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FAMILY CLUBS - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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MANESSIS
SEPTEMBER

Ο Σεπτέμβριος στην Ελλάδα είναι υπέροχος, δίπλα στη θάλασσα ή στο βουνό, 
με φίλους, αρωματική χειροποίητη λεμονάδα, ελληνικό καφέ και "υποβρύχιο" βανίλια.
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Κυλλήνη

ΓαστούνηΒαρθολομιό

Αρχαία Ολυμπία

Αρχαία Ήλιδα

Κατάκολο

Πάτρα

παραλία
Σκαφιδιάς

Κουρούτα

Κυπαρισσία

Ζάκυνθος

Κακόβατος

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 
• Παραλία Σκαφιδιάς • Κουρούτα • Κατάκολο

• Αρχαία Ολυμπία • Γαστούνη • Βαρθολομιό • Ζάκυνθος
• Αρχαία Ηλίδα • Κυλλήνη •Κακόβατος • Κυπαρισσία

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE
FAMILY BEACH RESORT 5* LUX 20/9 – 12/10

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 2

Δίκλινο Run Of the House 130

3ο άτομο 45

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών * 30

Μονόκλινο Run Of the House 120

* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του 
δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.     

FAMILY BEACH RESORT 5*  lux

ΣΚΑΦΙΔΙΑ, ΗΛΕΙΑΣ

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE

Το πολυτελές Οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με 

ιδιαίτερα φροντισμένους κήπους και με μια πανέμορφη χρυσή αμμουδιά, 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.
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AKS HINITSA BAY
4* SUP

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΧΙΝΙΤΣΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ! 

Εσείς απλά δείτε τον χάρτη και κρατήστε τον… 
λογαριασμό:

• Πόρτο Χέλι • Ερμιόνη • Τολό • Ναύπλιο 
• Σπέτσες • Ύδρα • Πόρος • Μυκήνες 

• Τροιζήνα • Επίδαυρος

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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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. 
Δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο, 
προσφέροντας μαγευτική θέα στη θάλασσα και στο νησί των 
Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νησάκι της 
Χηνίτσας, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και λειτουργεί 
σαν φυσικός κυματοθραύστης στην ονειρεμένη παραλία, που 
απλώνεται ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο. Το AKS HINITSA 
BAY είναι περιτριγυρισμένο από θάλασσα -  και οι κοινόχρηστοι 
χώροι του, η πισίνα, η πρόσβαση στην παραλία και τα δωμάτια 
του προσφέρονται και για ΑμΕΑ.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AKS HINITSA BAY 4* SUP 1 - 12/9 13 - 27/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3

Δίκλινο θέα βουνό 116 105

Δίκλινο θέα θάλασσα 127 113

3ο άτομο + 25% + 25%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών * + 25% + 25%

Μονόκλινο θέα βουνό 99 89

Μονόκλινο θέα θάλασσα 108 96

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα (περιορισμένος αριθμός).     

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΈΣ: 
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.

Αλλαγές στις παροχές λόγω Covid19

• Όλες οι διαδικασίες, λειτουργίες και παροχές του Ξενοδοχείου έχουν προσαρμοστεί 

ανάλογα με τα επίσημα  πρωτόκολλα λειτουργίας που έχουν δημοσιευθεί. Οι διαδικασίες 

που θα ακολουθούνται θα είναι στην διάθεσή σας και θα σας αποσταλούν εφ’ όσον 

ζητηθούν.

• Shuttle service μόνο προς και από το κέντρο του Πορτο Χελίου σε προκαθορισμένες 

ώρες

• Η πρόσβαση στην παραλία του Ξενοδοχείου Hinitsa Bay θα είναι ελεγχόμενη και με 

επιβάρυνση για όλους τους εξωτερικούς επισκέπτες. Δικαίωμα ελεύθερης και δωρεάν 

χρήσης θα έχουν οι διαμένοντες κατά απόλυτη προτεραιότητα.

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2020 

• Πλούσιο Πρωινό Μπουφέ  • Δωρεάν WIFI στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους • 

ΔΩΡΕΑΝ Πάρκινγκ • Μίνι ψυγείο σε όλα τα δωμάτια και Θυρίδες ασφαλείας • Κλιματισμός, 

Θέρμανση & Ψύξη • Καλλυντικά Πολυτελείας, και παντόφλες • Εστιατόριο ‘AIOLOS’ δίπλα 

στην πισίνα, Κεντρικό εστιατόριο ‘ZEPHYROS’, ‘ASTERIAS’ beach bar & κεντρικό Bar ‘ARCADIA’ 

• Δύο πισίνες (παιδική και για ενήλικες) • Mini γήπεδο basket, Tennis, Γήπεδο 5x5, Beach 

Volley, Ping - pong • Παιδική χαρά και Mini club – animation • Υπηρεσίες wellness (με έξτρα  

χρέωση) • Live Entertainment στο κεντρικό μπαρ “Arcadia” • Κατάστημα (convenient store)

• Οργανωμένη αμμουδερή παραλία με ναυαγοσώστη και δωρεάν πετσέτες, ξαπλώστρες 

και ομπρέλες • Υπηρεσία Laundry (με έξτρα χρέωση) • Βραστήρας (κατόπιν ζήτησης)

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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THE WESTIN RESORT 
COSTA NAVARINO  

5* DELUXE

ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ, MΈΣΣΗΝΙΑΣ

Καλό Νερό

Κυπαρισσία

Αρχαία
Μεσσήνη

Επικούρειος
Απόλλων

Πύλος

Μαραθάπολη

Κορώνη

Σφακτήρια

Παραλία
Βοϊδοκοιλιάς

Μεθώνη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 
•ναός Επικούρειου Απόλλωνα • Καλό Νερό 

•Κυπαρισσία • Αρχαία Μεσσήνη • Μαραθόπολη • 
παραλία Βοϊδοκοιλιάς • Σφακτήρια • Πύλος 

• Μεθώνη • Κορώνη

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για 
οικογενειακές διακοπές, με εξειδικευμένα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης 
για παιδιά, αλλά και πολλές δραστηριότητες στη φύση και στη θάλασσα. 

Γονείς και παιδιά μπορούν να επιλέξουν διαδρομές για ποδηλασία και πεζοπορία 
από το Navarino Outdoors, θαλάσσια σπορ όπως surfing, σκι και καταδύσεις 
στο Navarino Sea, αλλά και πίστα καρτ στο Navarino Speed Experience Park. 

Στο Navarino Racquet Academy θα εξασκηθείτε σε διάφορα αθλήματα 
ρακέτας, ενώ στο Aqua Park θα περάσετε ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στις 
εντυπωσιακές 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 με μία signature ελαιοθεραπεία (oleotherapy®). 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΦΥΣΗ

Με υπέροχη θέα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και άμεση 
πρόσβαση στην αμμώδη παραλία The Dunes Beach, το The Westin 
Resort Costa Navarino σας υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση και 
ανανέωση στη μεσσηνιακή φύση. Τα 445 δωμάτια και σουίτες, 
εμπνευσμένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, εντάσσονται 
απόλυτα στο φυσικό τοπίο και δημιουργούν ένα περιβάλλον 
αυθεντικής φιλοξενίας. Όλα τα δωμάτια απολαμβάνουν 
ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα ή στις πισίνες, στους κήπους και 
στα γήπεδα γκολφ, ενώ τα περισσότερα διαθέτουν και ιδιωτική 
πισίνα. Διαμορφωμένο στα πρότυπα ενός παραδοσιακού χωριού, 
το The Westin Resort Costa Navarino προσφέρει πολλαπλές 
γαστρονομικές επιλογές, μέσα από μια μεγάλη γκάμα χώρων και 
ιδεών από την ελληνική και διεθνή κουζίνα, αλλά και μοναδικές 
δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Τιμή κατ άτομο για τις αναγραφόμενες νύχτες με μπουφέ πρωϊνό καθημερινά
και ένα (1) δείπνο στο σύνολο της διαμονής

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* 
DELUXE

1/9 - 16/9 17/9 - 15/10

4 νύχτες 2 νύχτες
Εκτός ΣΚ* 4 νύχτες

Δίκλινο Deluxe θέα κήπος 762 326 610

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 845 371 701

Δίκλινο Superior θέα κήπος 984 382 720
Δίκλινο Infinity θέα κήπο
private pool 1020 406 766

Δίκλινο Premium Deluxe
θέα θάλασσα 1042 415 782

Δίκλινο Superior infinity
θέα κήπο private pool 1190 431 820

Δίκλινο Premium Infinity
θέα θάλασσα private pool 1199 461 876

Δίκλινο Family Suite θέα κήπος 1598 496 950
Δίκλινο infinity Suite
θέα κήπος private pool 1727 570 1096

3ο άτομο ** 435 240 435

Παιδιά έως 3 ετών *** Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Παιδιά 4 ως 12 ετών **** 20 20 20

Μονόκλινο Deluxe θέα κήπος 1484 610 1176

Μονόκλινο Deluxe θέα θάλασσα 1650 701 1357

* Ισχύουν για διαμονή από Κυριακή έως και Πέμπτη. 
** 3ο άτομο σε roll away bed (πρόσθετο πτυσσόμενο). 
*** Παιδί ως 3 ετών σε baby cot.
**** 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών χωράει μόνο στους τύπους δωματίων Suite (Δωρεάν με πρωϊνό). 
Χρέωση επιπλέον δείπνου: Ενήλικας € 40, παιδί ως 12 ετών € 20.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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GRECOTEL 
MYKONOS BLU  5*

ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ 
ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΣ

Αγ. Στέφανος

Ορνός

Πάνορμος

Τούρλος

Αρμενιστής

Ελιά

Άνω Μερά

Πλατύς
Γυαλός

Άγιος
Ιωάννης

Ψαρού

Μύκονος
Χώρα

Φτελιά

Καλαφάτης
Καλό
Λιβάδι

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ! 
• Ψαρού • Πλατύς Γυαλός • Ελιά • Καλό Λιβάδι 

• Άγιος Ιωάννης •Καλαφάτης • Άνω Μερά •Φτελιά 
•Πάνορμος •Αρμενιστής •Αγ. Στέφανος •Τουρλός 

•Μύκονος Χώρα

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Το πολυτελές ξενοδοχείο Mykonos Blu στην Ψαρού, θα σας 
συναρπάσει! 

Το Mykonos Blu είναι μια κυκλαδική παραθαλάσσια γειτονιά 
με σοκάκια, στοές, βουκαμβίλιες. Με φοίνικες, δρομάκια 
ασβεστωμένα, βράχους και φαναράκια. Ζεις στο λευκό τοπίο 
με γιασεμί στο μελτέμι.
Ο περίπατος από τη θάλασσα στην άμμο, ως το Νάμμος είναι 
μοναδικός.

 Το Mykonos Blu, Grecotel Exclusive Resort διαθέτει σπα, πισίνα υπερχείλισης 

2 επιπέδων και πολυτελή καταλύματα με θέα στη θάλασσα. Βρίσκεται σε ένα 

ιδιωτικό κομμάτι της παραλίας Ψαρού και προσφέρει δωρεάν ξαπλώστρες 

στην παραλία. 

Το Elixir Fitness Gallery Spa του θέρετρου προσφέρει υπερσύγχρονο 

γυμναστήριο, σάουνα και σαλόνι ομορφιάς. Υπάρχουν επίσης ένα 

κοσμηματοπωλείο και το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο των Κυκλάδων.

Το Aegean Poets σερβίρει a la carte μεσημεριανό γεύμα και δείπνο με 

σπεσιαλιτέ θαλασσινών. Προσφέρονται γεύματα και ποτά δίπλα στην πισίνα 

από την μπρασερί L'Archipel. Το Delos Lounge Bar είναι ιδανικό για ένα ποτό 

μετά το δείπνο.

Το Αεροδρόμιο της Μυκόνου απέχει 4χλμ. από το θέρετρο. Η Χώρα της 

Μυκόνου είναι προσβάσιμη σε 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Το ξενοδοχείο μπορεί 

επίσης να οργανώσει ιστιοπλοΐα με σαμπάνια το ηλιοβασίλεμα ή περιηγήσεις 

με ελικόπτερο.

Ισχύει ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων Παρασκευή & Σάββατο για τις περιόδους: 08/09-20/10
Ισχύει ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων για τις περιόδους: 03/07-23/07   
Ισχύει ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων για τις περιόδους: 24/07-07/09 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ
Απαιτείται προκαταβολή του 30% του συνόλου της κράτησης τη στιγμή της κράτησης

50% προκαταβολή του συνόλου της κράτησης 15 ημέρες πριν την άφιξη.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

από € 188

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/hotel/OT-PROP-A-4241//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EN,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:0,childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/hotel/OT-PROP-A-4241//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EN,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:0,childrenAges:!(),quantity:1)))
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GRECOTEL CAPE SOUNIO 5*
Στο ακρωτήρι του μύθου...

ΣΟΎΝΙΟ ΑΤΤΙΚΗ 

Το Grecotel Cape Sounio είναι χτισμένο μέσα σε 300 στρέμματα στην άκρη του Δρυμού του Σουνίου 

και αγναντεύει το Ναό του Ποσειδώνα. Από εδώ ξεκινά το Αιγαίο πέλαγος,  η θάλασσα είναι κρυστάλλινη 

με ήσυχα νερά, ιδανική και για τα παιδιά. Το κολύμπι προς το ακρωτήρι ή το νησάκι απέναντι, είναι 

ασυναγώνιστο και αναζωογονητικό. Κάθε βράδυ φέγγουν τα σκάφη και τα βαρκάκια που δένουν αρόδο.

Η απόσταση από την Αθήνα είναι 67χλμ, από το αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 38 χλμ 

και από το Ναό του Ποσειδώνα 4,7 χλμ.
Πακέτο καλωσορίσματος με ατομικά είδη, αντισηπτικό, προϊόντα καθαρισμού, και φυσικά, καλούδια και 
αναψυκτικά. Lunch box για τα παιδιά (έως 12 ετών). Δωρεάν wifi.

Cape Sounio Value Pack: Επιλογή ξεγνοιασιάς για την ημέρα στην παραλία ή στην πισίνα. Ο καφές σας, ελαφρύ 
μεσημεριανό, σνακ, παγωτό, κρέπα, νερό και αναψυκτικά για να τα πάρετε μαζί σας στην ομπρέλα ή στο δωμάτιο 
: € 15 ανά ενήλικα και € 5 ανά παιδί έως 12 ετών 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δωρεάν Διανυκτερεύσεις:  Μείνετε 6 διανυκτερεύσεις και πληρώνετε τις 4. Ισχύει για καινούριες κρατήσεις 

και διαμονές από 23/08 μέχρι τέλος της σαιζόν.

Πακέτο ΠΕΝΤΕ (5) Διανυκτερεύσεων: Περιλαμβάνει δωρεάν ημιδιατροφή με δωρεάν νερά, αναψυκτικά & 

χυμούς Τα παιδιά έως 12 ετών, δωρεάν διαμονή και διατροφή.

Προσφορά πολυήμερης διαμονής: Μείνετε για 7 διανυκτερεύσεις και πληρώστε μόνο τις 6. Μείνετε για 10 
διανυκτερεύσεις και πληρώστε μόνο τις 8. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων 

Οι προσφορές δωρεάν διαν/σεων ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων και δεν συνδυάζονται με άλλες προσφορές.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

από € 235

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/hotel/OT-PROP-A-862//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EN,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:0,childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-862//2020~2F07~2F20/2020~2F07~2F27/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!(('$$hashKey':'object:27',adults:'2',children:'0',childrenAges:!(0),quantity:1)))


13

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΪΝΟ μπουφέ

IMATHOESSA 3* SUP 1  - 15/9 16/9 - 29/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο Superior 105 86

Family Suite 2 χώρων * 138 126

3ο άτομο σε Superior 18 18

3ο / 4o άτομο ως 12 ετών σε Family Δωρεάν Δωρεάν

5ο άτομο ως 12 ετών σε Family 18 18

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 15 το άτομο ανά δείπνο.

IMATHOESSA 3* SUP
Ζεστή φιλοξενία στη Γιάλοβα!

ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΠΎΛΟΣ, ΓΙΑΛΟΒΑ

…το νερό γέννησε την αποκάλυψη στην ημαθόεσσα Πύλο, η θάλασσα της την ανέσυρε στην 
αιωνιότητα. (Αλέξανδρος Σερενές απόσπασμα απο γραμμική Β)

Η επιθυμία για τη δημιουργία ενός όμορφου συγκροτήματος, σ’ένα ευλογημένο τόπο, που συνδέει άρρηκτα την 
ιστορία με το σύγχρονο πολιτισμό, δημιούργησε την IMATHOESSA.

Στόχος είναι ο επισκέπτης να αποκομίσει άριστες εντυπώσεις, τόσο από το μαγευτικό φυσικό κάλλος, όσο και από 
τις άψογες υπηρεσίες του συγκροτήματος. Το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον είναι σίγουρο ότι θα δώσουν 
τη δυνατότητα στον κάθε ένα που θα φιλοξενηθεί στην Ημαθόεσσα, να ξεκουραστεί στις άνετες κατοικίες, να 
χαλαρώσει στην όμορφη πισίνα και ν’αντλήσει δύναμη μέσα από την φύση και τη θάλασσα.

Η απαράμιλλη ποιότητα, η πολυτελής κατασκευή και οι προσεκτικά επιλεγμένες παροχές και υπηρεσίες 
δημιουργούν ένα ονειρικό κάδρο καλοκαιρινών διακοπών που αδιαμφισβήτητα θα σας σαγηνεύσει.

 
Η διαμονή σας

Το ολοκαίνουριο συγκρότημα Ημαθόεσσα, αποτελείται απο 4 ευρύχωρες και ανεξάρτητες κατοικίες με 24 
πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται 8 family rooms και 16 standard rooms 
(studios) που εξασφαλίζουν έναν ονειρεμένο ύπνο με τα υψηλής ποιότητας στρώματα coco- mat.

Όλα τα δωμάτια είναι αυτόνομα, ευρύχωρα με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και τραπεζαρία, τηλεόραση πλάσμα 
32' και μπάνιο με όλα τα απαραίτητα προιόντα περιποίησης. Έχουν όλα ιδιωτική είσοδο και επιπλωμένη βεράντα 
που βλέπει στην πισίνα και στον κήπο. Μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 5 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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Καλό Νερό

Κυπαρισσία

Αρχαία
Μεσσήνη

Επικούρειος
Απόλλων

Πύλος

Μαραθάπολη

Κορώνη

Σφακτήρια

Παραλία
Βοϊδοκοιλιάς

Γιάλοβα

Μεθώνη

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΙΡΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ! 
• Γιάλοβα • Παραλία Βοϊδοκοιλιάς • Πύλος • Σφακτηρία 
• Μεθώνη • Κορώνη • Μαραθάπολη • Αρχαία Μεσσήνη

• Κυπαρισία • Καλό Νερό • Επικούρειος Απόλλων
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BELLE HELENE
BEACH RESORT 3* SUP

 ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ
ΣΤΟ ΒΑΘΥ, ΓΥΘΈΙΟ

MANESSIS  
FAMILY 
SUMMER 
CLUB

Γύθειο

Μυστράς

Βαθύ

Σπάρτη

Μονεμβασιά

Νερόμυλος
Ταλάντων

Σπήλαιο
Καστανιάς

Νεάπολη

ΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ 
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 

• Σπάρτη • Μυστράς • Γύθειο • Βαθύ 
• Μονεμβασιά • Νερόμυλος Ταλάντων 

• Σπήλαιο Καστανιάς • Νεάπολη

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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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!

Ένας μικρός παράδεισος! ιδιωτικός, πανέμορφος!

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

Το Belle Helene βρίσκεται στον κόλπο Βαθύ του Γυθείου, σε 25 στρέμματα πάνω στη 

θάλασσα, προσφέροντας σας ονειρικά χαλαρωτικές διακοπές, ενώ η θέση του το κάνει 

ιδανικό ορμητήριο για σπάνιες αποδράσεις*.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 

Σε τρεις ορόφους, με 98 χώρους φιλοξενίας (standard, superior, family και σουίτες) 

όλοι με θέα στη θάλασσα και standard παροχές από με ασύρματο internet,T.V, αυτόνομο 

κλιματισμό, τηλέφωνο, mini fridge, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Standard: (21τμ.) με τις standard παροχές. 

Superior: (21τμ.), με interactive LCD T.V, 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, 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, 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. 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, 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 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΪΝΟ

BELLE HELENE BEACH RESORT 3* SUP 7 – 20/9

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 2

Δίκλινο Standard * 73

3ο άτομο +35%

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών +25%

Μονόκλινο Standard 64
* Δωρεάν αναβάθμιση σε δωμάτιο Superior. 

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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PORTO RIO 4*

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ
ΣΤHΝ ΑΧΑΪΑ - ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

MANESSIS  
FAMILY 
SUMMER 
CLUB

Πάτρα

Ζαρούχλα

Καλάβρυτα

Αίγιο

Σπήλαιο
Λιμνών

Ρίο

Λίμνη Τσιβλού

Διακοφτό

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΜΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ:
• Ρίο • Πάτρα • Αίγιο • Διακοφτό • Λίμνη Τσιβλού 

• Καλάβρυτα • Ζαρούχλα • Σπήλαιο Λιμνών

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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 εξαιρετική άνεση και άφθονες παροχές! 

Ένα επιβλητικό τριώροφο κτίριο με θέα στη θάλασσα, στην 
πανέμορφη γέφυρα Ρίο-Αντίρριο και στο Παναχαϊκό όρος όπου 
από την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου ο επισκέπτης μπορεί 
να νιώσει την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου 
αλλά και να αντιληφθεί την άνεση των κοινόχρηστων χώρων 
που με σοφές αισθητικές παρεμβάσεις δημιουργούν φιλόξενες, 
προσωπικές γωνιές. Στο Κεντρικό Κτίριο βρίσκεται και ο «ναός» 
της τύχης, το περίφημο καζίνο, αλλά και όλοι οι χώροι εστίασης, 
διασκέδασης και χαλάρωσης και οι αίθουσες συνεδρίων και 
εκδηλώσεων.

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.

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

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + 1 ποτήρι κρασί στο δείπνο
PORTO RIO 4* 01/9 - 30/9
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2
Δίκλινο KK 84
Σουίτα ΚΚ 125
3ο άτομο 25
3ο άτομο ως 12 ετών * Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * 20
Μονόκλινο KK 69
* 3ο / 4ο άτομο σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη.
Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 10 € τη βραδιά.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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ABELIONA RETREAT 4*

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΣΤΗΝ ΑΜΠΈΛΙΩΝΑ, ΜΈΣΣΗΝΙΑΣ

Κυλλήνη

ΓαστούνηΒαρθολομιό

Αρχαία Ολυμπία

Αρχαία Ήλιδα

Κατάκολο

Αμπελιώνα

Βυτίνα

Κυπαρισσία

Ζαχάρω

Δημητσάνα

Αρχαία
Μεσσήνη

Σπήλαιο
Λιμνών

Ναός Επικούριου
Απόλλωνα

Καταρράκτες
της Νέδας

Καρύταινα

Ανδρίτσαινα

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ:
• Καρύταινα • Ναός Επικούριου Απόλλωνα
•Αρχαία Ολυμπία• Κατάκολο • Δημητσάνα 

• Βυτίνα • Ανδρίτσαινα • Καταρράκτες Νέδας 
•Κυπαρισσία •Αρχαία Μεσσήνη

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ...

Χτισμένο στην πλαγιά ενός βουνού, με θέα στο οροπέδιο της 
Αρκαδίας, μια περιοχή που από την αρχαιότητα θεωρείται χώρος 
μοναδικής φυσικής ομορφιάς, αλλά και πνευματικότητας.  
Ένας ευλογημένος τόπος, όπου ο άνθρωπος και η φύση 
βρίσκονται σε αρμονία.

ΠΑΡΟΧΕΣ:
Το Abeliona Retreat είναι η τέλεια απόδραση που θα σας προσφέρει μία 
εμπειρία στον κόσμο της φύσης, του πολιτισμού, των υπαίθριων δραστηριοτήτων 
όπου θα απολαύσετε την τοπική κουζίνα και βαθιά χαλάρωση. Βρίσκεται στο 
χωριό Αμπελιώνα που βρίσκεται ανάμεσα στις ορεινές κοιλάδες μεταξύ της 
Μεσσηνίας και της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο, σε μικρή απόσταση με το 
αυτοκίνητο από το μαγευτικό ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Αυτή η γαλήνια 
τοποθεσία θα σας προσφέρει απαράμιλλη αναζωογόνηση, την οποία οφείλει 
στην ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και το μοναδικό ενεργειακό πεδίο. Το Abeliona 
Retreat έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες ανέσεις, 
διατηρώντας παράλληλα την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και 
τις αξίες της περιοχής.

Το κατάλυμα αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για ημερήσιες εκδρομές 
σε πολιτιστικούς θησαυρούς όπως η Αρχαία Ολυμπία, ο Ναός του Επικούριου 
Απόλλωνα, η μεσαιωνική πόλη της Καρύταινας και η εκκλησία της Αγίας 
Θεοδώρας. Παρέχει επίσης το «εισιτήριο» για υπαίθριες δραστηριότητες, όπως 
rafting, κατάβαση φαραγγιών και πεζοπορία στο ποτάμι. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
περιβάλλεται από το νέο δίκτυο μονοπατιών 90 χιλιομέτρων (www.apollotrails.
com) που μεταφέρει τους επισκέπτες σε πανέμορφα φυσικά σημεία, γραφικά 
χωριά, το Λύκαιο όρος και το ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Εναλλακτικά, 
εάν θέλετε απλώς να χαλαρώσετε, να επαναφέρετε την ισορροπία σας και 
να ανακαλύψετε τον αληθινό σας εαυτό, υπάρχει η δυνατότητα για μαθήματα 
Yoga και διαλογισμού, ανάγνωση της αύρας σας, αλλά και ανάλυση βάσει του 
συστήματος του Human Design.

Αυτό που επίσης κάνει το Abeliona Retreat ξεχωριστό είναι το βιολογικό 
του εστιατόριο, βασισμένο σε τοπικές συνταγές και τοπικά υλικά. Παράγει 
με υπερηφάνεια τα δικά του βιολογικά λαχανικά, αυγά ελευθέρας βοσκής 
και κοτόπουλο προσκαλώντας τους επισκέπτες να επισκεφθούν τον κήπο 
λαχανικών και το θερμοκήπιο, καθώς και το «πολυτελές» κοτέτσι. Εν τω 
μεταξύ, το φιλόξενο lobby και η γαλήνια αυλή με το υψηλής ποιότητας 
οργανικό τσάι και την ολιστική βιβλιοθήκη, θα κρατήσουν τους επισκέπτες 
απασχολημένους κατά τη διαμονή τους στις εγκαταστάσεις του.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΙΝΟ

ABELIONA RETREAT 4* 1 - 30/9 
(διαμονές Παρασκευή έως και Κυριακή όχι καθημερινές)

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο Junior Suite 132
Family Suite για 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες 
& 2 παιδιά έως 12 ετών 184

Μονόκλινο Junior Suite 108

O φόρος διαμονής δεν περιλαμβάνεται 

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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KYMI PALACE 
HOTEL 4*

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΠΝΑ
 SUMMER CLUB

ΣΤHΝ ΚΥΜΗ, ΈΥΒΟΙΑΣ

MANESSIS  
FAMILY 
SUMMER 
CLUB

Κύμη

Νέα Στύρα

Ι. Μονή
Μεταμόρφωσης Σωτήρος

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ 
ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

• Κύμη • Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος 
• Νέα Στύρα

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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KYMI PALACE ΠΑΡΟΧΕΣ 2020:

• Ημιδιατροφή (πρωί και βράδυ) από μπουφέ.

• Ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων (μη εμφιαλωμένα) κρασί λευκό & 

 κόκκινο, μπύρα βαρελίσια, αναψυκτικά, νερό.

• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.

• Δωρεάν wi-fi

Εσείς και το απέραντο γαλάζιο. Τίποτα δε μπορεί να μπει ανάμεσά 
σας. Μόνο τα όνειρα και οι σκέψεις σας. Χτισμένο αμφιθεατρικά 
στην πλαγιά του λόφου με θέα το λιμάνι της Κύμης και το Αιγαίο το 
Kymi Palace θα δικαιώσει απόλυτα την επιλογή σας.

Στο υπέροχο περιβάλλον του θα περάσετε στιγμές χαλάρωσης δίπλα 
στην εκπληκτική πισίνα του ξενοδοχείου με διακριτικές μουσικές 
επιλογές να συνοδεύουν τα νοητικά ταξίδια που προκαλούν. Οι 
προσεχτικά επιλεγμένες γεύσεις της κουζίνας του θα μετατρέψουν 
τη διαμονή σας σε μία απαράμιλλη εμπειρία. Για αυτό και όσοι το 
έχουν επιλέξει μία φορά, το κάνουν σύντομα και πάλι.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
45 Δωμάτια (30 έως 35m2), 2 Junior Suites (45m2), 1 President Suite, 
6 Δωμάτια Α.Μ.Ε.Α, 3 Executive Suites. Τα δωμάτια διαθέτουν: Αυτόνομο 

κλιματισμό ψύξης & θέρμανσης, Mini Bar T.V. με DVD (Σουϊτες) T.V. (Δωμάτια) 
Σεσουάρ, Δωρεάν ασύρματο internet (wifi), Βεράντες με θέα Θάλασσα.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΠΟΤΑ στα δείπνα

KYMI PALACE 4* 06/9 - 25/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Ειδική Προσφορά 3 = 4

Δίκλινο θέα θάλασσα 82

3ο άτομο * 15

4ο άτομο ** 20

3ο άτομο ως 12 ετών ** Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών ** Δωρεάν

5ο άτομο ως 12 ετών ** 15

Μονόκλινο θέα θάλασσα 68

* 3ο άτομο σε κανονική κλίνη
** 3ο / 4ο / 5ο άτομο σε πρόσθετη κλίνη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
 

3=4 για την περίοδο 06 Σεπ - 25 Οκτ
Πληρώστε 3 νύχτες και κερδίστε ακόμα μία (την 4η) εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

(επίσης με ημιδιατροφή & ποτά)

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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RAMADA PLAZA THRAKI 
THALASSO & WELLNESS SPA 5* LUX

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ WYNDHAM HOTELS & RESORTS

PREMIUM ALL INCLUSIVE, FAMILY SUMMER CLUB
ΣΤHΝ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

MANESSIS  
FAMILY 
SUMMER 
CLUB

Δάσος Δαδιάς

Σουφλί

Κομοτηνή

Αλεξανδρούπολη

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙΤΕ:

• Σουφλί •Δάσος Δαδιάς  • Κομοτηνή
  • Αλεξανδρούπολη

RAMADA PLAZA THRAKI PREMIUM ALL INCLUSIVE 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 | ΠΛΟΎΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΑΡΟΧΕΣ:

• Πλούσιο πρωινό αμερικανικού τύπου, μεσημεριανό και δείπνο 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 
 (βαρελίσιο), ούζο, ένα αλκοολούχο κοκτέιλ ανά ημέρα (με βότκα, τζιν, ουίσκι, ρούμι τεκίλα κλπ), ένα (1) 
 μη αλκοολούχο κοκτέιλ, τρία (3) είδη αναψυκτικών σε ποτήρι και τέσσερα (4) είδη καφέ (φραπέ, 
 φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, freddo εσπρέσο & freddo καπουτσίνο), τσάι.
• Φρέσκο παγωτό σε δύο (2) γεύσεις στο κεντρικό bar και στο pool bar τρεις (3) φορές καθημερινά 
 (11.00-12.30, 15.30-17.00 & 21.00-23.00).
• Ενδιάμεσα snacks (τοστ, μικρά σάντουιτς, κέικ κλπ) στο κεντρικό μπαρ και στο pool bar δύο (2) φορές 
 καθημερινά (11.30-12.30, 17.00-18.00). 
• Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.
• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη βράδυ στην βεράντα του κεντρικού 
 εστιατορίου ή δίπλα στις πισίνες στο οποίο θα μεταφέρεται και το μπουφέ δείπνο της Πέμπτης.
• Παροχή wi-fi internet στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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…υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, σας περιμένει και πάλι!

Στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης, σας περιμένει 
και φέτος ανανεωμένο! Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία 
να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα το χαρούν! Που θα 
απολαύσουν το υπέροχο περιβάλλον του και το εμπλουτισμένο 
πρόγραμμα υπηρεσιών που σας προσφέρει. Αρκεί μόνο να δείτε 
πόσο φροντίσαμε τους μικρούς μας φίλους... αλλά και εσάς, με 
τις δωρεάν υπηρεσίες του Thraki Thalasso & Wellness Spa! …
υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο!

KID’S CLUB. 
Το Kid’s Club θα λειτουργεί καθημερινά στις 10.30 - 13.30, & 15.30 - 19.00 και θα προσφέρει 
προγράμματα κινητικών και πνευματικών παιχνιδιών αναψυχής όπως:
• 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. 
• Παιχνίδι γνωριμίας, πνευματικά παιχνίδια (επιτραπέζια, καλλιέργεια λεξιλογίου) • Γυμναστική 
(απλές ασκήσεις χαλάρωσης, διατάσεις, ασκήσεις με μπάλες) • Πολιτισμικά παιχνίδια (εκμάθηση 
απλών λέξεων, ηθών, εθίμων, χορών)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΣΗ
Οι δραστηριότητες άθλησης και διασκέδασης θα προσφέρονται στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου 
και στις πισίνες, καθημερινά 10.00 - 20.30 και βάσει συγκεκριμένου εβδομαδιαίου προγράμματος. 
Ενδεικτικά θα προσφέρονται τα παρακάτω: 
• Αθλήματα όπως βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5Χ5, ρακέτες, φρίσμπι, πινγκ πονγκ, μπόουλινγκ. 
• Κατασκευές στην άμμο, δραστηριότητες & παιχνίδια πισίνας • Ομαδικά παιχνίδια όπως ο σαλίγκαρος, 
η σαρανταποδαρούσα, η διελκυστίνδα, η αράχνη, το φιδάκι, τσουβαλοδρομίες, αρματοδρομίες κλπ

ΒΡΑΔΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Τις βραδινές ώρες (καθημερινά 21.00 - 23.00) θα προσφέρονται οργανωμένες δραστηριότητες, στο 
μπαρ του ξενοδοχείου και στην βεράντα του ή σε άλλο εσωτερικό/εξωτερικό χώρο. Συγκεκριμένα 
θα προσφέρονται προβολή ταινιών (οικογενειακές ή/και παιδικές σε συγκεκριμένο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα), βραδιές καραόκε, μουσικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους 
(σε ειδικό χώρο στο μπαρ), παντομίμα κ.α.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

RAMADA PLAZA THRAKI  5*
με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS με PREMIUM ALL INCLUSIVE

02/9 - 15/9 02/9 - 15/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο Superior 
θέα κήπος 108 142

Δίκλινο Superior 
θέα θάλασσα 119 153

Δίκλινο Executive 
θέα θάλασσα 135 169

Δίκλινο Suite 
θέα θάλασσα 180 214

3ο άτομο * 35 50

3ο άτομο ως 12 ετών * Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * + 15% + 15%
3ο άτομο 13 ως 18 ετών * + 25% + 25%
4ο άτομο 13 ως 18 ετών * + 25% + 25%
Μονόκλινο Superior 
θέα κήπος 83 100

Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα 94 110

* 3ο / 4o άτομο: Σε πρόσθετη κλίνη.
Ημιδιατροφή Plus: Πρωϊνό και δείπνο με ποτά (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) μόνο 
κατά τη διάρκεια των δείπνων & συμμετοχή στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5=6 & 10=12
για διαμονές έως 15 Σεπ:

Πληρώστε 5 νύχτες και κερδίστε ακόμα μία (την 6η) εντελώς ΔΩΡΕΑΝ (με την ίδια διατροφή)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ THALASSO & WELLNESS SPA
Για του πελάτες του Manessis Travel Permium All inclusive Club 2020 προσφέρονται 
οι παρακάτω υπηρεσίες στο Thalasso & Wellness Spa: 
• Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου με τη συνεχή επίβλεψη έμπειρου γυμναστή χωρίς την 
παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια. • Δωρεάν πρόγραμμα ομαδικής γυμναστικής για ενήλικες 
σε ξεχωριστό χώρο εντός του ξενοδοχείου και σε συγκεκριμένες απογευματινές ώρες. • Μια 
δωρεάν είσοδο στις εγκαταστάσεις του spa (day spa) που περιλαμβάνει:
• Χρήση του Thermal Spa Suite που περιλαμβάνει 4 Experience Showers, Caldarium, Bio 
Sauna, Aroma Steam Bath, Ice Fountain και Kneipp. • Είσοδο στον χώρο των πισίνων 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.
• Η λειτουργία και δυνατότητα χρήσης ή μη των εσωτερικών πισίνων, γυμναστηρίου, 
εσωτερικού παιδότοπου, φουσκωτών κλπ, θα εξαρτάται από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες 
των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη μετάδοσης του covid19.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ THALASSO & WELLNESS SPA
Για του πελάτες του Manessis Travel Permium All inclusive Club 2020 προσφέρονται 
οι παρακάτω υπηρεσίες στο Thalasso & Wellness Spa: 
• Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου με τη συνεχή επίβλεψη έμπειρου γυμναστή χωρίς την 
παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια. • Δωρεάν πρόγραμμα ομαδικής γυμναστικής για ενήλικες 
σε ξεχωριστό χώρο εντός του ξενοδοχείου και σε συγκεκριμένες απογευματινές ώρες. • Μια 
δωρεάν είσοδο στις εγκαταστάσεις του spa (day spa) που περιλαμβάνει:
• Χρήση του Thermal Spa Suite που περιλαμβάνει 4 Experience Showers, Caldarium, Bio 
Sauna, Aroma Steam Bath, Ice Fountain και Kneipp. • Είσοδο στον χώρο των πισίνων 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.
• Η λειτουργία και δυνατότητα χρήσης ή μη των εσωτερικών πισίνων, γυμναστηρίου, 
εσωτερικού παιδότοπου, φουσκωτών κλπ, θα εξαρτάται από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες 
των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη μετάδοσης του covid19.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.



24

EPIRUS PALACE 
5* DELUXE

ME ΠΡΩΙΝΟ
ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

MANESSIS  
FAMILY 
SUMMER 
CLUB

Ιωάννινα
Νησί

Μουσείο Βρέλλη

Μονή Μολυβδοσκέπαστης

Καλπάκι

Κόνιτσα

Μέτσοβο

Μονοδένδρι

Χαράδρα Βίκου

Αρίστη

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:
• Ιωάννινα • Νησί • Μουσείο Βρέλλη • Μέτσοβο 

•Μονοδένδρι • Καλπάκι • Αρίστη •Χαράδρα 
Βίκου • Κόνιτσα • Μονή Μολυβοσκέπαστης

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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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.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίριο, με τον τεράστιο καταπράσινο κήπο και 
πισίνες διαθέτει 200 άρτια εξοπλισμένα δωμάτια με όλες τις ανέσεις και 
συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κομψή διακόσμηση, άνετος και μοντέρνος 
σχεδιασμός εξαιρετική ποιότητα ύπνου (σε βραβευμένες κλίνες της εταιρείας 
COCOMAT) σας υποδέχονται στα φιλόξενα δωμάτια. Με δυνατότητα, δωρεάν 
σύνδεσης σε υψηλής ταχύτητας Internet με οπτική ίνα.

ΓΕΥΣΕΙΣ: 
Γευτείτε την εμπειρία των μοναδικών δημιουργιών του σεφ του εστιατορίου 
σε έναν χώρο που θα έχετε την φροντίδα και την προσοχή που σας αξίζει. 
Εμπιστευτείτε σε εμάς τη διαμονή σας και ανακαλύψτε το πραγματικό νόημα 
της φιλοξενίας! 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 
Κολυμπήστε, χαρείτε, απολαύστε και χαθείτε στον κόσμο της απόλυτης 
πολυτέλειας. Φροντισμένοι κήποι, φυσική δροσιά και η κορωνίδα της 
απόλαυσης, μια τεράστια πισίνα για εσάς και τα παιδιά σας. 
• Υπέροχη & τεράστια εξωτερική πισίνα 600 κ.ε και απέραντοι κήποι με 
σιντριβάνια
• Pool Bar & Pool Restaurant
• Μαγευτικό Spa & Γυμναστήριο
• Play Room εξοπλισμένο με Ps4, xbox κ.α.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με Πρωινό

EPIRUS PALACE 5* DELUXE 7/9 – 11/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο Premium Comfort 92

Δίκλινο Premium Classic 105

Δίκλινο Junior Suite 165

3ο άτομο 30

3ο άτομο ως 5 ετών Δωρεάν

3ο άτομο 6 ως 12 ετών 25

4o άτομο ως 12 ετών * 58

Μονόκλινο Premium Comfort 83

Μονόκλινο Premium Classic 95

* 4ο άτομο ως 12 ετών μεταφέρει την οικογένεια σε 2 δίκλινα με ενδιάμεση πόρτα premium 
comfort, περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.
Έπιβάρυνση ημιδιατροφής ανά άτομο ανά δείπνο: Ένήλικες: € 12, Παιδιά ως 5 ετών: δωρεάν,
6 ως 12 ετών : € 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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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PARGA BEACH 4* SUP.

ME ΠΡΩΙΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ

Ιωάννινα

Σύβοτα

Παραμυθιά

Αχέροντας

Πρέβεζα

Νικόπολη

Ζάλογγο

Πάργα

Νησί

Μουσείο Βρέλλη

Καλπάκι

Κόνιτσα

Μέτσοβο

Μονοδένδρι

Χαράδρα Βίκου

Αρίστη

Αρχαία Κασσώπη

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΑ 
ΤΟΠΙΑ! 

Δείτε, σχεδιάστε, αποδράστε:

• Πάργα • Σύβοτα • Αχέροντας • Ζάλογγο 
• Αρχαία Κασσώπη • Πρέβεζα • Νικόπολη 

• Μουσείο Βρέλλη • Ιωάννινα • Νησί

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Ανάμεσα στη γη & τη θάλασσα

Ανακαλύψτε τον ορισμό της χαλαρής πολυτέλειας στο μοναδικό 
beach resort μας στην Πάργα. Απολαύστε υψηλού επιπέδου 
διαμονή με πάνω από εκατό δωμάτια και σουίτες που στεγάζονται 
σε ανεξάρτητα κτίρια τύπου μπανγκαλόου διάσπαρτα μέσα στους 
καταπράσινους κήπους μας, ανάμεσα σε αιωνόβια ελαιόδεντρα 
και πληθώρα από τοπικά φυτά.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο Parga Beach 4* Sup. βρίσκεται ακριβώς μπροστά 
στην παραλία Βάλτος, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, ενώ η γραφική πόλη 
της Πάργας είναι μόνο λίγα λεπτά μακριά με τα πόδια ή με θαλάσσιο ταξί. 
Είτε ταξιδεύετε ως ζευγάρι είτε ως οικογένεια με παιδιά, εκμεταλλευτείτε τις 
εξαιρετικές παροχές μας και οργανώστε τις τέλειες παραθαλάσσιες διακοπές!

Το Parga Beach Resort βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία, ακριβώς μπροστά 
στην διάσημη παραλία Βάλτος. Ανάμεσα στη χρυσή αμμουδιά, τα κρυστάλλινα 
νερά, τη θέα του κάστρου της Πάργας και τον ελαιώνα, είναι φανερό 
γιατί ο Βάλτος θεωρείται η πιο όμορφη παραλία της Δυτικής Ελλάδας. Το 
παραθαλάσσιο θέρετρό μας έχει βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία, που πιστοποιεί 
τόσο την ποιότητα των νερών όσο και το εύρος των δραστηριοτήτων που 
προσφέρονται – η ιδανική τοποθεσία για τις παραθαλάσσιες διακοπές σας στην 
Ελλάδα!

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ
Αν αναζητάτε εξαιρετική διαμονή στην Πάργα, το Parga Beach Resort μας 
προσφέρει κομψές και πολυτελείς εγκαταστάσεις και μια μεγάλη γκάμα από 
τύπους δωματίων, από ευρύχωρα delux δωμάτια μέχρι οικογενειακές σουίτες 
και τις μοναδικές prestige σουίτες μας με ιδιωτική πισίνα. Πιστεύουμε ότι οι 
διακοπές πρέπει να είναι ξεκούραστες, και γι’ αυτό έχουμε επενδύσει στον καλό 
ύπνο των επισκεπτών μας. Τα δωμάτιά μας διαθέτουν ορθοπεδικά οικολογικά 
στρώματα Coco-Mat, σας βοηθάμε να διαλέξετε το ιδανικό μαξιλάρι για σας 
από το μενού επιλογής μαξιλαριού, και τα δωμάτια αρωματίζονται διακριτικά 
με χαλαρωτικές ευωδιές.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

από € 144

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/hotel/OT-PROP-A-1017//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EN,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:0,childrenAges:!(),quantity:1)))
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TΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LICHNOS BEACH ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.

• Άνετη οδική πρόσβαση μέσω Εγνατίας και Ιόνιας οδού • Η πληρότητα φέτος στο ξενοδοχείο μας θα είναι, εσκεμμένα, 
χαμηλή, ώστε να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει σε κανέναν κοινόχρηστο χώρο συγχρωτισμός • Η πλειονότητα των χώρων 
του ξενοδοχείου είναι εξωτερικοί • Στο ξενοδοχείο απαγορεύονται οι εξωτερικοί επισκέπτες • Δωρεάν ξαπλώστρες και 
ομπρέλες διαθέσιμες στην παραλία. • Αποκλειστική ομπρέλα στην παραλία ανά δωμάτιο καθ όλη την διάρκεια παραμονής 
• Δωρεάν Αναβάθμιση Δωματίου, στην επόμενη κατηγορία δωματίου (κατόπιν διαθεσιμότητας) • A la Carte service σε πρωινό 
και γεύματα

LICHNOS BEACH  5* LUX
Αξέχαστες Διακοπές στη Ριβιέρα της Ηπείρου!!

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΧΝΟΎ, ΠΑΡΓΑ

Το Lichnos Beach είναι ένα 5 αστέρων ξενοδοχείο στην Πάργα, στην υπέροχη αμμώδη παραλία του Λίχνου 
στις δυτικές ακτές της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που διαθέτει καλαίσθητα δωμάτια στην Πάργα, χτισμένα 
μέσα σε 25 στρέμματα γης και περιτριγυρισμένα από ολάνθιστους κήπους αποτελούμενους από τοπικά 
βότανα και πολύχρωμα λουλούδια, ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή, καταδεικνύοντας τον Μεσογειακό 
χαρακτήρα του ξενοδοχείου. 
Το παραθαλάσσιο θέρετρο Lichnos Beach παρέχει ονειρεμένη διαμονή στην Πάργα συνδυάζοντας όλα 
τα υπέροχα στοιχεία του ελληνικού καλοκαιριού: οι συγκεκριμένες σουίτες στην Πάργα βρίσκονται δίπλα 
στη χρυσή αμμώδη παραλία, είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να δίνουν έμφαση στο φυσικό φως και να έχουν 
ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, ενώ παρέχουν μια ήρεμη και αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Οι προσφάτως 
ανακαινισμένες σουίτες στην Πάργα του ξενοδοχείου Lichnos Beach, καθώς και όλα τα δωμάτιά του, 
διαθέτουν ευρύχωρα μπαλκόνια ή βεράντες με ασύγκριτη θέα στη θάλασσα, προσεγμένη μοντέρνα 
επίπλωση, φωτεινά χρώματα, και φυσικά υλικά όπως το ξύλο και το μάρμαρο. Η συνολική αίσθηση που 
αποπνέει το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και ευνοεί μια ξένοιαστη 
διαμονή στην παραλία.

Ιωάννινα

Σύβοτα

Παραμυθιά

Αχέροντας

Πρέβεζα

Νικόπολη

Ζάλογγο

Πάργα

Νησί

Μουσείο Βρέλλη

Καλπάκι

Κόνιτσα

Μέτσοβο

Μονοδένδρι

Χαράδρα Βίκου

Αρίστη

Αρχαία Κασσώπη

ΔΕΙΤΕ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ, ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ:
• Πάργα • Σύβοτα • Αχέροντας • Ζάλογγο 
• Αρχαία Κασσώπη • Πρέβεζα • Νικόπολη 

• Μουσείο Βρέλλη • Ιωάννινα • Νησί • Μέτσοβο

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

από € 235

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-1606//2020-09-15/2020-09-21/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:'2',children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-1606//2020-09-12/2020-09-24/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-1606//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
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Διαμονή αντάξια του ονόματός του, προσφέρει το Sivota Diamond στα Σύβοτα. Αφού διασχίσετε 
το γραφικό λιμανάκι του οικισμού και πηγαίνοντας στη φημισμένη παραλία Μπέλλα Βράκα, σας 
υποδέχεται το νεόκτιστο Sivota Diamond Spa Resort. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των 
θαλάσσιων σπορ, ενώ τα γραφικά νησάκια που περικλείουν τον κόλπο των Συβότων συμπληρώνουν 
την εξωτική εικόνα της περιοχής, θυμίζοντας τα νορβηγικά φιόρδ. Οι παραλίες που βρίσκονται στη 
γύρω περιοχή, φημίζονται για τα κρυστάλλινα νερά τους. Κατεβαίνοντας στον κόλπο της Μπέλλα 
Βράκα, μπορείτε να βουτήξετε με θέα το νησί Μουρτέμενο, στα πεντακάθαρα νερά της.

στην  "Καρα ϊβ ική  της  Ελλάδας"

ΣΎΒΟΤΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

SIVOTA DIAMOND 5*

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Τα καταγάλανα και κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, η αμφιθεατρική αρχιτεκτονική και η ζεστή φιλοξενία δημιουργούν 
μία μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. Στο Sivota Diamond Spa Resort, o φιλοξενούμενος είναι στο επίκεντρο της 
εξυπηρέτησης. Επιλέγοντας ανάμεσα σε 82 δωμάτια και σουίτες γίνεται αποδέκτης μοναδικής άνεσης και χαλάρωσης 
συνδυάζοντας υψηλά standards υπηρεσιών. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια στο ξενοδοχείο περιλαμβάνουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, DVD player και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Το κατάλυμα προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εποχική εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, μπαρ, 
κοινόχρηστο lounge και κήπο. Παρέχονται επίσης 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία δωματίου και υπηρεσία συναλλάγματος. 
Διαθέτει χαμάμ, παιδική χαρά, πινγκ-πονγκ. Υπάρχει και υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων και αυτοκινήτων.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ιωάννινα

Σύβοτα

Παραμυθιά

Αχέροντας

Πρέβεζα

Νικόπολη

Ζάλογγο

Πάργα

Νησί

Μουσείο Βρέλλη

Καλπάκι

Κόνιτσα

Μέτσοβο

Μονοδένδρι

Χαράδρα Βίκου

Αρίστη

Αρχαία Κασσώπη

ΔΕΙΤΕ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ, ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ:
• Πάργα • Σύβοτα • Αχέροντας • Ζάλογγο  • Αρχαία 
Κασσώπη • Πρέβεζα • Νικόπολη • Μουσείο Βρέλλη 

• Ιωάννινα • Νησί •Μέτσοβο

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

SIVOTA DIAMOND 5* 1 - 30/9

Δίκλινο Executive θέα θάλασσα 145

3ο άτομο 55

3ο άτομο 5 ως 11 ετών 15
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* 4ο άτομο ως 12 ετών: Μόνο σε Loft Suite.  
Επιβάρυνση για ULTRA ALL INCLUSIVE ανά νύχτα: Ενήλικας € 40, Παιδί ως 12 ετών: € 20.
SSV: Πλευρική θέα θάλασσα   
Sharing Pool: Μοιραζόμενη πισίνα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

PORTES LITHOS 5* LUX 03/9 - 20/9 21/9 - 4/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 4 4
Δίκλινο SSV 190 129
Δίκλινο Sharing Pool 227 155
Δίκλινο Sea Front 227 155
Δίκλινο Loft Suite SSV 246 168
Δίκλινο Loft Suite Sea Front 296 201
3ο άτομο σε Loft Suite + 35% + 35%
3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 12 ετών * + 25% + 25%
Μονόκλινο SSV 142 90

PORTES LITHOS 5* LUX
Βουτιές στην πανέμορφη Χαλκιδική!!

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ / ΝΕΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑ 

Το Portes Lithos Luxury Resort βρίσκεται στη Νέα Ποτίδαια, σε απόσταση 2,2χλμ. από την Παραλία 
της Νέας Ποτίδαιας. Προσφέρει εστιατόριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, εποχική εξωτερική 
πισίνα και γυμναστήριο.
 Διαθέτει επίσης δωρεάν WiFi, μπαρ και κήπο. Παρέχονται 24ωρη ρεσεψιόν και υπηρεσίες δωματίου και 
συναλλάγματος.  Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι κλιματιζόμενα και περιλαμβάνουν δορυφορική 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, βραστήρα, επιφάνεια εργασίας, ντουλάπα και ιδιωτικό μπάνιο με ντους 
και στεγνωτήρα μαλλιών.
Οι επισκέπτες του Portes Lithos Luxury Resort μπορούν να απολαύσουν μπουφέ πρωινού ή αμερικανικό 
πρωινό. Το κατάλυμα έχει σάουνα και παιδική χαρά. Στο Portes Lithos Luxury Resort μπορείτε να 
παίξετε πινγκ-πονγκ και βελάκια, ενώ υπάρχει και υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων και αυτοκινήτων.
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στα 57χλμ. από το ξενοδοχείο.

ΓΕΝΙΚΑ
· Κλιματισμός · Καταστήματα (στις εγκαταστάσεις) · Θέρμανση · Ενοικίαση αυτοκινήτου · Ανελκυστήρας · Οικογενειακά δωμάτια 
· Κομμωτήριο / Σαλόνι ομορφιάς · Δωμάτια / εγκαταστάσεις για ΑμεΑ · Δωμάτια για μη καπνίζοντες · Υπηρεσία δωματίου · 
Κλιματισμός ·  Θυρίδα ασφαλείας · Δάπεδο με πλακάκια / μάρμαρο · Κουνουπιέρα · Θέρμανση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
·  Ζωντανή μουσική/παράσταση · Παραλία ·  Νυχτερινή διασκέδαση · Κλαμπ παιδιών · Παροχές θαλάσσιων σπορ (στις 
εγκαταστάσεις) Επιπλέον χρέωση · Προσωπικό ψυχαγωγίας · Ιππασία Εκτός καταλύματοςΕπιπλέον χρέωση · Κατάδυση Εκτός 
καταλύματοςΕπιπλέον χρέωση · Ενοικίαση ποδηλάτων (επιπλέον χρέωση) · Βελάκια · Πινγκ-πονγκ · Μπιλιάρδο · Παιδική 
χαρά · Αίθουσα παιχνιδιών

Πολύγυρος

Αρναία

Άλσος
Αριστοτέλους

Ουρανούπολη

Σιθωνία

Παραλία 
Καβουρότρυπες

Κασσάνδρα

Άφυτος

Νέα Ποτίδαια 

Γερακινή

ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ! 
• Νέα Ποτίδαια • Γερακινή • Κασσάνδρα • Άφυτος 

• Σιθωνία • Πολύγυρος • Αρναία • Άλσος Αριστοτέλους 
• Ουρανούπολη • Παραλία Καβουρότρυπες

ΝΕΌΚΤΙΣΤΌ 2020

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ATHENA PALLAS 5* 1 - 12/9 13 – 26/9

Έλάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο (max 2) 135 104

Δίκλινο Superior 172 133

Δίκλινο Family Suite 207 164

Δίκλινο Armonia Suite 235 185

3ο άτομο * + 35% + 35%

3ο άτομο ως 11 ετών * Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 11 ετών Superior + 25% + 25%

4ο άτομο ως 5 ετών Suite Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο 6 ως 11 ετών Family + 25% + 25%

4ο άτομο 6 ως 11 ετών Armonia Δωρεάν Δωρεάν

5ο άτομο ως 11 ετών Family + 10% + 10%

Μονόκλινο 131 94

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Δωμάτια 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.

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, μπιλιάρδο, Cinema, ενοικιάσεις 
σκαφών, αυτοκινήτων, Mountain Bikes, κ.α.

* 3ο άτομο χωράει στις κατηγορίες Superior, Family Suite και Armonia Suite. 
   Τα Standard είναι μόνο δίκλινα.

Πολύγυρος

Αρναία

Άλσος
Αριστοτέλους

Ουρανούπολη

Σιθωνία

Κασσάνδρα

Παλιούρι

Χρουσό

Άφυτος

Καλλιθέα (Ιερό
Άμμωνος Διός)

Ιαματικά Λουτρά
Αγίας Παρασκευής

Παραλία 
Καβουρότρυπες

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ! 
• Σιθωνία • Ουρανούπολη •Άλσος Αριστοτέλοτς •Αρναία • Πολύγυρος 

• Άφυτος • Καλλιθέα (ιερό Άμμωνος Διός) • Κασσάνδρα • Ιαματικά 
Λουτρά Αγίας Παρασκευής • Χρουσό • Παλιούρι • Καβουρότρυπες

ATHENA PALLAS 5*
Ονειρεμένες βουτιές κάτω από τα πεύκα

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΙΘΩΝΙΑ (ΕΛΙΑ)

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!

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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AIOLIDES HOTEL 4*

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΣΤH ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Καλύβια

Καρδίτσα
Μαντάνια
Κερασιάς

Λίμνη
Πλαστήρα

Φράγμα

Πλαζ
Λαμπερού

Σπήλαιο
Καϊμακιά

Φρούριο Φαναρίου

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ / ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΙ ΧΏΡΟΙ:
• Φρούριο Φαναρίου • Μαντάνια Κερασιάς 

• Καρδίτσα • Καλύβια •Λίμνη Πλαστήρα • Φράγμα 
• Πλαζ Λαμπερού • Σπήλαιο Καϊμακιά

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα το πετρόχτιστο Αιολίδες 
σας υποδέχεται στο κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας σε 
υψόμετρο 800 μέτρων με θέα την λίμνη Πλαστήρα και τα 
Αγραφιώτικα βουνά. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού δίπλα 
στα εστιατόρια, τα καφέ της περιοχής και σε μικρή απόσταση 
από τα κέντρα δραστηριοτήτων.

Ο ρομαντισμός συντροφεύει τα ευρύχωρα δωμάτια, με την 
πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν σε όλους τους χώρους με 
τους χρωματισμούς και τη διακόσμηση να διαφοροποιούνται 
σε κάθε δωμάτιο. Επιλέξτε την κατηγορία του δωματίου που 
επιθυμείτε! Χαλαρώστε στην πλακόστρωτη βεράντα του 
Café Βar Restaurant ή στον κήπο δίπλα στην πισίνα για να 
απολαύσετε τον καφέ, το γεύμα ή το ποτό σας με θέα τη λίμνη 
Πλαστήρα.

Ονειρευτείτε την γαμήλια δεξίωση σας ή την βάφτιση του 
παιδιού σας και εμπιστευτείτε τις Αιολίδες την υλοποίηση 
του ονείρου σας. Απολαύστε κοντά μας τα χρώματα και τους 
ήχους της φύσης!

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο Αιολίδες σας υποδέχεται στο κεντρικό χωριό Καλύβια 
Πεζούλας, στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα. Ευρύχωρα κλιματιζόμενα 
δωμάτια, με ιδιωτικό ανατολικό μπαλκόνι, βραστήρα και προϊόντα καφέ, 
χρηματοκιβώτιο, TV Lcd 32’, ζυγαριά, ψυγειάκι και στο μπάνιο ντουζ με στήλη 
υδρομασάζ και προϊόντα περιποίησης.
Επιλέξετε τον καφέ, το γλυκό , το σνακ ή το γεύμα, το ποτό ή το coctail  που 
επιθυμείτε από τον ala cart κατάλογου του café bar restaurant και θα σας 
σερβίρουμε στην πλακόστρωτη βεράντα μας ή δίπλα στην πισίνα. Η rustic 
διακόσμηση του ξενοδοχείου σε συνδυασμό με την προσεγμένη εξυπηρέτηση 
μας θα κάνουν τη διαμονή σας στις Αιολίδες αξέχαστη.

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Café Bar Restaurant , πιστοποιημένο Ελληνικό πρωινό, αίθουσα δεξιώσεων 
& συνεδρίων, lobby & business Center, γυμναστήριο, γήπεδο 5 x 5, εξωτερική 
πισίνα υπερχείλισης & pool bar, πωλητήριο ειδών δώρων & αναμνηστικών , 
δωρεάν WiFi και δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΙΝΟ

AIOLIDES HOTEL 4* 1 - 24/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 4

Δίκλινο Comfort 67 61

Δίκλινο Superior 78 71

3ο άτομο 16 16

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών 
σε Comfort 16 16

Premium Studio *  110 104

* Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.
 Ημερομηνίες που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα: 04 – 05/9 και 24 – 25/9

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 
στις 4 διανυκτερεύσεις, ΔΩΡΟ ακόμα μία (η 5η), με πρωινό.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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BOMO OLYMPUS 
GRAND 4*

ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE
ΣΤHΝ ΛΈΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΠΙΈΡΙΑΣ

Βεργίνα

Παναγία Σουμελά

Βέροια

Όλυμπος

Λιτόχωρο

Μονή
Αγ. Διονυσίου

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ / ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΙ ΧΏΡΟΙ:
• Όλυμπος • Λιτόχωρο • Μονή Αγ. Διονυσίου 

• Παναγία Σουμελά •Βεργίνα • Βέροια
• Eνετικό κάστρο Πλαταμώνα

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.



35

Το Bomo Olympus Grand Resort βρίσκεται στην οργανωμένη 
όμορφη παραλία της Λεπτοκαρυάς, προσφέροντας μοντέρνα 
μπανγκαλόου και δωμάτια με πολλές δραστηριότητες 
αναψυχής, όπως θαλάσσια σπορ.

Το κατάλυμα είναι σε μια γραφική τοποθεσία στους πρόποδες 
του Ολύμπου και έχει θέα στη θάλασσα. 

Τα ευρύχωρα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε απαλούς τόνους και εξοπλισμένα με σύγχρονες 
ανέσεις, ενώ περιλαμβάνουν και ευρύχωρο ιδιωτικό μπαλκόνι. Καθημερινά σερβίρεται πλούσιος 
μπουφές πρωινού. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον πρωινό καφέ τους, θαυμάζοντας 
την όμορφη θέα στη θάλασσα ή τους κήπους. 

Αποτελείται από ένα κεντρικό 5όροφο κτίριο και διώροφα μπανγκαλόου. Μπορείτε να 
χαλαρώσετε σε μια από τις 2 εξωτερικές πισίνες.

Τόσο στην παραλία όσο και στην πισίνα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες.

ULTRA ALL INCLUSIVE ΠΑΡΟΧΕΣ:

Γεύματα: • Πρωινό σε μπουφέ 06:45 - 10:15, διεθνή και μεσογειακή κουζίνα. • Γεύμα 12:30 - 
15:00 σε μπουφέ, διεθνή και μεσογειακή κουζίνα. • Δείπνο 18:30 - 21:30 σε μπουφέ, διεθνή 
και μεσογειακή κουζίνα. • Εβδομαδιαίες θεματικές βραδιές (π.χ. Ιταλική βραδιά ή ελληνική 
βραδιά) • Σνακ από τις 10:00 έως τις 18:00 • Μενού για χορτοφάγους και διαβητικούς (κατόπιν 
αιτήματος)
 Οι μπουφέδες θα διατηρηθούν. Θα εισαχθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να 
ακολουθούνται τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους υπαλλήλους. Οι ώρες λειτουργίας 
του πρωινού, του μεσημεριανού και του δείπνου παρατείνονται λόγω της μειωμένης 
χωρητικότητας των εστιατορίων. Η απολύμανση των χεριών θα είναι υποχρεωτική κατά την 
είσοδο και την έξοδο.

Ποτά: • Main Bar 17:00 - 01:00 (17:00 - 23:00 για το Ultra All Inclusive, 23:00 - 01:00 με 
χρέωση) • Pool Bar 09:00 - 18:00 • Beach Bar Ultra All Inclusive 10:00 - 19:00 • Απεριόριστη 
κατανάλωση ποικιλίας καφέ, τσάι, αναψυκτικά, γάλα, σοκολάτα, χυμούς, σόδα • Ποικίλα διεθνή 
εμπορικά οινοπνευματώδη ποτά, (ουίσκι, τζιν, τεκίλα, ρούμι) • Εθνικό: ούζο, ποτά, μπράντυ, 
κρασί από το βαρέλι, βαρελίσια μπύρα

Στα δωμάτια: • Ένα μπουκάλι νερό κατά την άφιξη • παροχές για καφέ και τσάι

Στην παραλία: • Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία • Πετσέτες παραλίας 
(με προκαταβολή). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες διατίθενται 
βάσει διαθεσιμότητας. Η απόσταση ασφαλείας πρέπει να τηρείται.

Άλλες υπηρεσίες: • Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο • Δωρεάν χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιο

Οι υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες για την φετινή περίοδο: πρόγραμμα ψυχαγωγίας, 
αθλητισμός, γυμναστήριο, παραστάσεις ζωντανής σκηνής, παραστάσεις κινουμένων σχεδίων, 
μίνι κλαμπ και παιδική χαρά.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ULTRA ALL INCLUSIVE

BOMO OLYMPUS GRAND 4* 21/07-12/09 13/09-31/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2
Δίκλινο Οlympus View 110 84
Tρίκλινο Οlympus View* 148 113
Family  Bungalow (2ενηλ+2 παιδιά έως 12 ετών) 155 122
Δίκλινο Bungalow Olympus View/GV 100 80
Τρίκλινο Bungalow Olympus View/GV* 135 108
Δίκλινο Κεντρικό κτίριο SV 120 93
Τρίκλινο Κεντρικό κτίριο SV* 162 105
Δίκλινο SSV 115 88
Tρίκλινο SSV* 155 120
3ο άτομο ως 12 ετών** Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο Olympus View/GV 115 70

* 3ο άτομο ενήλικος σε πρόσθετη κλίνη 
** 3ο άτομο παιδί εως 12 ετών δωρεάν σε όλους τους τύπους δωματίων
GV: θέα βουνό / κήπος
SV: θέα θάλασσα
SSV: πλευρική 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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ (SET MENU)

LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA 4* 13/9 - 21/9 1/9 - 12/9

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 3 3

Δίκλινο Classic 82 93

Δίκλινο Superior θέα Όλυμπος 88 99

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 94 105

Family 1 χώρου 117 129

Jacuzzi Suite 176 199

V.I.P. Villa with private pool 199 234

3ο άτομο 20 20

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών 20 20

LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA 4*
Ένα εναλλακτικό καλοκαίρι: Ήρθε η στιγμή να ανέβεις στον Όλυμπο ...

ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΎ, ΠΙΕΡΙΑ

Το Boutique - Design ξενοδοχείο Litohoro Olympus Resort Villas & Spa 4* 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 suites, μέχρι και VIP βίλες με τζάκι, Jacuzzi και ιδιωτική πισίνα!

Το κέντρο Aphrodite Spa εμπνευσμένο από τη θεά της ομορφιάς Αφροδίτη, προσφέρει προγράμματα 

για ανανέωση σε συνδυασμό με μία επιλογή από τις καλύτερες θεραπείες ομορφιάς και εκγύμνασης. 

Ο συνδυασμός της ατμόσφαιρας του Aphrodite Spa, των 2 prive χώρων με εσωτερικές θερμαινόμενες 

πισίνες με jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και επιπλέον το γυμναστήριο και οι δύο prive χώροι μασάζ με ένα 

πλήρες μενού εξωτικών μασάζ και θεραπειών ομορφιάς, αναδεικνύουν μία αίσθηση χαλάρωσης και 

ανανέωσης. Λόγω της τοποθεσίας του υπάρχουν και αρκετές δραστηριότητες στις γύρω περιοχές όπου 

μπορείτε να απολαύσετε. Ραφτινγκ, καταδύσεις, πεζοπορία είναι μερικές μόνο από αυτές.Βεργίνα

Παναγία Σουμελά

Βέροια

Όλυμπος

Λιτόχωρο

Μονή
Αγ. Διονυσίου

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ / ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΙ ΧΏΡΟΙ:
• Όλυμπος • Λιτόχωρο • Μονή Αγ. Διονυσίου 

• Παναγία Σουμελά •Βεργίνα • Βέροια
• Eνετικό κάστρο Πλαταμώνα

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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• Το πρωινό σερβίρεται σε μπουφέ. 
• Στην ημιδιατροφή το γεύμα προσφέρεται σε βραδινό μπουφέ και 
 στην πλήρη διατροφή το μεσημεριανό είναι σερβιριζόμενο. 
• Το δωρεάν κρασί στα γεύματα  είναι μισό λίτρο ανά 2 άτομα. 
• Στα παιδιά θα παρέχεται δωρεάν συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι στα γεύματα. 
• Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 10€ ο ενήλικας ημερησίως (τα παιδιά δωρεάν έως 12 ετών). 
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες  στην πισίνα και τη παραλία.

Σε μια πανέμορφη τοποθεσία, ανάμεσα σε ελαιώνες και πλούσια βλάστηση, 
μέσα στα όρια του παραθαλάσσιου Πηλιορείτικου χωριού Χόρτο και με 
εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο βρίσκεται το LEDA  VILLAGE RESORT, 
ένα συγκρότημα παραδοσιακών διαμερισμάτων και βιλλών που αποτελεί το 
ιδανικό μέρος για αξέχαστες διακοπές. 
Το συγκρότημα LEDA  απλώνεται σε μια έκταση 30 στρεμμάτων σε μια ήσυχη 
και υπήνεμη παραλία. Όλα τα κτήρια του αναπτύσσονται αμφιθεατρικά μέσα 
στο πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, ανάμεσα στους ελαιώνες και την πλούσια 
βλάστηση, έτσι ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει από όποιο σημείο κι αν 
βρίσκεται την μαγευτική θέα στον Παγασητικό κόλπο. 
Χτισμένα σε πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και διακοσμημένα με ζωγραφιές 
λαϊκής τέχνης και φεγγίτες με πολύχρωμα βιτρό, τα κτήρια του LEDA VILLAGE 
RESORT έχουν το δικό τους χαρακτήρα. Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους τύπους διαμονής όπως δωμάτια, studios, 
διαμερίσματα και βίλλες με ιδιωτικές πισίνες

LEDA VILLAGE RESORT ΧΟΡΤΟ, ΠΗΛΙΟ

Τιμή ανά δωμάτιο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

LEDA VILLAGE RESORT 1 - 12/09

Έλάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 5

Δίκλινο δωμάτιο 78

Studio 89

Διαμέρισμα 2 χώρων 98

3o άτομο ενήλικας 25

1ο & 2ο παιδί έως 12 χρονών Δωρεάν
Οι τιμές στο κάθε δωμάτιο ισχύουν για 2 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών ή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά 
έως 12 ετών.

Μόλις 150μ. μακριά από την αμμώδη παραλία Καραβοστάσι στην Πέρδικα, το Hotel Elina 
διαθέτει πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα και σνακ μπαρ μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο. Tα 
κλιματιζόμενα καταλύματα περιλαμβάνουν δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι με θέα στο Ιόνιο 
Πέλαγος, την πισίνα ή τον κήπο.

Τα φωτεινά και ευάερα δωμάτια του Εlina είναι διακοσμημένα με ξύλινα έπιπλα και γήινα 
χρώματα. Κάθε μονάδα διαθέτει δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο. Το 
ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει ντους και στεγνωτήρα μαλλιών.

Το Ξενοδοχείο ELINA προσφέρει στους καλεσμένους κάθε άνεση και διασκέδαση για 
διακοπές χαρούμενες και ξέγνοιαστες. Στην παραλία και στην πισίνα, μπορεί κανείς να 
χρησιμοποιήσει δωρεάν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Μπορείτε επίσης να γευθείτε μία 
κουζίνα πλούσια σε πιάτα μεσογειακών γεύσεων αλλά και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
κατά την διάρκεια της ημέρας ή τις βραδινές ώρες. Επίσης οργανώνονται εκδρομές για να 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ELINA HOTEL 3* 14/09 - 30/09 03/09 - 13/09

Έλάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 4 4

Δίκλινο 70 80

Τρίκλινο 80 90

Τετράκλινο με κουκέτα ή καναπέ 90 100

Δίχωρο (μέγιστος αριθ. 5 άτομα) 100 110

ELINA HOTEL 3* ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία.

γνωρίσετε τις γύρω περιοχές, όπως τα Ιωάννινα, την Δωδώνη, τη Νικόπολη, τα Μετέωρα, 
τους Παξούς και την Κέρκυρα.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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ELEA BEACH 4*

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΔΑΣΣΙΑ, ΚΈΡΚΥΡΑΣ

Δασσιά

Περίθεια

ΚασσιόπηΣιδάρι

Κέρκυρα

Παλαιοκαστρίτσα

Αχίλλειο

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 
Δείτε τον χάρτη και σχεδιάστε

τις επόμενες αποδράσεις:

• Δασσιά • Κέρκυρα • Αχίλλειο 
• Παλαιοκαστρίτσα • Σιδάρι • Κασσιόπη

• Περίθεια

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.



39

Το Elea Beach Hotel 4*, πλήρως ανακαινισμένο το 2017 σας 
περιμένει στην υπέροχη Δασσιά, μόνο 12 χλμ βόρεια από την 
πόλη της Κέρκυρας. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία 
και o εξωτερικός του χώρος, ένας μεγάλος παλιός ελαιώνας, 
είναι διαμορφωμένος με ολάνθιστους κήπους. Μαγαζιά και 
εστιατόρια απέχουν μόνο 100μ από το ξενοδοχείο ενώ η 
πόλη της Κέρκυρας είναι προσβάσιμη και με τακτική αστική 
συγκοινωνία

Κοντά στο κατάλυμα θα βρείτε δημοφιλή σημεία 
ενδιαφέροντος, όπως το Νέο Φρούριο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
και το Βυζαντινό Μουσείο. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι 
το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυρας, σε απόσταση 11χλμ. 
από το Elea Beach Hotel.

Το Elea Beach Hotel προσφέρει διάφορες εγκαταστάσεις 
ευεξίας. Μπορείτε να παίξετε πινγκ πονγκ, ενώ παρέχεται και 
υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
Διαθέτει 220 δωμάτια, όλα πλήρως ανακαινισμένα, με θέα στη θάλασσα ή 
στον ελαιώνα, με 2 έως 4 κρεβάτια και μπαλκόνι. Ορισμένα με δυνατότητα 
εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Όλα διαθέτουν: Κεντρική θέρμανση και ανεξάρτητη 
ρύθμιση κλιματισμού, παράθυρα με ηχομόνωση, δωρεάν WiFi, καλωδιακή/
δορυφορική τηλεόραση, στερεοφωνικό σύστημα, μίνι μπαρ-ψυγείο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, ανιχνευτές καπνού.

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
Εστιατόριο με διεθνή και τοπική κουζίνα, καφέ, σαλόνι με τηλεόραση, 
εσωτερικό & εξωτερικό μπαρ, σνακ μπαρ στην πισίνα, πισίνα θαλασσινού 
νερού & Jacuzzi, πισίνα γλυκού νερού & παιδική, Γυμναστήριο, miniclub,  
παιδική χαρά, υπηρεσία δωματίου, δυνατότητα φύλαξης παιδιών με χρέωση, 
κατάστημα με εφημερίδες/δώρα, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και στα 
δωμάτια, κομμωτήριο, υπηρεσίες μασάζ και περιποίησης (σώματος, προσώπου, 
νυχιών), γήπεδο τέννις στο γειτονικό ξενοδοχείο Nafsika (με προκράτηση).

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ELEA BEACH 4* 01/9 - 28/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3
Δίκλινο θέα βουνό 171
Δίκλινο θέα θάλασσα 194
Δίκλινο Family 218
3ο άτομο +35%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * +15%
Μονόκλινο θέα βουνό 137

* 4ο άτομο ως 12 ετών: Μόνο σε Family σε κουκέτα.          
Επιβάρυνση για All Inclusive ανά διανυκτέρευση: € 25 ο ενήλικος € 15 το 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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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WHITE OLIVE ELITE 5* LUX
Καλοκαίρι στο Φιόρο του Λεβάντε ...

ΖΑΚΎΝΘΟΣ - ΛΑΓΑΝΑΣ

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. Δημιουργημένο 
με σύγχρονα υλικά και τεχνοτροπία, υπόσχεται διαμονή υψηλού επιπέδου συνδυασμένη με 
εξαιρετικό πρόγραμμα All Inclusive

Παραλία Ναυάγιο

Γαλάζιες
Σπηλιές

Μαχαιράδο

Βασιλικός

Μπόχαλη

Ζάκυνθος

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 
• Γαλάζιες σπηλιές • Παραλία Ναυάγιο • Μπόχαλη

 • Ζάκυνθος • Μαχαιράδο •Βασιλικός

• 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
 Δείπνο 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.
• 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, χοτ-ντογκς, χάμπουργκερς, σάντουιτς, διάφορες πίτες, παγωτό.
• Υπάρχει δυνατότητα (με έγκαιρη ενημέρωση) για μενού vegetarian, gluten και lactose free.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

WHITE OLIVE ELITE 5* LUX 1/9 - 11/9 12/9 - 25/9 26/9 - 16/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2 2
Δίκλινο θέα εξωτερική 139 110 79
Δίκλινο θέα πισίνα 142 112 81
Δίκλινο Family θέα εξωτερική 147 116 85
Δίκλινο Family θέα πισίνα 149 119 87
3ο άτομο + 35% + 35% + 35%
4ο άτομο * + 30% + 30% + 30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * + 25% + 25% + 25%

WHITE OLIVE ELITE ALL INCLUSIVE

* 4ο άτομο ενήλικος ή παιδί: ΜΟΝΟ σε Family δωμάτιο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΏΡΕΑΝ ΝΥΧΤΕΣ 4=5 & 8=10

Μείνετε περισσότερο και κερδίστε (ισχύει σε όλες τις περιόδους!) 
Στις 4 διανυκτερεύσεις, ΔΏΡΟ ακόμα μία (η 5η), επίσης με ALL INCLUSIVE (4=5) 

Στις 8 διανυκτερεύσεις, ΔΏΡΟ ακόμα δύο (η 9η & 10η), επίσης με ALL INCLUSIVE (8=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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΪΝΟ 

PAXOS CLUB 4* 01/9 - 14/9 15 - 28/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο θέα κήπο (max2) * 136 113

Jr.Suite θέα κήπο (max3) * 167 140

Family Suite θέα κήπο (max4) * 212 143

* Συνολική τιμή μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα του δωματίου.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΩΡΈΑΝ ΝΥΧΤΑ 6=7 για όλη την θερινή περίοδο

στις 6 διανυκτερεύσεις, ΔΩΡΟ ακόμα μία (η 7η), επίσης με ΠΡΩΪΝΟ (6=7)

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

PAXOS CLUB 4*
Χαλαρώσετε με βουτιές σε ένα μοναδικό μέρος

ΠΑΞΟΙ, ΓΑΪΟΣ

Υπάρχουν πέντε τύποι δωματίων και σουιτών στο ξενοδοχείο, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις των ταξιδιωτών. Άνετοι χώροι, άψογη καθαριότητα, ανατομικά στρώματα, ιδιαίτερα χρώματα 

και ιδιωτικές βεράντες με εκπληκτική θέα στον κήπο. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν δίπλα στην 

εκπληκτική πισίνα με θαλασσινό νερό και στις ξαπλώστρες, με ένα κοκτέιλ από το μπαρ της πισίνας.

Και για μια αναζωογονητική εμπειρία, το ολοκαίνουργιο Spa προσφέρει την απόλυτη αίσθηση 

χαλάρωσης. 100% φυσικά προϊόντα, που συνδυάζονται τέλεια για να προσφέρουν εξαιρετικές θεραπείες 

σε ένα αξέχαστο ταξίδι των αισθήσεων.

Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, το Paxos Club Resort & SPA αποτελεί ένα μοναδικό μέρος για να 

χαλαρώσετε και να απολαύσετε εξαιρετική διαμονή στη φύση. 

Σε προνομιακή τοποθεσία κοντά στην πρωτεύουσα των Παξών, το Γάιο και το λιμάνι, το ξενοδοχείο 

εξασφαλίζει ομαλή πρόσβαση στα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

EXOTICA HOTEL & SPA 4* 1 -20/9
Έλάχιστη διαμονή νύχτες: 5
Δίκλινο Promo (έως 3 άτομα) 114
Δίκλινο Superior  (έως 3 άτομα) 125
Family room ιδ.πισίνα  (2-4 άτομα) 138
3ο άτομο ενήλικας +35%
4ο άτομο ενήλικας σε Family +30%
3o άτομο έως 11 ετών Δωρεάν
4 άτομο έως 5 ετών σε Family Δωρεάν
4o άτομο 6 - 11 ετών σε Family +15%
Μονόκλινο Promo 90
Μονόκλινο Superior  100

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

ALYKANAS BEACH HOTEL 3* 1-30/9

Έλάχιστη διαμονή νύχτες: 5

Δίκλινο Studio (έως 4 άτομα) 115

Δίκλινο Studio θέα θάλασσα (έως 3 άτομα) 120

Διαμέρισμα 2 χώρων  (έως 4 άτομα) 130

3ο άτομο ενήλικας +35%

4ο άτομο ενήλικας σε Studio ή Διαμέρισμα +30%

3o άτομο έως 11 ετών Δωρεάν

4 άτομο έως 5 ετών  Δωρεάν

4o άτομο 6 - 11 ετών σε Family +15%

Μονόκλινο Studio 93

Το ξενοδοχείο Exotica Hotel & Spa 4*είναι ξεχωριστό λόγω της ειδυλλιακής 
τοποθεσίας του στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Καλαμακίου, μια ατελείωτη 
χρυσή αμμώδης παραλία, που είναι διάσημη για τις επισκέψεις της χελώνας 
Carretta που γεννάει εκεί τα αυγά της. 

Ένα άλλο προνόμιο του να μείνετε στο Exotica Hotel & Spa είναι ότι το κέντρο 
του χωριού είναι μόλις μερικά λεπτά με τα πόδια.

Το κέντρο έλξης είναι η μεγάλη πισίνα που είναι περιτριγυρισμένη από 
ξαπλώστρες στη μια μεριά, ενώ στην άλλη βρίσκεται ένα Snack-bar, που είναι 
ανοιχτό όλη τη μέρα και σερβίρει πεντανόστιμο φαγητό και ποτά.

EXOTICA HOTEL & SPA 4* ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΖΑΚΎΝΘΟΣ

Το Alykanas Beach Hotel είναι ένα σύχρονο συγκρότημα με προσεγμένους 
καταπράσινους κήπους και άνετο χώρο στάθμευσης. Ο χώρος υποδοχής 
που λειτουργεί 24 ώρες τη μέρα, προσφέρει άνετο σαλόνι για χαλάρωση, 
τηλεόραση και υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Η μεγάλη πισίνα και το εξωτερικό μπαρ βρίσκονται ακριβώς πάνω στην 
παραλία προσφέροντας απίθανη θέα καθώς και ξαπλώστρες και ομπρέλες 
για να απολαύσετε ηλιοθεραπεία. Υπάρχει ακόμη ξεχωριστή παιδική πισίνα και 
υδρομασάζ (Jacuzzi), τουαλέτες και ντουζ. 

Μπροστά από την πισίνα υπάρχουν σκαλοπάτια που οδηγούν στην παραλία 
όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες με μικρή 
επιπλέον χρέωση.

ALYKANAS BEACH HOTEL 3* ΑΛΎΚΕΣ, ΖΑΚΎΝΘΟΣ

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Για διαμονή τον Σεπτέμβριο στις 5 διαν/σεις , Δώρο ακόμη δύο (η 6η και η 7η)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Για διαμονή τον Σεπτέμβριο στις 5 διαν/σεις , Δώρο ακόμη δύο (η 6η και η 7η)
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Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, σε απόσταση μόλις 3 χιλιόμετρων από το 
λιμάνι, βρίσκεται ένα πανέμορφο ξενοδοχείο με σύγχρονες ανακαινισμένες 
εγκαταστάσεις και ιδιαίτερο μεράκι στη φιλοξενία. Δίπλα σε δύο υπέροχες 
παραλίες, πάνω στην παραλία Κυπρί, θα χαλαρώσετε απολαμβάνοντας την 
εκπληκτική θέα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Τα 44 δωμάτια μας, όλα με θέα προς την θάλασσα, προσφέρουν άνετη και 
ξεκούραστη διαμονή με αξέχαστα ηλιοβασιλέματα. Το προσωπικό  γνωρίζει 
πως να σας προσφέρει με χαμόγελο την γνήσια ελληνική φιλοξενία. Το 
ξενοδοχείο Perrakis είναι ο ιδανικός προορισμός για διακοπές στην Άνδρο.

Χαλαρώστε στην πισίνα του Pool Bar με δροσιστικούς χυμούς και εκλεκτά 
κρασιά. Ατενίστε το ηλιοβασίλεμα στο Blue Bar Lounge μαζί με ένα ποτό ή 

Cocktail. Συμπληρώστε την εμφάνιση σας με ένα τέλειο μανικιούρ ή πεντικιούρ 
στο Sea Beauty.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΙΝΟ (Set menu)

PERRAKIS HOTEL 3* 7 - 26/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3

Δίκλινο standard pool floor θέα θάλασσα 95

Δίκλινο standard 3rd floor θέα θάλασσα 105

3ο άτομο σε Standard 20

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 120

Τρίκλινο Superior θέα θάλασσα 136

Τετράκλινο Superior θέα θάλασσα 155

Μονόκλινο Standard 75

PERRAKIS HOTEL 3* ΚΎΠΡΙ, ΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΣ:  KΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΟΝΩΝ.

NINEMIA SUITES 3* SUP ΤΗΝΟΣ - ΚΙΟΝΙΑ

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΣΠΑ με θέα το απέραντο γαλάζιο!

Το Ninemia suites είναι νεόκτιστο συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων. Αποτελείτε από 7 δίκλινα 
διαμερίσματα και 13 suites, διακοσμημένα σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική αλλά και με μοντέρνες 
πινελιές. 

Απέχει μόνο 100μ. από την χρυσή παραλία των Κιονίων, δίνοντας τη δυνατότητα στους  επισκέπτες του να μπορούν 
να απολαύσουν τη θέα στο Αιγαίο, τη φυσική ομορφιά της Τήνου και τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού σε 
εξαιρετικά κοντινή απόσταση.

Στο Ersi open air spa, ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο, εξερευνήστε τον παλμό της ευεξίας και μακροζωίας 
μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων, αφεθείτε σύγχρονες θεραπείες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της φύσης 
όπως το νερό, τη θερμότητα, τον αέρα μαζί με τοπικά προϊόντα και αιθέρια έλαια, τα οποία προσφέρει απλόχερα 
η γη της Τήνου κάτω από τη ζεστασιά του ξακουστού ηλιοβασιλέματος της.

από € 102

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/hotel/OT-PROP-A-458462//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EN,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:0,childrenAges:!(),quantity:1)))
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Dolphin Bay Smart All Inclusive Καλοκαίρι 2020:
• Πλήρη διατροφή καθημερινά από μπουφέ (Πρωινό, Γεύμα και Δείπνο)
• Δωρεάν κατανάλωση κατά την διάρκεια του γεύματος και του δείπνου, 
 αναψυκτικών από post mix, μπύρας draft, κρασί χύμα και νερό.
• Βραδιά BBQ κάθε Σάββατο στη θέση του δείπνου της ημέρας.
• Αθλητική και δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την παρουσία των γονέων 
 στο χώρο της πισίνας 10:30 - 13:30
• Λειτουργία παιδότοπου και παιδικής χαράς (με φύλαξη) σε ασφαλή υπαίθριο 
 χώρο 19:00 - 23:00
• Teenagers corner με Play station.
• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο μπαρ της πισίνας καθημερινά 10:00 έως 18:00
• Νεροτσοuλήθρα 18 μέτρων στη μεγάλη πισίνα
• Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη μικρή πισίνα
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα

Ημιδιατροφή με ποτά: 
Το πρόγραμμα ημιδιατροφή με ποτά (πρωϊνό και γεύμα ή δείπνο) περιέχει όλα τα ανωτέρω πλήν ενός φαγητού ανά ημέρα

Γαλλισάς

Φοινικιά
Άγιος

Δημήτριος

Χαλανδριανή

Κάμπος

Μέγας Γυαλός

Ποσειδωνία

Αμπέλα

Βίσσα
Βάρη

Αζόλιμνος

Επισκοπείο

Άνω Σύρος
Ερμούπολη

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ! 
• Επισκοπείο • Ερμούπολη • Άνω Σύρος • Άγιος Δημήτριος

• Φοινικιά • Χαλανδριανή • Κάμπος • Αζόλιμος • Βάρη 
• Ποσειδωνία • Βίσσα • Μέγας Γυαλός • Αμπέλα

DOLPHIN BAY 4*
Διακοπές στην αρχόντισα των Κυκλάδων!

ΣΎΡΟΣ - ΓΑΛΗΣΣΑΣ

Η πανέμορφη Σύρος! 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.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

από € 128

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-491//2020-09-12/2020-09-24/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
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Υποχρεωτικό τέλος για υπηρεσία Hotel Medical Health, 
με επιπλέον χρέωση 5€ ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση.

Σημαντική σημείωση: 
Το ποσό προκαταβολής για πραγματοποίηση κράτηση στο ξενοδοχείο Naxian Emerald είναι το 50%.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΙΝΟ

NAXIAN EMERALD HOTEL 4* 01 - 13/09

Έλάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3

Standard Δίκλινο θέα βουνό 58

Deluxe Δίκλινο 74

Superior Δίκλινο θέα πισίνα 66

Superior Τρίκλινο θέα πισίνα 
(2 ενήλικες + 1 παιδί έως 11 ετών) 66

Superior Τρίκλινο θέα πισίνα (3 ενήλικες) 82

Superior Τετράκλινο θέα πισίνα 
(2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 11 ετών) 82

Superior Τετράκλινο θέα πισίνα 
(3 ενήλικες + 1 παιδί έως 11 ετών) 82

Superior Τετράκλινο θέα πισίνα (4 ενήλικες) 100

NAXIAN EMERALD HOTEL 4*
Νάξος: Το νησί με τις βελούδινες παραλίες.....

ΣΤΕΛΙΔΑ, ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΝΑΞΟΣ

Το Hotel Naxian Emerald είναι ένα συγκρότημα από πολυτελείς βίλες και σουίτες που χτίστηκε 
το 2018 με μοναδικό κυκλαδίτικο στιλ και πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται περίπου στα 
700 μέτρα από την υπέροχη αμμώδη παραλία του Αγίου Προκοπίου και 2χλμ από  τη Χώρα της 
Νάξου. Προσφέρει ευρύχωρα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια για μια ευχάριστη και άνετη 
διαμονή.
Το ξενοδοχείο πρόσφατης κατασκευής διαθέτει 40 δωμάτια σε παραδοσιακό νησιώτικο στιλ, 
μοντέρνα επιπλωμένα, που διαθέτουν όλες τις ανέσεις: μπάνιο με ντουζιέρα, στεγνωτήρα 
μαλλιών, κλιματισμό, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, μίνι ψυγείο και δορυφορική 
τηλεόραση. Οι βίλες και οι σουίτες διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν 
τηλεόραση, κλιματισμό, ιδιωτική τουαλέτα, ιδιωτική πισίνα, βεράντα με θέα στη θάλασσα και 
υδρομασάζ. 
Οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν την ημέρα τους με αμερικανικό μπουφέ πρωινού που 
αποτελείται από φρέσκα βιολογικά προϊόντα. Ο σεφ και το αφοσιωμένο προσωπικό του 
ξενοδοχείου είναι πάντα στη διάθεσή σας για να ικανοποιήσουν όλες τις γαστρονομικές σας 
απαιτήσεις.
Το Wi-Fi διατίθεται δωρεάν σε ολόκληρο το ξενοδοχείο και στα δωμάτια. Μερικές από τις 
παροχές και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου είναι 24ώρη υποδοχή, δωρεάν μεταφορά από το 
λιμάνι, φύλαξη αποσκευών κα.

Φιλότι

ΑπείρανθοςΑγ. Προκόπιος
Γαλανάδο

Μελανές

Πυργάκι

Αγιάσσος
Παραλία Γλυφάδας Πάνερμος

Παραλία
Ψιλή Άμμος

Καλάντος

Μικρή
Βίγλα

Πλάκα

Ναός
Απόλλωνα

Νάξος

Μουτσούνα

Αζαλάς

Κόρωνος

Χίλια Βρύση

Απόλλωνας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 
• Αγ. Προκόπιος • Γαλανάδο • Πλάκα • Μικρή Βίγλα

• Πυργάκι • παραλία Γλυφάδας • Αγιάσος • Καλάντος
• Πάνερμος• παραλία Ψιλη Άμμος • Φιλότι • Απείρανθος

• Μουτσούνα •Αζαλάς •Κόρωνος •Χίλια Βρύση • Απόλλωνας

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Φιλότι

ΑπείρανθοςΑγ. Προκόπιος
Γαλανάδο

Μελανές

Πυργάκι

Αγιάσσος
Παραλία Γλυφάδας Πάνερμος

Παραλία
Ψιλή Άμμος

Καλάντος

Μικρή
Βίγλα

Πλάκα

Ναός
Απόλλωνα

Νάξος

Μουτσούνα

Αζαλάς

Κόρωνος

Χίλια Βρύση

Απόλλωνας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ! 
• Αγ. Προκόπιος • Γαλανάδο • Πλάκα • Μικρή Βίγλα

• Πυργάκι • παραλία Γλυφάδας • Αγιάσος • Καλάντος
• Πάνερμος• παραλία Ψιλη Άμμος • Φιλότι • Απείρανθος

• Μουτσούνα •Αζαλάς •Κόρωνος •Χίλια Βρύση • Απόλλωνας

Νάξος: διακοπές σε απόσταση αναπνοής από την παραλία με τους κέδρους!

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΝΑΞΟΣ

Το νεόκτιστο συγκρότημα Dolphin Kastraki Studios & Apartments βρίσκεται στα νοτιοδυτικά παράλια 

της Νάξου στο Καστράκι, ανάμεσα στη Μικρή Βίγλα και το Αλυκό. 

Απέχει 16χλμ. από τη Χώρα της Νάξου και 100μ. από την πανέμορφη παραλία Γλυφάδα, μια παραλία 

έκτασης 3χλμ. με κρυστάλλινα νερά και ατέλειωτη αμμουδιά. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια 

βρίσκονται πολλές ονομαστές παραδοσιακές ταβέρνες με παραδοσιακό φαγητό, τοπικές γεύσεις ή 

φρέσκο ψάρι καθώς και μίνι μάρκετ. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ήρεμες και 

ειδυλλιακές διακοπές δίπλα στη θάλασσα σε ένα ήσυχο και φυσικό περιβάλλον.

Το Dolphin Kastraki Studios & Apartments αποτελείται από τρία κτήρια τα οποία είναι χτισμένα 

σύμφωνα με την κυκλαδική αρχιτεκτονική και προσφέρει στους επισκέπτες του πολυτελή στούντιο, 

διαμερίσματα και σουίτες που μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 5 άτομα. Προσφέρουν ευρύχωρα 

δωμάτια με προσεγμένη διακόσμηση, όλα είναι πλήρως εξοπλισμένα, έχουν προσεγμένη διακόσμηση 

και είναι αυτόνομα. Το συγκρότημα επίσης διαθέτει πισίνα και παιδική πισίνα οι οποίες περιβάλλονται 

από ένα καταπράσινο κήπο, χώρο πρωινού, pool bar και όλες τις ανέσεις ώστε να σας προσφέρει μια 

ευχάριστη διαμονή.

DOLPHIN KASTRAKI STUDIOS

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

από € 128

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-117431//2020-09-12/2020-09-24/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
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Το αγαπημένο σε όλους Pappas Hotel, ανοίγει τις πύλες του να σας υποδεχθεί 
και το φετινό καλοκαίρι. Χτισμένο σ’ ένα μαγευτικό σημείο στις όχθες του 
Κορινθιακού Κόλπου.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Διαθέτει 84 δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση και βεράντα καθώς και 16 
bungalows εξοπλισμένα με κλιματισμό και ψυγείο, ιδανικά για να φιλοξενήσουν 
οικογένειες. Απολαύστε τον καφέ σας στο σαλόνι του ξενοδοχείου με θέα την 
θάλασσα, επίσης διαθέτει μπαρ, πισίνα και αίθουσα τηλεόρασης.

Για όσους επιθυμούν να κάνουν κοντινές αποδράσεις σας προτείνουμε, τα 
Τρίκαλα Κορινθίας, το Ξυλόκαστρο, την Στυμφαλία και για τους φίλους των 
τυχερών παιχνιδιών το Καζίνο του Λουτρακίου είναι σε απόσταση αναπνοής.

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.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
32 δωμάτια, έτοιμα να σας υποδεχτούν με νέα πρότυπα ποιότητας στο χώρο 
της ελληνικής φιλοξενίας. Όλα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλέφωνο, 
δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και έχουν θέα στη θάλασσα. Η παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική τους βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με το απέραντο γαλάζιο 
και τονίζεται από το λαμπερό φως του ήλιου.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΪΝΟ
(εκτός από 22-25/9)

KYTHEA RESORT 4* 1/9 – 1/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο SV Superior ή Upper Floor 85

3ο άτομο + 30%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν

Family SV (2+2) * 150

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

PAPPAS HOTEL 3* 1/9 – 20/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο θέα βουνό 86

Δίκλινο θέα θάλασσα ή Bglw 97

3ο άτομο θέα βουνό 30

3ο άτομο θέα θάλασσα ή Bglw 35

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν

4ο άτομο ως 6 ετών Δωρεάν

4ο άτομο 7 ως 12 ετών σε Bglw 13

Μονόκλινο θέα βουνό 60

Μονόκλινο θέα θάλασσα 67

KYTHEA RESORT 4* ΚΎΘΗΡΑ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

PAPPAS HOTEL 3* ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΛΟΎΤΡΑΚΙ 

ΚΥΘΗΡΑ: ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

* Συνολική τιμή για δύο ενήλικες και δύο παιδιά 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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ +15 € ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ
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Το Hotel Mediterranean, βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, στην αμμώδη 
παραλία κοντά στο Ενυδρείο και το Καζίνο, σε κοντινή απόσταση από την 
πόλη της Ρόδου και το Κάστρο των Ιπποτών. Παρέχεται Wi-Fi σε όλους τους 
χώρους.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 241 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες υψηλής αισθητικής, 
τα περισσότερα από τα οποία προσφέρουν υπέροχη θέα στην παραλία του 
Ενυδρείου και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν γύρω από την πισίνα γλυκού 
νερού ή να ασχοληθούν με τα θαλάσσια σπορ στην αμμώδη παραλία του 
Hotel Mediterranean. Οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 

περιλαμβάνουν αίθουσα χαρτοπαιξίας καθώς και αίθουσα με τηλεόραση 
και βίντεο.

Το Mediterranean απέχει μόλις 30 λεπτά οδικώς από το διεθνές αεροδρόμιο 
της Ρόδου και 5 λεπτά οδικώς από το λιμάνι της Ρόδου

Στην καρδιά του κόλπου της Ιαλυσσού, μόλις 5 λεπτά από τη Μεσαιωνική Πόλη 
της Ρόδου, το Rodos Palace αποτελεί το πιο επιβλητικό ξενοδοχείο και ορόσημο 
διακοπών πολυτελείας της Ρόδου. 
Εντυπωσιακή αρχιτεκτονική γραμμή και προσεγμένος σχεδιασμός εξαιρετικής 
πολυτέλειας, ελευθερίας και άνεσης χώρου, υπογράφουν την αισθητική του 
που συνδυάζει πολλαπλές επιλογές διαμονής με μια ολοκληρωμένη σειρά 
εγκαταστάσεων αναψυχής και διασκέδασης. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο 
μπορείτε να επιδοθείτε σε δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό 
γήπεδο 18 οπών και ιστιοπλοΐα. 

ΔΙΑΜΟΝΗ: Αποτελείται από 385 πολυτελή δωμάτια και Junior Σουίτες στον 
πλήρως ανακαινισμένο 20όροφο Πύργο, 180 δωμάτια υψηλής αισθητικής 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. 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 4 bars, 4 εξωτερικές πισίνες, μία κλειστή και μία παιδική, γυμναστήριο με 
σάουνα, χαμάμ και jacuzzi, 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 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

RODOS PALACE 5* 7 - 30/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο θέα θάλασσα 102

3ο άτομο + 35%

3ο άτομο ως 12 ετών + 25%

Μονόκλινο 84

Garden Suite (2χωρο) * 150

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

MEDITERRANEAN HOTEL 4* 01/9 - 30/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα 149

3ο άτομο + 35%

3ο άτομο ως 12 ετών + 25%

Μονόκλινο πλευρική θέα θάλασσα 118

RODOS PALACE 5* ΡΟΔΟΣ, ΙΞΙΑ

MEDITERRANEAN HOTEL 4* ΡΟΔΟΣ,  ΠΟΛΗ

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.

ΜΙΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, Η ΡΟΔΟΣ: ΤΟ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ 

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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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.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ: 
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. 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.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
Mπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ, ποδόσφαιρο, επιτραπέζιο παιχνίδι χόκεϊ, φλιπεράκια και ένας 
σταθμός με υπολογιστές (internet corner). 

LA MARQUISE LUXURY 
RESORT COMPLEX 5* DELUXE

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΤHΝ ΚΑΛΛΙΘΈΑ, ΡΟΔΟY

Καλλιθέα
ΙαλυσόςΚρεμαστή

Ιξία

Φαληράκι

Κολύμπια

Τσαμπίκα
Αρχάγγελος

Κάλαθος

Λίνδος
Θάρρι

Μονόλιθος

Κρητηνία

Αρχαία Κάμειρος Πεταλούδες

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ! 

• Φαληράκι • Ιαλυσός • Ιξία • Αρχαία Κάμειρος
• Πεταλούδες • Κολύμπια • Τσαμπίκα 

• Αρχάγγελος • Μονόλιθος • Θάρρι 
• Κάλαθος • Λινδος

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: 
Το πολυτελές ξενοδοχείο μας βρίσκεται 3 χλμ από ένα από τα πιο ζωντανά σημεία του 
νησιού, την περιοχή του Φαληρακίου, με τα πολυάριθμα θαλάσσια σπορ, τα μαγαζιά και 
την έντονη νυχτερινή ζωή, στο ήσυχο θέρετρο της Καλλιθέας, που ενδείκνυται για να 
χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε. Η πόλη της Ρόδου είναι μόλις 9 χλμ μακριά και το 
αεροδρόμιο (Διαγόρας) μόνο 20 λεπτά με το αυτοκίνητο (15 χλμ). Οι λάτρεις των υδάτινων 
πάρκων θα ενθουσιαστούν, αφού σε μόλις 200 μ. υπάρχει το δεύτερο μεγαλύτερο υδάτινο 
πάρκο της Ευρώπης!

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 
Τα 386 δωμάτια και σουίτες έχουν σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να προσφέρουν 
άφθονο χώρο, άνεση και ενισχυμένες υπηρεσίες.
Superior δωμάτια με θέα κήπο /πισίνα ή θάλασσα 30 τ.μ. (έως 3 άτομα), Junior suites με 
θέα πισίνα 46 τ.μ. (έως 3 ενήλικες), Family suites 46 τ.μ. (έως 4 ενήλικες & 1 παιδί), Luxury 
sutes 65 τ.μ. (έως 4 ενήλικες & 1 παιδί), Panoramic suites with private pool 70 τ.μ., (έως 4 
ενήλικες & 1 παιδί).

ΟΛΑ ΤΑ ΔΏΜΑΤΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ: 
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.

120.000 Τ.Μ. ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗΣ ΑΠΟΛΑΎΣΗΣ!
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... Δεν έχετε παρά να επιλέξετε για τις φετινές καλοκαιρινές σας διακοπές, την πραγματική εμπειρία διαμονής, στο La Marquise!

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

LA MARQUISE  5* DELUXE 16/9 - 30/9 1/9 - 15/9

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 5 5

Δίκλινο Superior θέα κήπος 155 198

Δίκλινο Superior θέα πισίνα 178 206

Δίκλινο Family Suite θέα πισίνα 214 260

3ο άτομο + 35% + 35%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών * + 25% + 25%

Μονόκλινο Superior θέα κήπος 152 178

* 4ο άτομο μόνο σε Family Suite.   
Επιβάρυνση για All Inclusive κατ'άτομο τη νύχτα: Ενήλικες € 32, Παιδιά ως 12 ετών € 16.

H ALDEMAR ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣ 
ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ...

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.

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Χανιά

Τάφοι
Βενιζέλων

Λίμνη
Κουρνά

Ρέθυμνο

Φαράγγι
Σαμαριάς

Ομαλός

Κολυμπάρι

Μονή
Αρκαδίου

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ! 
• Χανιά • Τάφοι Βενιζέλων • Κολυμπάρι • Ρέθυμνο

• Ομαλός • Λίμνη Κουρνά • Φαράγγι Σαμαριάς 
•Μονή Αρκαδίου

AVRA IMPERIAL
HOTEL 5*

 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ,  ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
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Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια!

Εκλεπτυσμένο. Κομψό. Γαλήνιο. Ανακαλύψτε το πολυτελές ξενοδοχείο που 
ανεβάζει σε άλλο επίπεδο την πολυτελή διαμονή στη δυτική Κρήτη, και ζήστε 
τη δική σας καλοκαιρινή ιστορία.

Συνδυάζοντας την απλότητα με την πολυτέλεια και την καινοτομία, το Avra   
Imperial Hotel είναι συνώνυμο των άριστων εγκαταστάσεων και της 
άψογης εξυπηρέτησης. Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τις εξαιρετικές 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν μια 
μοναδική αίσθηση φιλοξενίας για όλη την οικογένεια.

Παρέχοντας εξαιρετικές επιλογές για τη διαμονή, τη χαλάρωση, το καλό 
φαγητό και τη διασκέδασή σας, το Avra   Imperial αντιπροσωπεύει την ουσία των 
οικογενειακών διακοπών, και αποτελεί την ιδανική επιλογή για τα ζευγάρια 
που θέλουν να απολαύσουν όμορφες στιγμές μαζί.

Επιλέξτε ανάμεσα σε 287 άνετα δωμάτια και 41 σουίτες, 118 από τα οποία 
διαθέτουν ιδιωτικές ή μοιραζόμενες πισίνες, και αφεθείτε στην γοητεία του 
γαλήνιου περιβάλλοντος μινιμαλιστικής  κομψότητας και άνεσης, με πινελιές 
από εξαιρετικό μάρμαρο, ξύλο και φυσική πέτρα.

Απολαύστε τον ήλιο στη χρυσαφένια, βραβευμένη από την Ε.Ε., παραλία του 
Κολυμπαρίου, ή απολαύστε ένα δροσιστικό κοκτέιλ δίπλα στην κεντρική 
γυάλινη πισίνα· ενώ οι μικροί μας φίλοι μπορούν επίσης να απολαύσουν τη 
δική τους ιδιωτική, σκιερή πισίνα γλυκού νερού, που βρίσκεται δίπλα στον 
εξωτερικό χώρο για παιδιά.

Από τις παραδοσιακές γεύσεις της Κρήτης, ταξιδέψτε στις εκλεπτυσμένες 
γεύσεις της Ιταλίας και από εκεί στην εξωτική κουζίνα της Ανατολής 
πραγματοποιώντας ένα γαστρονομικό ταξίδι στα πέντε εστιατόρια που 
βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου.

Αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας στο αποκλειστικό APIVITA Spa του 
Avra   Imperial, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλά οργανωμένα spa στην 
ευρύτερη περιοχή των Χανίων και της Κρήτης, με συνολική επιφάνεια 1.900 τ.μ. 
και προσεκτικά επιλεγμένες θεραπείες και τεχνικές μασάζ. Και για όλους εσάς 
που θέλετε να μείνετε σε φόρμα ακόμη και κατά τις καλοκαιρινές διακοπές 
σας, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, καθώς και 
άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, μαζί με μια σειρά από δραστηριότητες που 
οργανώνονται σε καθημερινή βάση.

από € 188

Δείτε τιμές, 
διαθεσιμότητα & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-2387//2020-09-15/2020-09-21/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-2387//2020-09-12/2020-09-24/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/el/hotel/OT-PROP-A-2387//2020-09-12/2020-09-24/(lang:EL,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:'0',childrenAges:!(),quantity:1)))
https://bookings.manessistravel.gr/#/hotel/OT-PROP-A-2387//2020-07-20/2020-07-27/(lang:EN,nationality:96,onRequest:!t,rooms:!((adults:2,children:0,childrenAges:!(),quantity:1)))
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Χανιά

Τάφοι
Βενιζέλων

Λίμνη
Κουρνά

Ρέθυμνο

Φαράγγι
Σαμαριάς

Ομαλός
Μονή

Αρκαδίου

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ! 
• Χανιά • Τάφοι Βενιζέλων • Ρέθυμνο • Ομαλός 

• Λίμνη Κουρνά • Φαράγγι Σαμαριάς 
•Μονή Αρκαδίου

GALINI 
SEA VIEW 5*

 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΠΝΑ
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
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Το ξενοδοχείο για το 2020 θα είναι ADULTS ONLY. Θα δέχεται μόνο άτομα άνω των 16 ετών.
Επιβάρυνση για ALL INCLUSIVE κατ'άτομο τη νύχτα: € 12.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ ΣΤΑ ΔΈΙΠΝΑ

GALINI SEA VIEW 5* 1/9 - 30/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα 97

3ο άτομο 36

Μονόκλινο 67

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.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
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 bar-snack 
& pool bar, εξωτερική πισίνα 310τμ., πλήρως εξοπλισμένο γραφείο πρώτων 
βοηθειών, κομμωτήριο (με ραντεβού).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
Πλήρες γυμναστήριο και fitness center, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, ατμόλουτρο. 
Δραστηριότητες στην ακτή (με χρέωση): θαλάσσιο σκι, scuba diving, ιστιοπλοία, 
paragliding, τζετ σκι, αίθουσα παιχνιδιών με μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά και 
αίθουσα τηλεόρασης.

ADULTS 
ONLY 16+
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Το Aquila Elounda Village βρίσκεται σε μια ιδιωτική, αμμώδη παραλία με θέα 
στον κόλπο του Μιραμπέλλο και διαθέτει βραβευμένη κουζίνα, ένα σπα, ένα 
γήπεδο τένις και 5 εξωτερικές πισίνες. 

Προσφέρει καταλύματα με θέα στη θάλασσα και τον κήπο ή με ιδιωτική πισίνα, 
ανάμεσα σε καταπράσινους κήπους. Η ελληνική ταβέρνα Symposium διαθέτει 
γνήσιες ελληνικές και κρητικές σπεσιαλιτέ. Παρέχεται δωρεάν χρήση της 
σάουνας και του γυμναστηρίου, καθώς και δωρεάν ξαπλώστρες, ομπρέλες και 
ντους. Το σπα διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα και 6 αίθουσες περιποιήσεων, όπως 
καμπίνα χρωματοθεραπείας και σουίτες με αγιουβερδικές θεραπείες. 

Το Aquila Elounda Village απέχει 7 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο και μόλις 3χλμ. 
από το ψαροχώρι της Ελούντας. Το νησί της Σπιναλόγκα βρίσκεται απέναντι από 
την Ελούντα και έχει το περίφημο βενετσιάνικο φρούριο.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* 21/9 - 4/10 07 - 20/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2
Δίκλινο Bung. θέα κήπος 154 182
Δίκλινο KK θέα κήπος 163 191
Δίκλινο Bung. θέα θάλασσα 180 209
Δίκλινο Bung. θέα θάλ. Μοιρ. πισίνα 246 283
Δίκλινο Bung. θέα θάλ. Ιδιωτ. πισίνα 272 317
3ο άτομο άνω των 16 ετών + 25% + 25%
Μονόκλινο ΚΚ θέα κήπος 125 147

AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* LUX ΚΡΗΤΗ - ΕΛΟΎΝΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ: 
Καλάθι καλωσορίσματος με φρούτα, μία φιάλη κρασί

και εμφιαλωμένο νερό στο δωμάτιο την ημέρα της άφιξης.
Προσφορά πολυήμερης διαμονής:

Μείνετε για 10 διανυκτερεύσεις και πληρώστε μόνο τις 8.

ADULTS 
ONLY 16+

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΑΦΥΤΗ ΜΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ  ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ!

To ξενοδοχείο Istron Bay βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Κρήτης, 
13χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο και 880μ. από το χωριό Ίστρον, με τις περίφημες 
παραλίες, τα ταβερνάκια, τα καταστήματα, τα μπαρ. Σε απόσταση 3,5 χλμ. 
βρίσκεται και το γραφικό Καλό Χωριό.

Επίσης, το συγκρότημα απέχει 70χλμ. από το αεροδρόμιο και το λιμάνι του 
Ηρακλείου, 60 χλμ. από τη Σητεία και 22χλμ. από τη νοτιότερη πόλη της 
Ευρώπης, την Ιεράπετρα.

Η ουσιαστικά ιδιωτική παραλία του Istron Bay αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
προνόμιά του. Αποτελώντας τμήμα του μαγευτικού κόλπου του Μιραμπέλου 
στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, είναι φαρδιά και άνετη, με μήκος 600μ., άμμο και 
βότσαλα. Με δωρεάν ομπρέλλες, ξαπλώστρες αλλά και πετσέτες θαλάσσης.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ISTRON BAY 5* 1 - 18/9 19/9 - 14/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο θέα θάλασσα (max 2) 127 112

Δίκλινο Superior SSV (max 2+2) 146 123

3ο άτομο + 35% + 35%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών + 25% + 25%

Μονόκλινο 95 88

ISTRON BAY 5* ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΣΤΡΟΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 2017

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Το Aquila Rithymna Beach 5* περιβάλλεται από όμορφα διαμορφωμένους κήπους και 

περιλαμβάνει 4 πισίνες και 4 εστιατόρια, σε μια αμμώδη παραλία μήκους 500 μέτρων. Απέχει 

μόλις 10 λεπτά οδικώς, από την Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου και προσφέρει πολλές εγκαταστάσεις 

για παιδιά. Διαθέτει δωμάτια και μπάνγαλόου με κλασική διακόσμηση. Όλα τα δωμάτια είναι 

κλιματιζόμενα με θέα προς την θάλασσα ή τον κήπο και είναι εξοπλισμένα με δορυφορική 

τηλεόραση, μπουρνούζια και παντόφλες και διάφορες άλλες παροχές. 

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.  Έχει 4 γήπεδα tennis και ένα 

πολλαπλών χρήσεων. Υπάρχει γήπεδο τένις για παιδιά και παρέχονται μαθήματα τένις με extra 

χρέωση.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AQUILA RITHYMNA BEACH 5* LUX 1 - 20/9 21/9 - 4/10

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο θέα κήπος 140 118

Δίκλινο θέα θάλασσα 157 129

Δίκλινο Bung. θέα κήπος 175 142

3ο άτομο + 25% + 25%

3ο άτομο ως 14 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο θέα κήπος 108 92

Μονόκλινο θέα θάλασσα 127 105

Family θέα κήπος * 211 175

Family θέα θάλασσα * 252 202

* Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: 
Καλάθι καλωσορίσματος με φρούτα, μία φιάλη κρασί

και εμφιαλωμένο νερό στο δωμάτιο την ημέρα της άφιξης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΛΥΗΜΈΡΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 
Μείνετε για 10 διανυκτερεύσεις και πληρώστε μόνο τις 8.

Ρέθυμνο: Βενετσιάνικη γοητεία, Κρητική φιλοξενία

ΡΕΘΎΜΝΟ - ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

AQUILA RITHYMNA BEACH 5* LUX

Χανιά

Τάφοι
Βενιζέλων

Λίμνη
Κουρνά

Ρέθυμνο

Φαράγγι
Σαμαριάς

Ομαλός

Κολυμπάρι

Μονή
Αρκαδίου

ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ! 
• Χανιά • Τάφοι Βενιζέλων • Κολυμβάρι • Ρέθυμνο

• Ομαλός • Λίμνη Κουρνά • Φαράγγι Σαμαριάς 
•Μονή Αρκαδίου

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

KINETTA BEACH 4* 01/9 - 30/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο 119

3ο άτομο + 35%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών + 25%

Μονόκλινο 105

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
253 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, σε μικρά κτήρια & bungalows, και 3 σουίτες, θα φιλοξενήσουν τις πιο ωραίες 
στιγμές των διακοπών σας. Μέσα σε κήπους, που σας οδηγούν στην όμορφη παραλία! Τα δωμάτια μπορούν να 
φιλοξενήσουν 1 έως 4 άτομα - και είναι όλα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι ή βεράντα στους 
υπέροχους κήπους. 

ΠΑΡΟΧΕΣ: 
2 Εστιατόρια με Μεσογειακή και Διεθνή κουζίνα, με θέα τη θάλασσα και την πισίνα - Σαλόνι με τζάκι - Μπαρ - Αίθουσα 
Επιτραπέζιων Παιχνιδιών - Πισίνα - Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5 - Γήπεδο Μπάσκετ - Γήπεδο Τένις - Γήπεδο Βόλεϊ - και ένα 
νέο και πλήρως εξοπλισμένο Spa, με μεγάλη ποικιλία από Θεραπείες Σώματος & Προσώπου - Μασάζ & Γυμναστήριο. 
Απολαύστε τη Θερμαινόμενη Πισίνα και το Jacuzzi, αναζωογονηθείτε στο Χαμάμ και στη Σάουνα, ανακαλύψτε και 
χαρείτε κάποιες από τις πολλές θεραπείες που θα βρείτε στο Spa jet. 

KINETTA BEACH ALL INCLUSIVE
• Πλήρης διατροφή (πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό) από πλούσια μπουφέ. • Κατά την διάρκεια του γεύματος και 
του δείπνου προσφέρονται βαρελίσιο κρασί και νερό σε καράφες. • Ποτά, καφές, Snacks στο Snack Bar 10:30 - 
18:00, 10:30 - 18:00 αναψυκτικά από postmix, χυμός τύπου amita, καφές φίλτρου, τσάϊ, χαμομήλι. 11:30 - 18:00 
μπύρα ντραφτ, ούζο, βαρελίσιο κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο), τζήν, βότκα, ρούμι, κοκταίηλ ημέρας. 12:00 - 15:00 
Ελαφρύ γεύμα για όσους δεν επιθυμούν να φάνε στο εστιατόριο. 16:00 - 17:30 Απογευματινά σνάκ (κέϊκ, μπισκότα, 
φρούτα) • Κυρίως Bar 18:00 - 23:30 Αναψυκτικά από postmix, χυμοί τύπου amita, καφές φίλτρου, τσάϊ πράσινο 
και μαύρο. Μπύρα ντραφτ, ούζο, βαρελίσιο κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο), ουίσκι, τζήν, βότκα, ρούμι, λικέρ, κοκταίηλ 
ημέρας. • Pool Bar 10:30 - 18:00 Αναψυκτικά από postmix, μπύρα ντραφτ. • Beach Bar 10:00 - 18:00 Αναψυκτικά 
από postmix, μπύρα ντραφτ, καφές φίλτρου. • Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνες και παραλία • Διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες • Χρήση γυμναστηρίου • Δωρεάν wi-fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους

KINETTA BEACH 4* 
KINETTA διακοπές πάνω στο κύμα!

ΑΤΤΙΚΗ - ΚΙΝΕΤΤΑ

Το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa 4*, βρίσκεται μέσα σε πανέμορφους κήπους μόλις 
56 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Εδώ που συνηθίζουν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας (και οι 
γνωστοί τους από πιο μακριά), να αναζητούν και να απολαμβάνουν όμορφες διακοπές, σε ένα 
σικάτο περιβάλλον. Είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές, συνδυάζοντας υπηρεσίες για 
μικρούς και μεγάλους, χαλάρωση και παιχνίδι, διασκέδαση με πολλές επιλογές. 

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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Το Mitsis Galini Wellness Spa & Resort είναι χτισμένο σε νεοκλασικό στιλ και διαθέτει λιτούς και 
κομψούς χώρους για στιγμές χαλάρωσης. Επίσης περιλαμβάνει εξωτερική πισίνα γλυκού νερού με 
υδρομασάζ και ξεχωριστή πισίνα γλυκού νερού για παιδιά. Τα δωμάτια στο Mitsis Galini Wellness 
Spa & Resort παρέχουν σύγχρονες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα στη 
θάλασσα, στην πισίνα ή στην αυλή.

Το Galini Spa εκτείνεται σε περισσότερα από 3000μ² και προσφέρει πολλές περιποιήσεις υγείας και 
ομορφιάς, χαμάμ και υπηρεσίες μασάζ. Επίσης περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα υδροθεραπείας, πισίνα 
με ιαματικό νερό και υδρομασάζ.

Το ξενοδοχείο απέχει μόλις 90 λεπτά οδικώς από την Αθήνα. Παρέχεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Απολαυστ ικές  δ ιακοπές  σ το  Mi t s i s  Ga l in i

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΎΡΛΑ

MITSIS GALINI 5* 

ΔΙΑΜΟΝΗ: 
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 wifi, γιατρό. Ειδικά για τους μικρούς μας φίλους λειτουργεί παιδότοπος με 7ωρη καθημερινή, 
δημιουργική απασχόληση 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. Οι παροχές υπόκεινται στους περιορισμούς των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

MITSIS GALINI 5* 1 - 13/9 14/9 - 27/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 / 3 * 2

Δίκλινο Standard θέα κήπο 112 90

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 122 100

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 132 110

Δίκλινο Family 137 115

Δίκλινο Maisonette 142 120

3ο / 4ο άτομο ** 40 40

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών 30 30

Μονόκλινο θέα κήπος 78 63

Μονόκλινο θέα θάλασσα 88 73

* Ελάχιστη διαμονή κατά τα Σαββατοκύριακα 3 νύχτες. - 3o άτομο ή 4ο άτομο ως 12 ετών, χωράει σε όλους τους τύπους δωματίων.
** 4ο άτομο ενήλικο μόνο σε Family ή σε Mesonette.

Έπιβάρυνση για All Inclusive: 10 € ανά άτομο ανά διανυκτέρευση
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 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.Δ. 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 τον 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. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, 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 ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το 
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα 
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την 
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν 
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη 
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. 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 ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
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 (π.χ. 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, 
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 μόνον όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής 
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του 
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο
 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 στον συνοδό 
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το 
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν 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 την 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 τους 
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων 
ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η 
υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες 
πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα 
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία 
μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα 
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς 
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, 
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης 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 Οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε 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. Διευκρινίζεται 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 
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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.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω 
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η 
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη 
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. 
7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν 
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα 
των οργανωμένων ή 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΄-12.00΄ της 
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την 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 δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την 
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις 
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά 
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι 
διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για 
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 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, 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 έκδοση 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 βίζας 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 απ’ όπου 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.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση 
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και 
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε 
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει 
την είσοδο τους εντός της πτήσης 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 
να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον 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 της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
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 ακύρωσης 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. Επίσης, για την 
αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε 
στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο 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 τον 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 και εφόσον ο χρόνος 
πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, 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 ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και 
να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια 
της Αθήνας.




