή κατ άτοµο µε LIGHT ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
7 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 1/7 - 18/7 &
1/6 - 30/6 & 1/7 - 18/7 &
1/6 - 30/6 & 1/7 - 18/7 &
1/6 - 30/6 & 1/7 - 18/7 &
19/7 - 25/8
19/7 - 25/8
19/7 - 25/8
19/7 - 25/8
9/9 - 30/9 26/8 - 8/9
9/9 - 30/9 26/8 - 8/9
9/9 - 30/9 26/8 - 8/9
9/9 - 30/9 26/8 - 8/9
∆ίκλινο Classic θέα θάλασσα
∆ίκλινο Cosy Sea Front
∆ίκλινο Deluxe Sea Front *
3ο άτοµο θέα θάλασσα
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο Classic θέα θαλ.
* Στο νέο κτίριο.

234
265
308
324
367
430
265
295
334
367
405
467
295
320
365
405
440
505
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
374
420
490
517
583
682

287
317
356
-40%
∆ωρεάν
-40%
455

332
362
386
-40%
∆ωρεάν
-40%
523

362
386
411
-40%
∆ωρεάν
-40%
570

KYTHEA RESORT 4*

Το Kythea Resort, είναι έτοιµο να σας υποδεχθεί καθιερώνοντας νέα πρότυπα
ποιότητας στο χώρο της ελληνικής κλασικής φιλοξενίας. Φιλική διάθεση, υψηλές
προδιαγραφές, απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα το κατατάσσουν στις κορυφαίες
επιλογές για διαµονή στο νησί. Αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες µε παιδιά.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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 από το λαµπερό φως του ήλιου.

455
490
530
-40%
∆ωρεάν
-40%
718

490
531
573
-40%
∆ωρεάν
-40%
782

ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ, ΚΥΘΗΡΑ

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωΐνό
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 1/6 - 30/6 & 1/7 - 20/7 &
1/6 - 30/6 & 1/7 - 20/7 &
21/7-25/8
21/7-25/8
11/9 - 30/9 11/9 - 30/9 26/8 - 10/9
11/9 - 30/9 26/8 - 10/9
∆ίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

164

263

345

427

357

477

590

121

187

240

299

264

335

407

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

242

396

530

647

547

726

904

∆ίκλινο Family θέα θάλασσα

192

300

418

511

418

577

711

3ο άτοµο σε Family

137

209

275

342

292

385

476

3ο άτοµο ως 12 ετών σε Family ∆ωρεάν

60

396
431
485
-40%
∆ωρεάν
-40%
623

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο σε Family

93

130

165

224

176

231

310

4ο άτοµο ως 12 ετών σε Family

77

121

154

177

165

215

239

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

MABELY GRAND HOTEL 5*

ΚΑΜΠΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ιαθέτει 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 µπάνιο,
µε σεσουάρ και τηλέφωνο, µίνι µπαρ, κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας. ΠΑΡΟΧΕΣ: ∆ιαθέτει γυµναστήριο, τζακούζι, σάουνα, µασάζ, κοµµωτήριο, µίνι µάρκετ τένις, µίνι ποδόσφαιρο (5Χ5),
έναν παιδότοπο, wifi 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.
Τιµή κατ άτοµο µε πρωϊνό µπουφέ
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
7/6 - 4/7 & 7/6 - 4/7 & 5/7 - 31/7 & 7/6 - 4/7 & 5/7 - 31/7 & 1/8 - 27/8
11/9 - 30/9 11/9 - 30/9 28/8 - 10/9 11/9 - 30/9 28/8 - 10/9
164
265
306
365
422
492
∆ίκλινο Classic θέα θάλασσα
178
287
329
395
453
523
∆ίκλινο Premium µοιρ. Πισίνα
273
440
487
606
670
734
∆ίκλινο Family θέα θάλασσα
299
487
533
670
734
798
∆ίκλινο Exe Suite Ιδιωτική πισίνα
330
533
589
734
810
874
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 13 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 13 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο Comfort θέα κήπος
220
357
403
492
555
683
* Το 4ο άτομο έως 12 ετών χωράει μόνο σε Family room. - Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά διανυκτέρευση: € 12 ο ενήλικας. Παιδιά ως
12 ετών: 1o: Δωρεάν, 2ο € 6. - Επιβάρυνση για All Inclusive ανά διανυκτέρευση: € 27 ο ενήλικας. Παιδιά ως 12 ετών: 1o: Δωρεάν, 2ο € 14
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν για μέχρι τις 31 Αυγούστου.

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
∆ίκλινο Comfort θέα κήπος
πουλµανάκι του ξενοδοχείου σε προκαθορισµένα δροµολόγια.

WHITE OLIVE PREMIUM CAMEO 4*

ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Βρίσκεται στο κέντρο του Άγιου Σώστη (3 χλµ δυτικά του Λαγανά), µπροστά στην παραλία (µεσολαβεί δρόµος ήπιας κυκλοφορίας)
Αποτελείται από δύο κτίρια µε συνολικά 125 µοντέρνα δωµάτια εκ των οποίων τα 52 οικογενειακά, όλα µε αυτόνοµο κλιµατισµό, δορυφορική
τηλεόραση, µίνι ψυγείο, θυρίδα δωµατίου, εξοπλισµένο µπαλκόνι ή βεράντα.
Ακόµα διαθέτει µεγάλο εστιατόριο, δύο πισίνες (240 και 105µ2), δύο pool bar, δωρεάν wifi σε δωµάτια και κοινόχρηστους χώρους. Η πρόσβαση
στην δηµόσια παραλία είναι εύκολη όπου οµπρέλες και ξαπλώστρες διατίθενται µε επιπλέον χρέωση

W.O. Cameo All Inclusive
Πρωϊνό µπουφέ: 7:30 - 10:00
Πρωϊνό continental: 10:00 - 11:00
Γεύµα µπουφέ: 12:30 - 14:30
Snacks στο Pool Bar: 15:00 - 19:00
(εναλλασσόµενα είδη µε: Πίτσα, hot dogs, µπέργκερς,
διάφορες πίτες, παγωτό)
∆είπνο: 19:30 - 21:30
Καφές φίλτρου & τσάϊ: 7:30 - 23:00
Ποτά στο Pool bar: 10:00 - 23:00
Μη εµφιαλωµένα: αναψυκτικά, αλκοολούχα (τοπικά):
κρασί, µπύρα, τσίπουρο, βότκα, τζιν, µπράντι.

Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες

∆ίκλινο Family θέα πισίνα

1/6-28/6 &
24/8-24/9

29/6 - 26/7

356

479

7 νύχτες
27/7 - 23/8

1/6-28/6 &
24/8-24/9

29/6 - 26/7

27/7 - 23/8

522

498

662

715

∆ίκλινο Family θέα θάλασσα

375

499

542

525

686

745

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο έως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο έως 12 ετών

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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LOUIS ZANTE BEACH 4*

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Με αυτοκίνητο 10 λεπτά από το διεθνές αεροδρόµιο, 15
λεπτά από την πόλη της Ζακύνθου και µόλις 2 λεπτά από
την έντονη, νυχτερινή ζωή του Λαγανά.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε 268 εξαίρετους χώρους φιλοξενίας, από τους
οποίους µπορείτε να επιλέξετε: ∆ίκλινο δωµάτιο - µε θέα στην
ενδοχώρα ή στη θάλασσα - 21τµ - (έως 3 άτοµα). Family Room - µε
θέα στην ενδοχώρα ή στη θάλασσα - 26τµ - (έως 4 άτοµα). Superior
Bungalow µε διαχωριστικό - µε θέα στον κήπο ή στη θάλασσα 30τµ - (έως 4 άτοµα). Bungalow - µπροστά στη θάλασσα - 21τµ
- (έως 3 άτοµα). Όλα πλήρως εξοπλισµένα µε τις πιο σύγχρονες
ανέσεις - και µε πολύχρονη ξενοδοχειακή εµπειρία: Μπάνιο Ντους,
W.C., Μη καπνίζοντες Μπαλκόνι/Βεράντα Μουσική, ∆ορυφορική
TV Τηλέφωνο , Minibar , Ψυγείο (µε ζήτηση/χρέωση) Στεγνωτήρας
µαλλιών , Χρηµατοκιβώτιο (µε χρέωση) , Βραστήρας για καφέ & Τσάι
Voltage: 220 Volts 24 ώρες Κεντρικός Κλιµατισµός και Θέρµανση.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: Μίνι µάρκετ - Χώρος πρόσβασης στο
διαδίκτυο - Ενοικίαση αυτοκινήτων - Γιατρός εφηµερίας - Σαλόνι
- ∆ωµάτιο µε τηλεόραση - 1 πισίνα - ∆ιεθνής οµάδα ψυχαγωγικού
προγράµµατος - 2 γήπεδα τένις φωτιζόµενα µε προβολείς Γυµναστήριο - Επιτραπέζια αντισφαίριση - Πετόσφαιρα παραλίας
- Αερόµπικ - Bowls - Μπιλιάρδο - Παιδική πισίνα - Babysitting (µε
ζήτηση & χρέωση) - Mini Club.

Τιµή κατ‘ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
- 16/7 &
1/6 - 30/6 1/7
30/8 - 15/9 17/7 - 29/8
∆ίκλινο Standard θέα κήπο
509
580
683
∆ίκλινο Standard θέα θάλασσα
548
625
731
∆ίκλινο Superior Bungalow θέα κήπο
548
625
731
∆ίκλινο Superior Bungalow θέα θάλασσα
591
664
780
∆ίκλινο BungalowFront Sea View
625
690
810
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο έως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο
+60%
+60%
+60%
* 2ο παιδί, μόνο σε Superior Bungalow.
Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ ισχύουν για διαμονές λιγότερο από 5 νύχτες.

CRYSTAL WATERS 4*

ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Νεόκτιστο 2018!

Ένα από τα νεότερα ξενοδοχεία στη Λευκάδα, άνοιξε τις πόρτες του το 2018 για να προσφέρει µια ξεχωριστή εµπειρία διαµονής σε σύγχρονες πολυτελείς
σουίτες, στο παραδοσιακό χωριό της Νικιάνας. Χώροι άνετοι και φωτεινοί συνδυάζονται µε µοναδική θέα σε κατάφυτες πλαγιές και υπόσχονται διαµονή
που θα σας ξεκουράσει, θα σας αποφορτίσει και θα σας δώσει την ευκαιρία να απολαύσετε κάθε στιγµή σαν να ήταν µοναδική.
Χαλαρώστε κάτω από τον ζεστό ελληνικό ήλιο, βουτήξτε στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, αφήστε το βλέµµα σας να εξερευνήσει τα καταπράσινα τοπία και
παραδοθείτε στις συγκλονιστικές οµορφιές της Λευκάδας που θα σας γοητεύσουν. Το Crystal Waters προσφέρει διαµονή σε 60 πολυτελείς σουίτες, κάθε
µία µε µοναδική διάταξη, µε ιδιαίτερη διακόσµηση και µε προσεκτικά επιλεγµένα υλικά υψηλής ποιότητας.
Τιµή κατ’ άτοµo µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
29/6 - 11/7 & 29/6 - 11/7 &
29/6 - 11/7 &
12/7 - 31/8
12/7 - 31/8
1/9 - 15/9
1/9 - 15/9
1/9 - 15/9
∆ίκλινο Jr.Suite θέα πισίνα
245
405
469
565
650
∆ίκλινο Exe Suite θέα πισίνα
270
445
512
620
710
∆ίκλινο Exe Suite SSV
295
485
555
675
770
Suite GV
765
1265
1525
1765
2110
Suite Pool View *
830
1370
1640
1900
2270
Suite SV *
940
1550
1910
2150
2650
3ο άτοµο ως 12 ετ σε Exe
45
75
75
105
105
5ο άτοµο σε Suite
90
150
150
210
210
5ο άτοµο ως 12 ετ σε Suite
60
100
100
140
140
Μέγιστη χωρητικότητα: Jr.Suite: 2 άτομα. Exe: 2+1 παιδί ως 12 ετών. Suite: 5 άτομα
* Συνολική χρέωση μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

IONIAN BLUE & SPA RESORT 5*

ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

∆ΙΑΜΟΝH: 116 δωµάτια, όλα µεγάλα και άνετα, εξοπλισµένα µε µπάνιο /ντους καθώς και κλιµατισµό,
πιστολάκι µαλλιών, χρηµατοκιβώτιο, mini bar, τηλέφωνο και TV. ∆ιαθέτουν µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα
την θάλασσα. ∆ιακοσµηµένα 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,
Το Ιonian Βlue είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, σε ένα σηµείο µεγάλης 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
φυσικής οµορφιάς, στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας.
Έχει χτιστεί σε µια φυσική κατωφέρεια, ενώ τα δωµάτια του σώµατος καθώς και club γυµναστικής.

“κατηφορίζουν” πάνω στη λοφοπλαγιά σταµατώντας µόνο µπροστά στα
γαλάζια νερά του Ιονίου πελάγους.

Τιµή κατ’ άτοµo µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
2 νύχτες
5 νύχτες
1/7-18/7 & 19/7-1/8 &
1/9-14/9
Καθηµερινές 25/8-31/8

7 νύχτες

1/7-18/7 & 19/7-1/8 &
1/7-18/7 & 19/7-1/8 &
2/8-24/8
1/9-14/9 25/8-31/8
1/9-14/9 25/8-31/8

2/8-24/8
2/8-24/8
• Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας του Spa, της Sauna, του
Hammam και του Γυµναστηρίου (Η χρήση της εσωτερικής πισίνας ∆ίκλινο θέα θάλασσα 159
195
250
420
470
610
580
640
840
επιτρέπεται από τα παιδιά τις ώρες 12:00-14:00)
3ο άτοµο
96
96
96
220
220
220
300
300
300
• Για τους µικρούς µας φίλους: Παιδική χαρά, παιδότοπος σε εσωτερικό 3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών
64
64
64
155
155
155
210
210
210
χώρο και Cine Βραδιές µε προβολή κινουµένων σχεδίων.

Μονόκλινο θέα θάλ.
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264

307

500

650

690

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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900

960

1610

IONIAN SEA 4*

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στην ήσυχη και καταπράσινη περιοχή της Κουνόπετρας,
7χλµ από το γραφικό Ληξούρι, και 100 µέτρα από την όµορφη παραλία
µε την κόκκινη άµµο στο νότιο άκρο του νησιού.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Τα 87 δωµάτια του διαθέτουν όλα µπάνιο, αυτόνοµο
κλιµατισµό, τηλέφωνο, ψυγείο, τηλεόραση, σεσουάρ και WiFi. Επίσης
υπάρχουν δωµάτια ειδικά διαµορφωµένα για οικογένειες.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ∆ιαθέτει 2 πισίνες ενηλίκων και µία ειδική
για παιδιά, υδάτινο πάρκο, pool bar, εστιατόριο, ελληνική ταβέρνα
µε παραδοσιακά φαγητά, παιδική χαρά, παιδότοπο, αθλητικές
εγκαταστάσεις, mini market, parking και κήπο.

ΛΗΞΟΥΡΙ, ΚΕφΑΛΟΝΙΑ

Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
25/6 - 12/7 & 13/7 - 31/7 &
14/9 - 30/9 24/8 - 14/9

1/8 - 23/8

7 νύχτες

25/6 - 12/7 & 13/7 - 31/7 &
14/9 - 30/9 24/8 - 14/9

1/8 - 23/8

∆ίκλινο θέα κήπο
305
335
350
415
465
475
3ο άτοµο
220
240
245
295
320
330
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Family 1 χώρου *
770
840
850
1050
1150
1175
Family 2 χώρων ή Μεζονέτα *
900
965
975
1250
1330
1360
Μονόκλινο
495
555
575
695
780
795
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.
Επιβάρυνση για πλευρική θέα θάλασσα: € 10 ημερησίως - Δωρεάν χρήση νεροτσουληθρών.

ELEA BEACH HOTEL 4* SUP

ΔΑΣΣΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Elea Beach Hotel 4*superior, πλήρως ανακαινισµένο το 2017 σας
περιµένει στην υπέροχη ∆ασσιά, 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
∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ιαθέτει 220 δωµάτια, όλα πλήρως ανακαινισµένα, µε θέα στη θάλασσα ή στον
Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ελαιώνα, µε 2 έως 4 κρεβάτια και µπαλκόνι. Ορισµένα µε δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.
5 νύχτες
7 νύχτες
Όλα διαθέτουν: Κεντρική θέρµανση και ανεξάρτητη ρύθµιση κλιµατισµού, παράθυρα µε
20/6 - 20/7 &
20/6 - 20/7 &
21/7 - 31/8
21/7 - 31/8
1/9 - 28/9
1/9 - 28/9
ηχοµόνωση, δωρεάν WiFi, καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση, στερεοφωνικό σύστηµα,
∆ίκλινο θέα κήπος
(max3)
425
489
585
670
µίνι µπαρ-ψυγείο, στεγνωτήρα µαλλιών, ανιχνευτές καπνού.
484
546
665
750
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστιατόριο µε διεθνή και τοπική κουζίνα, καφέ, σαλόνι µε ∆ίκλινο θέα θάλασσα (max3)
∆ίκλινο Family SSV (max 2+2)
540
605
745
830
τηλεόραση, εσωτερικό & εξωτερικό µπαρ, σνακ µπαρ στην πισίνα, πισίνα θαλασσινού νερού
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
& Jacuzzi, πισίνα γλυκού νερού & παιδική, Γυµναστήριο, miniclub, παιδική χαρά, υπηρεσία 3ο άτοµο ως 11 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
δωµατίου, δυνατότητα φύλαξης παιδιών µε χρέωση, κατάστηµα µε εφηµερίδες/δώρα, 4ο άτοµο ως 11 ετών *
-70%
-70%
-70%
-70%
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και στα δωµάτια, κοµµωτήριο, υπηρεσίες µασάζ Μονόκλινο θέα κήπος
665
765
920
1070
και περιποίησης (σώµατος, προσώπου, νυχιών), γήπεδο τέννις στο γειτονικό ξενοδοχείο * 4ο άτομο έως 12 ετών MoNo σε Family δωμάτιο με πλευρική θέα θάλασσα 27μ2, όπου τα παιδιά σε
κουκέτα. - Επιβάρυνση για all inclusive ανά διανυκτέρευση € 26 ο ενήλικας, € 16 ανά παιδί 2-12 ετών.
Nafsika (µε προκράτηση).

LOUIS CORCYRA BEACH 4* SUP

ΓΟΥΒΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Η αρχόντισσα του Ιονίου στα καλύτερα της. Ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο σας περιµένει για να σας προσφέρει
αξέχαστες στιγµές.
Το Louis Corcyra Beach διαθέτει 370 που προσφέρουν τα πάντα. Κλιµατισµό, τηλεόραση, και µπάνιο µε στεγνωτήρα, προϊόντα περιποίησης και πετσέτες.
Γιατί όσα λιγότερα αναγκαστείτε να έχετε µαζί σας τόσο καλύτερα θα περάσετε. Εσείς αφού απολαύσετε τον πρωινό µπουφέ και πάρετε δυνάµεις
οργανώστε τις εξορµήσεις σας.
Το έµπειρο και φιλικό προσωπικό του ξενοδοχείου είναι στη διάθεσή σας για να σας
κατευθύνει και να σας διευκολύνει σε κάθε σας βήµα. Αµέτρητες παραλίες και η υπέροχη
πόλη της Κέρκυρας µε αξιοθέατα που µπορούν να συγκριθούν µονάχα µε εκείνα των
µεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. ∆εν την επέλεξαν τυχαία οι γαλαζοαίµατοι για τις
διακοπές τους.

Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE

∆ίκλινο Standard θέα κήπο
∆ίκλινο Standard θέα θάλασσα
∆ίκλινο Family θέα κήπο
∆ίκλινο Family θέα θάλασσα
∆ίκλινο Bungalow θέα κήπο
∆ίκλινο Bungalow θέα θάλασσα
∆ίκλινο Bungalow Front Sea View
3ο άτοµο
3ο άτοµο έως 12 ετών
4ο άτοµο έως 12 ετών *
Μονόκλινο

1/6 - 30/6
446
476
535
564
580
610
645
-30%
∆ωρεάν
-50%
+60%

5 νύχτες
1/7 - 8/7 & 29/8 - 30/9
510
540
608
638
670
700
745
-30%
∆ωρεάν
-50%
+60%

9/7 - 28/8
618
647
721
750
780
810
865
-30%
∆ωρεάν
-50%
+60%

* 2ο παιδί, μόνο σε Family και Bungalows.
Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ ισχύουν για διαμονές λιγότερο από 5 νύχτες.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

63

SUNSHINE CORFU HOTEL & SPA 4*

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.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 26/6 και μετά που θα αφορούν
διαμονές ΜΟΝΟ σε δωμάτια FAMILY για την περίοδο 1/7 - 31/8, θα παρέχεται έκπτωση 7%.
Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων

ΝΗΣΑΚΙ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Τιµή κατ‘ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες

7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 1/7 - 18/7 &
1/6 - 30/6 & 1/7 - 18/7 &
19/7 - 24/8
19/7 - 24/8
1/9 - 15/10 25/8 - 31/8
1/9 - 15/10 25/8 - 31/8

∆ίκλινο θέα κήπο
305
∆ίκλινο θέα θάλασσα
345
3ο άτοµο θέα κήπο
245
3ο άτοµο θέα θάλασσα
270
3ο άτοµο παιδί έως 12 ετών
∆ωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
785
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλασσα *
870
Family (3 ενήλικες+1 παιδί) κήπος *
820
Family (3 ενήλικες+1 παιδί) θάλασσα *
910
Family (2 ενήλικες+3 παιδιά) θάλασσα * 1075
Family (3 ενήλικες+2 παιδιά) θάλασσα * 1115
Family (4 ενήλικες+1 παιδί) θάλασσα *
1155
Μονόκλινο θέα κήπο
435
Μονόκλινο θέα θάλασσα
485

415
455
325
350
∆ωρεάν
1100
1200
1140
1245
1410
1460
1505
595
630

455
485
360
385
∆ωρεάν
1220
1290
1280
1350
1515
1580
1640
635
680

420
465
330
360
∆ωρεάν
1085
1170
1125
1215
1445
1495
1535
595
660

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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.
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615
655
480
505
∆ωρεάν
1655
1745
1725
1815
2045
2120
2190
865
915

* Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται

SUNSHINE RHODES 4*

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η γαλήνια τοποθεσία του ξενοδοχείου που όµως βρίσκεται τόσο

570
610
435
460
∆ωρεάν
1515
1605
1565
1655
1885
1940
1990
820
870

ΙΑΛΥΣΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ

Τιµή κατ‘ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-18/7 & 19/7-24/8 1/6-30/6 &
1/9-15/10 25/8-31/8
1/9-15/10
∆ίκλινο θέα κήπο
275
385
415
370
∆ίκλινο θέα θάλασσα
315
420
450
420
3ο άτοµο θέα κήπο
215
295
325
285
3ο άτοµο θέα θάλασσα
245
320
350
325
3ο άτοµο παιδί έως 12 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
740
1015
1105
990
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλ. *
825
1095
1185
1095
Family (2 ενήλ.+2 παιδιά) πισίνα *
905
1175
1265
1195
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) κήπος *
770
1045
1150
1030
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) θάλ. *
865
1135
1235
1135
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) πισίνα *
945
1215
1325
1235
Μονόκλινο θέα κήπο
385
555
585
515
Μονόκλινο θέα θάλασσα
435
605
630
590
* Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.

7 νύχτες
1/7-18/7 &
25/8-31/8
520
565
395
425
∆ωρεάν
1365
1465
1565
1405
1505
1615
745
810

19/7-24/8

555
605
425
465
∆ωρεάν
1465
1585
1685
1525
1645
1755
795
855

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 24/6 και μετά που θα αφορούν διαμονές
στην περίοδο 14/07 - 24/08, για περιορισμένο αριθμό δωματίων θα παρέχεται έκπτωση 10%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

SUNSHINE CRETE BEACH 5*

Τιµή κατ‘ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-18/7 & 19/7-24/8 1/6-30/6 &
1/9-15/10 25/8-31/8
1/9-15/10
∆ίκλινο θέα κήπο
285
380
415
385
∆ίκλινο θέα θάλασσα
315
410
445
425
1 ενήλ. + 1 παιδί ως 12 ετ. θέα κήπο *
460
605
675
615
1 ενήλ. + 2 παιδιά ως 12 ετ. θέα κήπο *
490
635
725
650
3ο άτοµο παιδί έως 12 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
730
1005
1110
980
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλ. *
820
1095
1200
1100
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) κήπος *
760
1035
1160
1015
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) θάλ. *
855
1130
1255
1145
Family (2 ενήλ.+3 παιδιά) κήπος *
945
1315
1445
1275
Family (2 ενήλ.+3 παιδιά) θάλ. *
1065
1435
1560
1435
Μονόκλινο θέα κήπο
395
540
585
545
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.

7 νύχτες
1/7-18/7 &
25/8-31/8
520
560
820
860
∆ωρεάν
1370
1490
1410
1535
1805
1960
745

19/7-24/8
540
585
860
910
∆ωρεάν
1430
1565
1480
1625
1875
2050
765

IΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΚΡΗΤΗ

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 πινγκπονγκ, 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.

SUPEr ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ από 23/07!
Για διαμονή στην περίοδο 23/07 - 31/08 κερδίζετε επί του τιμοκαταλόγου έκπτωση 7%. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

SUNSHINE CRETE VILLAGE 4*

Τιµή κατ‘ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/7-18/7 & 19/7-24/8 1/6-30/6 &
1/9-15/10 25/8-31/8
1/9-15/10
∆ίκλινο θέα κήπο
230
335
355
310
∆ίκλινο θέα θάλασσα
250
355
375
340
3ο άτοµο θέα κήπο
175
245
265
230
3ο άτοµο θέα θάλασσα
190
265
285
250
3ο άτοµο παιδί έως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος *
605
885
945
840
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλ. *
700
960
1020
980
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) κήπος *
645
905
975
865
Family (3 ενήλ.+1 παιδί) θάλ. *
740
985
1055
1005
Family (2 ενήλ.+3 παιδιά) κήπος *
815
1170
1235
1105
Family (2 ενήλ.+3 παιδιά) θάλ. *
945
1270
1340
1290
Μονόκλινο θέα κήπο
330
485
505
445
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται.

7 νύχτες
1/7-18/7 &
25/8-31/8
460
485
335
350
∆ωρεάν
1210
1305
1235
1335
1605
1730
670

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΚΡΗΤΗ

Το Sunshine Crete Village ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο
των παροχών και υπηρεσιών του.
19/7-24/8
475
495
345
360
∆ωρεάν
1255
1340
1285
1375
1655
1770
685

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!

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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AVRA
IMPERIAL

BEACH RESORT &
SPA 5* DELUXE
Family Summer Club

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.
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ & 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:
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.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

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!
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. ∆ιαθέτουν 2 τηλεοράσεις LED 32”,
βραστήρα και πλήρως επιπλωµένο µπαλκόνι.

∆ΙΑΜΟΝΗ:
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, CDDVD 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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες

7 νύχτες

17/5 - 13/6 & 14/6 - 11/7 & 12/7 - 25/7 & 26/7 - 24/8 17/5 - 13/6 & 14/6 - 11/7 & 12/7 - 25/7 & 26/7 - 24/8
29/9 - 5/10 8/9 - 28/9
25/8 - 7/9
29/9 - 5/10 8/9 - 28/9
25/8 - 7/9
∆ίκλινο Deluxe θέα κήπος

433

549

599

671

604

758

824

927

∆ίκλινο Deluxe θέα πισίνα

456

586

632

704

636

800

869

973

∆ίκλινο Deluxe ιδιωτική πισίνα

588

758

810

875

821

1044

1117

1217

Family θέα κήπο

544

682

746

820

756

942

1025

1136

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ!…

3ο άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

Mini Club για τους µικρούς µας φίλους, παιδότοπος, 2 πισίνες
για παιδιά αλλά και πληθώρα δραστηριοτήτων. Παιχνίδια,
διαγωνισµοί & πρόγραµµα animation. ∆υνατότητα φύλαξης
βρεφών µε προσωπικό εξειδικευµένο (µε συνεννόηση),
για να µπορούν οι γονείς να απολαύσουν ξέγνοιαστα τις
διακοπές τους.

3ο άτοµο ως 12 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο 2 ως 12 ετών *

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

Μονόκλινο Deluxe κήπος

710

902

985

1092

985

1247

1360

1527

*4ο άτομο έως 12 ετών σε Family δωμάτιο.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή ανά διαν/ση € 22 ο ενήλικας, € 11 ανά παιδί 6-12 ετών

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

67

AQUILA RITHYMNA BEACH 5* DELUXE

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. ∆ιαθέτει 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.

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

Για όλους τους πελάτες μας: Ποτό καλωσορίσματος, καλάθι με φρούτα, μπουκάλι κρασί, εμφιαλωμένο
νερό, ελεύθερη είσοδος στο γυμναστήριο και στην σάουνα.
Όλα τα παιδιά έως 12 ετών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο all inclusive πρόγραμμα του Tasty corner
στο παιδικό χωριό από 11.00-19.00 καθημερινά.
Αναβάθμιση διατροφής σε Premium All Inclusive: α) 28,00 € ανά ενήλικα ανά ημέρα β) Παιδιά έως
14 ετών δωρεάν!
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
1/6 - 28/6 &
29/6 - 26/7 &
21/9 - 4/10
24/8 - 20/9
∆ίκλινο θέα κήπος
324
383
∆ίκλινο θέα θάλασσα
353
430
∆ίκλινο Bung. θέα κήπος
390
480
3ο άτοµο
-50%
-50%
3ο άτοµο ως 14 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο θέα κήπος
495
589
Μονόκλινο θέα θάλ.
565
693
Family θέα κήπος *
965
1158
Family θέα θάλασσα *
1100
1386
* Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά εως 14 ετών.

27/7 - 23/8

LOUIS CRETA PRINCESS AQUAPARK 4*

430
487
534
-50%
∆ωρεάν
663
777
1296
1544

ΜΑΛΕΜΕ
ΚΡΗΤΗ

Το Ξενοδοχείο Louis Creta Princess Aquapark & Spa 4* στα Χανιά προσφέρει πισίνες και κήπους 65,000 τ.µ. αποκλειστικά για σας για να τα απολαύσετε.
Ένας ολόκληρος παράδεισος για εσάς και για την οικογένεια σας για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις διακοπές σας στην Κρήτη.

Οι παραλίες του νησιού είναι παγκοσµίως γνωστές
για τα κρυστάλλινα καθαρά Μεσογειακά νερά τους
και την χαλαρωτική τους ατµόσφαιρα. Ανεξάρτητα
από την περιοχή του νησιού που επιθυµείτε να
επισκεφθείτε, θα βρείτε σίγουρα την καλύτερη
παραλία για τις διακοπές σας: µε αµµουδιά ή µε
βότσαλα, όλες οι παραλίες έχουν κάτι εξαιρετικό
να προσφέρουν. Είναι γεγονός ότι ορισµένες
από τις πιο όµορφες και διάσηµες παραλίες της
Ελλάδας βρίσκονται στα Χανιά, όπως η παραλία
στο Ελαφονήσι, η παραλία του Μπάλου και της
Φαλάσαρνας. Όλες έχουν βραβευτεί, µεταξύ
άλλων, µε τη γαλάζια σηµαία.
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Τιµή κατ‘ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες
1/6 - 30/6 & 1/7 - 13/7 & 14/7 - 25/8
17/9 - 30/9 26/8 - 16/9
∆ίκλινο Standard Πλευρική θέα θάλασσα
441
515
656
∆ίκλινο Standard θέα θάλασσα
475
553
695
∆ίκλινο Family Πλευρική θέα θάλασσα *
505
578
720
∆ίκλινο Family θέα θάλασσα *
539
622
764
3ο άτοµο
-25%
-25%
-25%
3ο άτοµο έως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών **
-70%
-70%
-70%
Μονόκλινο
+60%
+60%
+60%
* Τα Family έχουν ελάχιστη χρέωση 2 ατόμων + 2 παιδιών.
** 2ο παιδί, μόνο σε Family.
Οι ανωτέρω τιμές ΔΕΝ ισχύουν για διαμονές λιγότερο από 5 νύχτες.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

ADULTS
ONLY 16+

GALINI SEA VIEW RESORT 5*

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ποιότητα, Κρητική φιλοξενία, µοναδική εµπειρία
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Τα δωµάτια διαθέτουν όλα διπλό Queen size κρεβάτι (δεν υπάρχουν µε 2 µονά), 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 barsnack & pool bar, εξωτερική πισίνα 310τµ., πλήρως εξοπλισµένο γραφείο πρώτων βοηθειών, κοµµωτήριο (µε ραντεβού).
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Πλήρες γυµναστήριο και fitness center, σάουνα, χαµάµ, µασάζ, ατµόλουτρο. ∆ραστηριότητες στην ακτή
(µε χρέωση): θαλάσσιο σκι, scuba diving, ιστιοπλοία, paragliding, τζετ σκι, αίθουσα παιχνιδιών µε µπιλιάρδο, ηλεκτρονικά
και αίθουσα τηλεόρασης.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΤΑ ∆ΕΙΠΝΑ
5 νύχτες

∆ίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα
3ο άτοµο
Μονόκλινο

1/6 - 31/6 & 2/9 1/7 - 31/7 & 22/8
- 20/9
- 1/9
244
299
180
222
330
415

7 νύχτες
1/8 - 21/8
414
299
572

1/6 - 31/6 & 2/9 1/7 - 31/7 & 22/8
- 20/9
- 1/9
338
419
250
310
455
570

1/8 - 21/8
578
418
783

Το ξενοδοχείο για το 2019 είναι ADULTS ONLY. Θα δέχεται μόνο άτομα άνω των 16 ετών.
Επιβάρυνση για All Inclusive: € 12. κατ’άτομο τη νύχτα.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ASTERION LUXURIOUS BEACH HOTEL & SUITES 5*

∆ΙΑΜΟΝΗ: 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 ∆ωµάτια, 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 ∆ΩΜΑΤΙΩΝ: ∆ορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, A/C, θυρίδα ασφαλείας (µε
χρέωση), στεγνωτήρας µαλλιών, τηλέφωνο στο µπάνιο, ξύλινη επίπλωση στο µπαλκόνι,
µπαλκόνι µε θέα κήπο ή θάλασσα, internet.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από
τις 2 Ιουλίου και µετά και θα αφορούν διαµονές στο διάστηµα
2/7 - 31/7 θα παρέχεται έκπτωση 15%

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ,
ΚΡΗΤΗ

Τιµή κατ άτοµο µε πρωϊνό µπουφέ
5 νύχτες
15/6-30/6 & 1/7-15/7 &
&
16/7-27/8 15/6-30/6
16/9-10/10 28/8-15/9
16/9-10/10
∆ίκλ. Standard θέα κήπος
315
362
449
432
∆ίκλ. Sup.πλευρ. θέα θάλ.
339
385
472
460
∆ίκλ. Sup.Open Air Jacuzzi
446
488
577
608
∆ίκλ. Deluxe θέα θάλασσα
457
499
588
623
∆ίκλ. Family suite θέα κήπος
362
420
540
495
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο έως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτ. έως 12 ετών σε Family
-50%
-50%
-50%
-50%
Μονόκλινο Strd θέα κήπος
546
627
776
753
Επιβάρυνση ημιδιατροφής ανά δείπνο Ενήλικας: € 10, Παιδί 2-12 ετών € 5.

KIRKI VILLAGE 3*

Το Kirki Village βρίσκεται στο χωριό Πάνορµο, 22 χλµ ανατολικά από το Ρέθυµνο, 250
µέτρα περίπου από την παραλία. Τα δωµάτια, το εστιατόριο και οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν
διαµορφωθεί σε τοπικό στιλ, δηµιουργώντας ένα "χωριό µέσα στο χωριό".
Είναι το ιδανικό µέρος για όσους θέλουν να ξεφύγουν από το σύγχρονο πολιτισµό και να
απολαύσουν την απλότητα της Κρητικής φύσης και ήσυχη ατµόσφαιρα. Η κρητική φιλοξενία
καθώς και το φιλικό προσωπικό θα κάνουν τη διαµονή σας τόσο εύκολη και άνετη.
Όλα τα στούντιο και διαµερίσµατα διαθέτουν κλιµατισµό (µε επιτόπου χρέωση) και µικρή
κουζίνα, επίσης µπαλκόνι ή βεράντα. ∆ιαθέτει εστιατόριο, πισίνα, Pool bar, mini market. ∆εν
υπάρχει η σύγχρονη διασκέδαση, αλλά οι άνθρωποι του φροντίζουν για εσάς µε το
µουσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου, τις βραδιές κρασιού και τυριών, τις διαλέξεις τοπικής
ιστορίας, τις συναυλίες τέχνης, τις εισαγωγές στις κρητικές παραδόσεις κ.α.

7 νύχτες
1/7-15/7 &
28/8-15/9
495
523
677
693
575
-30%
∆ωρεάν
-50%
868

16/7-27/8
620
655
800
816
747
-30%
∆ωρεάν
-50%
1075

ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ

Τιµή κατ‘ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
1/6 - 23/6 &
24/8- 19/9

24/6 - 7/7

7 νύχτες
1/6 - 23/6 &
8/7 - 23/8
24/8- 19/9

24/6 - 7/7

8/7 - 23/8

∆ίκλινο Studio
(max 3)
189
222
255
249
299
339
∆ίκλινο ∆ιαµέρισµα (max 4)
195
228
285
258
310
380
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
4ο άτοµο *
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
* 4ο άτομο ενήλικο ή παιδί, ΜΟΝΟ σε Διαμέρισμα.
Χρέωση για κλιματισμό € 5 ημερησίως. Για θυρίδα δωματίου € 10 ανά εβδομάδα. Οι χρεώσεις αυτές πληρώνονται μόνο επιτόπου.

CORIVA BEACH 3* SUP

ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Για κρατήσεις που θα γίνουν
από τις 25 Ιουνίου µέχρι και
τις 5 Ιουλίου και θα αφορούν
διαµονές από 3 έως και 17
Ιουλίου και από 21 έως και 27
Ιουλίου θα παρέχεται
έκπτωση 20%
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Βρίσκεται στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, πάνω στην παραλία, χτισµένο στα
5 νύχτες
7 νύχτες
πρότυπα της Κρητικής αρχιτεκτονικής.
1/6 - 30/6 &
1/6 - 30/6 &
1/7 - 31/8
∆ιαθέτει εξαιρετικά δωµάτια, σχεδιασµένα µε γούστο και καλαισθησία,
1/9 - 30/9
1/9 - 30/9
349
380
475
διακοσµηµένα µε κοµψά υφάσµατα σε ζεστούς καλοκαιρινούς τόνους ∆ίκλινο θέα κήπο
439
468
593
και µοντέρνα έπιπλα µε παραδοσιακές Κρητικές πινελιές. Όλα διαθέτουν ∆ίκλινο Suite θέα κήπος *
∆ίκλινο Jr. Suite θέα θάλασσα
515
555
696
κλιµατισµό, τηλέφωνο, θυρίδα δωµατίου, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, 3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο έως 13 ετών
-50%
-50%
-50%
στεγνωτήρα µαλλιών, πετσέτες παραλίας, µπαλκόνι ή βεράντα.
-50%
-50%
-50%
Ακόµα διαθέτει εστιατόριο και την παραθαλάσσια ταβέρνα “ΠΕΛΑΓΟΣ” 4ο άτοµο έως 13 ετών **
Μονόκλινο θέα κήπο
555
643
750
επάνω στην παραλία, πισίνα µε snack-bar, κέντρο Spa µε πολλές θεραπείες, * Ελάχιστη χρέωση Suite 3 ενήλικα άτομα. ** 4ο άτομο ως 12 ετών ΜΟΝΟ σε Suite.
Θυρίδα δωματίου: Με χρέωση 1€ / ημέρα. Πετσέτες θαλάσσης διαθέσιμες με χρέωση 1€ / ημέρα
οργανωµένη παραλία.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

1/7 - 31/8
514
633
752
-30%
-50%
-50%
870

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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: σε 190 ∆ωµάτια, Σουίτες και Βίλες, όλα άρτια εξοπλισµένα µε: Κλιµατισµό, Τηλεόραση LCD επίπεδης οθόνης,
∆ορυφορική τηλεόραση, Απευθείας τηλέφωνο, Σύνδεση internet, Ηλεκτρονικό χρηµατοκιβώτιο µεγέθους laptop, Πλήρως
εξοπλισµένο mini bar, Άνετα µπάνια µε δύο νιπτήρες και µουσική, Σεσουάρ, Πρίζα ξυριστικής µηχανής, Τηλέφωνο, Μπουρνούζια,
Παντόφλες, Κοµψά αξεσουάρ µπάνιου, Υπηρεσία Τσαγιού & Καφέ, Ζυγαριά, Φωτιζόµενο µεγεθυντικό καθρέπτη στο µπάνιο.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πολυτελές θέρετρο σε 700 στρέµµατα, Ιδιωτική παραλία µε ξαπλώστρες, οµπρέλες και θαλάσσια
σπορ, 190 ∆ωµάτια, 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, Εξατοµικευ-µένες 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.
PURE SENSES SPA: Γυµναστήριο 700 τ.µ. µε σάουνα & χαµάµ, Εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα µε θαλασσινό νερό,
Ολοκληρωµένο µενού θεραπειών µασάζ, Πλήρες µενού θεραπειών για το πρόσωπο και το σώµα, Ιδιωτικές καµπίνες θεραπείας
για µεµονωµένα άτοµα ή ζευγάρια, Αποδυτήρια µε ιδιωτικές ντουλάπες, ανεξάρτητα για άντρες και γυναίκες, Σαλόνι χαλάρωσης
µε spa lounge µουσική, Περιποίηση Μαλλιών & Νυχιών, Κοµµωτήριο.
Το δωµάτιο τη βραδιά µε µπουφέ πρωϊνό
1 νύχτα
1/6 - 8/6 & 29/9 - 12/10 9/6 - 29/6 & 15/9 - 28/9 30/6 - 27/7 & 1/9 - 14/9
28/7 - 31/8
∆ίκλινο θέα κήπος
167
193
228
276
∆ίκλινο πλευρική θέα θάλασσα
175
200
238
284
175
200
238
284
∆ίκλινο µοιρ.πισίνα θέα κήπος
∆ίκλινο µοιρ.πισίνα θέα θαλ.
231
266
299
365
∆ίκλινο θέα θάλασσα
193
223
266
312
∆ίκλινο Sea Front
203
236
276
325
Family Suite θέα θαλασσα
342
398
429
492
383
439
469
535
Superior Suite Waterfront SV
3ο άτοµο *
+35%
+35%
+35%
+35%
3ο άτοµο ως 12 ετών **
+25%
+25%
+25%
+25%
4ο άτοµο ως 12 ετών **
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο θέα κήπο
150
173
205
249
157
180
214
256
Μονόκλινο πλευρική θέα θάλ.
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 € 28 Παιδιά ως 12 ετών € 14.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή κατ'άτομο ανά νύχτα: Ενήλικες € 44 Παιδιά ως 12 ετών € 22.

Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 11/7 και μετά που θα αφορούν διαμονές στο διάστημα 27/7 - 3/9, θα παρέχεται έκπτωση
10% (Family & Suites -15%), τα παιδιά θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα δίδεται δώρο και μία θαλασσοθεραπεία /άτομο /διαμονή.
Επιπλέον ΔΩΡΟ για διαμονές στο διάστημα 15/8 – 3/9, θα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ και ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ (δείπνο μπουφέ)!
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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LITOHORO OLYMPUS RESORT 4* SUP

ΠΛΑΚΑ, ΠΙΕΡΙΑ

Το Boutique - Design ξενοδοχείο LITOHORO OLYMPUS RESORT 4* superior βρίσκεται στην Πλάκα, κοντά από το γνωστό σε όλους παραδοσιακό Λιτόχωρο
και είναι ένας µικρός παράδεισος µπροστά στην θάλασσα. Είναι ίσως το πιο εκλεκτό κοµµάτι της Ριβιέρας του Ολύµπου και της Πιερίας, ένα τοπίο απαράµιλλης
φυσικής οµορφιάς προορισµένο να µετατρέψει τις στιγµές σας σε πραγµατική απόλαυση. Για τη διαµονή σας, έχετε να επιλέξετε ανάµεσα σε άµεσα σε classic/
superior δωµάτια, executive Mediterranean suites, executive Olympus
Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
suites, µέχρι και VIP βίλες µε τζάκι, Jacuzzi και ιδιωτική πισίνα! Το κέντρο
5 νύχτες
7 νύχτες
Aphrodite Spa εµπνευσµένο από τη θεά της οµορφιάς Αφροδίτη, προσφέρει
1/7 - 31/7
1/8 - 31/8
1/9 - 30/9
1/7 - 31/7
1/8 - 31/8
1/9 - 30/9
προγράµµατα για ανανέωση σε συνδυασµό µε µία επιλογή από τις καλύτερες
∆ίκλινο θέα Όλυµπο
319
375
259
435
514
357
θεραπείες οµορφιάς και εκγύµνασης. Ο συνδυασµός της ατµόσφαιρας του
∆ίκλινο θέα θάλασσα
374
430
315
515
593
436
Aphrodite Spa, των 2 prive χώρων µε εσωτερικές θερµαινόµενες πισίνες
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
µε jacuzzi, σάουνα, χαµάµ και επιπλέον το γυµναστήριο και οι δύο prive 3ο άτοµο
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
χώροι µασάζ µε ένα πλήρες µενού εξωτικών µασάζ και θεραπειών οµορφιάς, 3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο
άτοµο
2-12
ετών
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
-60%
αναδεικνύουν µία αίσθηση χαλάρωσης και ανανέωσης.

MYTHIC SUMMER HOTEL 4*

Στη σκιά του Ολύµπου, µια ανάσα από τη θάλασσα, στον τόπο που διάλεξαν για
κατοικία οι Θεοί της Αρχαίας Ελλάδας. Ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει την κλασική
µε την µοντέρνα αρχιτεκτονική µέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Μπορείτε να
επιλέξετε δωµάτια µε θέα στο βουνό ή τον κήπο και σουίτες µε ιδιωτικές πισίνες
για να κάνετε τις βουτιές σας µε απόλυτη άνεση, όποτε νιώσετε την ανάγκη να
πάρετε µία δόση δροσιάς. Το ξενοδοχείο διαθέτει µια υπέροχη πισίνα µε µπαρ που
προσφέρει ότι µπορεί να χρειαστεί κανείς για να απολαύσει το ελληνικό καλοκαίρι.
Όλα τα δωµάτια έχουν από ένα διπλό κρεβάτι, έναν καναπέ- κρεβάτι, κλιµατιστικό,
internet, τηλεόραση 32’’, χρηµατοκιβώτιο, ψυγειο-καταψύκτη. Στο µπάνιο θα βρείτε
επιλεγµένα είδη υγιεινής, πιστολάκι στεγνώµατος µαλλιών, πετσέτες προσώπου
και µπάνιου. Στις σουίτες υπάρχει και τζακούζι. Γιατί διακοπές σηµαίνει να έχεις
χρόνο και να απολαµβάνεις ότι στην καθηµερινότητα δεν προλαβαίνεις.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
ΠΙΕΡΙΑ

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
7 νύχτες
21/6-30/6 & 29/8-16/9 1/7-10/7 11/7-28/8 21/6-30/6 & 29/8-16/9 1/7-10/7 11/7-28/8
∆ίκλινο θέα κήπο
249
277
325
339
379
445
∆ίκλινο θέα Όλυµπος
279
306
354
382
420
487
∆ίκλινο Suite 2χ θέα κήπο (max6)
345
383
442
470
525
610
∆ίκλινο Suite ιδ.πισίνα θέα κήπο
375
424
484
512
582
665
∆ίκλινο Suite ιδ.πισίνα θέα Όλυµπο
410
454
513
560
622
706
∆ίκλινο Dlx Suite ιδ.πισίνα θέα κήπο
445
489
548
610
670
755
∆ίκλ. Dlx Suite ιδ.πισίνα θέα Όλυµπο
475
519
578
650
710
795
3ο άτοµο
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
4ο άτοµο *
∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 2-12 ετών **
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
5ο /6o άτοµο 2-12 ετών **
∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν
* 4ο άτομο ενήλικο ή παιδί ΜΟΝΟ σε Suite 2χώρων ή σε Deluxe Suite. - ** 5ο άτομο παιδί ως 12 ετ ΜΟΝΟ σε
Suite 2χώρων ή σε Deluxe Suite - ** 6o άτομο παιδί ως 12 ετ ΜΟΝΟ σε Suite 2χώρων.

PLATON BEACH HOTEL 2*

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θέλετε ξεκούραση ή δράση; Θάλασσα ή βουνό; Αµµουδιά ή πράσινο;
Το Hotel Platon BEACH, στην πανέµορφη Ριβιέρα Ολύµπου είναι για εσάς η
σωστή επιλογή ότι και αν τραβά η καρδιά σας. Τα δωµάτια του ξενοδοχείου σας
προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ανανεώνεστε και να βγαίνετε
για την επόµενη περιπέτειά σας.
Είτε στο βουνό των Θεών, τον Όλυµπο, είτε στις πανέµορφες παραλίες της
Κατερίνης. Οι τόποι που µπορείτε να επισκεφθείτε είναι αµέτρητοι και όλοι
τους πανέµορφοι. Με φιλόξενους ανθρώπους και κουζίνα που θα σας µείνει
αξέχαστη. Γιατί οι διακοπές πρέπει να ικανοποιούν και να ενεργοποιούν όλες
τις αισθήσεις του ανθρώπου.
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Τιµή κατ άτοµο µε πλήρη διατροφή και ποτό ή αναψυκτικό στα φαγητά

∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο 2-12 ετών

5 νύχτες
1/7 - 10/9
205
-30%
∆ωρεάν
-50%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

7 νύχτες
1/7 - 10/9
275
-30%
∆ωρεάν
-50%

THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5*

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Στην αριστερή πλευρά των κήπων του Athos Palace βρίσκεται το διώροφο

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες

Theophano Imperial Palace. Τα 155 κοµψά δωµάτιά του, προσφέρουν

7 νύχτες

13/6 - 26/6 & 27/6 - 17/7 &
13/6 - 26/6 & 27/6 - 17/7 &
18/7 - 21/8
18/7 - 21/8
5/9 - 18/9 22/8 - 4/9
5/9 - 18/9 22/8 - 4/9
∆ίκλινο Deluxe *

442

505

565

608

699

780

∆ίκλινο Deluxe Suite 70m2
∆ίκλινο Anatoli Suite Sharing pool
45m2
∆ίκλινο Grand Suite Private pool 70m2

620

710

790

675

767

845

846

965

1080

923

1040

1160

730

850

930

995

1155

1275

κάτι 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

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

οι σουίτες των 60m2 & 90 m2 που η κάθε µια διαθέτει και την ατοµική

3ο άτοµο σε Deluxe ως 6 ετ.

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

3ο άτοµο σε Suite ως 11 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

της πισίνα. Στον χώρο της ρεσεψιόν βρίσκεται το κυρίως µπαρ και το

4ο άτοµο σε Suite ως 11 ετών

-60%

-60%

-60%

-60%

-60%

-60%

κυρίως εστιατόριο µε βεράντα που βλέπει τους ωραίους κήπους του

Μονόκλινο Deluxe

720

835

930

975

1140

1275

ξενοδοχείου. To beach bar, το pool bar, το snack bar και η πισίνα

3ο άτοµο Suite

*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.

µε παιδικό τµήµα είναι εξοπλισµένα µε ξαπλώστρες και οµπρέλες,
διαθέσιµες χωρίς χρέωση στους ενοίκους του ξενοδοχείου.

PALLINI BEACH HOTEL 4*

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
13/6 - 26/6 & 27/6 - 17/7 &
5/9 - 18/9
22/8 - 4/9

7 νύχτες
18/7 - 21/8

13/6 - 26/6 & 27/6 - 17/7 &
5/9 - 18/9
22/8 - 4/9

18/7 - 21/8

∆ίκλινο Κεντρικό SSV

345

419

480

475

575

655

∆ίκλινο Βgl 3η & 4η σειρά

375

455

525

515

620

717

∆ίκλινο Βgl 2η σειρά

395

485

585

540

660

792

∆ίκλινο Βgl 1η σειρά

445

555

665

610

760

898

3o άτοµο

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

-30%

3ο άτοµο έως 11 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

4ο άτοµο έως 11 ετών

-60%

-60%

-60%

-60%

-60%

-60%

Μονόκλινο

525

630

720

720

865

990

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

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.
∆ΙΑMONH: 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: ∆ιαθέτει 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. Το ξενοδοχείο διαθέτει γήπεδα τένις, βόλεϊ, µπάσκετ, µίνι
γκολφ, µπιλιάρδο, darts, boules.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ATHENA PALLAS VILLAGE RESORT 5*

ΕΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ,
ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στην παραδεισένια ακτή Ελιάς στη Σιθωνία, µε τα γαλαζοπράσινα νερά και
την πλούσια βλάστηση της περιοχής, δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο, µοναδικό
ξενοδοχείο - πολυχώρος υψηλότατων προδιαγραφών και εξαίρετης
αισθητικής, το Athena Pallas Village Resort !

∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ωµάτια από 24-75 τ.µ., µπάνια µε µπανιέρα, µε ντους, µε ντους πολλαπλών
λειτουργιών, µε υδροµασάζ, µε jacuzzi, δορυφορική τηλεόραση, Air Condition, τζάκι, Minibar,
τηλεφωνική σύνδεση, µπαλκόνι, βεράντα, χρηµατοκιβώτιο, µπουρνούζια και παντόφλες
µπάνιου, πιστολάκι µαλλιών και αξεσουάρ µπάνιου, ηλεκτρονικές κλειδαριές.

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 14/6 & 15/6 - 19/7 &
1/6 - 14/6 & 15/6 - 19/7 &
20/7 - 24/8
20/7 - 24/8
8/9 - 21/9 25/8 - 7/9
8/9 - 21/9 25/8 - 7/9
∆ίκλινο Standard
289
379
484
395
517
660
∆ίκλινο Superior
374
484
632
510
660
862
∆ίκλινο Family Suite
463
584
747
632
797
1020
∆ίκλινο Armonia Suite
522
663
853
710
905
1163
3ο άτοµο *
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο έως 12 ετών *
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 5 ετών σε Superior
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
4ο άτοµο έως 5 ετών *
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
4ο άτοµο 6 έως 12 ετών *
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
5ο άτοµο έως 12 ετών **
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
-80%
Μονόκλινο Standard
520
737
905
710
998
1235

ΠΑΡΟΧΕΣ: κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα, κεντρικό Bar, 3 Pool Bars, Beach Bar, Roof
garden Cocktail Bar. 24ωρη υποδοχή, WiFi, χώρος TV, ιατρείο, γυµναστήριο, παιδικό club,
Baby sitting, Mini Market, κοσµηµατοπωλείο, υπηρεσία καθαριστηρίου, Spa µε υπηρεσίες
οµορφιάς, εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, 2 εξωτερικές πισίνες, πετσέτες µπάνιου, δωρεάν
ξαπλώστρες & οµπρέλες, γήπεδο Tennis, Mini Golf, Play room, Bowling, ποδοσφαιράκι, * Σε όλους τους τύπους δωματίων ΕΚΤΟΣ από τα Standard.
µπιλιάρδο, Cinema, ενοικιάσεις σκαφών, αυτοκινήτων, Mountain Bikes, κ.α.
** 5ο άτομο ως 12 ετών ΜΟΝΟ σε Family Suite.

ELEA VILLAGE HOTEL 3*

Tο Elea Village 3* βρίσκεται στην τοποθεσία ακτή Ελιά, στην Σιθωνία Χαλκιδικής, σε κοντινή
απόσταση από τα χωριά Νικήτη (12χλµ.) και Νέος Μαρµαράς (10χλµ.) που προσφέρουν
πολλαπλές επιλογές διασκέδασης.
Περιστοιχίζεται από όµορφους κήπους µε ελιές, φοίνικες και πανέµορφα φυτά µεσογειακής
βλάστησης µε υπέροχη θέα στον Τορωναίο κόλπο.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Στα 8 κτίρια του ξενοδοχείου, τα άνετα και µίνιµαλ δωµάτια διαθέτουν Κλιµατισµό,
Τηλέφωνο, ∆ορυφορική τηλεόραση, Ψυγείο, Μπαλκόνι ή βεράντα.

ΕΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ,
ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

∆ίκλινο Standard
∆ίκλινο Superior
∆ίκλινο Family
3ο άτοµο
3ο άτοµο έως 12 ετών
4ο άτοµο έως 12 ετών *
Μονόκλινο Standard

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 14/6 & 15/6 - 19/7 & 20/7 - 24/8 1/6 - 14/6 & 15/6 - 19/7 & 20/7 - 24/8
8/9 - 21/9 25/8 - 7/9
8/9 - 21/9 25/8 - 7/9
214
295
388
292
402
527
237
335
457
324
457
623
255
376
498
347
467
679
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
382
532
715
521
726
984

ΠΑΡΟΧΕΣ: Αίθουσα τηλεόρασης, Πισίνα, ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα,
Ιατρείο (Athena Pallas), Μετακίνηση µε λεωφορείο του ξενοδοχείου, Θέσεις πάρκινγκ εκτός του
ξενοδοχείου, Pool Bar, Εστιατόριο, BBQ στον κήπο.
* 4ο άτομο ως 12 ετών ΜΟΝΟ σε Superior και σε Family.

LILLY ANN BEACH 3*

Το Lily Ann Beach 3*, βρίσκεται στην πανέµορφη παραλία της Ελιά στη Σιθωνία
Χαλκιδικής και αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση διακοπών µε τη σφραγίδα εγγύησης
του Οµίλου Acrotel.
Ανοίξτε το παράθυρο και αφήστε το βλέµµα σας να περιπλανηθεί στο απέραντο γαλάζιο
του Τορωναίου Κόλπου. Θαυµάστε την υπέροχη θέα τόσο κοντά στη θάλασσα που θα
νοιώσετε σαν να ταξιδεύετε µε ένα καράβι.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 30 ∆ίκλινα ∆ωµάτια και 8 Οικογενειακά ∆ωµάτια Family Suites µε κουζίνα.
Όλα τα δωµάτια διαθέτουν ∆ορυφορική Τηλεόραση, Ατοµικό A/C, Ψυγείο, Μπαλκόνι ή
Βεράντα από 8-15 τ.µ.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Χαρίστε στον εαυτό σας στιγµές χαράς και ηρεµίας µακριά από το άγχος της
καθηµερινότητας και τη ρουτίνα! 1 Εξωτερική Πισίνα, 1 Ouzo Bar, Ξαπλώστρες & Οµπρέλες.
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ΕΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ,
ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

∆ίκλινο θέα κήπο
∆ίκλινο θέα θάλασσα
∆ίκλινο Superior θέα κήπο
∆ίκλινο Superior θέα θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο έως 12 ετών
4ο άτοµο έως 12 ετών

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 14/6 & 15/6 - 19/7 &
1/6 - 14/6 & 15/6 - 19/7 &
20/7 - 24/8
20/7 - 24/8
8/9 - 21/9
25/8 - 7/9
8/9 - 21/9
25/8 - 7/9
225
307
417
308
418
569

269
284
324
-30%
∆ωρεάν
-50%

354
388
428
-30%
∆ωρεάν
-50%

459
538
585
-30%
∆ωρεάν
-50%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

367
387
442
-30%
∆ωρεάν
-50%

482
530
585
-30%
∆ωρεάν
-50%

627
735
797
-30%
∆ωρεάν
-50%

AMARYNTHOS RESORT 4*

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ,
ΕΥΒΟΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑ

GEA ELAIA 4*

Νεόκτιστο 2019!
Περιλαµβάνονται: • Πρωινό, µεσηµεριανό και
βραδινό σε µπουφέ • Ψυχαγωγικό πρόγραµµα
για τους µικρούς µας φίλους µε επαγγελµατίες
παιδαγωγούς για 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευµα
καθηµερινά σε ειδικά διαµορφωµένο εσωτερικό
χώρο • ∆ωρεάν χρήση του εξωτερικού παιδότοπου
• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα
και την παραλία του ξενοδοχείου • ∆ωρεάν Wi Fi στα δωµάτια και τους κοινόχρηστους χώρους •
∆ωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ.

Αν µη τι άλλο οι αρχαίοι µας πρόγονοι ήξεραν να επιλέγουν τοποθεσίες.
Από τη Νεάπολη µπορείτε να οργανώσετε τις εξορµήσεις για να
γνωρίσετε τις οµορφιές της Λακωνίας. Τον Μυστρά, τη Μονεµβασιά,
τα υπέροχα χωριά της Μάνης.
Αφού βιώσετε τη φιλοξενία του ξενοδοχείου σας και ξεκουραστείτε
στα αναπαυτικά κρεβάτια µε κλινοσκεπάσµατα της Coco Mat µετά τις
βουτιές σας στην υπέροχη παραλία της περιοχής...
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Τιµή κατ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
14/6-10/7 & 11/7-20/7 & 14/6-10/7 & 11/7-20/7 & 21/7-25/8 14/6-10/7 & 11/7-20/7 & 21/7-25/8
11/9-30/9 26/8-10/9 11/9-30/9 26/8-10/9
11/9-30/9 26/8-10/9
∆ίκλινο θέα κήπος
149
189
245
315
375
335
425
519
3ο άτοµο
115
140
180
225
265
250
305
375
3ο άτοµο ως 13 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Family κουκέτα SSV (2+2)
410
505
655
835
1015
895
1115
1385
Family κουκέτα SSV (3+1)
450
555
705
905
1095
975
1215
1505
Family κουκέτα SSV (4)
510
645
815
1045
1265
1125
1395
1735
Μονόκλινο
219
269
355
455
549
485
615
739
Επιβάρυνση για δωμάτιο με πλαϊνή θέα θάλασσα 4€ το δωμάτιο ημερησίως.
Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 8€ το δωμάτιο ημερησίως.

SIAGAS BEACH HOTEL 3*

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ,
ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Το Siagas Beach Hotel διαθέτει 101 δωµάτια µε εντυπωσιακή θέα στον κόλπο του Σαρωνικού και τα Γεράνεια
Όρη. Bρίσκεται στην παραλιακή Π.Ε.Ο.Α.Κ. µεταξύ Κινέτας και Αγίων Θεοδώρων, µόλις 62χλµ από την Αθήνα
και 75χλµ από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος. Τα δωµάτια είναι κοµψά επιπλωµένα σε κλασσικό στυλ.
Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από κήπο µε δέντρα και γκαζόν και διαθέτει πισίνα και γήπεδο του µπάσκετ.
Στην οργανωµένη παραλία του διατίθενται δωρεάν οι ξαπλώστρες και οι οµπρέλες. Το Café Restaurant
προσφέρει δίπλα στην παραλία ποικιλία ροφηµάτων όσο και την ειδικευµένη µεσογειακή κουζίνα.

ΣΤΟ ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Πρωινό σε µπουφέ Αµερικάνικου τύπου • Γεύµα σε ελαφρύ µπουφέ • ∆είπνο
σε πλούσιο µπουφέ • Κρασί χύµα, µπύρα & αναψυκτικά κατά την διάρκεια των
γευµάτων σε απεριόριστη κατανάλωση • ∆ωρεάν τοστ, κρουασάν & φρούτα
στο Pool Bar 11:00-13:30 & 17:00-19:30 • Καφές φίλτρου, τσάϊ, & χυµοί στο
Pool Bar καθ΄ όλη τη διάρκεια της ηµέρας • Παιδικές δραστηριότητες 11:00
- 19:00 • ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα και την παραλία.
Τιµή κατ’ άτοµο
Ηµιδιατροφή
1/6 - 20/6 &
22/7 – 25/8
26/8 - 10/10 21/6 – 21/7
2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες
∆ίκλινο
66
108
180
3ο άτοµο
44
75
125
3ο άτ. ως 6 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτ. 7 ως 12 ετ.
28
42
70
4ο άτ. ως 12 ετών
28
42
70
Μονόκλινο
80
129
215
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: € 10 το δωμάτιο ημερησίως.

ΣΤΗΝ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Πρωινό σε µπουφέ Αµερικάνικου τύπου ∆είπνο
σε πλούσιο µπουφέ • Παιδικές δραστηριότητες
11:00 - 19:00 • ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες
στην πισίνα και την παραλία.

All Inclusive
1/6 - 20/6 &
26/8 - 10/10
2 νύχτες
84
72
∆ωρεάν
44
44
104

21/6 – 21/7

22/7 – 25/8

3 νύχτες
138
117
∆ωρεάν
69
69
168

5 νύχτες
230
195
∆ωρεάν
115
115
280

5 νύχτες

7 νύχτες

15/6 - 25/7
15/6 - 25/7
26/7 - 25/8
26/7 - 25/8
& 26/8 - 15/9
& 26/8 - 15/9
∆ίκλινο θέα κήπο

295

325

405

3ο άτοµο

205

230

285

310

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

730

800

1025

1120

3ο άτοµο ως 12 ετών
Family 1 χώρου *

450

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών με
διπλό κρεβάτι + καναπέ που γίνεται διπλό κρεβάτι.

AVARIS HOTEL 5*

ΘΕΣΗ ΣΩΤΗΡΑ,
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΑΡΟΧΕΣ AVARIS
• Πρωινό καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ
• Αναβάθµιση δωµατίου κατόπιν διαθεσιµότητα
• Early Check in & Late check out κατόπιν
διαθεσιµότητας
• Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet
• ∆ωρεάν χρήση του γυµναστηρίου
• ∆ωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας
(θερµοκρασία δωµατίου)
S U P E R Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
Στις 4 διανυκτερεύσεις κερδίζετε
1 επιπλέον διανυκτέρευση δωρεάν (4+1=5)
Στις 6 διανυκτερεύσεις κερδίζετε
2 επιπλέον διανυκτερεύσεις δωρεάν (6+2=8)
Τιµή κατ’ άτοµο
15/06-15/09
∆ίκλινο Standard ή Deluxe
3ο & 4ο άτοµο ενήλικας
3ο & 4ο άτοµο παιδί
Μονόκλινο Standard

2 νύχτες
Πρωινό

Ηµιδιατροφή

69 €
45 €
∆ωρεάν
109 €

85 €
55 €
∆ωρεάν
135 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Πλήρης
∆ιατροφή
99 €
65 €
∆ωρεάν
159 €

75

MITSIS GALINI 5*

ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ,
φΘΙΩΤΙΔΑ

∆ΙΑΜΟΝΗ: 220 δωµάτια, 3 σουίτες και µία προεδρική σουίτα, εξοπλισµένα µε κλιµατισµό και θέρµανση, µπάνιο µε µπανιέρα και στεγνωτήρα µαλλιών, αυτόνοµο κλιµατισµό, µπουρνούζια,
παντόφλες, πετσέτες παραλίας, τηλέφωνο, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα τη θάλασσα ή το βουνό. 40 από τα δωµάτια διαθέτουν απ’ ευθείας παροχή ιαµατικού
νερού. ΑΝΕΣΕΙΣ: Buffet εστιατόριο, bar, pool bar, beach bar, ποικίλες πισίνες (εξωτερική, παιδική, ιαµατικού νερού, µασάζ θαλασσοθεραπείας), γήπεδο τένις, 5x5, µπάσκετ, πινγκ πονγκ,
παιδική χαρά, ΤV room, αίθουσα χαρτιών, υπαίθριο πάρκινγκ, δωρεάν
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (Κυριακή έως και Πέµπτη µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ*)
wifi, γιατρό. Ειδικά για τους µικρούς µας φίλους λειτουργεί παιδότοπος
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
µε 7ωρη καθηµερινή, δηµιουργική απασχόληση παιδιών.
1/6-30/6 & 1/7-21/7 & 1/6-30/6 & 1/7-21/7 & 22/7-31/8 1/6-30/6 & 1/7-21/7 & 22/7-31/8
17/9-30/9 1/9-16/9 17/9-30/9 1/9-16/9
17/9-30/9 1/9-16/9
Περιλαµβάνονται:• Πρωινό σε µπουφέ Αµερικανικού τύπου • ∆είπνο
∆ίκλινο Standard θέα κήπος
155
185
255
305
359
349
415
495
σε πλούσιο µπουφέ • ∆ωρεάν γεύµα από Κυριακή έως και Πέµπτη
∆ίκλινο Standard θέα θάλασσα
175
205
285
335
395
389
459
545
σε πλούσιο µπουφέ • ∆ωρεάν οµπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα ∆ίκλινο Superior θέα θάλασσα
189
223
315
355
435
423
499
595
και την παραλία • ∆ωρεάν χρήση της εξωτερικής ιαµατικής πισίνας, 3ο άτοµο
115
115
195
195
195
275
275
275
του γυµναστηρίου και της σάουνας • ∆ωρεάν πετσέτες θαλάσσης • 3ο άτοµο έως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν Wi-Fi στα δωµάτια και τους κοινόχρηστους χώρους • Παιδικές 4ο άτοµο έως 12 ετών
85
85
145
145
145
205
205
205
δραστηριότητες µε επαγγελµατίες παιδαγωγούς σε κλειστό χώρο Μονόκλινο Standard θέα κήπος
225
255
375
419
489
519
585
675
235
269
389
439
515
539
609
709
καθηµερινά 10:30-13:30 & 18:30-23:00 µε µουσικοκινητικά παιχνίδια, Μονόκλινο Standard θέα θάλασσα
Family/Μaisonette **
465
545
755
875
1035
1045
1195
1425
διάφορες κατασκευές, ταινίες & χορό.

* Super Προσφορά!!! Για διαμονές από Κυριακή μέχρι και Πέμπτη ΔΩΡΟ η αναβάθμιση από ημιδιατροφή σε πλήρη διατροφή

** Οι τιμές ισχύουν για 4 άτομα συνολικά ανεξαρτήτως ηλικίας. - Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή € 11 ημερησίως ο ενήλικας & € 8 το παιδί έως 12 ετών - Επιβάρυνση για All Inclusive € 16
ημερησίως ο ενήλικας & € 13 το παιδί έως 12 ετών - Για οικογένειες με παιδιά σε δύο (2) δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 5% στο δωμάτιο των παιδιών.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 9/7 και μετά που θα αφορούν διαμονές ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/8 - 17/8, για περιορισμένο αριθμό δωματίων θα παρέχεται έκπτωση 5%

EVEREDEN BEACH RESORT 4*SUP

ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2019
Και στην πρωτεύουσα και απέραντο γαλάζιο. Αυτή είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Από
την Ακρόπολη και την Πλάκα στην αµµουδιά και τις χαρές της θάλασσας σε ελάχιστο
χρόνο. Το Ever Eden Beach Resort είναι πραγµατικά ο ιδανικός προορισµός διακοπών!
Προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις σε δωµάτια µε ανεµπόδιστη θέα που φθάνει
µέχρι τον Πόρο και την Αίγινα, καθώς και τις δαντελωτές ακτές της Πελοποννήσου!
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
2 νύχτες
15/6 - 23/6 & 24/6 - 15/7 &
15/6 - 23/6 &
16/7 - 24/8
9/9 - 30/9
25/8 - 8/9
9/9 - 30/9

5 νύχτες
24/6 - 15/7 &
25/8 - 8/9

∆ίκλινο Deluxe

129

155

177

317

379

430

∆ίκλινο Deluxe Superior

149

175

195

362

425

477

∆ίκλινο Family Suite

225

255

280

546

620

684

3ο άτοµο

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20%

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών

Μέγιστες χωρητικότητες: Deluxe: 2, Superior Deluxe: 3, Family Suite 3+1
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή: € 22 το άτομο ανά γεύμα (χαμηλή περίοδος € 20).
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16/7 - 24/8

SIKYON COAST HOTEL & RESORT 4*

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ,
ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Στη σκιά της Ζήρειας, το Sikyon Coast, στις παρυφές του Ξυλοκάστρου, ισορροπεί ιδανικά ακροβατώντας ανάµεσα
στην ιστορικότητα της περιοχής και στη σύγχρονη τουριστική πραγµατικότητα. Το Sikyon Coast βρίσκεται στην
οµορφότερη παραλία του Κορινθιακού κόλπου και συνορεύει µε το πευκόδασος του Ξυλοκάστρου. Σε απόσταση
150 χλµ. απο το Αεροδρόµιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” και 120 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας.
ΠΑΡΟΧΕΣ SIKYON COAST:
• ∆ωρεάν οµπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία • ∆ωρεάν πετσέτες θαλάσσης για τους ενήλικες •
∆ωρεάν Wi-fi στα δωµάτια και στους κοινόχρηστους χώρους • ∆ωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του spa (χαµάµ,
τζακούζι, σάουνα, υδροµασάζ, και ατµόλουτρο) κατόπιν ραντεβού • 20% έκπτωση επί του τιµοκαταλόγου στις
θεραπείες του spa • 10% έκπτωση επί του τιµοκαταλόγου στο a la carte menu του εστιατορίου Palmers.
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (µενού 3 πιάτων)
2 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
29/6-13/7 & 26/8-8/9 14/7-25/8 29/6-13/7 & 26/8-8/9 14/7-25/8 29/6-13/7 & 26/8-8/9 14/7-25/8
∆ίκλινο
135
155
315
365
430
495
3ο άτοµο
75
85
165
175
215
225
3ο άτοµο ως 12 ετ.
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 6 ετ.
45
55
95
105
125
135
4ο άτοµο 7 ως 12 ετ.
65
75
145
155
195
205
Μονόκλινο
205
230
485
545
665
745
Family 2 χώρων *
385
445
865
985
1175
1325
5ο άτοµο σε Family
65
75
145
155
195
205
* Συνολική χρέωση δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ένας ενήλικας και ένα παιδί έως 6 ετών στο δωμάτιο χρεώνονται ως μονόκλινο.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για νέες κρατήσεις που θα γίνουν από τις 9/7 και μετά που θα αφορούν διαμονές ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/8 - 17/8, για περιορισμένο αριθμό δωματίων θα παρέχεται έκπτωση 5%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

EUPHORIA RETREAT 5* Deluxe A HolISTIC WEllBEING DESTINATIoN SPA

ADULTS
ONLY 14+

ΜΥΣΤΡΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ

Στους πρόποδες του Ταϋγέτου, µέσα σε απαράµιλλης οµορφιάς τοπίο, µε θέα στον αρχαιολογικό χώρο και λίγα µέτρα από την πλατεία του Μυστρά, δηµιουργήθηκε
τον Ιούλιο του 2018 το πρώτο ξενοδοχείο της χώρας µας, αφιερωµένο στην θεραπευτική ολιστική ευζωία µέσω εξειδικευµένων θεραπειών Spa. Έχοντας
εντρυφήσει στις φιλοσοφίες και τις τεχνικές της αρχαίας Ελλάδος και της Κίνας, τις έχει συνδυάσει και έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο “µενού” ατοµικών και
οµαδικών προγραµµάτων και θεραπειών µε πολλές εξειδικευµένες στοχεύσεις όπως η αποτοξίνωση, το destress, το αδυνάτισµα κ.α. υπό την καθοδήγηση
ειδικών και µε τη βοήθεια υπερσύγχρονων οργάνων και εξετάσεων όπου χρειάζεται.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Αποτελείται από 45 δωµάτια ατµόλουτρο, χαµάµ, φινλανδική σάουνα, Με πρωϊνό + 1 θεραπεία: Μία θεραπεία 50’ ανά δωμάτιο ανά ημέρα της επιλογής σας από
και σουίτες, 6 εκ των οποίων βρίσκονται Jacuzzi, Tepidarium, ντους εµπειριών, Cold Ice τις ακόλουθες: • Signature Muscle & Structure Intense Massage • Signature Euphoria light &
στο αναγεννηµένο αρχοντικό (19ου αι) Mist, γυµναστήριο κ.α. Το σηµείο αναφοράς του relax Aroma Massage • Sensorial Scrub ritual.
του συγκροτήµατος. Όλα είναι υπέροχα
διακοσµηµένα µε στοιχεία που παραπέµπουν
στο βυζάντιο, υπερπολυτελή υφάσµατα αλλά
και µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως
βιοκλιµατισµό, υποδαπέδια θέρµανση, Smart
Full HD επίπεδη δορυφορική τηλεόραση, DVD
& ηχοσύστηµα, mini bar, θυρίδα δωµατίου,
διευκολύνσεις παρασκευής καφέ, τσαγιού και
άλλων ροφηµάτων από βότανα, στεγνωτήρα
µαλλιών, φυτικά καλλυντικά µπάνιου Euphoria,
µπουρνούζια & παντοφλάκια δωµατίου, σίδερο
µε σιδερώστρα δυνατότητα επιλογής µαξιλαριού,
χαλάκι Yoga, καθηµερινά διπλό καθαρισµό
δωµατίου, δωρεάν wifi, µπαλκόνι ή βεράντα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ο επισκέπτης
του Euphoria θα διαπιστώσει παντού την
προσοχή στη λεπτοµέρεια και την διακριτική
πολυτέλεια µε επιρροές από την τοπική και τη
βυζαντινή αρχιτεκτονική. Θα εκπλαγεί από το
απίστευτο κέντρο ευεξίας/Spa που εκτείνεται σε
τρείς ορόφους, µε πλήθος δωµατίων θεραπειών,

όµως είναι η σφαιρική εσωτερική θερµαινόµενη
πισίνα που προεκτείνεται και σε υπαίθριο τµήµα!
Πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους χώρους
του Spa επιτρέπεται σε άτοµα άνω των 16
ετών. Φυσικά διαθέτει πανέµορφα καθιστικά,
µπαρ, εστιατόριο, δωρεάν wi-fi στον χώρο της
υποδοχής, χώρο στάθµευσης εξωτερικό και
εσωτερικό, πανέµορφους κήπους. Σχεδόν σε
καθηµερινή βάση υπάρχουν τµήµατα ευζωίας
όπως διαλογισµού, Yoga, διαλέξεις, αλλά και
δραστηριότητες όπως πεζοπορία, εκγύµνασης,
mat pilates, trx, Qi Gong κ.α.
∆ωρεάν χρήση Spa: Σε όλους τους διαµένοντες
(άνω των 16 ετών) παρέχεται δωρεάν η χρήση
της εσωτερικής/εξωτερικής πισίνας, του
relaxarea, του Waterwell (Kneipp Therapy),
του Tepidarium, της Λακωνικής - Φινλανδικής
σάουνας, των ντους εµπειριών, του herbal
χαµάµ, της κρυοπισίνας, του Cold Ice Mist και
του γυµναστηρίου.

MESSINIAN BAY HOTEL 3* SUP

ΒΕΡΓΑ,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Το ξενοδοχείο Messinian Bay Hotel είναι χτισµένο δίπλα στην παραλία, σε ένα σηµείο από όπου
ο Μεσσηνιακός Κόλπος διαχέεται µέσα στο πέλαγος, περιτριγυρισµένος από καταπράσινα µέρη,
προσφέροντας µε αυτό το µοναδικό συνδυασµό την απόλυτη αρµονία και ηρεµία που χρειάζεστε. Κοντά
µας, θα µπορέσετε να γνωρίσετε τόσο την άνεση και την πολυτέλεια, όσο και την παραδοσιακή φιλοξενία
που αξίζετε. Το ξενοδοχείο µας διαθέτει 14 special και 51 standard δωµάτια, µοντέρνα διακοσµηµένα,
ανακαινισµένα, άνετα και διαθέσιµα να σας προσφέρουν όλη την πολυτέλεια που χρειάζεστε.
Τιµή κατ’ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (µενού 4 πιάτων)
3 νύχτες
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6-16/7 & 17/7-26/7 & 27/7-26/8 1/6-16/7 & 17/7-26/7 & 27/7-26/8 1/6-16/7 & 17/7-26/7 & 27/7-26/8
6/9-30/9 27/8-5/9
6/9-30/9 27/8-5/9
6/9-30/9 27/8-5/9
∆ίκλινο SV
169
195
235
269
309
369
375
429
509
3ο άτοµο
129
145
169
205
229
265
279
315
365
3ο άτ. ως 12 ετ. 55
70
90
85
115
145
115
155
195
4ο άτ. ως 12 ετ.
85
100
120
135
165
195
185
225
265
Μονόκλινο
245
279
329
389
445
525
539
619
729
Οι τιμές για τις 3 διανυκτερεύσεις στην υψηλή περίοδο θα ισχύσουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Στην ημιδιατροφή περιλαμβάνεται 1 ποτήρι κρασί ανά ενήλικα και 1 ποτήρι αναψυκτικό ανά παιδί.
Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε γεύμα ή δείπνο κατά τη διαμονή σας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ NON rEFUNDABLE: Για κρατήσεις με προπληρωμή χωρίς δικαίωμα αλλαγής
ή ακύρωσης, παρέχεται έκπτωση 5%. Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 50 το άτομο ανά γεύμα
ή δείπνο. Ελάχιστη διαμονή : Σαββατοκύριακα 2 νύχτες.
Τιµή δωµατίου τη βραδιά µε πρωινό
1/6 - 31/8
1/9 - 5/10
6/10 - 16/11
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1 νύχτα Με πρωινό + 1 θεραπεία
∆ίκλινο Classic
439
439
390
∆ίκλινο Superior
454
535
446
∆ίκλινο Executive
529
623
518
Μονόκλινο Classic
334
334
302
1 νύχτα Με πρωινό µόνο
∆ίκλινο Jr.Suite
565
665
529
∆ίκλινο Executive Jr.Suite
620
730
577
∆ίκλινο Heritage Leoncini
818
962
714
Μονόκλινο Jr.Suite
419
493
388
3ο άτοµο άνω των 14 ετών
100
118
118

PORTO MANI SUITES 4*

17/11 - 19/12
350
406
470
274
473
517
634
333
118

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ,
ΜΑΝΗ

Το Porto Mani Suites είναι ένα συγκρότηµα µε παραδοσιακά κτήρια, σε όµορφη τοποθεσία µε θέα στο πέλαγος,
κοντά στο παραθαλάσσιο χωριό Κυπάρισσος, στη Μάνη. Η τοποθεσία του προσφέρει ιδανικό σηµείο εκκίνησης
για εκδροµές σε πολλά µέρη. Οι σουίτες του Porto Mani διαθέτουν εντυπωσιακό design και παροχές, όπως
κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση, µίνι µπαρ, ιδιωτικό µπάνιο, καθώς και επιπλωµένη ιδιωτική βεράντα µε
θέα στη θάλασσα. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει ελληνική κουζίνα µε τοπικά προϊόντα.
Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
16/6-15/9
4+1 δώρο = 5 νύχτες 6+1 δώρο = 7 νύχτες
∆ίκλινο Standard
192
278
∆ίκλινο Junior Suite
248
360
3ο άτοµο
-30%
-30%
3ο άτοµο έως 5 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο 6-15 ετών *
105
152
4ο άτοµο 2-12 ετών *
105
152
Μονόκλινο Standard
288
415
* 3ο άτομο 6-15 ετών και 4ο άτομο 2-12 ετών, χωράει μόνο σε junior Suite.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

16/9-15/10
2 νύχτες
83
107
-30%
∆ωρεάν
55
55
135
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

GRECOTEL FILOXENIA 4*SUP
Ένας κόσµος εξαιρετικής φιλοξενίας...

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ!
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.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 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.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ GRECOTEL FILOXENIA
• Πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραµµα για τους ενήλικες µε 3 θεµατικές βραδιές µέσα στην
εβδοµάδα (όπως show τενόρων, ζωντανή µουσική, disco night κ.α.)
• ∆ΩΡΕΑΝ TASTY CORNER αποκλειστικά για τα παιδιά (µε τοστάκια, µακαρόνια, πατάτες,
µπισκότα κλπ) µετά το µεσηµεριανό έως τις 17:00 καθηµερινά
• ∆ΩΡΕΑΝ παγωτό για τα µικρά παιδιά το απόγευµα
• Πλούσιο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα για τα µικρά παιδιά.
Τιµή κατ’ άτοµο ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
8/9 - 21/9
4 µέρες - 3 νύχτες

25/8 - 7/9
4 µέρες - 3 νύχτες

1/8 - 24-8
6 µέρες - 5 νύχτες

∆ίκλινο standard

228

275

535

∆ίκλινο Superior

258

304

585

3ο άτοµο ενήλικας σε standard
3ο άτοµο έως 12 ετών

EI∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ…
ΚIDS CORNER µε εκλεκτά εδέσµατα στο
µεσηµεριανό µπουφέ αποκλειστικά για τα παιδιά
- ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ.
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Family Room *

60

60

100

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

645

759

1420

* Family: Συνολική Τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

GRECOTEL CASA MARRON 4* SUP

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ, ΑΧΑΐΑ

Πλήρως ανακαινισµένο 2018!

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.
Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ALL INCLUSIVE
13/7 - 26/7
17/5 - 13/6 & 18/6 - 30/6 & 1/7 - 12/7
& 18/8 - 31/8
8/9 - 25/10
1/9 - 7/9
∆ίκλινο Marron πλάγια θέα θάλασσα
150
185
215
270
∆ίκλινο Casa θέα κήπος
160
195
225
280
∆ίκλινο Casa θέα θάλασσα
165
205
235
290
∆ίκλινο Marron Bungalow θέα θάλασσα
170
210
240
295
∆ίκλινο Casa Bungalow
165
215
245
300
Junior Family Bungalow
195
240
280
325
Marron Family Bungalow θέα κήπος
210
250
300
340
Marron Family Bungalow πλάγια θάλασσα
215
260
305
345
3o άτοµο
50
50
50
50
3ο άτοµο έως 14 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο & 4ο άτ. έως 14 ετ. σε Family *
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο
95
100
135
162

27/7 - 17/8
290
300
310
315
325
360
390
395
50
∆ωρεάν
∆ωρεάν
185

* 4o άτομο παιδί έως 14 ετών χωράει μόνο σε family.
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες.

GRECOTEL OLYMPIA OASIS 4* & AQUA PARK

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

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 και όχι µόνο!
Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ίκλινο KK πλάγια θέα θάλασσα
∆ίκλινο KK θέα θάλασσα
Family KK πλάγια θέα θάλασσα ισόγειο *
Family KK θέα θάλασσα *
3o άτοµο
3ο άτοµο έως 14 ετών
5ο άτοµο έως 14 ετών σε Family

17/5 - 6/6 &
8/9 - 28/9

7/6 - 27/6

175
205
200
290
50
∆ωρεάν
30

205
235
230
365
50
∆ωρεάν
30

28/6 - 11/7 & 12/7 - 25/7 &
25/8 - 7/9
18/8 - 24/8
250
275
280
375
50
∆ωρεάν
30

290
315
330
405
50
∆ωρεάν
30

26/7 - 17/8
320
350
345
430
50
∆ωρεάν
30

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά.
ΔΩΡΕΑΝ χρήση του νέου (2017) Aqua Park του συγκροτήματος!
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες.

GRECOTEL ILIA PALMS 4* & AQUA PARK

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Χτισµένο µέσα στην καταπράσινη έκταση του Olympia Riviera
Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ALL INCLUSIVE (στο Oasis)
Resort, είναι ένα µικρό ξενοδοχείο πρόσφατα ανακαινισµένο, που το
28/6 - 11/7 & 12/7 - 25/7 &
17/5 - 6/6 &
26/7 - 17/8
7/6 - 27/6
25/8 - 7/9
18/8 - 24/8
8/9 - 28/9
χαρακτηρίζουν η απλότητα και η άνεση. Στα κοµψά δωµάτια κυριαρχούν
180
195
215
240
265
τα φωτεινά χρώµατα του καλοκαιριού, ενώ η θέα τους είναι µαγευτική, ∆ίκλινο θέα δάσος
190
205
235
255
285
καθώς η µατιά χάνεται στο καταπράσινο δάσος και το Ιόνιο. Στην ∆ίκλινο πλευρική θέα θάλασσα
50
50
50
50
50
τιµή περιλαµβάνονται: Ένας κόσµος ανεξάντλητος, παιχνιδιού και 3ο άτοµο
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
διασκέδασης για µικρούς και µεγάλους. Ιδανική λύση για οικογένειες 3ο άτοµο ως 14 ετών
καθώς στην τιµή περιλαµβάνονται …τα πάντα: χορταστικός µπουφές, ΔΩΡΕΑΝ χρήση του νέου (2017) Aqua Park του συγκροτήματος!
αναψυκτικά, ποτά, γλυκά και παγωτά όλη την ηµέρα!
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες
ΖΗΤΗσΤΕ ΜΑσ ΤΙσ ΤΙΜΕσ κΑΙ γΙΑ ΤΑ υπΟλΟΙπΑ Grecotel! - κέρκυρα, Ρόδος, κώς, κρήτη, Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη, Μύκονος.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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NAUTICA BAY 3*

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

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 - ∆ωρεάν οµπρέλες και
ξαπλώστρες στην πισίνα και παραλία - ∆ωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους Πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά καθηµερινά στο Mini Club του ξενοδοχείου από
επαγγελµατίες παιδαγωγούς 09:30 - 18:30 - ∆ωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

Τιµή κατ’ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

8/6-4/7 & 5/7-25/7 & 8/6-4/7 & 5/7-25/7 &
26/7-24/8
8/9-21/9 25/8-7/9 8/9-21/9 25/8-7/9
120
∆ίκλινο Bungalow
3ο άτοµο
80
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 6 ετών * ∆ωρεάν
65
4ο άτοµο 7 ως 12 ετών
Family 2 χώρων *
415
Family 2 χώρων ***
435
Μονόκλινο Bungalow
185

165
120
∆ωρεάν
∆ωρεάν
85
575
595
260

185
120
∆ωρεάν
∆ωρεάν
95
645
665
285

265
195
∆ωρεάν
∆ωρεάν
135
910
960
425

340
245
∆ωρεάν
∆ωρεάν
160
1165
1265
535

8/6-5/7 & 6/7-25/7 &
26/7-25/8
9/9-20/9 26/8- 8/9
249
165
∆ωρεάν
∆ωρεάν
125
855
895
395

349
259
∆ωρεάν
∆ωρεάν
179
1185
1265
565

465
329
∆ωρεάν
∆ωρεάν
209
1595
1665
729

* 4ο άτομο παιδί δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονιών, αλλιώς μπαίνει σε κουκέτα με την αντίστοιχη χρέωση.
** Οι τιμές ισχύουν για 2 ενήλικες και 2 παιδιά συνολικά - *** Οι τιμές ισχύουν για 4 ενήλικες και ένα παιδί συνολικά
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή ΧΩΡΙΣ 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 8€, 10€ & 10€ αντίστοιχα ανά περίοδο

AEOLOS BAY HOTEL 3*

ΧΩΡΑ, ΤΗΝΟΣ
Συνδυάστε διαµονή και
ακτοπλοϊκά µε την Golden
Star Ferries και κερδίστε
έκπτωση 20% στα εισιτήρια
σας! Η προσφορά ισχύει
από/προς Ραφήνα ή
Πειραιά έως 30/9/19 για
Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,

Αίολος, το παιδί του Ξένιου ∆ία, το έσπειρε ο θεός της φιλοξενίας σε µία όµορφη αιγαιοπελαγίτικη ακτή στο πανέµορφο νησί των Κυκλάδων, την Τήνο.
Το AEOLOS BAY µπορεί να σας υποσχεθεί απόδραση από τη ρουτίνα, περιήγηση στον ονειρικό κόσµο της χαλάρωσης και της απόλαυσης που προσφέρει
ο µεγάλος σκιερός απάνεµος κήπος του, η µοναδική πισίνα αλλά και το Pool Bar Restaurant, όλα κάτω από την ανάσα της θάλασσας!

Περιλαµβάνονται:

Τιµή κατ’ άτοµο µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά στα φαγητά
3 νύχτες

∆ίκλινο GV
∆ίκλινο SSV
3ο άτοµο GV
3ο άτοµο SSV
3ο άτ. ως 12 ετών
4ο άτ. έως 6 ετ. GV
4ο άτ. 7ως 12 ετ. GV
Μονόκλινο GV
Μονόκλινο SSV
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5 νύχτες

7 νύχτες

• Πρωινό σε µπουφέ αµερικάνικου τύπου

3/9-10/9

27/8-2/9

3/9-10/9

27/8-2/9

23/7-26/8

3/9-10/9

27/8-2/9

23/7-26/8

• Γεύµα σε µπουφέ µε 5 ζεστές επιλογές & σαλάτες

130
149
119
132
∆ωρεάν
41
119
205
241

149
173
132
149
∆ωρεάν
41
132
223
270

213
244
195
218
∆ωρεάν
67
195
338
395

244
284
218
244
∆ωρεάν
67
218
366
444

299
346
244
289
∆ωρεάν
67
244
466
489

294
337
270
300
∆ωρεάν
92
270
466
546

337
392
300
337
∆ωρεάν
92
300
505
613

417
478
337
398
∆ωρεάν
92
337
644
674

• ∆είπνο σε µπουφέ µε 6 ζεστές επιλογές, σαλάτες, γλυκά & φρούτα
• Βαρελίσια µπύρα, κρασί καράφα, αναψυκτικά & καράφα νερό στα γεύµατα και
στα δείπνα σε απεριόριστη κατανάλωση
• ∆ωρεάν µεταφορά Λιµάνι-Ξενοδοχείο-Λιµάνι
• ∆ωρεάν ένα µπουκάλι νερό στα γεύµατα
• ∆ωρεάν οµπρέλα & ξαπλώστρα στην πισίνα
• ∆ωρεάν χρήση Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωµάτια
• ∆ωρεάν Πάρκινγκ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

SPLENDOUR RESORT 5*

φΗΡΟΣΤΕφΑΝΙ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότηµα µε απεριόριστη θέα στο λαµπερό µπλε του Αιγαίου,
βρίσκεται στο Φηροστεφάνι. ∆ένει µε µαγικό τρόπο µε το κυκλαδίτικο περιβάλλον του και προσφέρει
εκπληκτική θέα στην ανατολική πλευρά του νησιού. Το µοναδικό θέρετρο διατηρεί τα τοπικά,
αρχιτεκτονικά στοιχεία, συνδυάζοντας τα µε µια κοµψή, διακριτική πολυτέλεια. Κάθε δωµάτιο έχει
σχεδιαστεί για να δώσει στον φιλοξενούµενο την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο
µε απλές γραµµές, έτσι ώστε να ηρεµούν τα µάτια και να δηµιουργείται εσωτερική γαλήνη. Είναι
ένας εξαιρετικός συνδυασµός µεγαλείου, πολυτέλειας, ποιότητας, γοητείας και ηρεµίας.

∆ίκλινο standard
∆ίκλινο superior
Junior suite µε πισίνα
3ο άτοµο σε superior
3ο άτοµο ως 6 ετών
3ο άτ. 7 ως 12 ετ. σε sup.
Μονόκλινο standard
Family suite (2+2) *

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
1/5-31/5 & 1/6-15/7 & 16/7-15/9 1/5-31/5 &
1-31/10
16-30/9
1-31/10
185
250
300
300
215
310
345
350
255
360
405
425
150
180
210
250
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
92
125
150
150
330
450
535
540
540
735
870
900

5 νύχτες
1/6-15/7 &
16-30/9
415
475
600
300
∆ωρεάν
207
745
1.225

16/7-15/9
495
570
675
350
∆ωρεάν
247
890
1.450

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες & 2 παιδιά ως 12 ετών.

MATHIOS VILLAGE 3*

Μια φορά χρειάστηκε οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν την περιοχή, όταν
εξερράγη το ηφαίστειο πριν από χιλιάδες χρόνια. Από τότε, όµως,
εκατοµµύρια έχουν επισκεφτεί το Ακρωτήρι και οι περισσότεροι από
αυτούς επιστρέφουν, γιατί µία φορά στη Σαντορίνη δεν είναι αρκετή. Το
ξενοδοχείο προσφέρει µοναδική ατµόσφαιρα, τόσο για οικογένειες όσο
και για ζευγάρια, καθώς συνδυάζει όλες τις ανέσεις ενός deluxe εξοχικού,
που µοιάζει περισσότερο µε ένα παραδοσιακό χωριό.
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
5 νύχτες
1/7 - 14/7 &
1/7 - 14/7 &
15/7 - 31/8
15/7 - 31/8
1/9 - 30/9
1/9 - 30/9
∆ίκλινο Standard
163
220
265
362
∆ίκλινο Superior
184
250
299
405
∆ίκλινο Loft Suite
235
280
385
466
∆ίκλινο Honeymoon Suite
256
300
415
500
3ο άτοµο
140
125
230
205
Μονόκλινο Standard
290
405
475
660
Μονόκλινο Superior
325
440
535
720
Family 2+2 *
570
850
945
1400
Family Loft Suite 2+2 *
627
960
1040
1580
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.

ΑΚΡΩΤΗΡΙ ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΑMBIENCE SUITES 2* SUP

φΗΡΟΣΤΕφΑΝΙ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ: Το πανέµορφο Ambience Suites
βρίσκεται σε απόσταση 15λεπτης βόλτας από τα
Φηρά και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
ΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ: ∆ιαθέτει 7 δωµάτια όλα µε κλιµατισµό,
τηλεόραση plasma µε καλωδιακά κανάλια, δωρεάν
wi-fi, µίνι ψυγείο, θυρίδα δωµατίου, στεγνωτήρα
µαλλιών, µπαλκόνι ή βεράντα.
ΑΝΕΣΕΙΣ: Ακόµα διαθέτει εξωτερική πισίνα, poolbar, δωρεάν wi-fi, πλήρες πρωϊνό από τις 8 µέχρι
τις 11πµ.
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
5 νύχτες
20/4 - 9/6 & 10/6 - 7/7 &
20/4 - 9/6 & 10/6 - 7/7 &
8/7
8/9
1/10 - 31/10 9/9 - 30/9
1/10 - 31/10 9/9 - 30/9
150
195
270
250
325
∆ίκλινη Deluxe Suite GV
∆ίκλινη Superior Suite GV
180
240
315
300
400
3ο άτοµο σε Superior Suite
105
135
135
175
225
3ο άτ. ως 5 ετ. σε Superior Suite ∆ωρεάν
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο 6 έως 12 ετών
75
75
75
125
125
σε Superior Suite
Μονόκλινη Deluxe Suite GV
270
355
490
450
585

OKEANIS BEACH HOTEL 4*

8/7 - 8/9
450
525
225
∆ωρεάν
125
810

ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Το Okeanis Beach βρίσκεται σε έναν απο τους πρώτους τουριστικούς προορισµούς στον κόσµο,
στην αµµώδη παραλία του Μονολίθου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Το Okeanis beach διαθέτει µία µεγάλη πισίνα για ενήλικες µε jaccuzi και επίσης
µία πισίνα για µικρά παιδιά. Στο χώρο της πισίνας υπάρχει µπαρ που λειτουργει σε όλη την διάρκεια
της ηµέρας. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόµα ιδιωτική παραλία µε ξαπλώστρες και οµπρέλες που
διατίθενται δωρεάν. Στην παραλία υπάρχει και γήπεδο βόλλευ.
Στον χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει παιδική χαρά, καθώς και αιθουσα παιχνιδιών µε σκακι, πινγκπονγκ και µπιλιάρδο. Επίσης λειτουργούν ένα γήπεδο τέννις και ένα γήπεδο για µπάσκετ και µίνι
ποδόσφαιρο.Ένα πλήρως οργανωµένο γυµναστήριο και µία σάουνα συµπληρώνουν τις παροχές του
ξενοδοχείου. Τέλος για την διασκέδαση των πελατών υπάρχει ένα µικρό υπαίθριο (αµφι)θέατρο.
Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6-8/7
1/6-8/7
9/7-31/8
9/7-31/8
& 1-30/9
& 1-30/9
∆ίκλινο standard θέα κήπο
300
370
415
515
∆ίκλινο standard θέα θάλ.
325
395
449
549
3ο άτοµο ενήλικας
150
175
210
245
3ο άτοµο παιδί έως 12 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο παιδί 2-12 ετών
100
125
135
175
Mεζονέτα (2 ενήλ.+2 παιδιά) *
780
950
1.090
1.330
Μονόκλινο
530
640
739
895
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής σε μενού 4 πιάτων + μπύρα, κρασί ή αναψυκτικό € 15 το άτομο ανά δείπνο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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MARE NAXIA 2* SUP

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

Συνδυάστε διαµονή και
ακτοπλοϊκά µε την Golden
Star Ferries και κερδίστε
έκπτωση 20% στα εισιτήρια
σας! Η προσφορά ισχύει
από/προς Ραφήνα ή
Πειραιά έως 30/9/19 για
Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,

ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ,
ΝΑΞΟΣ

MELIDRON HOTEL & SUITES 3* SUP
Συνδυάστε διαµονή και
ακτοπλοϊκά µε την Golden
Star Ferries και κερδίστε
έκπτωση 20% στα εισιτήρια
σας! Η προσφορά ισχύει
από/προς Ραφήνα ή
Πειραιά έως 30/9/19 για
Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,

Το ανακαινισµένο (2017) Mare Naxia βρίσκεται στη Χώρα της Νάξου, µόλις 300
µέτρα από το κέντρο και 200 µέτρα από την παραλία του Αγίου Γεωργίου, ιδανική για
οικογένειες και παιδιά.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ: Νεόκτιστο (Ιούλιος 2018) ξενοδοχείο µε καλαίσθητο κυκλαδίτικο
design στον Άγιο Προκόπιο, 250 από το κέντρο και µόλις 2 λεπτά µε τα πόδια από την
διάσηµη παραλία.

∆ΩΜΑΤΙΑ: Όλα τα δωµάτια διαθέτουν κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση, wi-fi,
χρηµατοκιβώτιο, απευθείας τηλεφωνική γραµµή, λουτρό µε ντους, στεγνωτήρα
µαλλιών, ιδιωτικό µπαλκόνι.

ΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ: ∆ιαθέτει 13 πολυτελή δωµάτια και οι 7 καλαίσθητες σουίτες, όλα µε στρώµα
και µαξιλάρια Coco-Mat, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, µίνι µπαρ, µπαλκόνι ή βεράντα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ακόµα διαθέτει Lobby bar, Roof lounge µε θέα την παραλία του
Αγίου Γεωργίου και το εσωτερικό του νησιού, πισίνα, καφετέρια, snack bar, δωρεάν
ιδιωτικός χώρος στάθµευσης.
Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό δίπλα στην πισίνα
5 νύχτες
7 νύχτες
1/6 - 15/7 & 16 - 28/7 &
1/6 - 15/7 & 16 - 28/7 &
29/7 - 24/8
1 - 10/9
25 - 31/8
1 - 10/9
25 - 31/8
∆ίκλινο
170
230
330
235
315
3ο άτοµο
125
165
225
170
225
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο
295
365
555
405
505
Family 1 χώρου κουκέτα *
390
525
695
535
735
Family 1 χώρου τετράκλινο *
460
600
785
635
835
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

29/7 - 24/8
455
310
∆ωρεάν
775
965
1.085

ΠΛΑΤΥΣ
ΓΥΑΛΟΣ ΣΙφΝΟΣ

ALEXANDROS HOTEL 3*

ΑΝΕΣΕΙΣ: Ακόµα διαθέτει µπουφέ πρωινό, εξωτερική πισίνα µε υδροµασάζ και
ξαπλώστρες, pool bar, γυµναστήριο, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, υπηρεσία
ενοικίασης ποδηλάτων, χώρο στάθµευσης.
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες
∆ίκλινο Standard
∆ίκλινο θέα θάλασσα
∆ίκλινο θόλος
∆ίκλινο Suite θ.βουνό
∆ίκλινο Jr.Suite
3ο άτοµο Standard
3ο άτοµο θέα θάλασσα

1/7-20/7

21/7-31/8

1/9-20/9

21/9-31/10

199
270
285
356
377
165
60

256
355
370
442
484
225
60

215
299
242
340
375
195
120

129
179
199
242
242
120
75

ASTERAS PARADISE 4*

ΠΕΡΙφ. ΟΔΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ/
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ

Συνδυάστε διαµονή και
ακτοπλοϊκά µε την Golden
Star Ferries και κερδίστε
έκπτωση 20% στα εισιτήρια
σας! Η προσφορά ισχύει
από/προς Ραφήνα ή
Πειραιά έως 30/9/19 για
Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,

Tο ξενοδοχείο Alexandros βρίσκεται σε απόσταση 8 χλµ. απο την Απολλωνία,
πρωτεύουσα της Σίφνου και 15χλµ. απο το λιµάνι Καµάρες. Στα 120µ. βρίσκεται ο
Πλατύς Γιαλός, η καλύτερη παραλία του νησιού.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 49 δωµάτια µε παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το καθένα σε διαφορετικό επίπεδο του
ξενοδοχείου και θυµίζουν γραφικό κυκλαδίτικο χωριό. Όλα µε κλιµατισµό, µίνι µπαρ,τηλέφωνο,
δορυφορική τηλεόραση και µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα τη θάλασσα ή τους κήπους και το βουνό,
ή την πισίνα ανάλογα την επιλογή σας.
ΠΑΡΟΧΕΣ: πισίνα, σνακ µπαρ δίπλα στην πισίνα, αίθουσα τηλεόρασης, χρηµατοκιβώτιο,
υπηρεσία διαδικτύου και χώρο στάθµευσης. Το ήσυχο και φιλικό περιβάλλον του ALEXANDROS
είναι ιδανικό για χαλάρωση και ηρεµία.
ιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
5 νύχτες
1/6 - 19/6 & 20/6 - 17/7 &
1/6 - 19/6 & 20/6 - 17/7 &
18/7 - 25/8
18/7 - 25/8
9/9 - 30/9 26/8 - 8/9
9/9 - 30/9 26/8 - 8/9
119
175
258
198
291
429

∆ίκλινο θέα κήπο
∆ίκλινο πλευρική θέα
135
202
288
θάλασσα
3ο άτοµο
75
90
120
4ο άτοµο θέα κήπο
75
90
105
4ο άτοµο θέα κήπο S *
120
175
250
Μονόκλινο θέα κήπο
210
320
490
Μονόκλινο πλευρική θέα θάλ.
245
375
547
* Η χρέωση αυτή αναβαθμίζει τη διαμονή σε τετράκλινη Suite θέα κήπο.

82

225

336

479

125
125
200
350
408

150
150
292
533
625

200
175
412
814
908

Η περιοχή Αστέρας βρίσκεται 10 λεπτά (5χλµ) από τη Νάουσα, 9 χλµ
από την Χρυσή Ακτή και 1 χλµ από την παραλία της Γλυφάδας
∆ιαθέτει κλιµατιζόµενα δωµάτια µε τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο,
safe, στεγνωτήρα µαλλιών, µπαλκόνι ή βεράντα.
Ακόµα διαθέτει εστιατόριο, µεγάλη πισίνα µε αβαθές τµήµα για παιδιά,
µε ηλιόλουστη βεράντα και σνακ µπαρ, εγκαταστάσεις όπως
γήπεδο τένις, µίνι γκολφ, γυµναστήριο και υδροµασάζ, παιδική χαρά.
Σε όλους τους χώρους και τα δωµάτια παρέχεται δωρεάν WiFi.
Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες
28/6 - 17/7 & 18 - 31/7 &
3 - 12/9
26/8 - 2/9

7 νύχτες
1 - 25/8

28/6 - 17/7 & 18 - 31/7 &
3 - 12/9
26/8 - 2/9

1 - 25/8

∆ίκλινο

205

275

315

275

375

430

3ο άτοµο

150

200

230

195

270

310

3ο άτοµο ως 8 ετών

35

35

35

50

50

50

3ο άτ. 8 ως 12 ετών

110

145

165

145

195

220

Family 1 χώρου *

650

875

1.000

895

1.215

1.395

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής ανά δείπνο μπουφέ: Ενήλικας € 15, Παιδί ως 12 ετών € 9.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

HORIZON BLUE SYROS 3*

ΚΙΝΙ, ΣΥΡΟΣ

IOS PALACE HOTEL & SPA 4*

ΜΥΛΟΠΟΤΑΣ,
ΙΟΣ

Συνδυάστε διαµονή και
ακτοπλοϊκά µε την Golden
Star Ferries και κερδίστε
έκπτωση 20% στα εισιτήρια
σας! Η προσφορά ισχύει
από/προς Ραφήνα ή
Πειραιά έως 30/9/19 για
Πάρο, Νάξο, Σύρο, Τήνο,

Από τον Αύγουστο του 2018 επαναλειτουργεί το ξενοδοχείο Horizon
Blue (πρώην Apollon). Βρίσκεται γραφικό ψαροχώρι Κίνι, µόλις 6,5
χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα Ερµούπολη.
Αποτελείται από 30 ευρύχωρα δωµάτια δίκλινα και τρίκλινα,
ανακαινισµένα, χώρους υποδοχής, σαλόνι, TV Room, Μπαρ, τραπεζαρία
πρωινού και όχι µόνο και µια απίθανη βεράντα µε πέργκολες και θέα τη
θάλασσα και το υπέροχο ηλιοβασίλεµα.
Όλα τα δωµάτια διαθέτουν µπαλκόνι η βεράντα, ατοµικό µπάνιο, Μίνι
ψυγείο, κλιµατισµό, τηλεόραση, στεγνωτήρα µαλλιών, δωρεάν wi-fi.

∆ίκλινο θέα βουνό
∆ίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτοµο
Μονόκλινο θέα βουνό
Μονόκλινο θέα θάλασσα

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
5 νύχτες
1/6 - 30/6 & 1/7 - 22/7 & 23/7 - 24/8 1/6 - 30/6 & 1/7 - 22/7 & 23/7 - 24/8
1/9 - 16/9 25/8 - 31/8
1/9 - 16/9 25/8 - 31/8
95
110
126
155
179
205
110
126
140
180
205
230
60
60
60
100
100
100
168
200
235
275
330
385
200
235
270
330
385
440

SKIATHOS PALACE HOTEL 4*

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ,
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
1/6 - 13/6 & 14/6 - 4/7 &
16/9 - 29/9 1/9 - 15/9

5 νύχτες
5/7 - 31/8

1/6 - 13/6 & 14/6 - 4/7 &
16/9 - 29/9 1/9 - 15/9
315

399

5/7 - 31/8

∆ίκλινο Happy *

193

245

357

582

∆ίκλινο Standard

215

275

423

352

448

690

3ο άτοµο σε Standard

90

90

90

150

150

150

∆ίκλινο Superior

238

297

505

388

485

825

∆ίκλινο Junior Suite

305

386

646

497

630

1055

* Αποκλειστικά για δίκλινη χρήση.

KANAΠITΣΑ,
ΣΚΙΑΘΟΣ

PLAZA SKIATHOS 3*

Tο Plaza είναι κτισµένο ανάµεσα σε γραφικούς ελαιώνες και
πευκοδάσος µε εύκολη πρόσβαση στον υπέροχο κόλπο της Καναπίτσας
και στη Χώρα της Σκιάθου.

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.
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
5 νύχτες
5/6 - 7/7 &
8/7 - 31/7 1/8 - 28/8
29/8 - 17/9
∆ίκινο Modern θέα βουνό
375
425
495
∆ίκινο Modern θέα θάλασσα
445
495
610
∆ίκινο Deluxe θέα θάλασσα
515
565
705
∆ίκινο Superior dlx θέα θάλασσα
585
660
755
∆ίκινο Executive θέα θάλασσα
650
725
875
3ο άτοµο
250
300
300
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών
100
100
100
Μονόκλινο Modern θέα βουνό
665
769
915
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά άτομο ανά δείπνο (μπουφέ):
Ενήλικος € 25, παιδί ως 12 ετών € 12,5.
Modern & Modern SV: Με 2 μονά κρεβάτια. 3ο ή και 4ο άτομο:
Σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη.

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.

∆ΙΑΜΟΝΗ: 258 δωµάτια και σουίτες µε
ανακαινισµένες τις πτέρυγες των Modern,
Superior & Executive δωµατίων.
ΠΑΡΟΧΕΣ: WiFi Hot spot, mini market, υπηρεσία δωµατίων, εσωτερικό
lounge-bar, pool-snack bar, εστιατόριοταβέρνα, 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.

Τα δωµάτια του διαθέτουν όλα ανεξάρτητο κλιµατισµό, στεγνωτήρα
µαλλιών, τηλεόραση, τηλέφωνο, µίνι ψυγείο, µπαλκόνι ή βεράντα.
Ακόµα διαθέτει εστιατόριο, ταβέρνα για Grill a La Carte, εξωτερική
πισίνα, Pool bar, µπιλιάρδο (δωρεάν), πινγκ – πονγκ (δωρεάν), παιδική
χαρά, υπαίθριο χώρο στάθµευσης.
Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες
15/6 - 30/6 &
25/8 - 14/9

1/7 - 31/7

∆ίκλινο

110

3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

5 νύχτες
1/8 - 24/8

15/6 - 30/6 &
25/8 - 14/9

1/7 - 31/7

1/8 - 24/8

139

195

175

220

305

60

60

60

100

100

100

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

162

210

288

260

340

468

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή € 16 το άτομο ανά δείπνο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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Καλωσήρθατε στον Παράδεισο µε τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ

ELIVI SKIATHOS HOTEL VILLAS & SPA 5* DELUXE
Εµπνευσµένη πολυτέλεια και κάντε δώρο στον εαυτό σας τις τέλειες διακοπές!
Το ELIVI Xenia Hotel, το ELIVI Nest Rooms, Villas & Suites και το ELIVI Grace Suites γίνονται συνώνυµα της
προσφοράς προς τον επισκέπτη που επιθυµεί να απολαύσει διακοπές 5 αστέρων στη Σκιάθο. Τα δωµάτια, οι
σουίτες και τα σπίτια µε τις αυλές και τις πισίνες, η ανεµπόδιστη θέα στη θάλασσα, οι παραλίες, οι πισίνες,
τα εστιατόρια, τα µπαρ, οι γεύσεις, οι πρώτες ύλες, τα υλικά, η υψηλή αισθητική, η αίσθηση του µέτρου
στην πιο πολυτελή του φόρµα, διεγείρουν τις επιθυµίες, εµπλουτίζουν τις δραστηριότητες, προσφέρουν
πολυτελή διαµονή στη Σκιάθο χωρίς όρια. Συνθέτουν ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία στη Σκιάθο, στις
Σποράδες, στην Ελλάδα.
ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ: Αναδηµιουργηµένο (Ιούνιος 2018) ξενοδοχείο 5 αστέρων που φωλιάζει σε ένα φυσικό περιβάλλον
θαυµαστής οµορφιάς, προσαρµόζοντας τις εγκαταστάσεις του στο τοπίο, µπροστά στη θάλασσα, στη φηµισµένη παραλία
Κουκουναριές, µόλις 8χλµ. από το λιµάνι της Σκιάθου και 9χλµ. από το αεροδρόµιο. Στολισµένο µε έργα τέχνης από
Παύλο και Γαϊτη, απαρτίζεται από τρία διαφορετικά συγκροτήµατα: Το ELIVI Xenia Hotel, το ELIVI Nest Rooms, Villas
& Suites και το ELIVI Grace Suites. Τα δωµάτια, οι σουίτες και τα σπίτια µε τις αυλές και τις πισίνες, η ανεµπόδιστη θέα
στη θάλασσα, οι παραλίες, οι πισίνες, τα εστιατόρια, τα µπαρ, οι γεύσεις, οι πρώτες ύλες, τα υλικά, η υψηλή αισθητική,
η αίσθηση του µέτρου στην πιο πολυτελή του φόρµα. Ξεχωριστές περιποιήσεις θα απολαύσετε στο Elemis Spa µε την
εσωτερική πισίνα, ενώ θα διατηρήσετε τη φόρµα σας στο γυµναστήριο µε δυνατότητα Personal trainer, Yoga, Pilates, τα
γήπεδα του τέννις και του µπάσκετ, τα θαλάσσια σπορ κ.α.
ΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ: Όλα διαθέτουν υπέρδιπλο κρεβάτι 180Χ200 µε ανατοµικό στρώµα, IPTV 43”, υποδοχή USB δίπλα στο
κρεβάτι, οθόνες αφής σε τρία σηµεία του δωµατίου, υδροστήλη ντους µε σύστηµα υδροµασάζ και ατµόλουτρο, ψηφιακό
ραδιόφωνο, ψηφιακή θυρίδα, αυτόνοµο κλιµατισµό, επιλογή τύπου µαξιλαριών, µεγεθυντικό καθρέπτη, ηχεία για
αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου, στεγνωτήρα µαλλιών, µπουρνούζι, παντοφλάκια κ.α., µπαλκόνι ή βεράντα. Τα περισσότερα
στις πτέρυγες Nest και Grace, διαθέτουν εξωτερικό Jacuzzi ή ιδιωτική πισίνα (ανάλογα µε την κατηγορία τους).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Με πλοίο ή Ferry από το Βόλο, τον Αγ. Κωνσταντίνο και το Μαντούδι Ευβοίας και καθηµερινές πτήσεις µε
Aegean και Sky Express.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ MANESSIS
Για όσους επιλέξουν διαµονή στο Xenia, ∆ΩΡΟ ηµιδιατροφή καθηµερινά!
Επιπλέον, µόνο στα Superior του Xenia, 3ο άτοµο ως 12 ετών: ∆ΩΡΕΑΝ!
Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες
1/6 - 30/6 & 1/7 - 21/7 1/6 - 30/6 &
26/8 - 19/9
26/8 - 19/9

5 νύχτες
1/7 - 21/7

Xenia (max2+B.Cot)
∆ίκλινο Deluxe
314
376
514
∆ίκλινο Superior µοιρ. πισίνα
402
482
658
Nest Rooms ορόφου & Grace Rooms
∆ίκλινο Supreme Deluxe
393
474
644
∆ίκλινο Jr. Premium Suite ιδ. jacuzzi
459
533
752
Nest Rooms (ιδιωτική πισίνα)
∆ίκλινο Supreme Deluxe
520
607
853
∆ίκλινο Jr. Premium Suite
528
616
864
Grace Suites (ιδιωτική πισίνα)
∆ίκλινο Beachfront Jr. Suite
570
664
935
∆ίκλινο Beachfront Suite
723
883
1184
3ο άτομο ανά διανυκτέρευση: Ενήλικας: € 55, Παιδί ως 5 ετών: Δωρεάν. Παιδί 6-13 ετών: € 12
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22/7 - 25/8

616
788

709
907

777
873

896
1006

995
1009

1144
1162

1087
1446

1254
1695

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA 5*

ΧΩΡΑ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Aυτό το ξενοδοχείο 5 αστέρων βρίσκεται µόλις 1,4χλµ. µακριά από το λιµάνι της Σκοπέλου και διαθέτει πανοραµική θέα στον κόλπο της Σκοπέλου και το γύρω ορεινό τοπίο. Οι παραλίες
Στάφυλος και Βελανιό είναι 2χλµ. µακριά. ΠΑΡΟΧΕΣ: Στις πολυτελείς ανέσεις του συµπεριλαµβάνεται ένα άρτια εξοπλισµένο spa. Στην άκρη της µεγάλης εξωτερικής πισίνας θα βρείτε οµπρέλες και
ξαπλώστρες. Στο σπα παρέχονται σάουνα και σειρά από περιποιήσεις µασάζ για χαλάρωση. Υπάρχει επίσης γυµναστήριο. Κατά την άφιξή προσφέρεται στους επισκέπτες ποτό καλωσορίσµατος δίπλα στην
πισίνα.Ορισµένα καταλύµατα στο Skopelos Holidays Hotel & Spa διαθέτουν ιδιωτικό εξωτερικό χώρο µε πισίνα και έπιπλα κήπου. Όλα τα δωµάτια είναι κλιµατιζόµενα, παρέχουν δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση
και ανοίγουν σε βεράντα µε έπιπλα εξωτερικού χώρου. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν µεταφορά 2 κατευθύνσεων από και προς το λιµάνι και παρέχει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθµευσης. ΓΕΥΣΕΙΣ: Το
µοντέρνο εστιατόριο του Skopelos Holidays Hotel & Spa σερβίρει ποικιλία από φρεσκοµαγειρεµένα
Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωϊνό
τοπικά και διεθνή πιάτα. Μετά το δείπνο, µπορείτε να απολαύσετε ποτά και αναψυκτικά στο καλά
5 νύχτες
εφοδιασµένο µπαρ του ξενοδοχείου.
1/6 - 16/6 &
17/6 - 30/6 &
1/7 - 28/7
29/7 - 25/8
9/9 - 28/9
26/8 - 8/9
∆ίκλινο Standard Economy *
210
264
288
312
∆ίκλινο θέα κήπος
272
339
434
526
∆ίκλινο θέα θάλασσα
325
402
521
620
∆ίκλινο ∆ιαµέρισµα θέα κήπος
318
424
509
611
∆ίκλινο ∆ιαµέρισµα θέα θάλασσα
380
509
620
725
∆ίκλινο Bungalow µοιρ.πισίνα
380
590
620
725
∆ίκλινο Bungalow Ιδ.πισίνα
431
652
700
839
3ο / 4ο / 5o /6ο άτοµο **
106
121
121
121
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
* Economy: Μόνο δίκλινη χρήση. - ** 3ο άτομο σε όλους τους άλλους τύπους δωματίων. - 4ο, 5ο και 6ο άτομο
ΜΟΝΟ σε Bungalow Ιδιωτική πισίνα και στα διαμερίσματα. - Τα Bungalow με μοιραζόμενη πισίνα μέχρι 2+2 παιδιά
μέχρι 7 ετών έκαστο σε ένα καναπέ κρεβάτι. - Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά δείπνο: Ενήλικες € 17, Παιδιά 2 ως
12 ετών: € 9. - Επιβάρυνση για Soft All Inclusive ανά διαν/ση: Ενήλικες € 24, Παιδιά 2 ως 12 ετών: € 12.
Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ειδική προσφορά για κρατήσεις NON rEFUNDABLE (με πλήρη εξόφληση κατά την
κράτηση και ΧΩΡΙΣ δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης). Σε άλλη περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 15%

PRINCE STAFILOS HOTEL 4*

ΧΩΡΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στην πόλη της Σκοπέλου, µόλις 90µ. από τη θάλασσα και 300µ. από το λιµάνι. Η µονάδα είναι χτισµένη σε µία έκταση 6 στρεµµάτων, ανάµεσα σε καταπράσινους κήπους και συνορεύει
µε εκτάσεις από ελαιόδεντρα.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Υποδοχή όλο το 24ωρο. Πλήρως ανακαινισµένα δωµάτια µε θέα τη θάλασσα ή την καταπράσινη φύση, όλα µε µπαλκόνι (εκτός από τις σοφίτες), τηλεόραση & µουσικά κανάλια,
τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, κλιµατισµό και σύνδεση µε το διαδίκτυο. Οι σουίτες έχουν δύο υπνοδωµάτια που επικοινωνούν µε εσωτερική πόρτα.
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστιατόριο, κεντρικό µπαρ, αίθουσα πρωινού, πισίνα, κήποι. Πρόγευµα µε σπιτικές γεύσεις, µαρµελάδες & Σκοπελίτικο θυµαρίσιο µέλι, νωπά φρούτα, πίτες, φρέσκα
αυγά, τυριά από Έλληνες παραγωγούς, χυµούς, ζυµωτό ψωµί και αχνιστό καφέ. Θερινές λιχουδιές στο snack bar, καθηµερινά. “Μεσογειακή” ποικιλία από ψάρια ηµέρας, φρέσκα λαχανικά (τα
περισσότερα από τους κήπους του), ζυµαρικά & ψητά. Παραδοσιακές συνταγές προσφέρει το Amphora’s Project, το νέο ala carte εστιατόριό, µε κρασιά από όλη την Ελλάδα.
Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
3 νύχτες

5 νύχτες

7 νύχτες

15/6-19/7
15/6-19/7
15/6-19/7
20/7-23/8
20/7-23/8
20/7-23/8
& 24/8-9/9
& 24/8-9/9
& 24/8-9/9
∆ίκλινο Σοφίτα
135
155
210
250
285
335
3ο άτοµο
95
105
145
165
185
210
4ο άτοµο
95
105
145
165
185
210
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
30
∆ωρεάν
50
∆ωρεάν
70
Επιβάρυνση για δωμάτιο με μπαλκόνι 10€ ανά ημέρα
Περιλαµβάνονται: Πρωινό & δείπνο σε µπουφέ Ιούλιο και Αύγουστο & µενού 4 πιάτων την υπόλοιπη περίοδο
∆ωρεάν Οµπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.

RIGAS HOTEL 3*

ΧΩΡΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Στη Χώρα Σκοπέλου, συνδυάζει αρµονικά τη άνετη φιλοξενία µε τις ιδανικές συνθήκες καλοκαιρινών διακοπών.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Aυτό το ξενοδοχείο 5 αστέρων βρίσκεται µόλις 1,4χλµ. µακριά από το λιµάνι της
Σκοπέλου και διαθέτει πανοραµική θέα στον κόλπο της Σκοπέλου και το γύρω ορεινό τοπίο. Οι
παραλίες Στάφυλος και Βελανιό είναι 2χλµ. µακριά.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Περιποιηµένοι κήποι αγκαλιάζουν 50 δωµάτια, 20 studios και 10 suites, όλα εξοπλισµένα
µε κλιµατισµό, τηλεόραση, τηλέφωνο, mini bar, ράδιο, δωρεάν Wi-Fi και ανοίγουν σε βεράντα µε
έπιπλα εξωτερικού χώρου.
ΑΝΕΣΕΙΣ: pool bar, εστιατόριο και snack bar, άρτια εξοπλισµένο spa, µεγάλη εξωτερική πισίνα µε
οµπρέλες και ξαπλώστρες, γυµναστήριο, δωρεάν µεταφορά από και προς το λιµάνι, δωρεάν ιδιωτικός
χώρος στάθµευσης.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Το µοντέρνο εστιατόριό του, σερβίρει ποικιλία από φρεσκοµαγειρεµένα τοπικά και διεθνή
πιάτα. Μετά το δείπνο, µπορείτε να απολαύσετε ποτά και αναψυκτικά στο καλά εφοδιασµένο µπαρ.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωϊνό
5 νύχτες
1/6 - 16/6
17/6 - 30/6
1/7 - 28/7
29/7 - 25/8
& 9/9 - 15/10
& 26/8 - 8/9
∆ίκλινο
132
174
210
231
∆ίκλινο Studio Α
146
189
231
274
∆ίκλινο Studio B
168
210
253
295
∆ίκλινο Studio C
210
253
295
338
∆ίκλινο ∆ιαµέρισµα
231
274
316
359
∆ίκλινο ∆ιαµέρισµα Ιδ. Πισίνα
252
295
338
380
∆ίκλινο Μαιζονέττα
252
295
338
380
3ο / 4o / 5o άτοµο *
64
64
64
64
3ο άτοµο ως 12 ετ
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο
208
293
335
420
* 4ο άτομο χωράει σε όλους τους τύπους δωματίων εκτός από τα απλά δίκλινα και τα Studio A'. - * 5ο άτομο
χωράει μόνο σε Studio C, διαμερίσματα και μεζονέτες. - Τα διαμερίσματα με Ιδιωτική πισίνα και οι μεζονέτες
χωράνε μέχρι 5+1 παιδί. - Επιβάρυνση για ημιδιατροφή ανά δείπνο: Ενήλικες € 14, Παιδιά 2 ως 12 ετών: € 8.
- Επιβάρυνση για Soft All Inclusive ανά διαν/ση: Ενήλικες € 21, Παιδιά 2 ως 12 ετών: € 11.

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ειδική προσφορά για κρατήσεις NON rEFUNDABLE (με
πλήρη εξόφληση κατά την κράτηση και ΧΩΡΙΣ δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης).
Σε άλλη περίπτωση, προσαυξάνονται κατά 15%
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

86

Νέο! Μοναδική Αναχώρηση

ΤΕΝΕΔΟΣ

ΓΕΝΟΒΕΖΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΕΝΕΔΟΥ

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΣΤΟ ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕ∆ΟΣ - ΤΡΟΙΑ
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. ∆είπνο.
2η µέρα: Ξάνθη - Καλλίπολις - Τροία - Τσανάκαλε
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και διέλευση των συνόρων
(απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου). Μέσω
Κεσσάνης θα φθάσουµε στην “όµορφη πόλη” (Gelibolu
/ Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέµπο και αιώνιος
προµαχώνας της Κωνσταντινούπολης, µε πλούσια πολεµική
και όχι µόνο ιστορία. Χρόνος για βόλτα, καφέ και επίσκεψη
στο µουσείο Πίρι Ρέϊς, του διάσηµου ναυάρχου του 16ου
αι. ∆ιέλευση του Ελλησπόντου µε πλοιάριο για Λάµψακο
και πατάµε πλέον στην Ασιατική πλευρά κατευθυνόµενοι
για την Τροία, το Οµηρικό Ίλιον κάτω από το όρος Ίδα της
Φρυγίας. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο µουσείο
(έξοδα ατοµικά) της πόλης του βασιλιά Πρίαµου που πρώτος
ξανάφερε στο φως ο Ερρίκος Σλήµαν στα 1870 και συνέχισε
να ερευνά στα νεότερα χρόνια ο Κόρφµαν (1988-2005). Θα
δούµε και το ..αντίγραφο του ∆ούρειου Ίππου πριν πάρουµε
το δρόµο για το παραθαλάσσιο Τσανάκαλε. Εγκατάσταση στο
υπερπολυτελές και κεντρικό PARION HOTEL 5* Lux. ∆είπνο.
3η µέρα: Τένεδος
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το Γκεϊκλί,
απ’όπου θα πάρουµε το φέρυ για την Τένεδο. Άφιξη και
πεζή περιήγηση στην πόλη µε το φαρδύ πλακόστρωτο και τα
σηµαντικότερα αξιοθέατα. Θα επισκεφθούµε την εκκλησία
της Θεοτόκου στην παλιά Ελληνική γειτονιά, αλλά και το
Γενοβέζικο κάστρο του 1100µΧ που δεσπόζει στην είσοδο
του λιµανιού (έξοδα ατοµικά). Απέναντι από τη µεγάλη
πλατεία βρίσκεται η ανοιχτή αγορά. Εδώ χτυπά η καρδιά του
νησιού, ντόπιοι και επισκέπτες έρχονται για να ψωνίσουν, να
δροσιστούν, να χαλαρώσουν, να πιούν ένα παγωµένο χυµό
στην πυκνή σκιά των δέντρων. Επιστροφή το απόγευµα στο
ξενοδοχείο µας. Απολαύστε την πισίνα τις ανέσεις του Spa
µε χαµάµ, σάουνα κ.α. ∆είπνο.
4η µέρα: Ίµβρος
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το λιµάνι
του Καµπάτεπε, απ’όπου θα πάρουµε το φέρυ για την Ίµβρο.
Φθάνουµε στο Κουζούλιµανι (Άγιος Κύρυκος) και περιήγηση
στο νησί ακολουθώντας το δρόµο µέχρι τα χωριά Σχοινούδι
(Sirinkoy) και τα Αγρίδια. Επόµενος σταθµός µας η περιοχή
των Αγίων Θεοδώρων, το σηµερινό Ζεϊτινλί Κόϋ, που σηµαίνει

ελαιώνας και είναι η γενέτειρα του Οικουµενικού Πατριάρχου
Βαρθολοµαίου. Θα δούµε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
αλλά και το σχολείο που επαναλειτούργησε µετά από πολλά
χρόνια στο οποίο φοίτησε ο Πατριάρχης. Αργότερα επίσκεψη
στην οµώνυµη πρωτεύουσα του νησιού µε την εκκλησία της
Παναγιάς. Χρόνος για περίπατο, σουβενιρ και φαγητό σε
κάποιο από τα ελληνικά ταβερνάκια. Το απόγευµα µεταφορά
στο λιµάνι για την επιστροφή µας, γεµάτοι εµπειρίες και
εικόνες από µία πατρίδα της καρδιάς µας. ∆είπνο.

PArIoN HoTEl 5* luX

5η µέρα: Τσανάκαλε - Ξάνθη
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναµνηστικές φωτογραφίες
στο πιο πρόσφατο αντίγραφο του ∆ούρειου Ίππου που έκαναν
δώρο στην πόλη οι συντελεστές της Χολιγουντιανής ταινίας
“Τροία”. Περνάµε και πάλι τον Ελλήσποντο µε κατεύθυνση τα
σύνορα των Κήπων και από εκεί για την πόλη της Ξάνθης.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Ζ PALACE 5*. Για
όσους επιθυµούν, περίπατος πεζή στην παλιά πόλη. ∆είπνο.
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 ∆ηµαρχείο, 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:
• ∆εν περιλαµβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους
επισκέψεων • Από τις δωρεάν παροχές Spa του Parion
Hotel, εξαιρούνται θεραπείες οµορφιάς, κοµµωτήριο,
µασάζ κλπ τα οποία είναι κατόπιν ραντεβού και µε extra
χρέωση. • 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. • Για την είσοδο
Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε
ταυτότητα νέου τύπου (µηχανογραφική µε λατινικά στοιχεία),
είτε έγκυρο διαβατήριο µε ελάχιστη ισχύ 6µηνών από την
ηµεροµηνία εισόδου.
Λοιπές εθνικότητες: Παρακαλούµε ρωτήστε στο προξενείο
της Τουρκίας: 2106714828.

ΙΜΒΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΜΒΡΟΥ

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, µε πούλµαν
Αναχ: 24 Αυγούστου
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

6 µέρες
395
352
328
525

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές-εκδροµές µε πολυτελές
πούλµαν • Μία (1) διανυκτέρευση στο ANATOLIA HOTEL 3* sup
στην Κοµοτηνή, τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο υπερπολυτελές
(2014) PARION HOTEL 5* (Lux) στο Τσανάκαλε και µία (1)
διανυκτέρευση στο Z PALACE HOTEL 5* στην Ξάνθη • Μπουφέ
πρόγευµα και δείπνο σερβιριστό καθηµερινά (ηµιδιατροφή)
• Τα εισιτήρια του πλοίου προς και από την Ίµβρο και την
Τένεδο • Τα εισιτήρια για τα πλοιάρια προς και από Τσανάκαλε
• ∆ωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του
Spa του Parion Hotel • Τοπικός επίσηµος ξεναγός όλες τις
µέρες στην Τουρκία • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΚΥΘΗΡΑ

Φαντασµαγορική Αρµάτα
Κύθηρα
στις Σπέτσες & 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*. 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 ∆ηµαρχείο, 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:
5, 6 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 ∆ίκτυο 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

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.
∆ίκλινο θέα κήπος
189
245
119
159
139
192
∆ίκλινο θέα θάλασσα
199
259
129
170
149
203
3ο άτοµο
170
215
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτοµο ως 12 ετών
80
95
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών*
160
205
-30%
-30%
-30%
-30%
Μονόκλινο θέα κήπος
245
328
175
242
210
297
Μονόκλινο θάλασσα
259
349
190
264
225
318
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε δωμάτιο με κουκέτα. - ** Περιορισμένος αριθμός δωματίων
Προσφορές για οικογένειες στις τιμές με ΙΧ: 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 • ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο AKS PORTO
HELI 4* 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.
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1η µέρα: Aθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα
Πρωινή αναχώρηση 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*. Τακτοποίηση και µπουφέ δείπνο.

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

KyTHEA rESorT

Αναχ: 22 Σεπτεµβρίου, 4 µέρες µε πούλµαν
∆ίκλινο

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

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν
• ∆ιαµονή στο µοναδικό KYTHEA RESORT 4* 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Νέο

ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΥΜΗ

ΣΥΜΗ

Σκόπελος &
Αλόννησος
1η ηµέρα: Αθήνα - Μαντούδι - Σκόπελος
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και µε ενδιάµεση
στάση στη Χαλκίδα για καφέ, φθάνουµε
στην Αγία Άννα στην Βορειανατολική
Εύβοια. Ελεύθερος χρόνος για µπάνιο και
φαγητό και αναχώρηση για το Μαντούδι
όπου θα επιβιβαστούµε στο πλοίο που
θα µας µεταφέρει στην Σκόπελο. Το
πράσινο των πεύκων και σµίγει µε το βαθύ
γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού
δηµιουργώντας µία εικόνα απαράµιλλης
οµορφιάς. Εγκατάσταση στο κεντρικό
PRINCE STAFYLOS 4*. Το βράδυ δείπνο
µπουφέ.
2η ηµέρα: Περιήγηση Χώρας Σκοπέλου
Μετά το πρωινό, γνωριµία µε την “Χώρα”
της Σκοπέλου, επίσηµα χαρακτηρισµένο
ως διατηρητέο οικισµό. Η περιήγηση στα
πλακόστρωτα σοκάκια µε τις στολισµένες
µε κάθε λογής λουλούδια αυλές, αποτελεί
µοναδική εµπειρία. Θα επισκεφτούµε
το λαογραφικό µουσείο, το σπίτι του
λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα, το µοναστήρι
του Αγίου Ρηγίνου, την εκκλησιά της
Παναγιάς του Πύργου για να καταλήξουµε
στο Ενετικό Κάστρο των Γκύζη. Επίσης θα
επισκεφτούµε κάποιο από τα εργαστήρια
των παραδοσιακών καλλιτεχνών του
νησιού, που δουλεύουν αιώνες τον πηλό,
το ξύλο, το γυαλί και το µέταλλο. Η
περιήγησή µας θα ολοκληρωθεί µε ψώνια
που µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε
στα όµορφα µαγαζιά παραδοσιακής
λαϊκής τέχνης µε χειροποίητα κεραµικά,
κοσµήµατα, ρούχα αλλά και διακοσµητικά
αντικείµενα. Χρόνος για φαγητό και
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ
δείπνο µπουφέ.
3η ηµέρα: Γύρος νησιού
Πρόγευµα και ξεκινάµε για µια από τις

οµορφότερες παραλίες της Σκοπέλου,
τον Πάνορµο όπου θα έχουµε και χρόνο
για µπάνιο. Συνεχίζουµε για τον δεύτερο
µεγαλύτερο οικισµό του νησιού την
Γλώσσα, στα βορειοδυτικά του νησιού,
χτισµένη στον λόφο πάνω από το λιµάνι
του Λουτρακίου µε υπέροχη θέα. Χρόνος
για γεύµα στο Λουτράκι και επίσκεψη στο
χωριό Νέο Κλήµα, κάτω ακριβώς από το
δάσος του Βαθιά στο βουνό ∆έλφη και
δίπλα στη θάλασσα. Χρόνος για καφέ
και επιστροφή για ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο µπουφέ.
4η ηµέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στην
Αλόννησο
Πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη.
Προαιρετική κρουαζιέρα (έξοδα ατοµικά)
περίπου στις 10:30 από το λιµάνι της
Χώρας για την Αλόννησο και τις πύλες
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειων
Σποράδων. Πρώτη στάση θα είναι το
Πατητήρι το λιµάνι της Αλοννήσου, όπου
µπορούµε να επισκεφτούµε το µουσείο
της και το κέντρο ενηµέρωσης για την
προστασία της Μεσογειακής φώκιας.
Επόµενη στάση στον Λεφτό Γιαλό, µια
από τις πιο όµορφες και οργανωµένες
παραλίες του νησιού για το µπάνιο µας.
Τελευταία στάση στην Στενή Βάλα το
γραφικό λιµανάκι, ορµητήριο αρκετών
ψαράδων του νησιού και τουριστών προς
τα ερηµονήσια του Θαλάσσιου Πάρκου.
Χρόνος για γεύµα στις ψαροταβέρνες και
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας περίπου
στις 18:30. Το βράδυ δείπνο µπουφέ.
5η ηµέρα: Σκόπελος - Μαντούδι - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Χώρα
για τα τελευταία µας ψώνια. Το µεσηµέρι
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για
Μαντούδι. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Αναχ: Σεπ: 4

5 µέρες µε πούλµαν
4/9

∆ίκλινο

295

3ο /4ο άτοµο

225

3ο / 4ο άτοµο ως 12 ετών

145

PrINCE STAFyloS

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές-εκδροµές µε πολυτελές πούλµαν • Εισιτήρια πλοίου Μαντούδι
- Σκόπελος - Μαντούδι • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο PRINCE STAFYLOS 4* στην Χώρα
Σκοπέλου • Ηµιδιατροφή καθηµερινά • ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα του
ξενοδοχείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών •
Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, το κόστος της
κρουαζιέρας στην Αλόννησο αξίας 25€ το άτοµο.

ΡΟ∆ΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
& 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,
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Αναχ: 25 Αυγ. & 1, 22 Σεπ., 5 µέρες αεροπορικώς
25/8
1/9 & 22/9
∆ίκλινο θέα θάλασσα
449
435
3ο άτοµο
400
390
3ο άτοµο ως 12 ετών
365
350
Μονόκλινο θάλασσα
575
545

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 στο Καστελόριζο
Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ, µεταφορά στο λιµάνι της Ρόδου και
επιβίβαση στο πλοίο που θα µας µεταφέρει στο Καστελόριζο
Αναχ: 9:00 άφιξη11:20. 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 ∆ηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο
του νησιού. ∆ίπλα 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 15:45 για Ρόδο όπου άφιξη το απόγευµα 18:10.
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.

Πτήσεις µε OLYMPIC AIR:
Αθήνα - Ρόδος
08:15 - 09:15
Ρόδος - Αθήνα
20:40 - 21:40
Φόροι αεροδροµίων € 78 κατ'άτοµο.

Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα οικονοµικής θέσης µε OLYMPIC AIR µε δικαίωµα ανά επιβάτη
µίας αποσκευής µέχρι 23 κιλά και µίας χειραποσκευής µέχρι 8 κιλά • Μεταφορές-εκδροµές ως ανωτέρω πρόγραµµα µε πολυτελές
κλιµατιζόµενο πούλµαν • Εισιτήρια πλοίου για την Κρουαζιέρα στο Καστελόριζο • ∆ιαµονή 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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lEMNoS VIllAGE HoTEl

ΠΑΞΟΙ

Παξοί

Φιλτάτη Φιλόξενος

ΛΗΜΝΟΣ

πανδαισία Ιονίου

µε διαµονή στο LEMNOS VILLAGE HOTEL 5*

Πάργα - Παξοί - Λευκάδα - Σκορπιός - Πρέβεζα - Παλαιοκαστρίτσα

Ό λ ο ι ο ι ε π ι β ά τ ε ς µ α ς γ ι α Λ ή µ ν ο µ ε S k y E x p r e s s,
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge “Μελίνα
Μερκούρη” του Αεροδροµίου Αθηνών!!!

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 - Κρυονέρι - 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 παραθαλάσσιο Κρυονέρι κοντά στο
Αντίριο, όπου χρόνος για µπάνιο και γεύµα σε τοπικό εστιατόριο. ∆ιέλευση της γέφυρας Ρίου
και επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

1η µέρα: Αθήνα - Λήµνος - Μύρινα
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Λήµνο. Άφιξη και περιήγηση στις οµορφιές
της Μύρινας όπου χρόνος για γεύµα. Αργότερα εγκατάσταση στο LEMNOS VILLAGE
HOTEL 5*. στην παραλία Πλατύ η οποία θεωρείται µια από τις δηµοφιλέστερες του
νησιού, µε κρυστάλλινα νερά και ψιλή άµµο. Το βράδυ δείπνο µπουφέ.
2η µέρα: Μεγάλος γύρος νησιού
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αρχίζουµε τις επισκέψεις µας από το Πορτιανό µε
το Λαογραφικό Μουσείο και την οικία που διέµεινε ο Churchill. Στη γειτονική Νέα
Κούταλη θα δούµε το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και αργότερα στον Κότσινα την
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Θα εντυπωσιαστούµε από τον αρχαιολογικό χώρο των
Καβειρίων και την τέχνη της Αγγειοπλαστικής στο Κοντοπούλι. Χρόνος για γεύµα στον
Μούδρο και επιστροφή. Το βράδυ δείπνο µπουφέ.
3η µέρα: Οινοποιείο - Πολιόχνη - Άγιος Σώζων - Κόντια
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και µετάβαση σε τοπικό οινοποιείο για να δοκιµάσουµε
τα περίφηµα Λήµνια κρασιά αλλά και ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια του νησιού
για τοπικά προϊόντα (µαστιχοβανίλιες, ταχίνι, λουκούµια κ.α.). Συνεχίζουµε προς τα
τα Καµίνια, για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της προϊστορικής Πολιόχνης.
Μµετά για τον Άγιο Σώζων (πολιούχο της Λήµνου) και αργότερα για τον ορεινό Κόντια
µε τους ανεµόµυλους και τα πετρόχτιστα σπίτια. Χρόνος για γεύµα στην παραλία
Εβγατή (ή Νεβγάτη) και απόγευµα ελεύθερο στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε την
παραλία και τις ανέσεις του.
4η µέρα: Λήµνος - Αθήνα
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα. Αργότερα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
Σηµειώσεις: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί
οτιδήποτε από τα αναγραφόµενα. ∆εν περιλαµβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων

Πτήσεις µε SKY EXPRESS:
7 Σεπτεµβρίου Αθήνα - Λήµνος 11:40 - 12:40
10 Σεπτεµβρίου Λήµνος - Αθήνα 12:05 - 13:00

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ,
4 & 5 µέρες µε πούλµαν
Αυγούστου
Σεπτεµβρίου
4 µέρες
5 µέρες
4 µέρες
5 µέρες
12 - 15 Αυγ 11 - 15 Αυγ 5 - 8 Σεπ 4 - 8 Σεπ

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Αναχ: 7 Σεπ., 4 µέρες αεροπορικώς
∆ίκλινο

369

3ο άτοµο

335

∆ίκλινο

259

345

245

329

3ο άτοµο ως 12 ετών

275

3ο άτοµο

190

255

185

245

Μονόκλινο

455

3ο άτοµο ως 10 ετών

95

145

95

145

Μονόκλινο

360

468

325

435

φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.

Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λήµνος - Αθήνα οικονοµικής θέσης µε SKY EXPRESS µε
δικαίωµα ανά επιβάτη µίας αποσκευής µέχρι 20 κιλά και µίας χειραποσκευής µέχρι 6 κιλά • Μεταφορές εκδροµές ως πρόγραµµα µε τοπικό κλιµατιζόµενο πούλµαν • ∆ιαµονή στο LEMNOS VILLAGE HOTEL 5*. στην
παραλία Πλατύ • Πρωινό και δείπνο µπουφέ στο ξενοδοχείο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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MARGARONA ROYAL

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν • ∆ιαµονή 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

ΜΥΡΤΟΣ, ΚΕφΑΛΛΟΝΙΑ

Περιορισµένος αριθµός δωµατίων

Τα αυθεντικά

Ζαγοροχώρια Κεφαλλονιά & 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. ∆είπνο 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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ,
5 µέρες µε πούλµαν

Στην περιοχή θα δούµε επίσης το Πέτρινο ∆άσος
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: 4 & 18 Ιουλ.,
2 & 14 Αυγ., 5 & 26 Σεπ., 10 Οκτ.
∆ίκλινο
289
3ο άτοµο
245
Μονόκλινο
385

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές πούλµαν 30 θέσεων • ∆ιαµονή 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.

1η µέρα: Αθήνα - Κυλλήνη - Κεφαλλονιά
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 ∆ρογκαράτης , 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. ∆ιασχίζουµε 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
Αναχωρήσεις
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 10 ετ.
Μονόκλινο

29/6, 6/7, 13/7,
20/7, 31/8, 4/9
265
222
180
330

27/7, 3/8, 9/8,
14/8, 19/8, 24/8
288
230
190
362

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν • Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια από το λιµάνι της Κυλλήνης προς Κεφαλλονιά, µε επιστροφή • ∆ιαµονή 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.
∆εν περιλαµβάνονται: • Είσοδοι σε µουσεία και χώρους επισκέψεων. Η εκδροµή στην Ιθάκη 35€ το
άτοµο/ παιδικό 25€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ

NEO! Μοναδικό!

Περιορισµένος αριθµός θέσεων

ΚΟΛΙΚΟΝΤΑΣΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Αγίου
Κοσµά του Αιτωλού

στα πέτρινα στολίδια των Για την Εορτή του

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
Anavasis Mountain Resort 4* 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 ξενοδοχείο ANAVASIS
MOUNTAIN RESORT 4*. ∆είπνο.
2η µέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεµότρυπας - Πράµαντα - Μελισσουργοί Αγ.Παρασκευή
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα και αρχίζουµε τις επισκέψεις µας από το κεφαλοχώρι των Αγνάντων
όπου θα δούµε τη νεροτριβή µε τα µαντάνεια στον νερόµυλο. Θα θαυµάσουµε τους επιβλητικούς
δίδυµους καταρράκτες στο πανέµορφο οµώνυµο χωριό και χρόνος για προσκύνηµα στη Μονή της
Αγίας Αικατερίνη (του 1827 µΧ, µε τη θαυµατουργή εικόνα για τις ανύπαντρες κοπέλες). Συνεχίζουµε
για 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. Επόµενη επίσκεψη µας θα είναι 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.
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.
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
4 µέρες µε πούλµαν

ANAVASIS MouNTAIN rESorT

Αναχ: 27 Ιουνίου & 30 Αυγούστου
∆ίκλινο

259

∆ίκλινο Suite

315

3ο άτοµο

199

Μονόκλινο

325

Ότι αισθάνεται ο ορθόδοξος Ρωµιός όταν ατενίζει το κατ' εξοχήν µνηµείο του Γένους, την Άγια
Σοφιά, το ίδιο νιώθει επισκεπτόµενος το προσφάτως ανακαινισθέν καθολικό της Ιεράς Μονής
του Μεγάλου ∆ιδάχου και Φωτιστού του υπόδουλου Γένους, ΠατροΚοσµά του Αιτωλού στο
Κολικόντασι της Μεγάλης Μουζακιάς στην Αλβανία.
1η µέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30, µέσω ∆οµοκού - Καλαµπάκας και µε ενδιάµεσες στάσεις για
επίσκεψη στο γραφικό Μέτσοβο. Χρόνος για βόλτα και γεύµα. Συνεχίζουµε για Γιάννενα. Τακτοποίηση
στο υπερπολυτελές EPIRUS PALACE 5* Deluxe. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η µέρα: Γιάννενα - Βουλιαράτες - Αργυρόκαστρο - Τεπελένι - Φιέρι
Μπουφέ πρόγευµα και διέλευση των συνόρων Κακαβιάς (διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου
απαραίτητα). Πρώτη µας επίσκεψη, το ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο σους Βουλιαράτες, όπου
θα ακούσουµε την ιστορία από τον φύλακα, κο Γεώργιο Μπάκο. Συνεχίζουµε µέσω της κοιλάδας
της ∆ρόπολης όπου όλα τα χωριά ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα, προς τη ∆ερβιτσάνη και το
Αργυρόκαστρο (Unesco 2005). Επίσκεψη στο κάστρο µε τον Πύργο του Ρολογιού και το αεροσκάφος
τύπου Lockheed T33, αλλά και στο σπίτι-µουσείο του Ενβερ Χότζα. Περίπατος στην κεντρική πλατεία
και το Παλιό Παζάρι µε τα καλντερίµια. Συνεχίζουµε για Τεπελένι όπου θα δούµε το άγαλµα του Αλή
Πασά και θα καταλήξουµε στο Φιέρι όπου εγκατάσταση στο κεντρικό FIERI HOTEL 4*. Το βράδυ δείπνο.
3η µέρα: Λιτάνευση Αγίου Κοσµά - Μονή Θεοτόκου Αρδενίτσας - Απολλωνία - Μπεράτι
Πρόγευµα και αναχώρηση νωρίς για να παρακολουθήσουµε τη Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της
σεπτής εικόνος και των λειψάνων του Αγίου, και να προσκυνήσουµε στον τάφο του. Ακολουθεί ακόµα
ένα προσκύνηµα στην ιστορική µονή Γενεσίου της Θεοτόκου Αρδενίτσας (13ου αι). Επόµενη επίσκεψη
µας η αρχαία Απολλωνία η Ιλλυρική, αποικία των Κορινθίων 6ος πΧ αι. που αναπτύχθηκε ακόµα
περισσότερο κατά τους Ρωµαϊκούς χρόνους και διατηρούσε την ακµή της και κατά τους Βυζαντινούς
χρόνους. Συνεχίζουµε για την “πόλη - µουσείο” Βεράτιο /Unesco 2008, γνωστή για την οµορφιά και την
αρχιτεκτονική της. Θα επισκεφθούµε το κάστρο του 13ου αι µε τον ναό της Θεοτόκου που λειτουργεί
πλέον ως βυζαντινό µουσείο και περιήγηση στην παλιά πόλη µε τα πανέµορφα σοκάκια τις πολλές
ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες όπως Παναγία Βλαχέρνα, Αγ.Νικόλαος, Αγία Τριάδα, κ.α. Επιστροφή
και δείπνο.
4η µέρα: ∆υρράχιο - Τίρανα
Πρόγευµα και αναχώρηση για το ∆υρράχιο για να γνωρίσουµε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Παύλου, την
Ρωµαϊκή αγορά και το Αµφιθέατρο της Επιδάµνου. Εάν ο καιρός το επιτρέπει, χρόνος για µία σύντοµη
βουτιά και συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα Τίρανα όπου θα επισκεφτούµε τον Καθεδρικό Ναό της
Αναστάσεως του Κυρίου. Κατά την περιήγηση µας θα δούµε τις πλατείες Σκεντέρµπεη, Μητέρας Τερέζας,
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, τον πύργο του ρολογιού του 1830, διάφορα κυβερνητικά κτίρια,
την πρωθυπουργική κατοικία, την Ακαδηµία Καλών Τεχνών, τα Πανεπιστήµια. Επιστροφή και δείπνο.
5η µέρα: Φιέρι - Ρίο- Αθήνα
Πρόγευµα και αναχώρηση. ∆ιέλευση των συνόρων. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις
µέσω Αντιρρίου - Ρίου.
Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Αναχ: 22 - 26 Αυγούστου - 5 µέρες

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • ∆ιαµονή στο
πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4* 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.
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Φιέρι - Απολλωνία - Μπεράτι - ∆υρράχιο - Τίρανα - Αργυρόκαστρο - Βουλιαράτες

∆ίκλινο

299

3ο άτοµο

264

Μονόκλινο

399

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Μία διανυκτέρευση
στο EPIRUS PALACE 5* στα Γιάννενα και τρείς στο κεντρικό FIERI HOTEL 4* στο Φιέρι Αλβανίας •
Πρόγευµα µπουφέ και δείπνο σερβιριστό καθηµερινά (Ηµιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία και χώρους επισκέψεων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ

Περιορισµένος αριθµός δωµατίων

ΤΟ ∆ΩΡΟ ΜΑΣ!

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

Πήλιο - Τρίκερι
& κρουαζιέρα στην Σκιάθο!

Καλοκαιρινό

1η µέρα: Αθήνα - Έψα - Αγριά - Λαύκος
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις
για επίσκεψη στο εργοστάσιο των αναψυκτικών και
χυµών ΕΨΑ στην Αγριά Βόλου. Μετά την ηµίωρη
περίπου ξενάγηση στους χώρους, χρόνος για
γεύµα σε εκλεκτό τσιπουράδικο της περιοχής.
Συνεχίζουµε για το ξενοδοχείο µας LAGOU RAXI 3*
στον Λαύκο του Νότιου Πηλίου. ∆είπνο.
2η µέρα: Τρίκερι - µπάνιο στον Αλογόπορο - Μηλίνα
Μετά το πρωινό εκδροµή στο νησάκι Τρίκερι
όπου θα µεταβούµε µε το τοπικό βαπορέτο. Θα
επισκεφθούµε το µοναστήρι της Ευαγγελίστριας
και θα προσκυνήσουµε τη θαυµατουργή εικόνα.
Επιστροφή στον Αλογόπορο και χρόνος για
µπάνιο και γεύµα στην οµώνυµη ταβέρνα
µε τα πάντα φρέσκα ψαρικά (αν είµαστε
τυχεροί, θα δοκιµάσουµε και την περίφηµη
καραβιδοµακαρονάδα του). Αργότερα χρόνος για
καφέ στη Μηλίνα. Το βράδυ δείπνο.
3η µέρα: Ηµερήσια κρουαζιέρα στην Σκιάθο
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. 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: Μπάνιο στον Μυλοπόταµο - Τσαγκαράδα
- Νταµούχαρη
Μετά το πλούσιο πρωινό µας θα επισκεφθούµε
ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα του Πηλίου, τον
Μυλοπόταµο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο
για µπάνιο. Το µεσηµέρι θα ανηφορίσουµε στην
Τσαγκαράδα, για να θαυµάσουµε εξωτερικά το κτίριο
της Νανοπούλειου Σχολής και να φωτογραφηθούµε
στον χιλιόχρονο πλάτανο! Χρόνος για γεύµα µε
αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα. Οι επισκέψεις της
ηµέρας µας θα κλείσουν µε περίπατο και χρόνο για
καφέ στο ιστορικό χωριό της Νταµούχαρης, γνωστό
πλέον και από τα γυρίσµατα του Χολιγουντιανού
µιούζικαλ Mamma Mia (2007). Σύµφωνα µε το
σενάριο, η Νταµούχαρη είναι το λιµάνι του νησιού
όπου υποτίθεται ότι λαµβάνει χώρα η ιστορία. Είναι
το µέρος που η Meryl Streep υποδέχεται τις δύο
παλιές και αγαπηµένες φίλες της, που έρχονται για
το γάµο της κόρης της. Επιπλέον, το χωριό αποτελεί
το κύριο σκηνικό της χορογραφίας του τραγουδιού
“Ντάνσινγκ Κουίν” (Dancing Queen). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας. Το βράδυ, δείπνο.
5η µέρα: Μηλιές - Νεοχώρι (CERN) - Βόλος - Αθήνα
Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούµε την πατρίδα
του Άνθιµου Γαζή, τις Μηλιές, όπου θα δούµε την
ιστορική εκκλησία των Παµµεγίστων Ταξιαρχών
του 1741 και τη δηµόσια βιβλιοθήκη, µε τα σπάνια
χειρόγραφα. Θα συνεχίσουµε για το Νεοχώρι, όπου
θα επισκεφθούµε την πρώτη µόνιµη έκθεση του
CERN στον κόσµο! Χρόνος για γεύµα στην υπέροχη
ταβέρνα του χωριού και στη συνέχεια προσκύνηµα
στην εκκλησία του Αγ.∆ηµητρίου µε τις περίτεχνες
αγιογραφίες. Αργότερα, µικρή ανάπαυλα στον Βόλο
για περίπατο στην παραλιακή και φωτογραφίες
στην “Αργώ” και επιστρέφουµε στην Αθήνα µε
ενδιάµεσες στάσεις.
Σηµείωση: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να
αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα
αναγραφόµενα.

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, µε πούλµαν
Αναχ: 11 Ιουλίου & 30 Αυγούστου
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο /4ο άτοµο ως 6 ετ
3ο / 4ο άτοµο 7 ως 12 ετ
Μονόκλινο

5 µέρες
315
297
115
255
432

lAGou rAXI

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο
ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ 3* στoν Λαύκο του Νότιου Πηλίου • Πρόγευµα και δείπνο σερβιριστό καθηµερινά
(ηµιδιατροφή) • Τα εισιτήρια του πλοιάριου για την κρουαζιέρα στην Σκιάθο και του βαπορέτου για το
Τρίκερι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Πάρος, Αντίπαρος
& Κουφονήσι!

Ανακαλύπτοντας ξανά τα κατάλευκα νησιά
1η µέρα: Πειραιάς - Πάρος - Παροικιά - Νάουσα
Πρωινή αναχώρηση από Πειραιά µε Golden 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 ∆ρυό 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 ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
& απεριόριστα ποτά στα δείπνα
Αναχ: 31 Αυγ. 5 & 12 Σεπ.,
31/8
5/9
4 µέρες µε πλοίο
∆ίκλινο βουνό κεντρικό
269
245
∆ίκλινο πισίνα/πλάγια θάλασσα
279
259
∆ίκλινο θάλασσα κεντρικό
289
270
3ο άτοµο
228
215
3ο άτοµο ως 12 ετών
110
110
4ο άτοµο ως 12 ετών
190
176
Μονόκλινο βουνό κεντρικό
360
320
Μονόκλινο πισίνα/πλάγια θάλ.
385
342

PorTo PAroS

12/9
219
230
239
200
110
160
310
330

Με το ταχύπλοο Superspeed της
Golden Star Feries
Πειραιάς-Πάρος 07.00 - 10.15
Πάρος-Πειραιάς 20.30 - 23.40

Περιλαµβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά-Πάρο-Πειραιά οικονοµικής θέσης µετο ταχύπλοο
Superspeed της Golden Star Feries• Τα εισιτήρια του πλοίου για την εκδροµή στην Αντίπαρο από/προς
Πούντα • Μεταφορές, εκδροµές µε τοπικό κλιµατιζόµενο πούλµαν ως πρόγραµµα • ∆ιαµονή στο PORTO
PAROS 4* στις Κολυµπήθρες Νάουσας • Μπουφέ πρωινό και µπουφέ δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) •
∆ώρο 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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φΟΥΡΝΟΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

ΕΛΑφΟΝΗΣΟΣ

Όλοι οι επιβάτες µας για Ικαρία µε Sky Express, δικαιούνται ∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆Ο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδροµίου Αθηνών!!!

Με συµµετοχή σε Ικαριώτικο Πανηγύρι!

Ικαρία το νησί της ευζωίας!
Τα πανηγύρια που θα συµµετέχουµε φέτος ανά αναχώρηση:
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 στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Το βράδυ, µετάβαση στο κοντινό
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 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 συµµετέχουµε σε ένα από τα ψηφισµένα 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

14:20 - 15:15
15:35 - 16:30

Αναχ: 14 Ιουλ., 24 Αυγ. & 14 Σεπ.
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, 5 µέρες αεροπορικώς
14 - 18 Ιουλίου
24 - 28 Αυγούστου
14 - 18 Σεπτεµβρίου
CAVOS BAY
EROFILI
CAVOS BAY
KARRA’S STAR
CAVOS BAY
KARRA’S STAR
∆ίκλινο θέα χωριό
399
-429
-369
-∆ίκλινο θέα θάλασσα
425
465
455
439
395
362
∆ίκλινο ανακαιν. θέα θάλ
640
-695
-560
-3ο άτοµο *
370
-370
357
370
315
Μονόκλινο θέα χωριό
485
-550
-436
-Μονόκλινο θέα θάλασσα
520
668
595
575
470
427
φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.
*Στο Cavos Bay, τρίκλινα γίνονται μόνο τα δωμάτια με θέα θάλασσα.

Περιλαµβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονοµικής θέσης µε την SKY EXPRESS µε δικαίωµα ανά επιβάτη µίας αποσκευής
µέχρι 20 κιλά και µίας χειραποσκευής µέχρι 6 κιλά • ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο EROFILI BEACH 3* sup στον Αρµενιστή ή στο CAVOS BAY 3* στον
Αρµενιστή ή στο KARRA’S STAR 3* sup στο Αυλάκι • 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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Μονεµβασιά - Κύθηρα

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 ∆εσποτάτου 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
πούλµαν • ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο
Αναχωρήσεις
25/8 & 1/9
18/8
LIMIRA MARE 3* στην παραλία
∆ίκλινο
215
255
της Νεάπολης • Πρόγευµα µπουφέ
καθηµερινά • Το κόστος για την
3ο άτοµο
145
175
εκδροµή στην Ελαφόνησο • Αρχηγός /
3ο άτ. παιδί έως 12 ετ.
115
135
Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75
4ο άτ. σε διαµέρισµα
135
155
ετών • Φ.Π.Α.
Μονόκλινο
295
325
∆εν περιλαµβάνονται: Οι είσοδοι σε
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 , µε πούλµαν, 5 µέρες

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Ανανεωµένο

ΘΕΡΜΑ

Top καλοκαιρινό πρόγραµµα!

στη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ & τη ΘΡΑΚΗ

Συγκλονιστική οµορφιά & αρχέγονη φύση!!!

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. ∆είπνο.
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 (σούβλας).

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: Βόρειες ακτές
Μπουφέ πρόγευµα και διαδροµή στις βόρειες ακτές
του νησιού µέχρι την διασταύρωση της Άνω Μεριάς,
όπου τελειώνει ο οδικός άξονας. Συνεχίζουµε για
τα Θέρµα όπου χρόνος για µπάνιο στην οργανωµένη
παραλία, ενώ όσοι επιθυµούν µπορούν να επισκεφθούν
µε πεζοπορία τη διάσηµη βάθρα του “Φονιά” µε τον
οµώνυµο καταρράκτη. Χρόνος για γεύµα σε τοπική
ταβέρνα (έξοδα ατοµικά). Το βράδυ δείπνο σε εκλεκτή
ψαροταβέρνα στην Καµαριώτισσα.
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

Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Αναχ: 20 Ιουλ., 17 Αυγ. , 3 Σεπ., 6 µέρες µε πούλµαν
20/7

17/8 & 3/9

∆ίκλινο

389

399

3ο άτοµο

345

350

3ο άτοµο ως 12 ετών

335

340

Μονόκλινο

465

475

ΚΑΒΑΛΑ

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 ∆ιεθνή Σύµβαση
Ramsar. Άφιξη στην Ξάνθη και τακτοποίηση στο
σύγχρονο ξενοδοχείο Ζ PALACE 5*. ∆είπνο.
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 ∆ηµαρχείο, 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.

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.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα στο Niki Beach: € 10 το δωμάτιο τη νύχτα.
Σημείωση: Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
ΝΙΚΙ ΒEACH 3*

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

KAZArMA lAKE rESorT & SPA

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

η ωραία κοιµωµένη
των Αγράφων

...µε διαµονή στο συγκλονιστικό
KAZARMA Lake Resort & Spa
Η λίµνη Πλαστήρα είναι µια ονειρική περιοχή, συνώνυµο της
γαλήνης & της ατελείωτης φυσικής οµορφιάς. Κάθε εποχή
έχει ένα ξεχωριστό & εντυπωσιακό τοπίο να σου προσφέρει
απλόχερα, όπως & ατελείωτες ευκαιρίες για απόλαυση και ευεξία.
Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το πολυτελές Kazarma Hotel µε
πρωταγωνιστικά υλικά την πέτρα και το ξύλο.
Το Kazarma Hotel προσφέρει, άνετα και πολυτελή δωµάτια,
τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγµένη διακόσµηση,
δηµιουργώντας έτσι µια φιλόξενη ατµόσφαιρα. Το εστιατόριο
µε τις εκλεπτυσµένες παραδοσιακές γεύσεις, τα cafe, το bar µε
θέα τη λίµνη, η χαλάρωση στην πισίνα του, σε συνδυασµό µε
την 24ωρη εξυπηρέτηση, φροντίζουν να ολοκληρώσουν µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαµονή µας.
1η µέρα: Αθήνα - Περτούλι - Ελάτη – Kazarma
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00. Ακολουθώντας µια όµορφη διαδροµή,
φτάνουµε στο χωριό Πύλη που ενώνει το χθες µε το σήµερα. Από εκεί
στο Περτούλι, ένα χωριό µέσα στα βουνά και τα έλατα. Συνεχίζουµε για
την Ελάτη, µε τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες. Άφιξη στα
Καλύβια Φυλακτής στην Λίµνη Πλαστήρα. Τακτοποίηση στο υπέροχο
KAZARMA LAKE RESORT & SPA. Χρόνος Ελεύθερος. ∆είπνο.
2η µέρα: Λίµνη Ταυρωπού (Πλαστήρα) - Μονή Κορώνης
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα. Η περιήγηση µας στο µοναδικό τοπίο
απαράµιλλου φυσικού κάλλους της Λίµνης Πλαστήρα ξεκινά. Ο
Μεσενικόλας, η Νεράιδα, η διαδροµή µας µέχρι το Φράγµα και την Πλαζ
του Λαµπερού, µε τη φύση να δείχνει µεγαλόπρεπα τη µοναδική της
οµορφιά. Η Μονή Κορώνης, επιβλητική και ογκώδης, µοιάζει µε κάστρο
που επιβλέπει όλες τις κινήσεις στο θεσσαλικό κάµπο µέχρι τον Όλυµπο.
Η “Κοιµωµένη των Αγράφων” αγκαλιάζεται από κατάφυτα βουνά και
το τοπίο απογειώνει το νου του ανθρώπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση το βράδυ δείπνο.
3η µέρα: Καρδίτσα - Παυσίλυπο - Αθήνα
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα. Χρόνος για ψυχική ανάπαυση και ρέµβη ή
βολτούλα στο χωριό. Κατάβαση στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας για
ακόµα έναν εξαίσιο περίπατο στο πάρκο Παυσίλυπο. Φωτογραφηθείτε µε
τα παγώνια πίσω από το αναψυκτήριο και απολαύστε τα τοπικά εδέσµατα
ολόγυρα στις ταβέρνες και τα ουζοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα µε
ενδιάµεσες στάσεις.
Τιµή κατ’άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, µε πούλµαν
Αναχ: 6 Σεπτεµβρίου
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

3 µέρες
169
150
140
225

Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο
πούλµαν • ∆ιαµονή στο πολυτελές KAZARMA LAKE RESORT & SPA 4*
sup • Μπουφέ πρόγευµα και δείπνο σερβιριστό καθηµερινά (ηµιδιατροφή)
• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδροµείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΑΙΓΙΝΑ

ΛΙΧΑ∆ΟΝΗΣΙΑ

Αναχώρηση: Σεπτέµβριος: 14

Σύµφωνα µε τη µυθολογία, τα Λιχαδονήσια
σχηµατίστηκαν από το σώµα του Λίχα. Η ∆ιηάνειρα,
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.

Απόδραση στο µαγικό νησί της Αφαίας
και γιορτή φιστικιού!
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 ∆ελφινίου (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. ∆ιασχίζοντας 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. Μετά, περνώντας µέσα
από εκτάσεις µε καλλιέργειες φιστικιών (η κύρια ασχολία
του νησιού), που αυτές τις µέρες έχουν την τιµητική τους, θα
καταλήξουµε στην πόλη της Αίγινας όπου χρόνος για γεύµα,
για να περιπλανηθούµε στους δρόµους µε τα νεοκλασικά
κτήρια και να θαυµάσουµε αξιοθέατα όπως τη Μητρόπολη,
την εκκλησία του Αγ. ∆ιονυσίου (στην αυλή της οποίας είναι το
Εϋνάρδειο σχολείο), την Σχολή των ∆ασκάλων 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 ∆ήµου 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

Εµπειρία παραδείσου στις ..
Σεϋχέλλες του Ευβοϊκού!

Αναχωρήσεις: Ιούνιος: 30
Ιούλιος: 14, 21 - Σεπτέµβριος: 8
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 και απόλαυση. Το µεσηµέρι θα
µεταβούµε µε το πλοιάριο για γεύµα στο ψαροχώρι
του Αγίου Γεωργίου και νωρίς το απόγευµα επιστροφή
στα Καµένα Βούρλα για να ..τιµήσουµε τους διάσηµους
λουκουµάδες! 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
• Έµπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδροµής
• Ελαφρύ γεύµα σε τοπικό εστιατόριο • Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτοµο: € 49 (ελάχιστη συµµετοχή 40 άτοµα)
κόστος κατ’ άτοµο: € 55 (ελάχιστη συµµετοχή 30 άτοµα)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Νέο

ΡΟ∆ΟΝΑΣ & µπάνιο Μαζί µας...
και στο θέατρο της Επιδαύρου!
στον ΣΧΙΝΟ
... και βόλτα στο Λουτράκι

Ο Ροδόκηπος του Σχίνου βρίσκεται στο Κέντρο
Ελληνισµού Ιδρύµατος ∆αµιανού στον Σχίνο Λουτρακίου
και είναι γνωστός ως ο καλύτερος των Βαλκανίων µε
600 και πλέον είδη τριανταφυλλιάς από όλο τον κόσµο!
Έχει σχήµα ελικοειδές ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό
πρότυπο του διάσηµου ροδόκηπου της πόλης του
Μπέλφαστ. Όµως αυτό είναι µόνο η αρχή! Μέσα στο
µοναδικό αυτό περιβάλλον, έχει δηµιουργηθεί ένα
καλά εναρµονισµένο µικρό “χωριό” µε καλαίσθητα
αρχιτεκτονήµατα και κτίρια, µε νερόµυλο, περιστερώνα,
υδραγωγείο, ανεµόµυλο κ.α. αλλά και υπέροχα
εκθέµατα που αναδεικνύουν στοιχεία της ιστορίας µας
από την αρχαιότητα µέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο.
Είµαστε σίγουροι ότι θα ενθουσιαστείτε!

Αναχωρήσεις: Ιούλιος: 27
Αύγουστος: 24
Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγµα για µία ακόµα υπέροχη
εµπειρία, την επίσκεψη στον πανέµορφο Ροδόνα στον Σχίνο
Λουτρακίου, στο Κέντρο Ελληνισµού Ιδρύµατος ∆αµιανού.
Με την άφιξη µας θα απολαύσουµε καφέ και ένα τοπικό
γλυκάκι και στη συνέχεια ο γεωπόνος θα µας ξεναγήσει στον
χώρο και θα µας µιλήσει και για αρκετά από τα εκθέµατα. Στο
αποστακτήριο θα δούµε πως παρασκευάζεται το ροδόνερο
και φυσικά θα έχουµε τη δυνατότητα να αγοράσουµε
ένα µπουκαλάκι για άρωµα ή για χρήση στα γλυκά µας.
Θα συνεχίσουµε για µπάνιο στην παραλία του Σχίνου (να
έχετε µαζί µαγιό και πετσέτα για να το απολαύσετε) και
ελαφρύ γεύµα σε ταβερνάκι “πάνω στο κύµα”. Αργότερα θα
µεταβούµε στο Λουτράκι όπου χρόνος για βόλτα και καφέ.
Επιστρέφουµε στην Αθήνα αργά το απόγευµα.

Περιλαµβάνονται:

• Οι µεταφορές µε κλιµατιζόµενο πούλµαν • Το εισιτήριο
εισόδου στο Κέντρο Ελληνισµού Ιδρύµατος ∆αµιανού
(Ροδόνας Σχίνου) • Καφές και γλυκάκι στον Ροδόνα Σχίνου
• Έµπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδροµής •
Ελαφρύ γεύµα σε τοπικό εστιατόριο • Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτοµο: € 39 (ελάχιστη συµµετοχή 40 άτοµα)
κόστος κατ’ άτοµο: € 45 (ελάχιστη συµµετοχή 30 άτοµα)

Παρόντες και φέτος στις 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. 13 Ιουλίου • Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Αθηναϊκά Θέατρα. Το τελειότερο έργο του Σοφοκλή και κατά γενική οµολογία η πλέον
υποδειγµατική αρχαία τραγωδία ξεκινά µε ένα µυστήριο. Η πόλη της Θήβας πλήττεται από λοιµό και ο βασιλιάς Οιδίποδας ζητά να
εξακριβώσει τον λόγο. Ο χρησµός του Απόλλωνα παραγγέλνει ότι για να καθαρίσει η πόλη πρέπει πρώτα να τιµωρηθεί ο φόνος του
Λάιου. Ο βασιλιάς αποφασίζει να εξιχνιάσει το αίνιγµα και ξετυλίγει ένα κουβάρι φρικτών αποκαλύψεων.
Σαβ. 20 Ιουλίου • Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη
Γιάννης Καλαβριανός - ΚΘΒΕ. Αποτελεί µία από τις πέντε τραγωδίες του Ευριπίδη µε θέµα από τον Τρωικό κύκλο, και µαζί µε τις
Βάκχες είναι τα δύο τελευταία δράµατα του. ∆ιδάχθηκε στα Μεγάλα ∆ιονύσια µετά τον θάνατό του, από τον Ευριπίδη τον Νεότερο
(γιό ή ανιψιό του µεγάλου τραγικού) και απέσπασε το πρώτο βραβείο.
Σαβ. 27 Ιουλίου • Ηλέκτρα / Ορέστης του Ευριπίδη
Comédie-Française - Ίβο Βαν Χόβε. Για πρώτη φορά, ο πιο παλιός θίασος εν ενεργεία στον κόσµο θα παίξει στο µοναδικό Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου. Ιδρυµένη το 1680 από τους ηθοποιούς του Μολιέρου,
η Κοµεντί Φρανσαίζ είναι από τα παλαιότερα και διασηµότερα θέατρα στον κόσµο.
Σαβ. 3 Αυγούστου • Νεφέλες του Αριστοφάνη
∆ηµήτρης Καραντζάς. Η αριστοτεχνική κωµωδία του Αριστοφάνη παρουσιάστηκε στα Μεγάλα ∆ιονύσια το 423 π.Χ. και διακωµωδεί
τη διδασκαλία του Σωκράτη και τις ιδέες των σοφιστών της εποχής.
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, Αινείας Τσαµάτης, Καρυοφυλλιά Καραµπέτη, Θεοδώρα Τζήµου κ.α.
Σαβ. 10 Αυγούστου • Προµηθέας ∆εσµώτης του Αισχύλου
Σταύρος Τσακίρης - ∆ΗΠΕΘΕ Πάτρας. Ο Προµηθέας δεσµώτης είναι η µόνη σωζόµενη τραγωδία στην οποία κανένας από τους
χαρακτήρες δεν είναι κοινός θνητός και διαφέρει αισθητά από τις υπόλοιπες τραγωδίες του Αισχύλου.
Πρωταγωνιστούν: Kathryn Hunter, Νικήτας Τσακίρογλου, ∆ηµήτρης Πιατάς, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Γεράσιµος Γεννατάς, Αλέξανδρος
Μπουρδούµης, Ηλιάνα Μαυροµάτη, Αντιγόνη Φρυδά, Κώστας Νικούλι, Περικλής Βασιλόπουλος.
Αναχώρηση ώρα 16:30 από Σύνταγµα, µέσω Ισθµού Κορίνθου. ∆ιερχόµεθα 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
Ηµεροµηνία

Παράσταση

Άνω διάζωµα

Ζώνη Β

Ζώνη Α

VIP

Σαβ. 13 Ιουλ

Οιδίπους Τύραννος, Σοφοκλή

49

62

84

109

Σαβ. 20 Ιουλ

Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ευριπίδη

47

59

79

84

Σαβ. 27 Ιουλ

Ηλέκτρα / Ορέστης, Ευριπίδη

64

74

84

109/139

Σαβ. 03 Αυγ

Νεφέλες, Αριστοφάνη

52

62

84

109

Σαβ. 10 Αυγ

Προµηθέας ∆εσµώτης, Αισχύλου

55

70

100

120

Περιλαµβάνονται:
• Οι µεταφορές µε κλιµατιζόµενο πούλµαν • Εισιτήριο παράστασης στο Άνω ∆ιάζωµα 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
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 7/2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, οι οποίοι συνιστούν
αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες
συστάσεις που σας δίδονται, 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.∆. 7/2018. Συνεπώς, απολαµβάνετε όλων
των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. 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 κτλ.), που αφορούν στο κάθε
οργανωµένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συµβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα και το σχετικό
τιµοκατάλογο. Τα προγράµµατα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα
ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και
πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσµεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασµό µε τον
ισχύοντα τιµοκατάλογο.
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, µε έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4,
αριθµό MH.T.E 0206E60000440600, µε τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr
,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 ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραµµα εκάστου 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 έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άµεσα µε τον πλέον
πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουµε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση
των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυµίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας,
όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να Περιλαµβάνονται ρητά στη σύµβαση, εφόσον έχουν συµφωνηθεί και
είναι εφικτή η πραγµατοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 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. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας
παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτοµερώς στη Σύµβαση Οργανωµένου Ταξιδιού
που θα πρέπει να υπογράψετε Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση µέσω
τηλεφώνου, mail κτλ) θα παραλάβετε τη Σύµβαση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (σ’ αυτή την περίπτωση
έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση εντός προθεσµίας 14 ηµερών από την ηµεροµηνία που
σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη
που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). 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 αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδροµής/ταξιδιού. 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 ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - 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, το κόστος των καυσίµων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το €
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (πχ ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων κτλ.). 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 έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη αύξηση της τιµής θα κοινοποιηθεί
στον ταξιδιώτη υπολογισµένη αναλυτικά µε σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση αύξησης
της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο
ταξιδιώτης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί
το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού για τον
ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναµο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση
του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισµό µας, εγγράφως την όποια απόφασή του
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες
από τη στιγµή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιµής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Τουριστικός Οργανισµός, είναι υποχρεωµένος να ακυρώσει
τη συµµετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήµατα που έχει καταβάλει χωρίς καµία άλλη υποχρέωση,
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λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια. Επίσης,
ο Τουριστικός Οργανισµός µας 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/φόρος διαµονής. Ειδικότερα για
εκδροµές στην Ελλάδα, δεν περιλαµβάνεται στις αναγραφόµενες τιµές µας ο φόρος διαµονής του άρθρου 53
Ν. 4389/2016,που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωµάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση:
Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόµου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο
εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου
φόρου/τέλους, η τιµολογιακή πολιτική µας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
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, 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 δεν 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 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ 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 κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα περιοριστικών
αναφεροµένων 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 και ευθύνη. 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 αποκλειστικά και µόνο 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 (ενηµερώνοντας εγγράφως προς τούτο τον Οργανισµό µας) την κράτησή
του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 7
ηµέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 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 αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισµού µας,
να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόµενα πρόσθετα έξοδα
της εκχώρησης αυτής. ∆ιευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου
πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωµένο ταξίδι (εµπορικές
εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των
παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την

ασφάλεια και τη συµπεριφορά τους. 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. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία
έχουν εκδοθεί µετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδροµών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση µεµονωµένων
σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τον ταξιδιωτικό οργανισµό, ώστε να
ενηµερωθεί για την πολιτική που εφαρµόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
7. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-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 πωλούµενων 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 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 - 1200 της
ηµέρας αναχώρησης (ανάλογα µε τη πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε
νωρίτερα στο δωµάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον
υπάρχει ανάλογη διαθεσιµότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού 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 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 (πχ κινητά
τηλέφωνα κτλ.) 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. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 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 Έλληνες υπηκόους, 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 - ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα -, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές έχει ο µόνο
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά
γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς εκάστης 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, προσκοµίζοντας ιατρική βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση ότι µπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. 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 για κάθε εκδροµή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συµβόλαιο
Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης µε Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αντιµετωπίζει, µεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του της
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. 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. 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”. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω ταξιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική. Ο
Οργανισµός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες µια προαιρετική ασφάλιση µε τις καλύψεις και τα
ποσά που επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κτλ., 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 και φροντίδα 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. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για
το περιεχόµενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται µόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, µε µέγιστο συνήθως 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 τούτου 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 (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον
µεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “µακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Οµοσπονδία:
• Έως και 45 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτοµο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 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 (εντός ή εκτός Ελλάδος), 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 (και εφόσον δεν υφίσταται
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον µεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
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.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού εκ µέρους του Τουριστικού Οργανισµού ακολουθούνται οι εξής
προθεσµίες ενηµέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ηµέρες,
• 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί µεταξύ δύο και έξι ηµερών,
• 48 ώρες πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ηµέρες
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουµε να είµαστε εναρµονισµένοι µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιµοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενηµερωθείτε εκτενέστερα
από την ιστοσελίδα µας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou). 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 ∆ιαφορών 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 ∆ικαστήρια της Αθήνας.
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