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Αθήνα 23/06/2016 

 

Ανακοίνωση Νο. 83  

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε για τα μέλη του την διάθεση 

προνομιακού πακέτου καλοκαιρινών διακοπών σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό 

γραφείο ZORPIDIS TRAVEL. 

 Οι εν λόγω προσφορές έχουν αναρτηθεί στο site του Συλλόγου μας 

www.enas.net.gr και περιλαμβάνουν αρκετούς προορισμούς καλύπτοντας 

γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και με μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων. 

 Σημειώνεται ότι στις τιμές οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν μια 

επιπλέον έκπτωση 5% επί του τιμοκαταλόγου. 

  Επίσης ο Σύλλογός μας αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές δυσκολίες των 

καιρών αποφάσισε να επιδοτήσει το ποσό των 300 ευρώ ανά κράτηση.   

 Επίσης μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου παρέχεται έκπτωση 10% στα μέλη 

μας (και στα μέλη των οικογενειών τους) στις ήδη προνομιακές τιμές αεροπορικών 

και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων προς τους προορισμούς κράτησης.   

 Η διαδικασία των κρατήσεων λήγει αυστηρά στις 10 Ιουλίου, και οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 
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 1.Τηλεφωνική επικοινωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο για την κράτηση του 

πακέτου (να αναφέρετε ότι είστε μέλη του Συλλόγου ΕΝ.Α.Σ.) 

 2.Αποστολή με Φαξ στα γραφεία του Συλλόγου μας (Αθήνα 210-3240407, 

Θεσσαλονίκη 2310-544277) της αίτησης (βλ. σελίδα 3)  η οποία συμπληρώνεται μετά 

την ολοκλήρωση της κράτησης. 

 Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ταξιδιωτικό γραφείο ZORPIDIS TRAVEL είναι 

τα παρακάτω: 

 ΑΘΗΝΑ:  

Κολέγκα Γεωργία, Μητσόπουλος Παύλος τηλ. 210 -3250064 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 

Καραγεωργάκη Σοφία, Γερεμπακάνης Πασχάλης  τηλ.2310 -231168-70 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

 

 

Ευπόλιδος 8, 105 51 Αθήνα 

Τηλ.: 210-3245739, 3245679, 3240242, 3240086 

Fax.: 210-3240407 - Εσωτ. τηλ.: 84130, 84440, 84445 

Email: info@enas.net.gr 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ 

(Α.Μ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ) 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 

 

 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑ (και ηλικίες) 

 

 

 



THE 
HOTEL 
EDITION
Tουριστικός  οδηγός
 με τα καλυτερα 
ξενοδοχεία 
όλης της Ελλάδας! 

Αυτό το 
καλοκαίρι!

Κάνουμε 
τις διακοπές μας

ξεκούραστες, 
αξέχαστες

μοναδικές!!
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Tο Hotel Kanali βρίσκεται στο Κανάλι Πρεβέζης, 12 χιλιόμετρα από 
το κέντρο της Πόλης της Πρέβεζας, πάνω στην εθνική οδό Πρέβεζας 
- Ηγουμενίτσας, 16χλμ. από το αεροδρόμιο του Ακτίου και 200 μ. από 
την πεντακάθαρη θάλασσα του Ιονίου. Το ξενοδοχείο μας διαθέτει 
εύκολη πρόσβαση στην Πόλη της Πρέβεζας όπως και τους αξιόλογους 
αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους όπως αρχαία Νικόπολη, 
Κασσιώπη, Νεκρομαντείο του Αχέρωντα, Αρχαίο θέατρο Δωδώνης, 
Ζάλογγο.

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο στο 
παραδοσιακό Ηπειρώτικο στυλ.Το Hotel Kanali έγινε για όλους αυτούς 
που θέλουν να περάσουν ήσυχες και ξέγνοιαστες διακοπές. Δείπνα κάτω 
από τα άστρα, πρωτόγνωρες γεύσεις από Ελληνική και Διεθνή κουζίνα.

Μπροστά και σε απόσταση 200μ απλώνεται η πεντακάθαρη θάλασσα του 
Ιονίου που οι ακτές τις φτάνουν μέχρι την πόλη της Ηγουμενίτσας δίνοντας 
σας έτσι την δυνατότητα να επισκεφτείτε πολλές παραλίες μερικές από 
τις οποίες είναι: το Μονολίθι, του Καναλίου, της Καστροσυκιάς, της 
Λυγιάς, του Βράχου, της Πάργας και άλλες.
Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο στο 
παραδοσιακό Ηπειρώτικο στυλ. Τα 41 δωμάτια του ξενοδοχείου, 
διακοσμημένα έτσι ώστε να σας προσφέρουν μία ατμόσφαιρα ηρεμίας 
και γαλήνης, εγγυώνται την ευχάριστη διαμονή σας και την εξυπηρέτηση 
κάθε επιθυμίας σας.

Το ξενοδοχείο μας αποτελεί την ιδανική επιλογή για ήρεμες και 
ξεκούραστες διακοπές μακρυά από την ρουτίνα της καθημερινότητας. 
Ελπίζουμε η διαμονή σας να είναι μια ευχάριστη εμπειρία.

Kanali Beach 3*sup
Κανάλι - Πρέβεζα 1|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRΙENDLY

ΝΕΡΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ



ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ ( κρασί  και αναψυκτικό για κάθε παιδί ) 

5 διαν/σεις 7 δια/σεις

01/06-30/06 01/07-30/07 &

26/08-03/09 

31/07-25/08 01/06-30/06 01/07-30/07 &

26/08-03/09 

31/07-25/08

Δίκλινο δωμάτιο 285 335 375 380 465 520

3o  άτομο 180 205 230 235 275 305

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό * 585 695 775 815 970 1085

Μονόκλινο 380 440 465 470 540 610

*Οικογενειακό ( δίκλινο + κουκέτα ή τρίκλινο με προσθήκη κρεβατιού )

Κρατήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο και για 5 διαν/σεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

Το Hotel Kanali έγινε για όλους αυτούς που 
θέλουν να περάσουν ήσυχες και ξέγνοιαστες 
διακοπές. 

Δείπνα κάτω από τα άστρα, 
πρωτόγνωρες γεύσεις από 

Ελληνική και Διεθνή κουζίνα.



150 μέτρα από την ακτή Καραβοστάσι θα βρείτε το ξενοδοχείο Karavostasi 
Beach. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Κοινότητα Πέρδικα, ένα γραφικό χωριό, 
γνωστό για την φυσική του ομορφιά. Το ξενοδοχείο χτίστηκε το 1993 και η 
νεοκλασική του αρχιτεκτονική ταιριάζει απόλυτα στο φυσικό του περιβάλλον. 
Μια καταπράσινη έκταση περιβάλλει το ξενοδοχείο, και εξασφαλίζουμε να 
ανακαινίζονται και να φρεσκάρονται συνεχώς οι χώροι. 

Τα δωμάτια περικυκλώνουν την πισίνα και είναι εξοπλισμένα με a/c, ψυγείο, 
τηλεόραση, σεσουάρ, και τηλέφωνο με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδύκτιο. 
Το συγκρότημα επίσης περιλαμβάνει μπαρ, εστιατόριο, σαλόνι εσωτερικό και 
εξωτερικό, 24ωρη ρεσεψιόν, χώρο υποδοχής, wi-fi internet, mini market και 
διαθέτει ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία. Οι χώροι είναι διαμορφωμένοι 
ώστε να περάσετε ξεκούραστα τις διακοπές σας. 

Δραστηριότητες Καραβοστάσι – Πέρδικα – Σύβοτα – Πάργα

Καραβοστάσι: Έκτος από Kids Club (4 φορές την εβδομάδα) και Γυμναστική  
(3 φορές την εβδομάδα) στο ξενοδοχείο υπάρχουν ποδήλατα προς ενοικίαση 
για βόλτες μέσα στη φύση. Πεζοπορία στον Αρχ/γικό χώρο του Δυμοκάστρου 
(αρχαία πόλη που βρίσκεται στο Καραβοστάσι), με καταπληκτική θέα στο Ιόνιο.
Αρίλλα: Η πιο όμορφη παραλία για μικρά παιδιά, με ενοικίαση βαρκών για 
κοντινές διαδρομές στις ακτές της Πέρδικας.
Σύβοτα: Εκδρομές με βάρκα όλη μέρα προς τα νησάκια και τις όμορφες 
παράλιες Μπέλα Βράκα και Πισίνα.
Πάργα: Επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς, βαρκάδες στο νησάκι. Επίσκεψη στο 
Κάστρο της Πάργας και βόλτα με το τρενάκι προς το Κάστρο της Ανθούσας. 
Εκδρομές κάθε μέρα για Παξούς, Αντίπαξους.
Αχέροντας: Περίπου 45 λεπτά από το Καραβοστάσι. Ιδανικό μέρος για λάτρες 
της φύσης με δραστηριότητες όπως rafting, fly-foxing, ιππασία, κολύμπι στο 
ποτάμι μέχρι της πηγές.
Αμμουδιά:Περίπου 35 λεπτά. Βόλτα στις εκβολές του Αχέροντα συνδυασμός 
με Νεκρομαντείο (αρχαιολογικός Χώρος).

 Όπου η φύση συναντάει τις προσδοκίες σας…

Karavostasi Beach 3* sup
Παραλία Καραβοστάσι - Θεσπρωτίας 2|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRiENDLY



ΤΙΜΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ κατά άτομο με ημιδιατροφή Plus . 

2/κλινο 3ο άτομο Παιδί 
έως 12 ετών

2οπαιδί 
έως 12 ετών

μονόκλινο

5ημερες/ 4 
νυχτες

295 € 235 € 115 € 185 € 340 €

Λευκάδα-Σύβοτα-Παξοί-Πάργα 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ ( κρασί η μπύρα για κάθε ενήλικα και αναψυκτικό για κάθε παιδί ) 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-30/06 & 
06/09-30/09

01/07-31/07 
& 23/08-05/09

01/08-22/08
15/06-30/06 & 
06/09-30/09

01/07-31/07 
& 23/08-05/09

01/08-22/08

Δίκλινο δωμάτιο 195 245 280 265 325 385

3o  άτομο 135 165 195 185 225 265

1ο Παιδί έως 12 ετών & 2 παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

*Οικογενειακό 2+2 Ενιαίου χώρου 475 560 640 620 760 875

**Οικογενειακό 2 +2 Δύο χώρων 570 655 735 765 890 995

Μονόκλινο 270 355 395 335 420 500

*Τιμή για όλο το κατάλυμα  ( τρίκλινο + extra bed  ή Κουκέτα για παιδιά )  **Τιμή για όλο το κατάλυμα δύο χώρων ( 2 ενήλικες + 2 παιδιά )
Αναχωρήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο & για 5 διαν/σεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και  Σάββατο 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ ( κρασί η μπύρα για κάθε ενήλικα ,αναψυκτικό για κάθε παιδί ) 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-30/06 & 
06/09-30/09

01/07-31/07 &
23/08-05/09

01/08-22/08
15/06-30/06 & 
06/09-30/09

01/07-31/07 &
23/08-05/09 01/08-22/08

Δίκλινο δωμάτιο 235 290 335 320 395 450

3o  άτομο 170 197 225 225 265 305

1ο Παιδί έως 12 ετών & 2 παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

*Οικογενειακό 2+2 Ενιαίου χώρου 575 680 750 785 925 1050

**Οικογενειακό 2 +2 Δύο χώρων 680 755 830 925 1070 1190

Μονόκλινο 345 400 455 430 515 595

*Τιμή για όλο το κατάλυμα  ( τρίκλινο + extra bed  ή Κουκέτα για παιδιά ) **Τιμή για όλο το κατάλυμα δύο χώρων ( 2 ενήλικες + 2 παιδία )
Αναχωρήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο & για 5 διαν/σεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και  Σάββατο 



Στην αμμώδη παραλία του Γυθείου, μία από τις πιο όμορφες της 
Πελοποννήσου, έχοντας στο βάθος τη θέα του Ταύγετου, στον κόλπο 
της Λακωνίας, το «Aktaion Resort Hotel» σας καλωσορίζει στην περιοχή 
για να περάσετε αξέχαστες διακοπές.

Το νεόκτιστο Aktaion Resort είναι το νέο εγχείρημα της οικογένειας 
Ανδρεάκου η οποία βρίσκεται στην τουριστική βιομηχανία εδώ και 40 
χρόνια πλέον. Κτισμένο στην elite περιοχή του Γυθείου μόλις 10 μέτρα 
απο το κυμοθάλασσο αλλά και σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο 
της πόλης συνδυάζει πολυήμερες διακοπές αλλά και την βάση των 
επαγγελματικών σας υποχρεώσεων στην περιοχή της Λακωνίας.

Το εξειδικευμένο μας Προσωπικό είναι στη διάθεσή σας, έτσι ώστε 
να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο τις ανέσεις και εξυπηρετήσεις που 
δημιουργήσαμε για εσάς!!

Aktaion Resort 4* 
Παραλία Σελινίτσας - Γύθειο

FAMILY
FRIENDLY

ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ - 2010



ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ   ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  PLUS 
(½ κιλό κρασί για κάθε ενήλικα και ένα αναψυκτικό κάθε παιδί)

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-25/07 
& 26/08-15/09

26/07-
25/08

15/06-25/07 
& 26/08-15/09

26/07-
25/08

Δίκλινο δωμάτιο  S.V.   K.K. 275 300 370 420

3o  άτομο 185 215 255 280

Δίκλινο  B.N.G. 295 335 405 460

3o  άτομο B.N.G 205 240 275 320

1ο Παιδί έως 12 ετών  35 35 50 50

Οικογενειακό  Ενιαίου χώρου 33 T.M. 695 790 975 1080

Μονόκλινο 395 445 535 595

S.V. : Sea View   Κ.Κ.  Κεντρικό Κτήριο | B.N.G  : Bungalow 
Αναχωρήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο & 5 διαν/σεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 



Το Grand Platon Hotel είναι ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο 4 αστέρων 
στην περιοχή της Πιερίας, στις παρυφές του μυθικού βουνού των 12 
Θεών. Βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου και μεταξύ των πιο 
διάσημων  παραλίων της Βόρειας Ελλάδα, την Παραλία Κατερίνης και 
την Ολυμπιακή Ακτή. 

Το Grand Platon Hotel διαθέτει 77 standard και superior δωμάτια, 4 
family rooms, 2 executives suites και 3 junior suites. 250 μέτρα από το 
κεντρικό κτίριο του Grand Platon.

 To beach –bar του, βρίσκεται σκαλωμένο πάνω στην αμμουδιά, 
συνδυάζει την λιτή πολυτέλεια με την χαλαρότητα του καλοκαιριού. 

Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα, 
κολυμπήστε στα δροσερά νερά της 

πισίνας ή απολαύστε το ποτό σας δίπλα 
στο μπαρ της πισίνας ή γευματίστε στο 

à la carte εστιατόριο –μπαλκόνι απέναντι 
από την πισίνα.

Grand Platon 4* 
Παραλία Κατερίνης

2|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRΙENDLY

INCLUSIVEALL

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2014



A
LL

 IN
C

LU
S

IV
E

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 δια/σεις

15/06-05/07 &

01/09-20/09

06/07-31/07 01/08-31/08 15/06-05/07 &

01/09-20/09

06/07-31/07 01/08-31/08

Δίκλινο δωμάτιο S.V. K.K.  ή BNG 250 275 290 350 375 395

3o  άτομο 180 190 200 245 260 265

1ο Παιδί έως 12 ετών & 2Ο παιδί έως 6 
ετών   

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό  

( ενιαίου χώρου 33 Τ.Μ ) 

635 670 685 855 920 950

ΔΩΡΕΑΝ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΓΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΩΙΝΟ: 8:00-10:00   πλήρης μπουφέ με διεθνή κι ελληνικά πιάτα. 
Γευμα: 13:30-15:00   μπουφές  με ελληνικά και διεθνή πιατα.Περιλαμβανεται το παγωτό.
Ποτά: Ελληνική βαρελίσια μπύρα, λευκό κρασί ,αναψυκτικά,χυμοί. 
Δειπνο: 18:30-21:00  πλήρης μπουφές με διεθνή κι ελληνικά πιάτα. 

Ποτά: Ελληνική βαρελίσια μπύρα, λευκό κρασί ,αναψυκτικά,χυμοί. 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ)    

POOL BAR :             10:30-22:00

Ελληνική βαρελίσια μπύρα, λευκό κρασί ,ουζο, αναψυκτικά,χυμοί, 
καφές φίλτρου και ποικιλία τσαγιών.

MAIN BAR:               18:00 – 21:30
Ελληνική βαρελίσια μπύρα, λευκό κρασί ,ουζο, αναψυκτικά,χυμοί, καφές φίλτρου και ποικιλία τσαγιών.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ξαπλώστρες και ομπρέλες διπλά στην πισινά δωρεάν για τους διαμένοντες στο ξενοδοχείο.



Με τα λιόδεντρα να αποδίδουν το δικό τους χαρακτηριστικό χρώμα 
στο ήρεμο τοπίο της Κυπαρισσίας, ο επισκέπτης του Apollo Resort Art 
Hotel στην περιοχή Φαρμάκα-Καρτελά (μόλις 150 μ. από την παραλία 
Τρύπες), γίνεται εξαρχής αποδέκτης της θετικής αύρας που αποπνέουν 
οι ανανεωμένοι χώροι του, που με τη σειρά τους αντανακλούν το φως 
της μεσσηνιακής γης.Πρόκειται για να εικαστικο ξενοδοχειο, που το 
δυνατο του χαρτι ειναι η φιλοξενία με ψυχή, παρέχοντας υπηρεσίες 
υψηλου επιπεδου και υποστηρίζοντας τα τοπικά προιόντα! Στο 
συγκεκριμενο ξενοδοχειο υπάρχει και η παροχη escape room! Oλα τα 
παραπάνω στοιχεία καθιστούν  τη διαμονή μας εκεί μια ανεκτίμητη και 
πολυφασματική εμπειρία! 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ESCAPE ROOM ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ!

Το θέμα του δωματίου περιστρέφεται γύρω από την αθανασία! 
Βρισκόμαστε στη δεκαετία ‘60 στην Κυπαρισσία και στο σπίτι ενός 
πολύ καλλιεργημένου ανθρώπου, που έχει ανακαλύψει το μυστικό της 
αθανασίας και ευζωίας και το έχει κρύψει καλά σε ένα και μόνο μπουκάλι 
κρασί. Η ομάδα έχει 60’ λεπτά στη διάθεσή της να βρει αυτό το ιδιαίτερο 
μπουκάλι λύνοντας γρίφους, ανοίγοντας λουκέτα, ανακαλύπτοντας 
καλά κρυμμένα μυστικά και να διαφύγει! Ένα παιχνίδι Αντίληψης 
Παρατηρητικότητας Ομαδικότητας Δεν απαιτεί Γνώσεις Φυσικές 
ικανότητες Κάποιο ταλέντο Ειδικές δεξιότητες Θα καταφέρεις άραγε 
να αποδράσεις από το φόβο του θανάτου και να γευθείς το νέκταρ της 
Αθανασίας;

Apollo art 3* sup
Κυπαρισσία 1|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
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INCLUSIVEALL

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ ( ½ κιλό κρασί κάθε ενήλικας ένα αναψυκτικό κάθε παιδί ) 

 5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

25/06-09/07 10/07-31/07 
26/08-05/09

01/08-25/08 25/06-09/07 10/07-31/07
26/08-05/09

01/08-25/08

Δίκλινο δωμάτιο 215 245 265 295 330 365

3o  άτομο 165 170 190 205 225 255

Οικογενειακό *
( Τρίκλινο + επιπλέον κρεβάτι ) 

540 600 675 720 790 900

Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά 



Το ξενοδοχείο μας, τεσσάρων αστέρων, βρίσκεται σε μια 
ήσυχη και προνομιακή τοποθεσία μόλις 10 χλμ από την πόλη 
της Καλαμάτας και 5 χλμ από την πόλη της Μεσσήνης, στην 
παραλία της Μπούκας στο κέντρο του μεσσηνιακού κόλπου.
Το ξενοδοχείο είναι κτισμένο σε μια έκταση 15 στρεμμάτων 
μόλις 150 μέτρα από τη θάλασσα, σας παρέχει ευάερα και 
ευρύχωρα δωμάτια με άπλετη θέα.

Η φυσική ομορφιά, η απέραντη θέα του μεσσηνιακού 
κόλπου σε συνδυασμό με την ομορφιά του Ταϋγέτου, η 
φιλική εξυπηρέτηση και η ήσυχη ατμόσφαιρα καθιστούν 
το ξενοδοχείο μας ιδανικό προορισμό για διακοπές για 
οικογένειες, ζευγάρια και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  

Αν αποζητάτε την απόλυτη απόδραση σε έναν παρθένο 
τόπο, τότε σας προσκαλούμε να απολαύσετε την 
απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης στο 
ξενοδοχείο μας είτε κολυμπώντας στην πισίνα μας, είτε 
χαλαρώνοντας στο spa, είτε παρέα με ένα τοπικό κρασί. 

Σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο μας, αφήνοντας 
πίσω σας το στρες και τη ρουτίνα…

GMP Bouka 4*  
Παραλία Μπούκας - Μεσσήνη 

FAMILY
FRΙENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  + ΠΟΤΑ ( κρασί  για  κάθε ενήλικα  & αναψυκτικό για κάθε παιδί ) 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

1/06-1/7 
&11/09-30/09   

02/07-10/07 
& 02/09-10/09  

11/07-22/07 
& 22/08-1/9

23/07-
21/08 

1/06-1/7 
& 11/09-30/09   

02/07-10/07 
& 02/09-10/09  

11/07-22/07 
& 22/08-1/9

23/07-21/08 

Δίκλινο δωμάτιο 190 225 255 305 255 300 360 435

3o  άτομο 95 120 135 145 130 163 188 195

1ο Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

2Ο Παιδί άνω των 2 ετών 100 100 100 140 140 140 140 140

*Οικογενειακό 
Ενιαίου χώρου  

530 595 670 780 715 800 895 1060

*Τιμή για όλο το κατάλυμα  Ένα διπλό ( King Size Bed ) ,2 καναπέδες που γίνονται κανονικά κρεβάτια   ( 35 τ.μ. ),  Θερμαινόμενη πισίνα

ΔΩΡΕΑΝ ομπρέλες ξαπλώστρες στη παραλία   /  Αναχωρήσεις για 7 διαν/σεις κάθε Σάββατο & για 5 διαν/σεις κάθε Τρίτη, Πέμπτη και  Σάββατο. 

1|ΔΩΡΕΑΝ



Απολαύστε τα πιο παρθένα σημεία της βόρειας πλευράς του Μεσσηνιακού Κόλπου στην 
όμορφη Πελοπόννησο, όπου περιτριγυρισμένα από πράσινα δάση και μια ατελείωτη 
αμμουδερή παραλία, βρίσκεται το Buca Beach Resort, ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων 
στην Καλαμάτα. 

Buca Beach Resort 5*  
Παραλία Ανάληψης - Μεσσήνη

MESSINIAN BAY 3*   
Kαλαμάτα

Το Messinian Bay περιβάλλεται από όμορφο τοπίο με βουνά, θάλασσα 
και καταπράσινες περιοχές. Τα δωμάτια είναι όμορφα διακοσμημένα και 
προσφέρουν υπέροχη θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο, το όρος Ταΰγετος και 
την πόλη της Καλαμάτας.
Με υπερσύγχρονους εσωτερικούς χώρους, το ξενοδοχείο είναι πλήρως 
εξοπλισμένο και προσφέρει μαγικές και αξέχαστες διακοπές. Το φιλόξενο 
προσωπικό παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με διακριτική φροντίδα.

FAMILY
FRΙENDLY

Τιμή κατ άτομο για 3 διανυκτερεύσεις με Ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/06-16/07 

& 06/09-30/09
17/07-30/07 

& 23/08-05/09
31/07-22/08

Δίκλινο 150 € 170 € 209 €

3ο άτομο ενήλικας 112 € 129 € 153 €

3ο άτομο παιδί έως 12 42 € 58 € 80 €

4ο άτομο παιδί έως 12 78 € 92 € 113 €

Μονόκλινο 225 € 259 € 309 €

Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με Ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/06-16/07 

& 06/09-30/09
17/07-30/07 

& 23/08-05/09
31/07-22/08

Δίκλινο 239 € 265 € 315 €

3ο άτομο ενήλικας 179 € 199 € 229 €

3ο άτομο παιδί έως 12 69 € 85 € 115 €

4ο άτομο παιδί έως 12 125 € 139 € 165 €

Μονόκλινο 359 € 405 € 475 €

Τιμή κατ άτομο για 3 διανυκτερεύσεις με Ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/06-16/07

& 06/09-30/09
17/07-30/07

& 23/08-05/09
31/07-22/08

Δίκλινο 150 € 170 € 209 €

3ο άτομο ενήλικας 112 € 129 € 153 €

3ο άτομο παιδί έως 12 42 € 58 € 80 €

4ο άτομο παιδί έως 12 78 € 92 € 113 €

Μονόκλινο 225 € 259 € 309 €

Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με Ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/06-16/07

& 06/09-30/09
17/07-30/07

& 23/08-05/09
31/07-22/08

Δίκλινο 239 € 265 € 315 €

3ο άτομο ενήλικας 179 € 199 € 229 €

3ο άτομο παιδί έως 12 69 € 85 € 115 €

4ο άτομο παιδί έως 12 125 € 139 € 165 €

Μονόκλινο 359 € 405 € 475 €

Τιμή κατ άτομο για 7 διανυκτερεύσεις με Ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/06-16/07 

& 06/09-30/09

17/07-30/07 
& 23/08-

05/09
31/07-22/08

Δίκλινο 329 € 365 € 435 €

3ο άτομο ενήλικας 245 € 275 € 315 €

3ο άτομο παιδί έως 12 95 € 115 € 155 €

4ο άτομο παιδί έως 12 175 € 195 € 229 €

Μονόκλινο 499 € 555 € 655 €
Στην ημιδιατροφή περιλαμβάνονται 1 ποτήρι κρασί ανά ενήλικα & 1 ποτήρι αναψυκτικό ανά παιδί.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ / ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ - 5 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ

03/06-16/06 & 20/09-01/10 17/06-28/07 & 05/09-19/09 29/07-04/09

Δίκλινο - Θέα κήπος 225 / 335 323 / 433 395 / 505

Δίκλινο - Θέα πισίνα 256 / 366 365 / 475 450 / 560

Δίκλινο - Θέα θάλασσα 288 / 398 415 / 525 515 / 625

2Ο άτομο ενήλικας 210 / 320 210 / 320 210 / 320

SUITE Θέα πισίνα & 
θάλασσα (2 Ενήλ. & 2 
παιδιά έως 12 ετών)

1025 / 1365 1315 / 1655 1540 / 1880

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ: Δωρεάν, 1ο ΠΑΙΔΙ 8 - 12 ΕΤΩΝ: 190 €, 
2ο ΠΑΙΔΙ 3 ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ: 140 €, 2ο ΠΑΙΔΙ 8 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ: 190 € / 

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ: Δωρεάν, 1ο ΠΑΙΔΙ 3 - 7 ΕΤΩΝ: 70 €, 1ο ΠΑΙΔΙ 8 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ: 250 €, 2ο ΠΑΙΔΙ 3 ΕΩΣ 7 
ΕΤΩΝ: 200 €, 2ο ΠΑΙΔΙ 8 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ: 250 €



ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

1/06-30/06 
& 01/09-20/09  

01/07-20/07 21/07-31/08
1/06-30/06              

& 01/09-20/09  
01/07-20/07 21/07-31/08

Δίκλινο δωμάτιο Θέα θάλασσα 300 340 350 400 475 495

3o  άτομο θέα θάλασσα 215 245 260 295 330 345

1ο Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

2Ο Παιδί 6 -12  ετών 90 100 105 120 130 135

Οικ. δωμάτιο 2+2 ενιαίου χώρου 690 770 800 920 1035 1080

Μονόκλινο 435 485 515 600 660 705

Δυνατότητα ημιδιατροφής -10 € ο ενήλικας  ανα διαν/ση. 

Το Golden Sun Hotel βρίσκεται σε ιδιωτική παραλία, 800 μέτρα από το κέντρο της Φοινικούντας, 45χλμ από την Καλαμάτα. Η Φοινικούντα είναι ένα ήσυχο 
παραθαλάσσιο θέρετρο με καθαρά νερά, στα μέσα περίπου της διαδρομής που ενώνει τις καστροπολιτείες της Μεθώνης και της Κορώνης.  
Τα δωμάτια διαθέτουν: επιπλωμένο μπαλκόνι με πλήρη ή μερική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος • τηλεόραση επίπεδης οθόνης • θυρίδα ασφαλείας • κλιματισμό
Εγκαταστάσεις - παροχές: διαθέτει εξωτερική πισίνα με παιδικό τμήμα και σνακ μπαρ δίπλα της, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους, εστιατόριο με ελληνική 
και διεθνή κουζίνα, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Golden Sun 3* sup 
Παραλία Φοινικούντας

FAMILY
FRiENDLY

1|ΔΩΡΕΑΝ



Με θέα στον κόλπο της Ερέτριας στην Εύβοια, αυτό το πολυτελές 
θέρετρο διαθέτει ιδιωτική παραλία με εγκαταστάσεις θαλάσσιων 
σπορ, εξωτερική πισίνα και όμορφα διαμορφωμένους κήπους.

Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια και μπανγκαλόου στο Palmariva 
Beach Bomo Club διαθέτουν επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα στον 
Ευβοϊκό Κόλπο ή στην πισίνα. Διαθέτει γυμναστήριο με σάουνα, 
ενώ στην παραλία υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Palmariva Beach Hotel 4*  
Ερέτρια - Εύβοια

Kymi Palace 3*   
Κύμη - Εύβοια

Το Kymi Palace βλέπει στο γραφικό λιμάνι της Κύμης και διαθέτει 
κλιματιζόμενα δωμάτια με θέα στην θάλασσα. Απέχει μόνο 500μ. από την 
παραλία και προσφέρει πισίνα υπερχείλισης με παιδικό τμήμα και βεράντα 
με ξαπλώστρες. Παρέχεται Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με πλούσιο μπουφέ 
πρωινού, το οποίο αποτελείται από φρέσκους χυμούς. Το εστιατόριο-μπαρ 
σερβίρει ελληνικά και ιταλικά πιάτα, καθώς επίσης κοκτέιλ και δροσιστικά 
ποτά, σε ειδυλλιακή ατμόσφαιρα δίπλα στην θάλασσα.

Το Kymi Palace εκτός από την κεντρική πισίνα, διαθέτει ξεχωριστή παιδική 
πισίνα. 

FAMILY
FRΙENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ULTRA ALL INCLUSIVE 

5 δια/σεις 7 διαν/σεις

10/07-25/07
25/08- 26/09

26/07-
24/08

10/07-25/07
25/08- 26/09

26/07-
24/08

Δίκλινο δωμάτιο  Θέα κήπο 370 448 518 627

3o  άτομο Θέα  κήπο 255 310 357 434

Δίκλινο θέα θάλασσα 383 465 535 651

Οικογενειακό  B.N.G GV * 1070 1260 1498 1764

Οικογενειακό B.N.G   SV  ** 1105 1295 1547 1813

*Τιμή για όλο το  κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά  Bungalow garden view **Τιμή για όλο το  κατάλυμα 2 

ενήλικες + 2 παιδιά  Bungalow sea  view, Δυνατότητα ημιδιατροφής  -14 € ο ενήλικας ημερησίως  

Τιμή κατ’ άτομο με πρόγραμμα SMART ΑLL INCLUSIVE

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

03/07-17/07 
& 28/08-04/09

18/07
-28/08

03/07-17/07 & 
28/08-04/09

18/07-
28/08

Δίκλινο 250 280 345 380

3ο άτομο 175 195 245 265

Μονόκλινο 360 400 490 545

2|ΔΩΡΕΑΝ
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Τιμή κατ’ άτομο με πρόγραμμα SMART ΑLL INCLUSIVE

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

03/07-17/07 
& 28/08-04/09

18/07
-28/08

03/07-17/07 & 
28/08-04/09

18/07-
28/08

Δίκλινο 250 280 345 380

3ο άτομο 175 195 245 265

Μονόκλινο 360 400 490 545

Ενας χώρος φιλοξενίας σε κοντινή 
απόσταση από το λιμάνι των Νέων 
Στύρων, φτιαγμένος με το μεράκι 
και την αγάπη των ιδιοκτητών, σας 
περιμένει να περάσετε αξέχαστες 
διακοπές. Το ξενοδοχείο είναι 
αμφιθεατρικά χτισμένο σαν μικρό 
χωριό, σε έκταση 25 στρεμμάτων 
μέσα στο πράσινο. 
Κοντινές παραλίες: 
Μεσοχώρια / Χρυσή άμμος (Μαρμάρι) 
/ Αγ.Παρασκευή (Καρυστός)
Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το 
μοναδικό Φαράγγι Δημοσάρη: Στο 
φαράγγι του Δημοσάρη ο χρόνος έχει 
σταματήσει να κυλά εδώ και αιώνες 
και όλα κινούνται με τον ρυθμό του 
περπατήματος. Διασχίζοντάς το δεν 
κάνεις μια απλή βόλτα, έχεις την 
ευκαιρία να δεις, να μυρίσεις και να 
ακούσεις ότι και οι πρόγονοί μας για 
εκατοντάδες χρόνια.

Venus Beach 3* 
Νέα Στύρα - Εύβοια

FAMILY
FRIENDLY

Poseidon Resort 5*
Λουτράκι

FAMILY
FRENDLY

Το ξενοδοχείο Poseidon Resort βρίσκεται 
2 χλμ. μετά τη λουτρόπολη του Λουτρακίου, 
μόλις μία ώρα απόσταση από την Αθήνα. 

Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο δίπλα στη 
θάλασσα και έχει διατηρήσει τη μοναδικότητα 
της φύσης που προσφέρει απλόχερα η 
περιοχή. Προσφέρει 320 πολυτελή δωμάτια, 
που χωρίζονται σε δωμάτια κεντρικού κτιρίου, 
superior bungalows, Villas και Suites, υψηλές 
γαστριμαργικές επιλογές σε 5 εστιατόρια, 
ένα μοντέρνο συνεδριακό κέντρο για 450 
άτομα καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις, 
το Armonia Wellness Spa και προγράμματα 
απασχόλησης παιδιών.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  + ΠΟΤΑ 
( κρασί κάθε ενήλικας και χυμό για κάθε παιδί ) 

 5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-04/07 &
01/09-25/09 

05/07-26/07 &
23/08-01/09

27/07-
22/08

15/06-04/07 &
01/09-25/09 

05/07-26/07 &
23/08-01/09

27/07-
22/08

Δίκλινο δωμάτιο Θέα θάλασσα 190  / 160 210 / 185 230/200 255 / 210 285 / 245 320/275

3o  άτομο  θέα θάλασσα 130 / 110 140 / 115 155/130 180 / 150 195 / 160 215/180

2Ο παιδί θέα θάλασσα 120 / 95 135 / 105 145/110 165 / 130 175 / 135 185/140

Μονόκλινο θέα θάλασσα 275 / 225 300 / 245 320/255 365 / 305 410 / 345 440/370

Δίκλινο superior θέα θάλασσα 245 /215 275 / 250 298/270 330 / 290 375 / 335 410/370

3o  άτομο  superior θέα θάλασσα 170 / 150 200 / 170 215/190 240 / 200 265 / 240 285/260

2o παιδί superior θέα θάλασσα 130 / 110 140 / 125 145/135 180 / 155 190 / 160 195/175

1|ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων 01/06-10/07
11/07-31/07 

&25/08-31/08
01/08-24/08 01/09-30/09

Δίκλινο Bungalow θέα κήπο 299 € 305 € 335 € 295 €

3ο άτομο ενήλικας 195 € 205 € 225 € 185 €

Μονόκλινο Bungalow θέα κήπο 465 € 485 € 519 € 465 €

Δίκλινο residence θέα κήπο 405 € 415 € 455 € 355 €

3ο άτομο ενήλικας 245 € 255 € 285 € 215 €

4ο άτομο παιδί έως 12 215 € 215 € 245 € 190 €

Μονόκλινο residence θέα κήπο 629 € 649 € 719 € 555 €

Δίκλινο Bungalow θέα θάλασσα 365 € 375 € 435 € 335 €

3ο άτομο ενήλικας 225 € 235 € 275 € 205 €

Μονόκλινο Bungalow θέα θάλασσα 575 € 585 € 685 € 529 €

Δίκλινο residence θέα θάλασσα 430 € 445 € 495 € 385 €

3ο άτομο ενήλικας 255 € 265 € 295 € 230 €

4ο άτομο παιδί έως 12 225 € 225 € 255 € 200 €

Μονόκλινο residence θέα θάλασσα 669 € 689 € 759 € 605 €

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06 και για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων, έπειτα θα προσαυξηθούν 
περίπου 15%.

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Μεσημεριανό σε μενού στο εστιατόριο του ξενοδοχείου / βραδινό σε μπουφέ . 
ΔΩΡΕΑΝ Μεταφορά Λιμάνι - Ξενοδοχείο - Λιμάνι. 



Πάνω στην παραλία του Ανισαρά, μόνο 2χμ. από τη Χερσόνησο, αυτό το θέρετρο 
σε χωριάτικο στιλ προσφέρει χαρά σε όλη την οικογένεια, στο κέντρο θαλάσσιων 
σπορ και στην ιδιωτική του παραλία.

Η πολύγλωσση ομάδα των ανιματέρ του Aldemar Village είναι έτοιμη να σας 
ψυχαγωγήσει και να σας προσφέρει αθλητικές δραστηριότητες για όλη την 
οικογένεια. Όσοι επιθυμούν να εξερευνήσουν την περιοχή έξω από τη Χερσόνησο 
μπορούν να συμμετέχουν σε μια από τις πολλές οργανωμένες εκδρομές του 
Aldemar Cretan Village. Το θέρετρο σας παρέχει επίσης δωρεάν λεωφορείο μία 
φορά την ημέρα για τη Χερσόνησο.

Μετά από ένα απόγευμα περιηγήσεων ή ενώ χαλαρώνετε δίπλα στις μεγάλες 
πισίνες, μπορείτε να απολαύσετε ένα ποτό σε κάποιο από τα μπαρ του θέρετρου ή 
στο πολυσύχναστο νυχτερινό του κέντρο. 

Η περιοχή Ανισσαράς είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για: 
θάλασσα, παραλίες και χαλάρωση.

Aldemar Cretan Village 4*
Ανισαράς, Ηράκλειο

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 
7 διαν/σεις

15/06-10/07 11/07-21/08 22/08-25/09

Δίκλινο δωμάτιο BNG G.V. 643 850 634

3o  άτομο 448 602 448

Δίκλινο δωμάτιο  BNG S.V 665 882 665

Οικογενειακό 2+2 GV * 1463 1953 1463

Οικογενειακό 2+2 SV 1526 2030 1526

Διαμέρισμα 2+2 GV** 1652 2205 1652

Διαμέρισμα 2+2 SV 1729 2296 1729

BNG GV Bungalow Garden View | BNG SV Bungalow Sea View 
*Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες +1 παιδί έως 13 ετών (ΔΩΡΕΑΝ)
**Τιμή για όλο το Διαμέρισμα,  Ελάχιστο διαν/σεων   7

1|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

INCLUSIVEALL



H Aldemar ανανεώνεται και μας εκπλήσσει... 
Το πολυτελές Οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με ιδιαίτερα φροντισμένους κήπους 
και με μια πανέμορφη χρυσή αμμουδιά σας περιμένει για ονειρικές διακοπές... είναι το τέλειο θαλάσσιο 
θέρετρο, χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες αμμουδιές, ένας επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους - 
για όλη την οικογένεια. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, Internet στον χώρο της Υποδοχής / κοινόχρηστους 
χώρους και πολλές επιλογές διαμονής: BUNGALOWS με θέα κήπο ή θάλασσα | BUNGALOW με κοινή 
πισίνα ή δίκλινο με κοινή πισίνα μπροστά στη θάλασσα | ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ με θέα κήπο ή με κοινή πισίνα 
| ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ με θέα θάλασσα

Aldemar Olympian Village 5*
Σκαφιδιά - Ηλεία

FAMILY
FRIENDLY

 Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 14% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Από τις τιμές 3 διανυκτερεύσεων εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (17-20/6)  * η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή 
του γονέα. Για όσους επισκέπτες επιθυμούν διαμονή με πρωινό, ΕΚΠΤΩΣΗ € 8 το άτομο τη διανυκτέρευση ο ενήλικας για την 1η περίοδο και € 10 για την 2η και 3η περίοδο, από τις αναγραφόμενες 
τιμές της ημιδιατροφής. Οι τιμές των παιδιών δεν επιδέχονται έκπτωση από τις τιμές της ημιδιατροφής. Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 30 ανά 
διανυκτέρευση.Επιβάρυνση για all inclusive ανά διανυκτέρευση: € 18 ο ενήλικος,  € 9 το παιδί ως 12 ετών.Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 14% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για 
κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 20 Ιουνίου. (Οι επιβαρύνσεις ALL IN θα έχουν προσαύξηση 22%).

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE / ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 3 διαν/σεις  5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01-30/06 01-30/06 01-22/07 &
26/08-11/09

23/07-
25/08

1-30/06 01-22/07 &
26/08-11/09

23/07-
25/08

Δίκλινο 
Promo Room

276 / 225 443  / 358 484 / 185 590 / 200 611 / 210 673 / 245 816 / 275

Δίκλινο Bglw 
κήπος

286 / 235 460 / 375 520 / 115 624 / 130 637 / 150 724 / 160 866 / 180

Δίκλινο Bglw 
θάλασσα

311 / 260 503 / 418 565 / 105 650 / 110 694 / 130 787 / 135 904 / 140

Δίκλινο Bglw 
μοιραζ. πισίνα

336 / 285 540 / 455 593 / 245 747 / 255 744 / 305 824 / 345 1039 / 370

Δίκλινο Bglw 
μοιραζ. πισίνα 

Sea Front

349 / 298 560 /475 610 / 250 765 / 270 776 / 290 849 / 335 1059 / 370

3o  άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

3o  άτομο 
έως 12 ετών

27 / Δωρεάν 45 / Δωρεάν 45 / Δωρεάν 45 / Δωρεάν 63 / Δωρεάν 63 / Δωρεάν 63 / Δωρεάν

4o  άτομο 
έως 12 ετών*

126 / 75 210 / 125 210 / 125 210 / 125 294 / 175 294 / 175 294 / 175

Μονόκλινο 
Bglw κήπος

406 / 355 655 / 570 745 / 660 915 / 830 909 / 790 1039 / 920 1269 / 1150

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

01-30/06 01-22/07 & 26/08-11/09 23/07-25/08

Family villa 43 τ.μ. κήπος 242 270 352

Family villa 43 τ.μ. μοιραζ. πισίνα 284 315 420

Family Jr. Suite K.K. 47τ.μ. θέα θάλασσα 315 343 385

Family villa 63 τ.μ. μοιραζ. πισίνα 297 336 445



Στην ήσυχη και καταπράσινη περιοχή της Κουνόπετρας, 7 χλμ από το 
γραφικό Ληξούρι, και 100 μέτρα από την όμορφη παραλία με την κόκκινη 
άμμο, στο νότιο άκρο του νησιού βρίσκεται το IONIAN SEA HOTEL. 

Χτισμένο σε ένα χώρο 20 στρεμμάτων, διαθέτει 2 πισίνες ενηλίκων και 
μια ειδική για παιδιά, υδάτινο πάρκο , pool bar, εστιατόριο, ελληνική 
ταβέρνα με παραδοσιακά φαγητά, παιδική χαρά, παιδότοπο, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, mini marker, parking , κήπο. Σύγχρονο, καλόγουστο και 
με φιλικό περιβάλλον. 

Τα 87 δωμάτια του διαθέτουν όλα μπάνιο, αυτόνομο κλιματισμό, 
τηλέφωνο, ψυγείο, τηλεόραση, σεσουάρ,  wifi, βεράντα. Επίσης 
υπάρχουν δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα για οικογένειες.

Ionian Sea 3* sup 
Κουνόπετρα Ληξούρι – Κεφαλονιά 1|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

INCLUSIVEALL

ΝΕΡΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ



ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ   ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/06-30/06 &

01/09-30/09

01/07 -31/07 01/08-31/08 01/06-30/06 &

01/09-30/09

01/07 -31/07 01/08-31/08

Δίκλινο δωμάτιο (20 T.M.) 265 320 350 360 440 485

3o  άτομο 200 235 260 270 320 350

1ο Παιδί έως 12 ετών  & 2o Παιδί έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό  Ενιαίου χώρου 

27 T.M. 

650 790 875 880 1050 1190

Οικογενειακό ( 2 +2  ) 
 Δίχωρο ή Μεζονέτα  ( 35 T.M. ) 

760 930 1015 1040 1285 1395

Για Δωμάτια  S.S.V. Επιβάρυνση  10 € ημερησίως 

ΔΩΡΕΑΝ  χρήση νεροτσουλήθρων   

7 διαν/σεις κάθε Σάββατο και  διαν/σεις κάθε Τρίτη , Πέμπτη και Σάββατο. 

ΕσΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΠΡΩΙΝΟ (Μπουφέ)                   07:30 – 10:00
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ (Μπουφέ)              12:30 – 14:00
ΒΡΑΔΙΝΟ (Μπουφέ)                 19:00 – 21:30

Πρωινό (ποτά): Επιλογές από τσάι, Καφές φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Ζεστή σοκολάτα, Γάλα, Αναψυκτικά, 
Χυμοί, Νερό φίλτρου.
Μεσημεριανό (ποτά): Επιλογές από τσάι, Καφές φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Ζεστή σοκολάτα, Γάλα, 
Αναψυκτικά, Χυμοί, Νερό φίλτρου, Ελληνικό λευκό & κόκκινο κρασί, Βαρελίσια μπύρα.
Βραδινό (ποτά): Επιλογές από τσάι, Καφές φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Ζεστή σοκολάτα, Γάλα, Αναψυκτικά, 
Χυμοί, Νερό φίλτρου, Ελληνικό λευκό & κόκκινο κρασί, Βαρελίσια μπύρα, Ελληνικά ποτά: (Ούζο, Μπράντι, Απεριτίφ, 
Τζιν, Βότκα, Ουίσκι, Ρούμι).
ΠΑΓΩΤΟ (χειροποίητο): 12:30 - 14:00 και 19:00 - 21:30  

ΜΠΑΡ ΠΙσΙΝΑσ
ΣΝΑΚ 10:00 - 18:00:
Κουλουράκια - Κέικ - Φρούτα εποχής
ΠΑΓΩΤΟ (χειροποίητο): 10:00 - 18:00
ΠΟΤΑ 10:00 - 23:00
Επιλογές από τσάι, Καφές φίλτρου, Εσπρέσο, Καπουτσίνο, Ζεστή σοκολάτα, Γάλα, Αναψυκτικά, Χυμοί, Νερό 
φίλτρου, Ελληνικό λευκό & κόκκινο κρασί, Βαρελίσια μπύρα, Ελληνικά ποτά: (Ούζο, Μπράντι, Απεριτίφ, Τζιν, Βότκα, 
Ουίσκι, Ρούμι), 5 all-inclusive αλκοολούχα κοκτέιλ και 2 all inclusive μη αλκοολούχα κοκτέιλ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Παίρνετε ένα ποτό κατά άτομο τη φορά. 2. Φρέσκοι χυμοί, Φρέντο Εσπρέσο, Φρέντο Καπουτσίνο, Φραπέ,
ελληνικός και ιρλανδικός καφές δεν περιλαμβάνονται στο all inclusive. Όλα τα είδη είναι με χρέωση μετά τις 23:00.

ΕΙΔΟΠΟΙΗσΗ AQUA PARK 10:00 – 18:00
Όσον αφορά την πολιτική του ξενοδοχείου, το σνακ μπαρ στο Aqua Park δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο all 
inclusive. Όλες οι αγορές μπορούν να καταβληθούν απευθείας στο προσωπικό μας, ή μπορούν να χρεωθούν στο 
δωμάτιό σας. Ωστόσο, η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου.
* Δεν επιτρέπεται να πάρετε μαζί σας ποτά και φαγητά από άλλα μέρη του ξενοδοχείου στο Aqua Park.
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Η ιδιαίτερα γαλήνια ατμόσφαιρα, η εύκολη πρόσβαση 
στην παραλία και τα ήρεμα, κρυστάλλινα νερά του 
Ιονίου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών και την φροντίδα των εγκαταστάσεών 
μας έχουν χαρίσει στα Δελφίνια εξαιρετική φήμη 
σε όλο τον κόσμο. Τα κτίρια του ξενοδοχείου 
έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να δημιουργούν 
ένα αρμονικό αποτέλεσμα με θέα τα βουνά της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και τη μαγευτική ανατολή του 
ηλίου.

Delfinia 4* 
Παραλία Μωραΐτικα - Κέρκυρα

Sunshine Corfu 4*   
Νησάκι, Κέρκυρα

Το Sunshine Corfu Hotel & Spa βρίσκεται σε μια ιδιωτική παραλία κοντά στο 
χωριό Νησάκι, σε αμφιθεατρική θέση πάνω σε ένα λόφο με ελιές και πεύκα. 
Διαθέτει κέντρο σπα, 2 εξωτερικές πισίνες και γυμναστήριο. Τα μοντέρνα 
διακοσμημένα δωμάτια και σουίτες στο Sunshine Corfu Hotel περιλαμβάνουν 
δορυφορική τηλεόραση, μικρό ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας.

FAMILY
FRΙENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ   ΗΜIΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/06-30/06 &
01/09-30/09

01/07 -
31/07

01/08-
31/08

01/06-30/06 &
01/09-30/09

01/07 -
31/07

01/08-
31/08

Δίκλινο δωμάτιο  G.V.  * 240 295 340 325 405 475

3o  άτομο 175 205 235 225 270 310

1ο Παιδί έως 12 ετών  ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό (κουκέτα) ** 610 750 870 815 1020 1185

 Μονόκλινο 325 380 470 445 525 650
Οι τιμές είναι με Early Booking  για κρατήσεις μέχρι 30/06 με προκαταβολή 30 %  . Μετά  υπάρχει προσαύξηση 10% στις αναγραφόμενες 
τιμές ,  *G.V.  Garden View  για δωμάτιο με θέα θάλασσα επιβάρυνση 10 € τη μέρα, **Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά 

Τιμή κατ‘ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα All Inclusive

Τύπος 
δωματίου

01/05-30/06 
& 01/09-15/10

01/07-23/07 
& 24/08-31/08 24/07-23/08

θέα 
κήπος

θέα 
θάλασσα

θέα 
κήπος

θέα 
θάλασσα

θέα 
κήπος

θέα 
θάλασσα

Δίκλινο 245 € 270 € 339 € 365 € 359 € 385 €

3ο άτομο 
ενήλικας 189 € 209 € 255 € 275 € 275 € 295 €

3ο άτομο 
παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο 345 € 385 € 489 € 525 € 509 € 545 €

Family 
2 ενήλικες + 2 παιδιά 580 € * 630 € * 845 € * 895 € * 875 € * 925 € *

Family 
3 ενήλικες + 1 παιδί 650 € * 710 € * 935 € * 985 € * 995 € * 1075 € *

Family 
3 ενήλικες + 2 παιδιά 765 € * 830 € * 1125 € * 1195 € * 1155 € * 1225 € *

Τιμή κατ‘ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα All Inclusive

Τύπος
δωματίου

01/05-30/06
&

01/09-15/10

01/07-23/07
&

24/08-31/08
24/07-23/08

θέα
κήπος

θέα
θάλασσα

θέα
κήπος

θέα
θάλασσα

θέα
κήπος

θέα
θάλασσα

Δίκλινο 245 € 270 € 339 € 365 € 359 € 385 €

3ο άτομο
ενήλικας 189 € 209 € 255 € 275 € 275 € 295 €

3ο άτομο
παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο 345 € 385 € 489 € 525 € 509 € 545 €

Family
2 ενήλικες + 2 παιδιά 580 € * 630 € * 845 € * 895 € * 875 € * 925 € *

Family
3 ενήλικες + 1 παιδί 650 € * 710 € * 935 € * 985 € * 995 € * 1075 € *

Family
3 ενήλικες + 2 παιδιά 765 € * 830 € * 1125 € * 1195 € * 1155 € * 1225 € *

Τιμή κατ‘ άτομο για 7 διανυκτερεύσεις με εκπληκτικό πρόγραμμα All Inclusive

Τύπος 
δωματίου

01/05-30/06 
& 01/09-15/10

01/07-23/07 
& 24/08-31/08

24/07-23/08

θέα 
κήπος

θέα 
θάλασσα

θέα 
κήπος

θέα 
θάλασσα

θέα 
κήπος

θέα 
θάλασσα

Δίκλινο 335 € 369 € 465 € 499 € 485 € 519 €

3ο άτομο 
ενήλικας

255 € 279 € 345 € 370 € 365 € 389 €

3ο άτομο 
παιδί έως 12

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο 475 € 529 € 670 € 720 € 689 € 739 €

Family 
2 ενήλικες + 2 παιδιά

790 € * 860 € * 1155 € * 1225 € * 1185 € * 1255 € *

Family 
3 ενήλικες + 1 παιδί

900 € * 990 € * 1285 € * 1385 € * 1355 € * 1445 € *

Family 
3 ενήλικες + 2 παιδιά

1045 € * 1140 € * 1530 € * 1625 € * 1565 € * 1655 € *

Οι τιμές με τον αστερίσκο (*) αφορούν στο σύνολο των ατόμων. Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 
30/06, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 2016



Στη Νικιάνα της Λευκάδας, εννιά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, σε μια μαγευτική 
τοποθεσία όπου τα κύματα σκάνε στην αμμουδιά ψιθυρίζοντας αρχαίους θρύλους και στίχους 
του Βαλαωρίτη και του Σικελιανού, σας καλωσορίζει το ξενοδοχείο Tesoro, μια υπέροχη αφορμή 
για απόδραση σε απόσταση μόλις τεσσάρων (4) ωρών απο την πολύβουη Αθήνα. 

Σ’ αυτήν τη χτισμένη από πέτρα  και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα, η παράδοση συναντιέται με το 
μοντέρνο, το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής γραμμής εναρμονίζεται ιδανικά με την ομορφιά 
του τοπίου, η πολυτέλεια συνδυάζεται με την άψογη εξυπηρέτηση, και τα ιδιαίτερα στοιχεία δένουν 
με τις έννοιες της αναζωογόνησης, της απόλαυσης και της φιλοξενίας.

Το ξενοδοχείο Tesoro διαθέτει τριάντα πέντε (35) δωμάτια κατανεμημένα σε έξι (6) bungalows, 
με κήπο, μπαλκόνι ή βεράντα, χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από την κεντρική πισίνα της μονάδας. 

Πέρα από την υπέροχη θέα που ξεκουράζει το μάτι και γαληνεύει την ψυχή, πέρα από τη διάχυτη 
αίσθηση της φιλοξενίας και της φιλικής διάθεσης που συνθέτουν ένα ζεστό περιβάλλον, το 
ξενοδοχείο Tesoro σας παρέχει εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, καφετέρια, πλυντήριο, υπηρεσία 
ενοικίασης αυτοκινήτου ή γιοτ, ιατρική βοήθεια (σε περίπτωση ανάγκης). Ακόμη, το ξενοδοχείο, σε 
συνεργασία με spa της πόλης της Λευκάδας, έχει εξασφαλίσει ώρες περιποίησης και χαλάρωσης 
για τους πελάτες του.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 δια/σεις 7 διαν/σεις

21/06-15/07 & 
26/08-09/09

16/07-25/08
21/06-15/07 & 
26/08-09/09

16/07-25/08

Δίκλινο δωμάτιο  S.S.V. 255 310 350 420

3o  άτομο S.S.V. 180 225 245 300

Δίκλινο δωμάτιο  SUP S.V. 295 333 405 460

3o  άτομο  SUP S.V. 210 240 285 320

*Οικογενειακό 2 +2
ενός χώρου 

740 830 1015 1150

Μονόκλινο 370 415 545 615

1Ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ - S.S.V. SIDE SEA VIE W - SUP.S.V. SUPERIOR SEA VIEW - *Τιμή για όλο το κατάλυμα 

Tesoro 3* sup
Νικιάνα - Λευκάδα

FAMILY
FRIENDLY



Poseidon Zante 4* 
Παραλία Λαγανάς - Ζάκυνθος

Το ξενοδοχείο Poseidon Beach βρίσκεται σε ένα από τα δημοφιλέστερα 
παραθεριστικά κέντρα της Ζακύνθου, στη περιοχή του Λαγανά. 

Βρίσκεται 4 χλμ από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου, 7 χλμ. από την πόλη της 
Ζακύνθου, 500 μέτρα από το κέντρο του θέρετρου, πάνω στην πανέμορφη 
παραλία του Λαγανά.

Αποτελεί την ιδανική επιλογή για επισκέπτες κάθε ηλικίας και προτιμήσεων 
αφού συνδυάζει αρμονικά τη φυσική ομορφιά του νησιού, τη κοσμοπολίτικη 
και ταυτόχρονα ήρεμη ζωή της περιοχής, την όμορφη παραλία αλλά και τις 
μοναδικές του εγκαταστάσεις και παροχές.

Το έμπειρο προσωπικό μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε διάφορες 
γλώσσες.

* Τα αβαθή νερά του Κόλπου του Λαγανά και η υπέροχη αμμουδιά
είναι ιδανικά για οικογένειες που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια 
αλλά ταυτόχρονα και την ψυχαγωγία των παιδιών τους.

Εσωτερικές Παροχές:
•Ρεσεψιόν
•Μπαρ
•Δορυφορικές Τηλεοράσεις Wide 
Screen
•Καθιστικά
•Γωνία Ίντερνετ
•Ασύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ 
σε όλο το ξενοδοχείο
•Αίθουσα Πρωινού
•χώρος Ψυχαγωγίας
•Ανσασέρ σε όλους τους ορόφους
•Ράμπες για ΑΜΕΑ
•Όλες οι αίθουσες κλιματίζονται

Εξωτερικές Παροχές:
•Πισίνα - Παιδική Πισίνα
•Jacuzzi
•Σνακ Μπαρ με ελληνική και 
ευρωπαική κουζίνα
•Music Beach Bar
•Happenings - Παιδική χαρά
•2 τραπέζια Ping Pong - 2 μπιλιάρδα 
•Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην 
πισίνα, στον κήπο και την παραλία
•Ρηχή θάλασσα (ειδική για παιδιά)
•Πάρκινγκ (30 αυτοκινήτων) 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

1/06-30/06 
&01/09-30/09  

01/07-31/07 01/08-31/08 1/06-30/06 
&01/09-30/09  

01/07-31/07 01/08-31/08

Δίκλινο δωμάτιο Θέα 
Κήπο 

255 310 335 350 420 465

3o  άτομο θέα Κήπο 175 215 230 240 295 315

1ο Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό δωμάτιο 
2+2 ενιαίου χώρου με 

κουκέτα *

715 850 920 950 1150 1250

Οι παραπάνω τιμές είναι με Early Booking για κρατήσεις έως 20/06 μετά θα υπάρχει προσαύξηση +5 % στις αναγραφόμενες τιμές. 
Δυνατότητα δωματίου με πλαϊνή θέα θάλασσα + 6 € το δωμάτιο ανά διαν/ση

*Τιμή για  όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδία  6-12 ετών 

INCLUSIVEALL



Dolphin Bay, ένα κομψό, άνετο, και κλασσικά όμορφο 
παραθαλάσσιο resort τεσσάρων αστέρων, το οποίο 
καλύπτει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων κτισμένο 
αμφιθεατρικά σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο ρυθμό, θα 
σας εντυπωσιάσει με τη πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του, 
τους φυσικούς πέτρινους βράχους του και με το τυπικό 
Αιγαιοπελαγίτικο χρώμα του.
Το Dolphin Bay βρίσκεται στο κόλπο του Γαλησσά, μόνο 7 

χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού Ερμούπολη. Με 
πανοραμική θέα στην μεγαλύτερη αμμώδης παραλία του 
νησιού, η οποία αποδεικνύει την καθαριότητας της με την 
επαναλαμβανόμενη βράβευση της με την Γαλάζια Σημαία 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Φιλικό περιβάλλον για οικογένειες, το Dolphin Bay θα είναι 

βάση αναφοράς για την οικογένεια σας. Επιδίωξή μας είναι να 
κάνουμε τους νεότερους καλεσμένους μας να αισθάνονται 
ευπρόσδεκτοι.
Ένας μοναδικός συνδυασμός θερμής ατμόσφαιρας 
και υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Κάθε μικρή 
λεπτομέρεια είναι προσεκτικά σχεδιασμένη να ικανοποιήσει 
τους επισκέπτες μας. 

Κοντά μας θα βρείτε οτιδήποτε απαιτείτε για να είναι οι 
διακοπές σας στη Σύρο μια υπέροχη εμπειρία και γι αυτό 

θα μας λατρέψετε.

Dolphin Bay 4*  
Παραλία Γαλλησά - Σύρος

FAMILY
FRIENDLY

2|ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ  ΜΕ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  PLUS *

5 διαν/σεις 7 δια/σεις

20/06-08/07 & 
27/08-09/09

09/07-29/07 &
20/08-26/08 

30/07-19/08
20/06-08/07 & 
27/08-09/09

09/07-29/07 &
20/08-26/08 

30/07-19/08

Δίκλινο δωμάτιο 
(Θέα κήπο ή χωρίο)  

229 285 335 275 390 470

3o  άτομο 130 140 145 160 180 185

1ο   & 2ο  Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Μονόκλινο 320 405 485 450 555 670

*Επιλογή γεύματος  ή δείπνου συμπεριλαμβάνει αναψυκτικό ,post mix , Μπύρα draft ,κρασί χύμα ,νερό. ΔΩΡΕΑΝ pop corn και παγωτό στη πισίνα από 10:00 έως 18:00 Καθη-
μερινά | Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα Θάλασσα ( Superior ) 15 € τη μέρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Για τη πρώτη περίοδο.  Στις 5 διαν/σεις επιπλέον μια διαν/ση ΔΩΡΟ και για τις 10 διαν/σεις  επιπλέον 2 διαν/σεις ΔΩΡΟ. 

ΝΕΡΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ



Barcelo Hydra Beach 5* lux 
Πλέπι Ερμιόνης, Αργολίδα

AKS Porto Heli 4* sup  
Πόρτο Χέλι

Το 5 αστέρων Barcelo Hydra Beach βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία της Θερμησίας και περιβάλλεται από φοινικόδεντρα. Διαθέτει κέντρο 
σπα και εξωτερική πισίνα με θέα στην Ύδρα. Περιλαμβάνει εστιατόριο με θέα στη θάλασσα, το οποίο σερβίρει μεσογειακή και διεθνή κουζίνα. Όλα τα 
δωμάτια και τα μπανγκαλόου έχουν μοντέρνα διακόσμηση και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο ή το βουνό. Το μπάνιο τους είναι 
εξοπλισμένο με ντους ψιλής βροχής, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. Το κέντρο σπα του Hydra Beach προσφέρει εσωτερική 
πισίνα με καταρράκτη και υδρομασάζ, τούρκικο λουτρό και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ALL INCLUSIVE

3 διαν/σεις 5 διαν/σεις 7 δια/σεις

02/05-14/06 &
14 - 29/09

15/06-14/07 &
24/08-13/09

02/05-14/06 &
14 - 29/09

15/06-14/07 &
24/08-13/09

15/07-
23/08

02/05-14/06 &
14 - 29/09

15/06-14/07 &
24/08-13/09

15/07-
23/08

Δίκλινο Superior 205 265 329 440 499 455 599 689

Δίκλινο Deluxe 220 280 350 470 549 480 635 759

Δίκλινο Deluxe Beach Front 325 359 510 600 720 695 815 970

Δίκλινο Bungalow Superior 240 295 370 485 559 510 660 773

Δίκλινο Bungalow Deluxe 275 325 430 540 630 585 735 875

Μονόκλινο Superior 300 365 490 600 665 675 820 920

Μονόκλινο Superior Bglw 340 410 555 670 770 765 915 1030

Suite ** 1270 1540 2040 2550 2870 2850 3550 3980
Τα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. Στα Superior δεν χωράει baby cot. Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα. Τα Deluxe Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση 
2ενήλικες + 2 παιδιά ή 3 ενήλικες, καθότι είναι δίχωρα. 3ο άτομο ως 11 ετών, δωρεάν. 4ο άτομο ως 11 ετών, -50%. 3ο άτομο ενήλικας (-30%) ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια. **Συνολική τιμή 
δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει  δυνατότητα με επιβάρυνση € 9,00 το άτομο τη νύχτα.  

Σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι της 
Ερμιόνης, το ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη 
πισίνα, 3 εστιατόρια και 2 μπαρ. Τα κομψά 
δωμάτιά του παρέχουν θέα στη θάλασσα και 
στον όμορφα διαμορφωμένο κήπο.
Τα ευρύχωρα δωμάτια στο Hotel Porto 
Heli είναι κλιματιζόμενα και περιλαμβάνουν 
μαρμάρινο μπάνιο και ιδιωτικό μπαλκόνι. Όλα 
είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, 
μικρό ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.
Το κεντρικό εστιατόριο Mycenae σερβίρει 
δείπνο σε μπουφέ. Το a la carte εστιατόριο 
Alias προτείνει διεθνείς και μεσογειακές 
γεύσεις και στο εστιατόριο Aiolos, δίπλα στην 
πισίνα, σερβίρονται ελαφριά μεσημεριανά 
γεύματα. 
Για τους λάτρεις των σπορ, το ξενοδοχείο 
προσφέρει γυμναστήριο, κέντρο καταδύσεων, 
γήπεδο beach volley. Υπάρχει επίσης αίθουσα 
παιχνιδιών με τραπέζια μπιλιάρδου και 
τηλεόραση.
Οι επισκέπτες θα βρουν θαλάσσια ταξί στην 
αποβάθρα μπροστά στο ξενοδοχείο για 
τη μεταφορά τους στο γειτονικό νησί των 
Σπετσών.

FAMILY
FRΙENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS+
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

13/6-07/7
04-10/9

13/6 - 07/7
4-10/9

08 - 28/7
21/8 - 03/9

29/7 - 
20/8

13/6 - 07/7
04 - 10/9

08 - 28/7
21/8 - 03/9

29/7 - 
20/8

Δίκλινο κήπος 145 229 295 360 315 399 485
Δίκλινο θάλασσα 155 247 315 389 340 425 525
Μονόκλινο κήπος 220 350 459 555 485 627 767
Μονόκλινο θάλασσα 240 380 489 600 529 670 835

PLUS + : Περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία, παιδική απασχόληση και Δωρεάν είσοδο 
στο θαλάσσιο πάρκο και στο παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς. 3ο άτομο ως 12 ετών, δωρεάν. 4ο άτομο ως 12 ετών, -30%. 3ο άτομο, -30%.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΜΕ SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
13/6-7/7
04-10/9

13/6-7/7
04-10/9

08 - 28/7
21/8 -3/9

29/7 - 
20/8

13/6-7/7
04-10/9

08 - 28/7
21/8 - 03/9

29/7 - 
20/8

Δίκλινο κήπος 175 280 345 399 379 469 555
Δίκλινο θάλασσα 185 299 365 425 405 495 595
Μονόκλινο κήπος 270 439 540 635 600 745 885
Μονόκλινο θάλασσα 289 469 575 680 645 790 950

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα. Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: -30% στη τμή του δικλίνου. Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο 
δωμάτιο με ένα γονέα: το 1ο παιδί -30% και το 2ο παιδί ΔΩΡΕΑΝ. Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα -30%. 3ο άτομο ως 12 ετών, 
δωρεάν. 4ο άτομο ως 12 ετών & 3ο άτομο, -30%. 
Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 11% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου

INCLUSIVEALL

INCLUSIVEALL



Το AKS Hinitsa Bay βρίσκεται στη Χηνίτσα της Αργολίδας και διαθέτει ιδιωτική 
παραλία, πισίνα ακανόνιστου σχήματος, ηλιόλουστη βεράντα με ξαπλώστρες 
και μπαρ δίπλα στην πισίνα. Αυτό το 4 αστέρων ξενοδοχείο περιβάλλεται από 
περιποιημένο κήπο και προσφέρει 3 εστιατόρια και γυμναστήριο.

Τα κομψά διακοσμημένα δωμάτια και οι σουίτες του AKS Hinitsa έχουν 
θέα στον Αργολικό Κόλπο ή το βουνό. Κάθε ένα περιλαμβάνει κλιματισμό, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης 21 ιντσών και κομψό μαρμάρινο μπάνιο.

Μπορείτε να χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες δίπλα στην 
πισίνα ή στην παραλία και να απολαύσετε ένα εξωτικό 
κοκτέιλ από τα μπαρ του ξενοδοχείου. Στο εστιατόριο 

του ξενοδοχείου μπορείτε να δοκιμάσετε γκουρμέ γεύσεις, 
μεσογειακά πιάτα και διάφορα εκλεκτά κρασιά για 

μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο.

Το κέντρο του Πόρτο Χέλι βρίσκεται σε απόσταση 5χλμ. από το AKS Hinitsa. 
Το παραθαλάσσιο χωριό Κόστα, από όπου αναχωρούν τα φέρι για τις 
Σπέτσες, απέχει 3,5 χιλιόμετρα. Η 24ωρη ρεσεψιόν μπορεί να σας προσφέρει 
πληροφορίες για την περιοχή και να σας βοηθήσει με την ενοικίαση αυτοκινήτου. 
Στις εγκαταστάσεις παρέχεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.

AKS Hinitsa Bay 4*  
Παραλία Πόρτο Χέλι

FAMILY
FRIENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-07/07 &
04/09-17/09

08/07-28/07 &
21/08-03/09

29/07-
20/08

15/06-07/07 &
04/09-17/09

08/07-28/07 &
21/08-03/09

29/07-
20/08

Δίκλινο δωμάτιο Θέα βουνό 290 330 405 395 462 570

3o  άτομο Θέα βουνό 155 177 215 215 240 290

Δίκλινο δωμάτιο θέα Θάλασσα 315 370 465 430 515 650

3o  άτομο Θέα Θάλασσα 170 195 240 230 265 330

Μονόκλινο δωμάτιο Θεα βουνό 465 535 667 650 740 925

Μονόκλινο δωμάτιο Θέα θάλασσα 475 545 680 650 745 930

Οικογενιακό 2+2 Δίχωρο Θέα βουνό 945 1080 1350 1300 1490 1860

Οικογενειακό 2+2 Δίχωρο  Θέα θάλασσα 1033 1210 1540 1420 1680 2130

• 1ο Παιδί 0-12 ετών με ένα γονέα χρέωση μονοκλίνου • Οι τιμές είναι Early Booking  για κρατήσεις εώς 20/06 Μετα προσαύξυση 
5% • Εμφιαλωμένο νερό στα δωμάτια την ημέρα άφιξης • Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ. Ημιδιατροφή δείπνο σε μπουφέ που θα 
διαφοροποιείται καθημερινά • Μια φορα την εβδομάδα παραδοσιακός Ελληνικός μπουφές και μια φορά την εβδομάδα παραδοσιακός 
Ιταλικός μπουφές.• Εξι ( 6 ) ημέρες την εβδομάδα ζωαντανή μουσική στις περιόδους β & Γ  • Καθημερινά ειδικευμένοι παιδαγογοί 
απασχολούν τα παιδιά με δημιουργικά παιχνίδια ,κυνήγι θυσαυρού,βραδιές σινεμά ,διοργανώνοντας παιδικά πάρτι κ.α., σε ειδικά 
διαρρυθμισμένη αίθουσα και εξωτερικούς χώρους. • Τουρνουά Beach volley, tennis, ping pong  & τάβλι  • Στη παραλία και στη 
πισίνα του ξενοδοχείου οι ξαπλώστρες ,οι ομπρέλες και οι πετσέτες θαλάσσης διατίθενται δωρεάν στους πελάτες. 



Σε μία έκταση 80 στρεμμάτων, 250χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και 35χλμ. από την πόλη της 
Πάτρας, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε τις διακοπές σας με την παρέα ή την οικογένειά σας.
Η φυσική ομορφιά της περιοχής, με το καταπράσινο δάσος της Στροφυλιάς, γεμάτο πεύκα, 
βελανιδιές και κουκουναριές, σε συνδυασμό με τα γαλαζοπράσινα νερά και τη ολόχρυση αμμουδιά, 
θα σας μαγέψουν. Σαν ένας κοντινός παράδεισος, χωρίς τους θορύβους της πόλης και κάθε 
ενόχληση, οι στιγμές χαλάρωσης είναι εγγυημένες.

Οι παροχές του χώρου και η φιλοξενία θα κάνουν τις διακοπές σας αξέχαστες, ενώ ο προορισμός 
θα γίνει από τους αγαπημένους σας είτε για διακοπές είτε για τις μικρές αποδράσεις σας.

Ετοιμαστείτε να απολαύσετε την κάθε στιγμή και να προσφέρετε σε εσάς και αυτούς που 
αγαπάτε τις πιο όμορφες και χαλαρωτικές ημέρες όλου του χρόνου!

Kalogria Beach 3* 
Παραλία Στροφιλιάς - Αχαΐα

Ionian Beach 3*   
Παραλία Λακόπετρας - Αχαΐα

Το ξενοδοχείο Ionian Beach 
Hotel απλώνεται σε μια έκταση 
40 στρεμμάτων που τελειώνει σε 
μια μεγάλη αμμώδη παραλία στη 
Βορειοδυτική Πελοπόννησο. 

Τα  82 δωμάτια - μπανγκαλόου 
διαθέτουν μπάνιο, air-condition, 
τηλεόραση, ψυγείο και μια 
ευρύχωρη βεράντα με θέα τη 
θάλασσα ή τους κήπους.

Η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου 
είναι φιλική και οικογενειακή, μια 
επιλογή για απόλυτη χαλάρωση. 
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
ένα γήπεδο τένις, ένα γήπεδο 
μπάσκετ, μίνι γκολφ, θεατράκι, 
εστιατόριο, ταβέρνα, ασύρματο 
internet στην υποδοχή, πινγκ-
πονγκ, παιδική χαρά και πισίνα.

FAMILY
FRΙENDLY

TIMH KAT ATOMO ME ALL INCLUSIVE

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

03/06-02/07 03/07-19/07 20/07-22/08 23/08-04/09 03/06-02/07 03/07-19/07 20/07-22/08 23/08-04/09

Δίκλινο 210 230 259 245 280 315 349 334

3ο άτομο 160 180 190 185 215 250 265 252

Μονόκλινο 330 350 370 347 450 485 520 473

2|ΔΩΡΕΑΝ

INCLUSIVEALL

Τιμή κατ άτομο για 3 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων
29/05-30/06 

& 05/09-29/09
01/07-14/07 

& 29/08-04/09

Δίκλινο 114 € 137 €

3ο άτομο ενήλικας 84 € 104 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 66 € 71 €

Μονόκλινο 147 € 182 €
Προσφορά στις 2 παραπάνω περιόδους με άφιξη Κυριακή στις 3 νύχτες Δώρο μια νύχτα 

επιπλέον, αλλά μόνο με πρωινό. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Τιμή κατ άτομο για 3 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων
29/05-30/06

& 05/09-29/09
01/07-14/07

& 29/08-04/09

Δίκλινο 114 € 137 €

3ο άτομο ενήλικας 84 € 104 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 66 € 71 €

Μονόκλινο 147 € 182 €
Προσφορά στις 2 παραπάνω περιόδους με άφιξη Κυριακή στις 3 νύχτες Δώρο μια νύχτα 

επιπλέον, αλλά μόνο με πρωινό. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων
29/05-30/06

& 05/09-29/09
01/07-14/07

& 29/08-04/09
15/07-
28/08

Δίκλινο 190 € 220 € 250 €

3ο άτομο ενήλικας 140 € 165 € 185 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 110 € 110 € 115 €

Μονόκλινο 245 € 295 € 345 €

Τιμή κατ άτομο για 7 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων
29/05-30/06 

& 05/09-29/09
01/07-14/07 

&29/08-04/09
15/07-
28/08

Δίκλινο 259 € 299 € 339 €

3ο άτομο ενήλικας 190 € 220 € 249 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 155 € 155 € 160 €

Μονόκλινο 330 € 405 € 485 €

Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο ημερησίως,  
Έκπτωση για δωμάτιο classic, στην πίσω πτέρυγα 5€ το δωμάτιο ημερησίως

Τιμή κατ άτομο για 3 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων
29/05-30/06

& 05/09-29/09
01/07-14/07

& 29/08-04/09

Δίκλινο 114 € 137 €

3ο άτομο ενήλικας 84 € 104 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 66 € 71 €

Μονόκλινο 147 € 182 €
Προσφορά στις 2 παραπάνω περιόδους με άφιξη Κυριακή στις 3 νύχτες Δώρο μια νύχτα 

επιπλέον, αλλά μόνο με πρωινό. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις με Smart All Inclusive

Τύπος Δωματίων
29/05-30/06 

& 05/09-29/09
01/07-14/07 

& 29/08-04/09
15/07-
28/08

Δίκλινο 190 € 220 € 250 €

3ο άτομο ενήλικας 140 € 165 € 185 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 110 € 110 € 115 €

Μονόκλινο 245 € 295 € 345 €



Δυτική Πελοπόννησος: Διάσπαρτα ορεινά χωριά, όλα γεμάτα θρύλους και 
παραδόσεις. Κάθε γωνιά είναι καλλιεργημένη με αμπέλια, ελιές, πορτοκαλιές κ.τ.λ. 
Το ξενοδοχείο Grecotel  Lakopetra Beach βρίσκεται στο χωριό Λακόπετρα 
στην Κάτω Αχαία. 

Grecotel Lacopetra Beach 4*  
Παραλία Λακόπετρας - Αχαΐα

1|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

INCLUSIVEALL
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Πλούσιο μπουφέ πρωί – μεσημέρι – βράδυ, καθώς επίσης καφέ, αναψυκτικά, 
επιλεγμένα κρασιά και αλκοολούχα ποτά καθ όλη τη διάρκεια της μέρας, 
χορταστικά snack και παγωτά ανάμεσα στα γεύματα. Δύο θεματικές βραδιές 
στο εστιατόριο κάθε βδομάδα και Greece lunch κάθε Κυριακή μεσημέρι  που 
περιλαμβάνει εμπλουτισμένο μεσημεριανό μπουφέ. 

χρήση των θαλάσσιων σπορ (ιστιοσανίδα, κανό ποδήλατα θαλάσσης ) τένις, 
τοξοβολία, ποδόσφαιρο 5χ5, μπάσκετ, ομπρέλες ξαπλώστρες καθώς και 
ποικιλία παιχνιδιών που διοργανώνουν οι ψυχαγωγοί. Ημερήσιο πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς καθώς και βραδινή διασκέδαση 
για τους μεγάλους.      

ΤΙΜΗ  ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝ/ΣΗ  ΜΕ  ALL  INCLUSIVE 

15/06-03/07&
30/08-20/09

04/07-17/07 18/07-31/07 &
17/08-29/08

01/08-16/08

Δίκλινο δωμάτιο Standard  garden 
view 

118 138 167 185

Δίκλινο δωμάτιο standard Sea view 127 145 172 190

Δίκλινο δωμάτιο Superior Sea view 147 165 185 203

Δίκλινο   β.Ν.G. 136 156 176 196

Δίκλινο B.N.G  S.SV 146 174 195 223

Μονόκλινο 82 92 102 120

1Ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ |  2Ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ 20 € ΤΗ ΜΕΡΑ  |  3Ο ΑΤΟΜΟ 30 € ΤΗ ΜΕΡΑ 



Το Semantron traditional village βρίσκεται στον Ελαιώνα του Διακοπτού στην Πελοπόννησο ,μόλις 167 χλμ. από την Αθήνα  
50 χλμ.από την Πάτρα και  40 χλμ. από τα Καλάβρυτα. Τα άλλοτε « κελιά» στα ποια διέμεναν οι μοναχοί της Μονής 
του Μεγάλου Σπηλαίου, χτισμένα από το 1840 ανακαινίστηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 42 δωμάτια και σουίτες 
κατηγορίας deluxe και superior, ιδανικά για οικογένειες και ζευγάρια καθώς και για επαγγελματίες.
Εγκαταστάσεις - Παροχές: Pool restaurant, εστιατόριο  a la Carte με την επωνυμία «λιοτρίβι», bar, Pool bar, πισίνα, 
παιδική πισίνα, παιδότοπος, βιβλιοθήκη, χώρος Internet.
Η πέτρα και το ξύλο παντρεύονται με ατμοσφαιρικό φωτισμό και έπιπλα εποχής. Η υψηλή τεχνολογία χωρίς να 
απουσιάζει, καταλαμβάνει αυστηρά και μόνο τον χώρο που της αναλογεί, χωρίς να αποσπά την προσοχή από την 

διακόσμηση.

Semantron Traditional Village 4* 
Ξυλόκαστρο - Κορινθία

Xylokastro Beach Hotel 2*   
Ξυλόκαστρο - Κόρινθος

Το Xylokastro Beach Hotel προσφέρει ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη θάλασσα ή τα βουνά 
και οργανωμένη πλαζ με μπαρ. Πρωινό στην ηλιόλουστη βεράντα, το απόγευμα ούζο στην 
παραλία, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα. Διαθέτει δωρεάν ιδιωτικό παρκινγκ. Στα δωμάτια 
υπάρχει μπαλκόνι, TV, τηλέφωνο, κλιματισμός, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα, ψυγείο, 
είδη ατομικής υγιεινής. Οι ώρες ξενοιασιάς συνεχίζονται και με κοντινές εκδρομές, με 
θαυμάσιους παραθαλάσσιους προορισμούς και αξιοθέατα, όπως η Αρχαία Κόρινθος.

ΤΙΜΗ  κατ΄άτομο Με Ημιδιατροφή 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/07-23/07 23/07-27/08 27/08-10/09 01/07-23/07 23/07-27/08 27/08-10/09

Δίκλινο 230 260 230 315 350 315

3ο άτομο 160 180 160 220 245 220

Μονόκλινο 360 400 360 505 560 505

Οικογενειακό δωμάτιο  Δίχωρο* 560 660 560 770 910 770

Semantron Traditional Village 4* 

1|ΔΩΡΕΑΝ

* Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

01/07 – 29/07
27/08-04/09 30/07 – 26/08 01/07 – 29/07

27/08-04/09 30/07 – 26/08

Δίκλινο 270 295 373 411

3ο άτομο 199 218 275 305

2o παιδί 6-12 137 150 189 208

Μονόκλινο 407 444 567 618

2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε κουκέτα (περιορισμένος αριθμός δωματίων). 
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 10 το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. 
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 27/6.



Το ξενοδοχείο Cosmos βρίσκεται 400 μέτρα από το 
γραφικό χωριό Πόρτο Χέλι.
Αποτελείται από 150 δωμάτια με θέα στο λιμάνι του 
Πόρτο Χελίου ή στη λιμνοθάλασσα. Το ξενοδοχείο 
έχει μια μεγάλη πισίνα και μια μικρότερη αποκλειστικά 
για παιδιά. Επίσης, έχει ένα διπλό γήπεδο τέννις, 
ένα γήπεδο μπάσκετ/βόλεϋ, τραπέζια πινγκ-πονγκ 
και γήπεδο μίνι γκολφ. Τα γήπεδα, οι μπάλες και οι 
ρακέτες είναι διαθέσιμα χωρίς έξτρα χρέωση.
Το εστιατόριο λειτουργεί με μπουφέ και στο μπαλκόνι 
του μπορείτε να απολαύσετε Μεσογειακά πιάτα με 
θέα τον κήπο και το ηλιοβασίλεμα.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 2 μπαρ - ένα στον εσωτερικό 
χώρο με τραπέζια μέσα αλλά και στο μπαλκόνι και ένα 
δίπλα στην πισίνα. Στα μπαρ μπορείτε να βρείτε σνακ, 
καφέ και ποτό.
Mπορείτε να επισκεφθείτε το αρχαίο κάστρο της 
Μονεμβασιάς, το ρομαντικό Ναύπλιο, τις Αρχαίες 
Μυκήνες, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και τα 
νησιά Σπέτσες, Ύδρα και Πόρος.

Cosmos 4*
Πόρτο Χέλι

FAMILY
FRIENDLY

Iria Beach 3*
Ίρια - Ναύπλιο

FAMILY
FRENDLY

Το 3 αστέρων Iria Beach Hotel βρίσκεται 
ακριβώς πάνω στη βοτσαλωτή παραλία 
των Ιρίων και περιβάλλεται από όμορφα 
διαμορφωμένο κήπο. Προσφέρει δωμάτια και 
σουίτες επιπλωμένα με γούστο και διαθέτει 
μεγάλη πισίνα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στην 
πισίνα.
Όλα περιλαμβάνουν τηλεόραση, μίνι μπαρ 
και ιδιωτικό μπάνιο με μπουρνούζια, δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα 
μαλλιών.
Το εστιατόριο στις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου σερβίρει τοπικές σπεσιαλιτέ, ενώ 
το pool bar είναι ιδανικό για να απολαύσετε 
το βράδυ το ποτό σας με θέα στον κόλπο των 
Ιρίων.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 δια/σεις

20/06-07/07 &
05/09-25/09

08/07-31/07&
23/08-04/09

01/08-
22/08

20/06-07/07 &
05/09-25/09

08/07-31/07&
23/08-04/09

01/08-
22/08

Δίκλινο δωμάτιο 185 200 210 250 265 275

3o  άτομο 125 130 135 175 180 190

1ο Παιδί έως 12 ετών 95 100 105 125 130 135

Μονόκλινο 280 290 300 365 380 390

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ( ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ – βΡΑΔΥΝΟ ΜΕΝΟΥ ) 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

17/06-14/07 &
22/08- 14/09

15/07-21/08 17/06-14/07 &
22/08- 14/09

15/07-21/08

Δίκλινο δωμάτιο  185 210 255 295

3o  άτομο 115 130 155 180

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Παιδί 6-12 ετών 75 95 105 135

**Οικογενειακό 2 +2
Δύο χώρων  

595 680 810 930

Μονόκλινο 245 290 345 395

STOP SALES  19 & 20/08/16 , **Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά



Leda Village
Χόρτο - Πήλιο 

Afrodite 3* 
Πάνορμος - Σκόπελος

FAMILY
FRΙENDLY

FAMILY
FRENDLY

1|ΔΩΡΕΑΝ

2|ΔΩΡΕΑΝ

Ένα πανέμορφο οικογενειακό ξενοδοχείο μόλις 60μ. από την θάλασσα 
με ήσυχη και ήρεμη ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από θορύβους, διατηρεί 
τη γραφικότητα και τη γαλήνη των πιο όμορφων διακοπών σας. Παροχές 
υψηλών επιδόσεων (lounge, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθριο, 
πισίνα, γυμναστήριο, μπάρμπεκιου) που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τόσο 
προσωπικές όσο και κοινωνικές (γάμοι, εταιρικές προτάσεις κ.α). 

Το ξενοδοχείο αυτό βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία σε έναν 
πανέμορφο κόλπο περιτριγυρισμένο από καταπράσινη βλάστηση και 
δίπλα σε μια παραλία. Τα δωμάτια και διαμερίσματα συνδέονται μεταξύ 
τους με μικρά λιθόστρωτα μονοπάτια, με κήπους γεμάτους λουλούδια 
ολόγυρα. Το Leda Hotel μοιάζει με ένα παραδοσιακό παραθαλάσσιο 
χωριό με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, για ξένοιαστες διακοπές.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ  
( Με βιολογικά προϊόντα παραγωγής του ξενοδοχείου )  

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/06-
30/06 

01/07-
20/07

21/07-
31/08

01/06-
30/06

01/07-
20/07

21/07-
31/08

Δίκλινο δωμάτιο 120 160 210 163 210 285

3o  άτομο 70 95 120 95 130 165

Σουίτα  ( 2+2 ) * 335 460 540 465 640 750

Σουίτα ( 2+2 ) ** 360 495 595 480 665 815

Σουίτα (4 ενήλ.) 395 535 640 525 710 850

Μονόκλινο 130 210 285 175 285 395
*Τιμή για όλο το κατάλυμα : Οικογένεια με δυο παιδιά κάτω των 12 ετών

** Τιμή για όλο το κατάλυμα : Οικογένεια με δυο παιδιά άνω των 12 ετών

Τιμή κατ άτομο για 5 διανυκτερεύσεις 
με ημιδιατροφή, κρασί & χυμούς / πλήρη διατροφή, κρασί & χυμούς

Τύπος δωματίου
02/05-17/06 

& 
11/09-03/10

20/06-01/07 
& 

04/09-10/09

02/07-28/07 
& 

21/08-03/09
29/07-20/08

Δίκλινο 160 € / 200 € 200 € / 240 € 260 € / 300 € 325 € / 360 €

3ο άτομο 
ενήλικας 100 € / 140 € 120 € / 160 € 155 € / 195 € 200 € / 240 €

Studio 200 € / 240 € 245 € / 270 € 295 € / 335 € 355 € / 405 €

3ο άτομο 
ενήλικας 120 € / 160 € 140 € / 180 € 175 € / 215 € 220 € / 245 €

Διαμέρισμα 
2 χώρων 250 € / 285 € 285 € / 320 € 360 € / 400 € 470 € / 510 €

3ο άτομο 
ενήλικας 140 € / 180 € 160 € / 200 € 195 € / 235 € 240 € / 280 €

Μονόκλινο 240 € / 320 € 310 € / 390 € 420 € / 500 € 585 € / 660 €
Ξαπλώστρες & ομπρέλες στην πισίνα & στην παραλία δωρεάν. Οι τιμές ισχύουν με κράτηση 
έως 20/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων, έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 8%.

Levendi 4* 
Καμμένα Βούρλα

Το Ξενοδοχείο προσφέρει 42 σουίτες, 39 superior δικλινα και και 17 maisonette, που μπορούν να φιλοξενήσουν 
και οικογένειες τεσσάρων ατόμων. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και μίνι-μπαρ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  
( + ΜΙΑ ΚΑΡΑΦΑ ΚΡΑΣΙ &  ΕΝΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ )   

5 διαν/σεις 7  διαν/σεις

15/06-05/07 
07/09-15/09

06/07-31/07 
22/08-06/09

01/08-
21/08

15/06-05/07 
07/09-15/09

06/07-31/07 
22/08-06/09

01/08-
21/08

Δίκλινο Superior 165 190 225 229 260 305

3ο άτομο σε 
Superior 

125 135 160 165 180 215

2ο παιδί 6-12 
ετών σε Superior 

90 105 120 115 133 153

Suite K.K. 2+2 460 515 590 600 685 785

Οικογενειακό 
Μεζονέτα  2+2 

510 600 650 700 790 880

Μονόκλινο 
Superior 

240 275 320 325 365 430

Οι παραπάνω τιμές είναι  Early Booking για κρατήσεις μέχρι 30/06 μετά προσαύξηση 10%.  Από 15/06-31/07 & 

01/09-30/09 Διαμονή με Κυριακή άφιξη στις 5 διαν/σεις η μία ΔΩΡΟ. Για διαμονή 4 διαν/σεων και άνω χρήση της 

ιαματικής πισίνας στο Ξενοδοχείο Galini. 



Caravos  3* 
Κουκουναριές - Σκιάθος

FAMILY
FRiENDLY

1|ΔΩΡΕΑΝ

Το ξενοδοχείο Caravos στη Σκιάθο είναι ένα ξενοδοχείο 3 αστέρων, βρίσκεται στην όμορφη περιοχή «Κουκουναριές».
Το ξενοδοχείο Caravos διαθέτει 58 δίκλινα δωμάτια με: κλιματιστικό • τηλέφωνο • δορυφορική τηλεόραση  • πρόσβαση στο διαδίκτυο • μουσική •  
στεγνωτήρα μαλλιών  • μπαλκόνι ή βεράντα • WC με μπάνιο Παροχές: πισίνα • πισίνα για παιδιά • pool bar • bar • καφετέρια • κινέζικο εστιατόριο 
• ταβέρνα • υπηρεσίες χρηματοκιβωτίου • 24ωρη υποδοχή • καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-17/09 01/06-30/06 01/07-31/07 01/08-31/08 01/09-17/09

Δίκλινο δωμάτιο 
Ισόγειο 145 205 215 145 190 285 300 190

Δίκλινο δωμάτιο 
Bangalow 

155 220 230 155 210 285 320 210

Δίκλινο δωμάτιο
1ος όροφος 190 225 265 180 245 315 360 240

Δίκλινο δωμάτιο 
2ος όροφος 200 240 270 190 265 320 370 255

1Ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ  & 2Ο ΠΑΙΔΙ  ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ  - 2Ο ΠΑΙΔΙ 2 -12 ΕΤΩΝ 10 € ΤΗ ΜΕΡΑ - 3Ο  ΑΤΟΜΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 30 % 



Το ξενοδοχειακό συγκρότημα 
αντανακλάται στα γαλανά 
νερά του Αιγαίου, καθώς είναι 
κτισμένο μπροστά σε μια από 
τις καλύτερες παραλίες της 
Χανιώτης. 

Το beach bar σας προσφέρει 
δροσιστικά ποτά και παγωτά. 

Ικανοποιηθείτε από την 
ποικιλία των θαλάσσιων 
δραστηριοτήτων όπως jet ski, 
catamaran, banana, water 
skiing, canoeing, sailing και 
άλλα, καθώς μπορείτε να 
εξοπλιστείτε με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό σε ιδιαίτερα σημεία 
στην παραλία.    

Το Blue Sea Hotel βρίσκεται ακριβώς πάνω στην αμμώδη παραλία της Τορώνης και διαθέτει 
ελληνικό εστιατόριο. Προσφέρει κέντρο ευεξίας και δωμάτια με μπαλκόνι με θέα στην πισίνα 
και το Αιγαίο Πέλαγος. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν LCD δορυφορική τηλεόραση και ψυγείο. Ορισμένα 
δωμάτια έχουν χειροποίητα έπιπλα.
Στο κεντρικό εστιατόριο σερβίρεται μπουφές πρωινού. Το Stergios Tavern προσφέρει φρέσκα 
θαλασσινά και διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές κάθε εβδομάδα. Οι εγκαταστάσεις 
ευεξίας περιλαμβάνουν γυμναστήριο, σάουνα και υδρομασάζ. Για τους μικρούς επισκέπτες 
λειτουργεί παιδική χαρά.

Grand Otel Haniotis 4* 
Παραλία Χανιώτης - Χαλκιδική

Toroni Blue Sea Hotel 4*  
Παραλία Τορώνης - Χαλκιδική

FAMILY
FRΙENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

16/06-30/06 &
01/09-14/09

01/07-31/08 16/06-30/06 &
01/09-14/09

01/07-31/08

Δίκλινο δωμάτιο  standard 295 370 415 515

3ο άτομο σε standard 230 285 310 360

Οικογενιακό 2+2 με κουκέτα  * 660 795 890 1090

Μονόκλινο 415 535 565 740

*Τιμή για όλο το δωμάτιο  2 ενήλικες & 2 παιδία έως 12 ετών

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

16/06-30/06 &
01/09-14/09

01/07-31/08 16/06-30/06 &
01/09-14/09

01/07-31/08

Δίκλινο δωμάτιο  standard 235 305 305 420

3ο άτομο σε standard 160 215 210 295

Οικογενιακό 2+2 με κουκέτα  * 575 765 780 1040

Μονόκλινο 345 465 480 645
*Τιμή για όλο το δωμάτιο  2 ενήλικες & 2 παιδία έως 12 ετών

INCLUSIVEALL

1|ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

25/06-09/07 &
22/08-04/09

10/07-21/08 25/06-09/07 &
22/08-04/09

10/07-21/08

Δίκλινο δωμάτιο 345 405 475 575

3Ο  άτομο 240 290 330 395

2Ο παιδί 6-12 ετών 170 205 230 275

Μονόκλινο  500 595 680 820

 Δυνατότητα Ημιδιατροφής -7 € ο κάθε ενήλικας τη μέρα 

2|ΔΩΡΕΑΝ



Ακολουθώντας την τοπική αρχιτεκτονική, το ξενοδοχείο Aristoteles Beach 
λειτουργεί από το 1991, αποτελώντας έτσι σημείο αναφοράς για τη Χαλκιδική και 
ιδιαίτερα για την Κασσάνδρα, ενώ είναι και το κοντινότερο ξενοδοχείο από την 
Θεσσαλονίκη που προσφέρει πρόσβαση στα πεντακάθαρα νερά και τις αμμώδεις 
παραλίες του Τορωναίου κόλπου.

Aristoteles Beach 4*  
Παραλία Άφυτος - Χαλκιδική

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-11/07 12/07-31/07 &
23/08-05/09

01/08-22/08 15/06-11/07 12/07-31/07 &
23/08-05/09

01/08-22/08

Δίκλινο δωμάτιο  Θέα Θάλασσα 205 225 255 275 320 365

3ο  άτομο θέα Θάλασσα 150 165 190 195 225 255

1ο παιδί έως 12 ετών και 
2ο παιδι έως 4 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό 2+2 ενιαίου χώρου* 520 575 670 685 770 900

Μονόκλινιο  Θέα Θάλασσα 290 320 365 390 440 505

*Τιμή για όλο το δωμάτιο 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών.  Ομπρέλες ξαπλώστρες στη παραλία ΔΩΡΕΑΝ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-11/07 12/07-31/07 &
23/08-05/09

01/08-22/08 15/06-11/07 12/07-31/07 &
23/08-05/09

01/08-22/08

Δίκλινο δωμάτιο  Θέα Θάλασσα 245 280 310 330 385 435

3ο  άτομο θέα Θάλασσα 180 205 225 230 270 300

1ο παιδί έως 12 ετών και 
2ο παιδι έως 4 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό 2+2 ενιαίου χώρου* 620 710 780 825 955 1075

Μονόκλινο  Θέα Θάλασσα 350 400 445 470 545 615

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου 
μοιράζονται σε 8 διαφορετικά 

κτήρια, αμφιθεατρικά κτισμένα, 
διαφοροποιώντας το από τα 
κλασικά ξενοδοχεία πόλης. 

Το αποτέλεσμα; σχεδόν όλα τα 
δωμάτια έχουν φανταστική θέα 

προς τη θάλασσα!

2|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

INCLUSIVEALL



Porto Carras  5* 
Σιθωνία - Χαλκιδική

Olympic Kosmas Hotel 3*
Χανιώτη - Χαλκιδική 

Το Porto Carras Sithonia βρίσκεται στην αμμώδη παραλία 
της Χαλκιδικής και προσφέρει καταλύματα 5 αστέρων που 
περιβάλλονται από όμορφα διαμορφωμένους κήπους. Διαθέτει 
ιδιωτική μαρίνα, καζίνο και κέντρο σπα.
Τα δωμάτια στο Porto Carras Sithonia είναι πολυτελώς 
διακοσμημένα με κομψά έπιπλα και μαρμάρινο μπάνιο. Το 
μπαλκόνι τους προσφέρει θέα στον Τορωναίο Κόλπο ή στο 
γήπεδο γκολφ του συγκροτήματος. Όλα είναι εξοπλισμένα με 
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό και στεγνωτήρα μαλλιών.
Το υπερσύγχρονο σπα του ξενοδοχείου παρέχει εξατομικευμένες 
περιποιήσεις θαλασσοθεραπείας και διαθέτει χαμάμ, σάουνα, 
εσωτερική πισίνα, κομμωτήριο και γυμναστήριο. Οι υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις αναψυχής περιλαμβάνουν γήπεδο ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ, καθώς και γήπεδο γκολφ 18 οπών.

To Olympic Kosma Hotel & Villas Bomo Club διαθέτει εστιατόριο με μπουφέ και πισίνα με pool bar. Βρίσκεται στη Χαλκιδική, 
2 λεπτά με τα πόδια από την αμμώδη παραλία και 500μ. από το κέντρο της Χανιώτης. Τα δωμάτια περιλαμβάνουν μεγάλα 
πετρόκτιστα κρεβάτια και ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα στην πισίνα, στη θάλασσα ή στην αυλή του ξενοδοχείου. Όλα είναι 
εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο και κλιματισμό. Προσφέρονται επίσης βίλες με ιδιωτική πισίνα. Στην 
αμμώδη παραλία θα βρείτε ξαπλώστρες, ομπρέλες και beach bar, όλα σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το 
κατάλυμα. Υπάρχουν δωρεάν ξαπλώστρες και δίπλα στην πισίνα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
με ALL INCLUSIVE

5 ΝΥχΤΕΣ

χΩΡ /
ΤΗΤΑ

27/5 - 16/6 
1 - 10/10

17 - 30/6
19 – 30/9

1 – 14/7
5/9 – 18/9

15 - 31/7
22/8 - 4/9

1 - 21/8

ΔΙΚΛΙΝΟ GOLF VIEW 3 430 € 485 € 560 € 620 € 680 €

ΔΙΚΛΙΝΟ  SIDE SEA VIEW 3 460 € 515 € 595 € 650 € 710 €

ΔΙΚΛΙΝΟ  SEA VIEW 3 480 € 550 € 625 € 660 € 725 €

JUNIOR SUITE GOLF VIEW 4 510 € 600 € 680 € 735 € 835 €

JUNIOR SUITE  SIDE SEA VIEW 4 555 € 630 € 730 € 785 € 870 €

FAMILY ROOM GOLF VIEW 4 580 € 660 € 760 € 835 € 925 €

FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 4 610 € 700 € 785 € 855 € 990 €

FAMILY ROOM SEA VIEW 4 625 € 715 € 815 € 875 € 1.000 €

3ο άτομο ενήλικας ~ -25% -25% -25% -25% -25%

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ GOLF VIEW 1 625 € 715 € 835 € 910 € 1.000 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ SIDE SEA VIEW 1 670 € 775 € 875 € 950 € 1.050 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ SEA VIEW 1 765 € 860 € 980 € 1.055 € 1.160 €

Porto Carras  5* 

2|ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

INCLUSIVEALL

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

15/06-30/06 01/07-14/07
16/08-05/09

15/07-15/08 15/06-30/06 01/07-14/07
16/08-05/09

15/07-15/08

Δίκλινο δωμάτιο 200 243 270 280 340 378

3o  άτομο 185 155 210 259 217 294

1ο Παιδί έως 11 ετών 45 45 45 63 63 63

Μονόκλινο 270 355 438 378 497 613

Οικογενειακό 2+2 573 685 740 802 959 1036
Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά.  *Ένας ενήλικας + ένα παιδί  έως 11 ετών χρέωση μονόκλινου  

INCLUSIVEALL



Πάνω στην παραλία του Πλαταμώνα, αυτό το 
ξενοδοχείο 3 αστέρων διαθέτει κήπο με επιφάνεια 
10.000μ² και απευθείας πρόσβαση σε αμμώδη 
παραλία. Προσφέρει ηλιόλουστη βεράντα με πισίνα 
με θέα στο περίφημο κάστρο του Πλαταμώνα.
Όλα τα δωμάτια του Sun Beach Hotel είναι όμορφα 
και ευρύχωρα και παρέχουν μεγάλο μπαλκόνι με θέα 
στη θάλασσα και στο βουνό. Περιλαμβάνουν επίσης 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μαρμάρινο 
μπάνιο και κλιματισμό.
Το κύριο εστιατόριο σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό 
γεύμα και δείπνο με ελληνικά και διεθνή πιάτα. Το 
Café Bar δίπλα στην πισίνα προσφέρει σνακ, ποτά, 
κοκτέιλ, καφέ και αναψυκτικά.
Η τοποθεσία του ξενοδοχείου είναι ιδανική για 
θαλάσσια σπορ όπως θαλάσσιο σκι, ποδήλατο 
θαλάσσης, αλεξίπτωτο και καταδύσεις. Το κέντρο της 
πόλης του Πλαταμώνα απέχει 10 λεπτά οδικώς.

Sun Beach 3* sup  
Πλαταμώνας, Πιερίας

FAMILY
FRIENDLY

Poseidon Beach 3*
Πρέβεζα

FAMILY
FRENDLY

Το Poseidon Beach Hotel βρίσκεται στη 
θέση Κανάλι-Καστροσυκιά Πρέβεζας, 10μ. 
από την πεντακάθαρη θάλασσα του Ιονίου. 
Το ξενοδοχείο αποτελείται από 3 ορόφους, 
βρίσκεται μέσα στο πράσινο με στολισμένους 
κήπους, πολλά λουλούδια και δέντρα.
Παροχές: wifi,  μπουφές πρωινού με ντόπια 
υλικά όπως ζυμωτό ψωμί, δικές μας τυρόπιτες 
και φρέσκα αυγά, στο μεσημεριανό παρέχεται 
ποικιλία φαγητών, το βράδυ υπάρχει ταβέρνα 
δίπλα στο κύμα με φαγητά της ώρας όπως 
φρέσκα ψάρια, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, αρνί 
σούβλας, μπριζόλα, σουβλάκι.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΔΗ 
5 διαν/σεις 7 δια/σεις

16/06-23/06 &
28/08-10/09

24/06 -
11/07

12/07 -
27/08

16/06-23/06 &
28/08-10/09

24/06 -
11/07

12/07 -
27/08

Δίκλινο δωμάτιο 205 230 260 280 315 360

3o  άτομο 140 160 180 185 210 240

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό 2+2  
(33 T.M.) *

670 750 810 910 1000 1100

Μονόκλινο 305 330 380 400 465 535

Οι Παραπάνω τιμές είναι Early Booking για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 30/06 μετά προσαύξηση 10 %  

*Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 δια/σεις

20/06-05/07 06/07-31/07 01/08-31/08 20/06-05/07 06/07-31/07 01/08-31/08

Δίκλινο 
δωμάτιο 

195 215 250 260 295 340

3o  άτομο 140 155 170 180 200 225

1ο Παιδί 
έως 12 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό * 495 550 620 655 740 830

Μονόκλινο 275 305 345 380 420 475
*τιμή για όλο το κατάλυμα  2 ενήλικες + 2 παιδιά 

1|ΔΩΡΕΑΝ
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Narges Hotel  4* 
Αλυκή - Πάρος

Zefi Hotel 3*
Νάουσα - Πάρος 

FAMILY
FRENDLY

FAMILY
FRENDLY

1|ΔΩΡΕΑΝ

1|ΔΩΡΕΑΝ

Το 4 αστέρων ξενοδοχείο Narges βρίσκεται στην Αλυκή και 
διαθέτει μεγάλη πισίνα με κομψό μπαρ δίπλα της και παραδοσιακό 
εστιατόριο. Τα καταλύματά του έχουν κυκλαδίτικο στιλ και 
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια και οι σουίτες του Narges έχουν 
φωτεινές αποχρώσεις και διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στον κήπο. 
Περιλαμβάνουν επίσης δορυφορική τηλεόραση, μίνι ψυγείο 
και θυρίδα ασφαλείας. Στο ιδιωτικό μπάνιο υπάρχουν δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρας μαλλιών. Το μπαρ δίπλα 
στην πισίνα σερβίρει εξωτικά κοκτέιλ, ποτά και καφέδες, ενώ στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαύσετε ελληνικές 
γεύσεις που παρασκευάζονται από τον σεφ του ξενοδοχείου. 
Ο μπουφές πρωινού προσφέρεται το πρωί. Το αεροδρόμιο 
της Πάρου απέχει λιγότερο από 5 λεπτά με το αυτοκίνητο. Η 
Παροικιά, η γραφική πόλη και το λιμάνι της Πάρου, βρίσκεται σε 
απόσταση 13 χιλιομέτρων. Παρέχεται δωρεάν ιδιωτικός χώρος 
στάθμευσης στις εγκαταστάσεις.

Χτισμένο σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, το Zefi Hotel 
απέχει μόλις 300μ. από το κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας. 
Διαθέτει πισίνα με ξαπλώστρες και μπαρ, καθώς και υδρομασάζ.
Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες στο Zefi περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
ψυγείο και τηλεόραση. Έχουν κυκλαδίτικη διακόσμηση, ενώ 
ορισμένα διαθέτουν χτιστά κρεβάτια, οροφή με ξύλινα δοκάρια και 
πλακόστρωτο δάπεδο.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας από τον μπουφέ πρωινού 
που σερβίρεται στο lounge πρωινού του καταλύματος. Μπορείτε 
επίσης να απολαύσετε το ποτό σας ή ελαφριά γεύματα στο σνακ 
μπαρ των εγκαταστάσεων. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια θα βρείτε 
διάφορες ταβέρνες, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ.
Το λιμάνι της Παροικιάς και το αεροδρόμιο Αλυκή απέχουν 10χλμ. 
και 20χλμ. αντίστοιχα. Η ρεσεψιόν μπορεί να οργανώσει ημερήσιες 
εκδρομές με σκάφος και διάφορες δραστηριότητες, όπως ιππασία, 
σαφάρι με οχήματα παντός εδάφους και καταδύσεις. Παρέχονται 
δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και δωρεάν ιδιωτικός 
χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις. 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ Η/β(ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΝΟΥ 3 ΠΙΑΤΩΝ)

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

15/5-5/7 & 1/9-12/10 6/7-26/7   & 24/8-31/8 27/7-23/8 15/5-5/7 & 1/9-12/10 6/7-26/7 & 24/8-31/8 27/7-23/8

Standard Δίκλινο 215 255 289 299 349 399

3ο άτομο έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

4ο άτομο 2- 12 ετών 109 129 145 149 175 199

3ο άτομο 119 139 155 159     189 219

Μονόκλινο 355 415 465 495 575 645

Superior δίκλινο 255 289 325 349 399 449

ΔΙχΩΡΗ ΣΟΥΙΤΑ(2+2  child) 630 755 890 875 1.050 1.240

ΠΡΟΣΟχΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣχΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ 27/6 . ΜΕΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡχΕΙ ΕΠΙβΑΡΥΝΣΗ 7%

Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό σε μπουφέ

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

16/5-30/6  &   16-30/9 1/7-21/7 & 26/8-15/9 22/7-25/8 16/5-30/6 & 16-30/9 1/7-21/7 & 26/8-15/9 22/7-25/8

STANDARD DOUBLE 165 225 285 225 310 395

3ο άτομο έως 06 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο 6-12 ετών 80 100 125 110 140 175

3ο άτομο 90 115 140 120     155 190

SINGLE 250 295 395 340 410 545

POOL VIEW DOUBLE      185 255 310     255 350 430

JUNIOR SUITE      270 355       495 370 490 685

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ EARLY BOOKING ( ΕΩΣ 12/6 ) , EKΠΤΩΣΗ 10% ΓΙΑ ΕΛΑχΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 7 ΔΙΑΝ/ΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 22/7-25/8

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΠΝΟΥ ΜΕ 12  ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΜΕΝΟΥ 3 ΠΙΑΤΩΝ !!!



Το Aeolos Bay θα το βρείτε στον κόλπο της Αγκάλης, 5 μόλις 
λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Χώρας της Τήνου, στη 
Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου.

Αν επιλέξετε το Aeolos Bay Hotel για τη διαμονή σας στην 
Τήνο θα φιλοξενηθείτε σε κάποιο από τα 70 ευρύχωρα δω 
μάτιά του, με τη θέα που προτιμάτε. 

Είναι εξοπλισμένα με ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, ενώ 
υπάρχουν και τρίκλινα/οικογενειακά. Όλα έχουν τηλεόραση, 
δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο Internet, κλιματισμό, 
μπανιέρα ή ντουζιέρα, ψυγειάκι, καθώς και ιδιωτικό μπαλκόνι 
ή βεράντα με θέα στο πέλαγος την πισίνα και την πόλη.

Εγκαταστάσεις – παροχές
Στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται: 
αίθουσα πρωινού, καφέ μπαρ, αίθουσα εστιατορίου με 
πανέμορφη θέα για να συνοδεύει τα γεύματά σας, εστιατόριο- 
μπαρ στην πισίνα. Επιπλέον, υπάρχει φροντισμένος κήπος, 
άνετο κέντρο υποδοχής και σαλόνι. Υπάρχει επίσης 
ανελκυστήρας και ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

Aeolos Bay 3*  
Τήνος

FAMILY
FRIENDLY

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

24/06-
21/07

22/07-
22/08

23/08-
18/09

24/06-
21/07

22/07-
22/08

23/08-
18/09

Δίκλινο δωμάτιο economy 135 145 135 190 205 190

Δίκλινο Standard δωμάτιο 170 230 190 240 315 275

3Ο  άτομο σε Standard δωμάτιο 155 174 155 210 236 210

Δίκλινο Sea View 195 265 225 270 360 315

3ο άτομο Sea View 185 215 185 260 290 260

Μονόκλινο Standard δωμάτιο 280 345 295 385 475 410

Μονόκλινο Sea View 295 360 325 410 505 440

Tinos Beach 4*
Κιόνια - Τήνος

FAMILY
FRΙENDLY

Το Tinos Beach κατέχει προνομιακή θέση δίπλα στη 
θάλασσα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
κατέταξε το ξενοδοχείο ανάμεσα στα 300 ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα με πιστοποίηση Ελληνικού Πρωινού, 
καθώς ο μπουφές περιλαμβάνει περισσότερα απο 10 
προϊόντα Ελληνικής παραγωγής και προέλευσης.

Στους κοινόχρηστους χώρους θα βρείτε:
Οργανωμένη παραλία, ιδιόκτητο Beach Bar Restaurant, 
Snack Bar στον χώρο της βεράντας και του σαλονιού, 
Πισίνα, Παιδική πισίνα, Παιδική χαρά, Εστιατόριο 
πρωινού και δείπνου, Κομμωτήριο (λειτουργεί κατόπιν 
ραντεβού), Δωρεάν Internet, Δωρεάν μεταφορά απο και 
πρός το ξενοδοχείο με ιδιόκτητο λεωφορείο.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

21/06-09/07 &
29/08-11/09

10/07 -
29/07

30/07 - 
28/08

21/06-09/07 &
29/08-11/09

10/07 - 
29/07

30/07 - 
28/08

Δίκλινο δωμάτιο 195 225 255 260 310 350

3ο άτομο 125 150 130 170 205 160

Μονόκλινο 300 320 360 410 430 495

1|ΔΩΡΕΑΝ

1|ΔΩΡΕΑΝ



Tο Lianos Village περιβάλλεται από καλοδιατηρημένους κήπους, διαθέτει όμορφη πισίνα και βεράντα και αποτελεί το ιδανικό 
μέρος για μια χαλαρωτική απόδραση. Απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από την αμμώδη παραλία και σε όλους τους χώρους 
του παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Το Lianos Village προσφέρει άψογα και άρτια εξοπλισμένα δίκλινα δωμάτια με χαριτωμένα ιδιωτικά 
μπαλκόνια ή βεράντες. Κάθε δωμάτιο διαθέτει μικρό ψυγείο, ιδανικό για την ψύξη ποτών και σνακ. Κάθε πρωί μπορείτε να 
απολαμβάνετε από το μπαλκόνι σας την όμορφη θέα στη θάλασσα ή τους κήπους του Lianos.
Ξεκινήστε την ημέρα σας από τον πλούσιο μπουφέ πρωινού στη βεράντα, η οποία περιβάλλεται από εξωτικά λουλούδια και φυτά. 
Χαλαρώστε γύρω από το γραφικό χώρο της πισίνας και απολαύστε τη φιλική εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες του.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/06-30/06 
&01/09-25/09

01/07-
15/07

16/07-31/07 
&23/08-31/08

01/08-
22/08

01/06-30/06 
&01/09-25/09

01/07-
15/07

16/07-31/07 
&23/08-31/08

01/08-
22/08

Δίκλινο δωμάτιο 
Garden View

165 205 260 330 220 270 345 445

3Ο άτομο G.V. 95 125 160 240 125 160 220 315

Δίκλινο δωμάτιο 
Sea View

190 225 290 355 250 315 390 485

1ο παιδί έως 
3 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Μονόκλινο 290 360 460 570 385 485 635 790
Παιδί 3-12 ετών 60% έκπτωση

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

01/06-30/06 &
01/09-30/09

01/07-   31/08 01/06-30/06 &
01/09-30/09

01/07-31/08

Δίκλινο δωμάτιο  195 290 280 400

3o  άτομο 130 135 170 175

1ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

**Οικογενειακό 
2 +2

600 850 820 1150

Μονόκλινο 350 485 480 680

**Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά, Παιδί 3-12 ετών 50% έκπτωση  

Σε μια εκπληκτική παραθαλάσσια τοποθεσία στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, το Hotel 
Asteria απέχει μόλις 200μ. από το κέντρο του θερέτρου και 500μ. από την πόλη της Νάξου. 
Προσφέρει υπέροχη θέα στον κόλπο. Με επιπλωμένο μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή τον 
κήπο, τα δωμάτια του Hotel Asteria είναι επιπλωμένα σε απλό νησιώτικο στιλ. Οι κλιματιζόμενες 
μονάδες περιλαμβάνουν δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και 
στεγνωτήρα μαλλιών. Προσφέρεται επίσης βραστήρας και ψυγείο.

Lianos Village 3* 
Αγ. Προκόπη - Νάξος

Asteria 3*  
Παραλία Αγ. Γεωργίου - Νάξος

FAMILY
FRΙENDLY



Naxos Magic 3* 
Στελίδα - Νάξος

Kavouras Village 3*sup
Αγ. Προκόπιος - Νάξος

1|ΔΩΡΕΑΝ

Σε ένα ήσυχο και χαλαρωτικό περιβάλλον, το Naxos Magic Village 
απέχει 150μ. από την όμορφη, αμμώδη παραλία της Στελίδας 
και 800μ. από το τουριστικό θέρετρο και την παραλία του Αγίου 
Προκοπίου. Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν 
πισίνα και γήπεδο τένις.
Παραδοσιακά διακοσμημένα με ξύλινα δοκάρια στην οροφή, 
όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν μπαλκόνι ή αίθριο με 
θέα στο Αιγαίο ή τον κήπο. Όλα τα καταλύματα είναι εξοπλισμένα 
με μίνι ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών.
Το Naxos Magic Village Restaurant σερβίρει ελληνικά και 
μεσογειακά πιάτα με ντόπιες σπεσιαλιτέ. 

Το Kavouras Village βρίσκεται στην παραλία του Αγίου Προκοπίου, 
στη Στελίδα, και προσφέρει πισίνα και πανοραμική θέα στην 
καταγάλανη θάλασσα και τις αμμώδεις παραλίες της Νάξου.
Το Kavouras Village στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτήριο, σε 
απόσταση 250μ. από τη θάλασσα, και διαθέτει μεγάλη εξωτερική 
πισίνα και όμορφους κήπους.
Το Kavouras προσφέρει διαμονή σε ευρύχωρα δωμάτια με 
καλαίσθητη επίπλωση, όλα με θέα στη θάλασσα. Κάθε κλιματιζόμενο 
δωμάτιο διαθέτει δορυφορική τηλεόραση και ψυγείο.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

16/06-18/07 &
24/08-10/09

19/07-23/08 16/06-18/07 &
24/08-10/09

19/07-23/08

Δίκλινο δωμάτιο  STD 190 245 255 335

3ο άτομο σε  STD 60 80 90 110

Δίκλινο δωμάτιο SV 215 280 290 390

3ο  άτομο σε SV 70 90 90 120

STD: standard room, SV: Sea view 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ALL INCLUSIVE

3 διαν/σεις 5 διαν/σεις 7 διαν/σεις
1 - 30/6

10 - 20/9
1 - 28/7

27/8 - 9/9
1 - 30/6

10 - 20/9
1 - 28/7

27/8 - 9/9
29/7 - 
26/8

1 - 30/6
10 - 20/9

1 - 28/7
27/8 - 9/9

29/7 - 
26/8

Δίκλινο 160 210 259 339 395 355 465 535

3ο άτομο 119 155 190 245 285 260 340 395

3ο άτομο ως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

4ο άτομο ως 12 ετών 90 122 150 190 220 205 260 300

Μονόκλινο 239 315 380 499 590 525 696 810

Δύο ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών διαμένουν σε δωμάτιο με διώροφη κουκέτα. Τα δίκλινα είναι όλα με 2 μονά κρεβάτια. 

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 11% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.



Το Okeanis Beach περιβάλλεται από κήπο και διαθέτει πισίνα, εστιατόριο 
και σνακ μπαρ. Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι με θέα 
στο Αιγαίο Πέλαγος, το καταπράσινο τοπίο ή την πισίνα. Έχει απευθείας 
πρόσβαση στη μαύρη αμμώδη παραλία της Αγίας Παρασκευής. 
Το μπαρ δίπλα στην πισίνα προσφέρει σνακ και ποτά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας. Το εστιατόριο των εγκαταστάσεων σερβίρει πρωινό, 
μεσημεριανό γεύμα και δείπνο.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν μπιτς βόλεϊ, γήπεδο τένις, 
πινγκ πονγκ και γυμναστήριο. Θα βρείτε επίσης τραπέζι μπιλιάρδου και 
αίθουσα παιχνιδιών. Οι μικρότεροι επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν 
στην παιδική πισίνα και την παιδική χαρά. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης 
δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία.

Το Hotel Sunrise βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τον τερματικό σταθμό των 
λεωφορείων και το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει εξωτερική πισίνα με άνετη ηλιόλουστη βεράντα. 
Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και κλιματιζόμενα, με παραδοσιακά έπιπλα, ιδιωτικό μπάνιο και 
μπαλκόνι. Το Hotel Sunrise προσφέρει μπαρ και αίθουσα πρωινού. Διάφορα εστιατόρια και 
καταστήματα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. 

Okeanis Beach Hotel 4*sup 
Αγ. Παρασκευή - Μονόλιθος, Σαντορίνη

Sunrise Hotel 2*  
Φηρά - Σαντορίνη

Τιμή κατ’ άτομο με  πρωινό σε μπουφέ 

5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις

1-31/5   
 1-30/10

 1/6-12/7  
    1-30/9

13/7-
31/8

1-31/5
   1-30/10

1/6-12/7   
 1-30/9

13/7-
31/8

ST.DOUBLE 180 230 280 245 315 385

3ο άτομο 
έως 12 ετών

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

4ο άτομο 
2-12 ετών

75 100 125 115 135 170

3ο άτομο 125 125 150 175      175 210

SINGLE 285 385 425 395 535 595

ST.DOUBLE 
Κ.Κ. SEA VIEW

205 255 305 280 350 420

MAISONETTE
(2+2 child)  

470 550 700 650 770 980

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟχΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2016. ΕΠΙβΑΡΥΝΣΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, +12 ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

10/06-30/06 
01/09-30/09

01/07-20/07
21/08-31/08

21/07-20/08 10/06-30/06 
01/09-30/09

01/07-20/07
21/08-31/08

21/07-20/08

Δίκλινο δωμάτιο 170 205 238 238 287 333

3Ο  άτομο  85 100 100 119 140 140

Μονόκλινο 260 425 450 364 595 630



Το Ξενοδοχείο Senses Boutique είναι χτισμένο στην άκρη της Καλντέρας, 300 μέτρα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πρόκειτα για ένα πρόσφατα ανακαινισμένο 
κτίριο που βρίσκεται στο Ημεροβίγλι και προσφέρει μοναδική θέα προς την Καλντέρα 
και το Αιγαίο.

Το Senses έχει δημιουργηθεί για να σας προσφέρει 
αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης!

Αποτελείται από ρομαντικά, αλλά και συνάμα σύγχρονης αισθητικής δωμάτια, το κάθε 
ένα σε διαφορετικούς χρωματισμούς. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα προς 
την Καλντέρα.

Senses Boutique 4*
Φηροστεφάνι - Σαντορίνη

Splendur Resort 5*
Φηροστεφάνι - Σαντορίνη

Στο γραφικό Φηροστεφάνι, το Splendour Resort προσφέρει 
κομψά καταλύματα 5 αστέρων με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Διαθέτει πισίνα με μπαρ.

Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες περιλαμβάνουν ιδιωτικό 
μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι 
ψυγείο και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Ορισμένες 
μονάδες διαθέτουν μπανιέρα-υδρομασάζ, ενώ άλλες έχουν 
και ιδιωτική πισίνα.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φρέσκους χυμούς, 
κοκτέιλ και ελαφριά γεύματα στο μπαρ της πισίνας. 
Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού δίπλα στην πισίνα.

Η ζωντανή πόλη των Φηρών είναι προσβάσιμη σε περίπου 
15’ με τα πόδια και προσφέρει πολλές επιλογές για φαγητό 
και διασκέδαση. Το λιμάνι Αθηνιός απέχει 9 χιλιόμετρα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ 

3 διαν/σεις 5 διαν/σεις

01/06-30/09 01/07-30/09 01/06-30/09 01/07-30/09

Δίκλινο δωμάτιο  Petit 275 315 365 495

Δίκλινο Elegant  310 355 480 550

Δίκλινο δωμάτιο  Superb 
with Jacuzzi 

395 455 625 715

Τιμή κατ’ άτομο με  πρωινό  σε μπουφέ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

30/5-20/6 21/6-18/7    19/7-8/9 30/5-20/6  21/6-18/7           19/7-8/9

ST.DOUBLE 299 355 419 409 485 579

4ο άτομο έως 12 ετών(σε sup.
double)

169 199 230 230 275 315

3ο άτομο(σε sup.double) 195 235 275 269      319 389

ST.SINGLE 525 609 699 729 845 975

SUP.DOUBLE 339 409 495 469 555 675

junior suite 
with pool

395 479 599 545 659 819

family suite
(2+2 child 2-12) 

870 970 1.220 1.195 1.340 1.695



Sunconnect Evita 4* 
Φαληράκι - Ρόδος

Evita Beach 3*
Φαληράκι - Ρόδος

Αυτό το ολοκαίνουριο ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 
250μ. από την παραλία Καθαρά, κοντά στο Φαληράκι. 
Τα 150 δωμάτια είναι εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, κλιματισμό. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα, παιδική χαρά, pool bar, μπαρ, 
γήπεδο volley, aerobics, aqua aerobics, μπιλιάρδο, πινγκ 
πονγκ.

Το ξενοδοχείο Evita Beach βρίσκετε 180 μέτρα από την 
παραλία και απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο του 
Φαληρακίου. Έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2016. 
Διαθέτει 72 δωμάτια, όλα με A/C, Μπαλκόνι, T/V, ψυγείο και 
όλες τις ανέσεις. Πισίνα ενηλίκων και παιδική, wifi. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

 01/06-11/07&
22/08-30/09

12/07-21/08

Δίκλινο δωμάτιο  290 525

Family  Room  * 410 728

2Ο Παιδί  2-12 ετών 
(έκπτωση)

50% 50%

3Ο  άτομο 
(έκπτωση)

30% 30%

Μονόκλινο 465 840

*Family Room  : Δύο δωμάτια με εσωτερική πόρτα 
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INCLUSIVEALL

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

 01/06-14/07&
23/08-30/09

15/07-22/08

Δίκλινο δωμάτιο  220 399

3ο άτομο (έκπτωση) 30% 30%

Μονόκλινο 355 644
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INCLUSIVEALL



Το Kamiros Palace είναι ένα 5* ξενοδοχείο που βρίσκετε στο 
Μανδράκι και φέτος λειτουργεί πρώτη φορά.  Όλα τα δωμάτια είναι 
πλήρως εξοπλισμένα με τηλεόραση, ψυγείο, a/c, wifi, μπάνιο και 
όλες τις ανέσεις.

Kamiros Palace 5*  
Ρόδος

Mitsis La Vita 4*
Ρόδος

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στην παραλία, στο κέντρο της 
πόλης της Ρόδου. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλέφωνο, 
μουσική, τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ, κλιματισμό. Διαθέτει 
εξωτερική πισίνα, ξαπλώστρες δωρεάν στις πισίνες, μπαρ, 
σάουνα. Το δείπνο προσφέρεται στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
MITSIS PETIT PALAIS 4* (50 μέτρα από το La Vita).

1|ΔΩΡΕΑΝ

1|ΔΩΡΕΑΝ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

 01/06-16/06 17/06-16/07 17/07-30/07&
21/08-10/09

31/07-20/08

Δίκλινο δωμάτιο  Superior 175 287 364 406

Family suite * 230 364 441 490

2Ο Παιδί  2-12 ετών (έκπτωση) 50% 50% 50% 50%

3Ο  άτομο (έκπτωση) 30% 30% 30% 30%

Μονόκλινο 280 462 588 651
*Family Suite : Δύο υπνοδωμάτια και σαλόνι 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

 01/06-09/07 22/08-30/09 10/07-31/07 01/08-21/08

Δίκλινο δωμάτιο Garden View 150 160 245 287

Δίκλινο δωμάτιο Side Sea View 160 180 273 315

Δίκλινο δωμάτιο Sea View 175 195 294 343

3o  άτομο ( έκπτωση) 30% 30% 30% 30%

2Ο Παιδί  2-12 ετών (έκπτωση) 50% 50% 50% 50%

Μονόκλινο Garden View 225 240 371 427
Το δείπνο προσφέρετε στο εστιατόριο του Mitsis Petit Palais 4* (50 μέτρα από το La Vita) 



To Bella Pais βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία μόλις 100μ. από την 
παραλία του Μάλεμε και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο internet.
Το συγκρότημα διαθέτει 2 πισίνες και 54 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια 
τα οποία διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή την πισίνα. Όλα τα 
δωμάτια είναι καλά εξοπλισμένα και διαθέτουν σύγχρονες ανέσεις, όπως 
δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών.
Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα 
στη θάλασσα, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν αυθεντικές 
γεύσεις της Κρήτης. Στο όμορφα διακοσμημένο μπαρ του Bella Pais, οι 
επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν διάφορα κοκτέιλ και να απολαύσουν 
διασκεδαστικές βραδιές. 

Το Porto Alegre απέχει 5χλμ. από τα Χανιά. Το παραθαλάσσιο θέρετρο διαθέτει 2 πισίνες, 
μεταξύ των οποίων μία για τα παιδιά, και παιδική χαρά. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi στο λόμπι.
Τα κλασικά επιπλωμένα δωμάτια έχουν μαρμάρινα πατώματα και παράθυρα από το δάπεδο 
μέχρι την οροφή. Μερικά διαθέτουν θέα στη θάλασσα. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια 
περιλαμβάνουν στεγνωτήρα μαλλιών και δορυφορική τηλεόραση, ενώ ορισμένα έχουν μικρή 
κουζίνα.
Το Porto Alegre σερβίρει καθημερινά μπουφέ πρωινού. Δροσιστικά ποτά και σνακ προσφέρονται 
δίπλα στην πισίνα και στο κομψό λόμπι.

Bella Pais 3*sup 
Μάλεμε - Χανιά

Porto Alegre 3*  
Καλαμάκι - Χανιά

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

11/06-15/07 &
26/08-20/09

16/07-25/08 11/06-15/07 &
26/08-20/09

16/07-25/08

Δίκλινο δωμάτιο  Θέα πισίνα ή κήπο 230 255 320 365

Δίκλινο δωμάτιο Θέα θάλασσα 240 275 335 390

Οικογενιακό 2+2 Θέα πισίνα * 580 645 790 885

Οικογενιακό 2+2 Θέα Θάλασσα * 610 700 830 960

3Ο άτομο 30% έκπτωση. 20-27/07 Stop Sales.  *Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

17/06-15/07 &
29/08-18/09

16/07-28/08 17/06-15/07 &
29/08-18/09

16/07-28/08

Δίκλινο δωμάτιο  semi 140 165 175 228

Δίκλινο δωμάτιο Sup S.S.V * 160 220 225 310

Δίκλινο Δωμάτιο  Sup S.V.** 185 250 260 350

*Superior Side sea view, **Superior Sea view 
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Σε μια γαλήνια τοποθεσία, μόλις 150 μέτρα από την παραλία, το 
ξενοδοχείο προσφέρει μια ποικιλία από πλήρως εξοπλισμένα 
καταλύματα, σε συνδυασμό με άριστες εγκαταστάσεις αναψυχής, 
δωρεάν πρωινό μπουφέ και ιδιωτικό πάρκινγκ.

Η μεγάλη εξωτερική πισίνα είναι ιδανική για μια δροσιστική βουτιά 
κάτω από τον μεσογειακό ήλιο. Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν 
στην δικιά τούς αίθουσα αναψυχής και στην αίθουσα παιχνιδιών. 
Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν τις 
εγκαταστάσεις στην αίθουσα παιχνιδιών. 

Sellini Suites 4*  
Ραπανιανά, Χανιά

FAMILY
FRIENDLY

Ιolida Beach Hotel 5*
Αγ. Μαρίνα, Χανιά

FAMILY
FRΙENDLY

Το Iolida Beach προσφέρει κλιματιζόμενα καταλύματα 
με θέα στο Κρητικό Πέλαγος ή την πισίνα. Οι 
εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γυμναστήριο και 
παιδική χαρά.
Μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέρα σας με τον μπουφέ 
πρωινού στο à la carte εστιατόριο του καταλύματος, 
όπου σερβίρονται επίσης μεσημεριανό γεύμα και 
δείπνο. Στο σνακ μπαρ μπορείτε να απολαύσετε 
ελαφριά γεύματα και δροσιστικά ποτά.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ  ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

21/06-18/07 &
01/09-24/09

19/07-31/08 21/06-18/07 &
01/09-24/09

19/07-31/08

Δίκλινο δωμάτιο  
standard 

250 290 345 395

Δίκλινο  Superior 280 315 375 440

3o  άτομο superior 205 230 270 310

1ο Παιδί έως 12 ετών  ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Οικογενειακό  2+2 
Superior 23 τ.μ.*

715 805 965 1090

 3ο άτομο μονο σε superior δωμάτιο ενήλικας ή παίδι 

*Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες + 2 παιδιά

Τιμή κατ’άτομο με
HΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 νύχτες 7 νύχτες

25/5 –3/7   
& 01– 30/9

4 - 20/7 
& 23 - 31/8

21/7 - 22/8
25/5 –3/7    
& 1– 30/9

4 - 20/7 
& 23 - 31/8

21/7 - 22/8

ΔΙΚΛΙΝΟ STUDIO 235 € 290 € 340 € 320 € 395 € 465 €

3ος Ενήλικας 190 € 225 € 275 € 255 € 315 € 375 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 315 € 385 € 465 € 430 € 525 € 635 €

FAMILY APARTMENT δίχωρο 255 € 315 € 355 € 345 € 430 € 490 €

3ος Ενήλικας / 4ος Ενήλικας 205 €/ 175 € 245 €/ 210 € 285 €/ 240 € 275 €/ 235 € 340 €/ 290 € 390 €/ 325 €

FAMILY APARTMENT
 ( 2 Eνnλ.&2 παιδιά έως 12) 

620 € 785 € 885 € 850 € 1.075 € 1.225 €

 1ο παιδί έως 12 ετών, για SEA VIEW δωμάτια κατόπιν ζήτησης Επιβάρυνση 10% σε όλες τις παραπανω τιμές. 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΠΙβΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ €

ALL INCLUSIVE SUPLLEMENT ( 12 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ ) 16 €

ALL INCLUSIVE SUPLLEMENT  ( 2 – 11,99 Y.O ) 10 €
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Το Louis Creta Princess προσφέρει αρκετές πισίνες και υδάτινο πάρκο με 5 νεροτσουλήθρες, 3 μπαρ και 4 εστιατόρια. Διαθέτει 
δωμάτια με κλιματισμό. Το δημοφιλές θέρετρο Πλατανιάς είναι 5χλμ. μακριά από το κατάλυμα.
Τα δωμάτια στο Louis Creta παρέχουν κομψή διακόσμηση και ιδιωτικό μπαλκόνι. Τα περισσότερα έχουν θέα στο Κρητικό Πέλαγος. 
Περιλαμβάνουν επίσης δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι ψυγείο και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών.
Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπικά και διεθνή πιάτα στα εστιατόρια των εγκαταστάσεων. Στα μπαρ σερβίρονται 
δροσιστικά ποτά, κοκτέιλ και σνακ.
Στο κατάλυμα θα βρείτε 2 γήπεδα τένις και γήπεδο ποδοσφαίρου. Στις εγκαταστάσεις φιλοξενείται αίθουσα παιχνιδιών, όπου έχετε 
πρόσβαση με επιπλέον χρέωση, ενώ παρέχεται επίσης χώρος φύλαξης αποσκευών. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες 
δραστηριότητες αναψυχής, όπως η παιδική λέσχη. Διατίθενται υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, πλυντηρίου και σιδερώματος, καθώς 
και κομμωτήριο κατόπιν αιτήματος και με πρόσθετη χρέωση.
Η πλησιέστερη εμπορική περιοχή είναι προσβάσιμη σε 500 μέτρα. Το κατάλυμα παρέχει υπηρεσία μεταφοράς από/προς το κέντρο 
της πόλης των Χανίων, το οποίο απέχει 17 χιλιόμετρα. Το Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων βρίσκεται σε απόσταση 34 χιλιομέτρων. 
Η 24ωρη ρεσεψιόν μπορεί να μεριμνήσει για ενοικίαση αυτοκινήτου. 

Το ξενοδοχείο απέχει 12χλμ. από τη Ρόδο και 14χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ρόδου. Προσφέρει superior 
καταλύματα, πρόσφατα ανακαινισμένα και κλιματιζόμενα, για να ανταποκρίνονται πλήρως στα πρότυπα της 
πολυτέλειας. Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες διατίθενται στην πισίνα. Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι να 
χρησιμοποιήσουν το υπαίθριο υδρομασάζ.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 3 κύρια εστιατόρια, μια καφετέρια, ένα μπαρ με τροπικά κοκτέιλ και 2 μπαρ δίπλα σε 
πισίνα. Επίσης, μπορείτε να απολαύσετε αμερικανικό μπουφέ πρωινού, μπουφέ δείπνου και ειδικές βραδιές 
με ελληνικές σπεσιαλιτέ.
Τα βράδια μπορείτε να διασκεδάσετε στον υπαίθριο χώρο γύρω από το μπαρ Oasis. Μια φορά την εβδομάδα 
διοργανώνεται ελληνική βραδιά με μπουφέ ελληνικών σπεσιαλιτέ, παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή 
μουσική στην ειδικά κατασκευασμένη υπαίθρια σκηνή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορείτε να συμμετάσχετε 
σε διαγωνισμούς και παιχνίδια. 

Louis Creta Princess 4* 
Μάλεμε - Χανιά

Louis Colossos 3*  
Φαληράκι - Ρόδος

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

16/06-30/06 01/07-14/07 &
27/08-16/09

15/07-26/08 16/06-30/06 01/07-14/07 &
27/08-16/09

15/07-26/08

Δίκλινο δωμάτιο Side sea view 420 510 550 570 690 765

Δίκλινο Sea view 460 530 595 635 740 825

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο 25%  έκπτωση, 2Ο παιδί έως 12 ετών σε οικογενειακό δωμάτιο 50 % έκπτωση στη τιμή του ενήλικα.
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ΝΕΡΟ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

25/06-30/06 01/07-15/07 &
01/09-25/09

16/07-31/08 25/06-30/06 01/07-15/07 &
01/09-25/09

16/07-31/08

Δίκλινο δωμάτιο Κ.Κ. 
Θέα νησί 

315 385 495 425 520 670

Δίκλινο Θέα Θάλασσα 330 410 520 455 560 705

Μονόκλινο Κ.Κ. Θέα 
νησί  

480 590 760 650 800 1040

3ο άτομο 25%  έκπτωση 
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Louis Zante 4* 
Λαγανάς - Ζάκυνθος

Louis Ionian Sea 4*
Αγ. Ιωάννης - Κέρκυρα

1|ΔΩΡΕΑΝ

To ξενοδοχείο απέχει λίγα μόλις μέτρα από τα Καλαμάκι και 
Πόλη Ζακύνθου. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου 
συμπεριλαμβάνουν ανοιχτή εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις. 

Για όσους επιθυμούν να είναι σε φόρμα και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού τους, το ξενοδοχείο διαθέτει χώρους άθλησης και 
ευεξίας. 

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μίνι μπαρ, ψυγείο και ιδιωτικό μπαλκόνι. 
Κάθε δωμάτιο διαθέτει τηλέφωνο και ξενώνες με θέρμανση. 
Οι επισκέπτες που προτιμούν να γευματίσουν στο ξενοδοχείο 
μπορούν να επισκεφθούν το εστιατόριο, που είναι ανοιχτό για 
πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο. Οι επισκέπτες μπορούν, επίσης, 
να επιλέξουν να φάνε σε κάποιο από τα κοντινά εστιατόρια. 

Το αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Ζακύνθου απέχει μόνο 15 
λεπτά με το αυτοκίνητο από το ξενοδοχείο. Τα Κόλπος Λαγανά 
και Παραλία Λαγανά απέχουν λιγότερο από πέντε λεπτά με το 
αυτοκίνητο. 

Το Louis Ionian Sun βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Κέρκυρας και 
είναι ένα παραλιακό ξενοδοχείο 4 αστέρων με 2 εστιατόρια, 6 μπαρ, 
γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ και 2 πισίνες.
Το Primasol Louis απέχει μόλις 50μ. από την παραλία, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω ενός ιδιωτικού τούνελ.
Τα δωμάτια του Primasol Louis Ιοnian Sun διαθέτουν μπαλκόνια 
με θέα στη θάλασσα ή τα βουνά. Περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο, 
κλιματισμό/θέρμανση, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και 
δορυφορική τηλεόραση.

Προσφέρονται επίσης μίνι μάρκετ/κατάστημα δώρων, γωνιά internet 
και σύνδεση Wi-Fi στον κεντρικό χώρο του μπαρ.

Το Primasol Louis Ionian Sun απέχει 15χλμ. από το διεθνές 
αεροδρόμιο της Κέρκυρας και 15χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

10/06-01/07
15/09-30/09

02/07-16/07
30/08-14/09

17/07-
29/08

10/06-01/07
15/09-30/09

02/07-16/07
30/08-14/09

17/07-
29/08

Δίκλινο δωμάτιο 
Θέα κήπος 

400 475 540 550 655 750

Δίκλινο 
Θέα θάλασσα  

430 505 575 610 705 800

3ο άτομο 30%  έκπτωση. 2Ο παιδί έως 12 ετών 50 % έκπτωση στη τιμή του ενήλικα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

5 διαν/σεις 7 διαν/σεις

10/06-30/06 01/07-20/07 & 28/08-20/09 21/07-27/08 10/06-30/06 01/07-20/07 & 28/08-20/09 21/07-27/08

Δίκλινο δωμάτιο Θέα νησί 295 360 430 400 500 595

Δίκλινο Θέα θάλασσα  325 395 460 440 540 640

3ο άτομο 25 %  έκπτωση. 2Ο παιδί έως 12 ετών 70 % έκπτωση στη τιμή του ενήλικα.

Louis Ionian Sea 4*

1|ΔΩΡΕΑΝ



βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο 

μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα 

ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική 

μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών 

Όρων Συμμετοχής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Π.Δ. 339/1996, ως «οργανωμένο ταξίδι» εννοείται ο προκαθορισμένος 

συνδυασμός δύο τουλάχιστον από τα στοιχεία της μεταφοράς, της διαμονής ή άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη 

συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, 

εφ’ όσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και πωλείται ή προσφέρεται προς 

πώληση σε μία συνολική τιμή. Οργανωμένο ταξίδι θεωρείται και όταν η παροχή των επί μέρους υπηρεσιών ενός και του 

αυτού οργανωμένου ταξιδιού γίνεται με χωριστή τιμολόγηση, αλλά στο ίδιο χρονικό διάστημα και από τον ίδιο παροχέα. 

Δεν θεωρείται οργανωμένο ταξίδι η μεμονωμένη πώληση εισιτηρίου μεταφοράς ή καταλύματος ή άλλης τουριστικής 

υπηρεσίας. Σημειώνουμε, ότι στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα 

και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές 

πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις 

κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και 

τον σχετικό τιμοκατάλογο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ). ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ZORPIDIS TRAVEL SERVICES

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥχΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε) A.Φ.Μ. : 

800552183 Δ.Ο.Υ .: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ (Δ’,Η’) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 ,ΑΘΗΝΑ ,ΕΛΛΑΔΑ 

Τ.Κ. 10557 ΤΗΛ:(0030)210 3250064, ΦΑΞ:(0030) 210 3234685 e-mail : athens@zorpidis.gr, (στο εξής «ZORPIDIS 

TRAVEL ATHENS), διοργανωτής ταξιδιών ή και μεταπωλητής ή διαμεσολαβητής αυτών ,μέσω άλλου τουριστικού γραφείου 

(πωλητή).

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ: Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι (στο εξής «ταξίδι») 

προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS και του «πελάτη», δηλαδή εσάς, η οποία 

καλύπτει και την οικογένειά σας ή την ομάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε 

υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. 

3. ΓΕΝΙΚΑ: Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την 

ZORPIDIS TRAVEL ATHENS , κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν 

γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού και στην υπογραφείσα 

σύμβαση μεταξύ της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS και του πελάτη- καταναλωτή. Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την 

περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται 

τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους πελάτες. Η τελική διαμόρφωση του 

ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής του περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, την οποία υπογράφουν και 

συναποδέχονται τα δύο μέρη . Σημειώνουμε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του πελάτη, όσον 

αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και 

είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, 

λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. 

Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν η ZORPIDIS TRAVEL 

ATHENS θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, fax, email), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να έρθει σε επαφή μαζί σας. 

4. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ: Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω 

των 18 ετών ή αν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα [εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και με την ισχύουσα κάθε φορά 

τιμή και λοιπές επιβαρύνσεις]. Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή συνεργατών μας, με αλληλογραφία, 

fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι: α) της 

πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, με χρέωση της πιστωτικής 

κάρτας ή με έμβασμα προς την ZORPIDIS TRAVEL ATHENS , και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους 

παρόντες Όρους. Η δήλωση συμμετοχής / εγγραφής του πελάτη σε ένα οργανωμένο ταξίδι πρέπει να γίνεται το αργότερο 

έως και 15 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης του ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται. Για να είναι έγκυρη 

οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 40% των συνολικών δαπανών συμμετοχής. 

Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν 

τη ZORPIDIS TRAVEL ATHENS να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες γίνονται με την έκδοση 

του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει τη 

ZORPIDIS TRAVEL ATHENS να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες 

θέσεις, για το οποίο πάντως οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την 

εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. 

Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στη ZORPIDIS TRAVEL 

ATHENS να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που 

προβλέπονται στο παρόν. Στις εκδρομές με πούλμαν κάθε εκδρομέας δεν καταλαμβάνει συγκεκριμένο κάθισμα για όλες 

τις προβλεπόμενες μετακινήσεις. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης. Έγκυρη 

είναι μία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες 

αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. 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, εάν του ζητηθεί. 

[Οι εγγραφές αρχίζουν αμέσως μετά την έκδοση του εντύπου των ταξιδιών και του ένθετου τιμοκαταλόγου. Συνιστούμε, εφ’ 

όσον σας ενδιαφέρει κάποιο ταξίδι και προκειμένου να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας, να εγγράφεστε έγκαιρα σ’ αυτό]. 

5. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.: Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 

τιμοκατάλογο της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS , όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, 

φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa κλπ.). Οι τιμές των ταξιδιών- κρουαζιέρων υπολογίζονται 

κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος (η συγκεκριμένη ημερομηνία αναφέρεται σ’ αυτόν), τα κοστολόγια των 

υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων 

σε σχέση με το Ευρώ (για τις εκδρομές εξωτερικού), καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους, αφού εξαντλήσει κάθε 

δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. 

Η τιμή του ταξιδιού- κρουαζιέρων μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, 

λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών 

δεδομένων. Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις καυσίμων, 

συναλλαγματικές διαφορές κλπ.). Πάγια, οι τιμές των οργανωμένων ταξιδιών- κρουαζιέρων αφορούν ένα άτομο και 

καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμβανόμενα» υπηρεσίες. Εάν επιθυμείτε σε μια οργανωμένη εκδρομή 

παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν περιλαμβάνεται στο 

πρόγραμμα της εκδρομής η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 30 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτομο ως λειτουργικό κόστος 

διεκπεραίωσης πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή υπηρεσία. Το ποσόν των 30 Ευρώ ανά αλλαγή 

/ ανά άτομο απαιτείται και για κάθε αλλαγή / παράταση από την αρχικά ζητηθείσα κράτηση κρουαζιέρας, αεροπορικών ή 

ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή διαμονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας. Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την 

προσέλκυση επιπλέον ατόμων, απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων 

από το τουριστικό γραφείο θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους 

υπόλοιπους πελάτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους χωρίς να καταβάλουν τα 

προβλεπόμενα ακυρωτικά. Επίσης, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για 

περιορισμένο αριθμό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι οργανωμένες 

εκδρομές συνήθως συμπεριλαμβάνουν στο κόστος αυτών τα απαιτούμενα έξοδα για θεώρηση διαβατηρίων (visa) για τις 

εκδρομές εξωτερικού, φόρους αεροδρομίων, τέλη παραμονής, λιμενικά τέλη, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή 

ή στον τιμοκατάλογο της συγκεκριμένης εκδρομής. Εάν η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS αποδεχτεί κράτηση εκδρομής μετά 

την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής η μη εξασφάλιση visa ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υγειονομικών διατυπώσεων 

που τυχόν απαιτούνται είναι στην πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα του ταξιδιώτη ακόμη και εάν η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS 

μεσολάβησε εμμέσως ή αμέσως σε αυτό και δεν απαλλάσσει τον ταξιδιώτη από τυχόν ακυρωτικά εάν τελικά δεν μπορέσει 

να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Για τις τιμές της κάθε εκδρομής και τα περιλαμβανόμενα από τα παραπάνω κόστη δείτε τον 

ένθετο τιμοκατάλογο. Οι παιδικές χρεώσεις (για ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/

καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι 

μια μικρή έκπτωση. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό 

εισιτήριο. Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα 

του προορισμού και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω 

των δύο χρόνων πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο 

ούτε μεταφορά αποσκευών, ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Στην περίπτωση που επιλέξετε 

να διαμείνετε σε τρίκλινο δωμάτιο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτομο στα τρίκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου 

έκπτωση. Οι ακριβείς διαφοροποιήσεις των τιμών, πάντως, αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει. 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ: Για τη διοργάνωση των ταξιδιών της, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS χρησιμοποιεί αεροπορικές 

και άλλες μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιερών, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους 

οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS δεν έχει στην κατοχή της αεροπλάνα, ξενοδοχεία, πλοία 

για να θεωρείται υπεύθυνη για τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος της είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή 

υπηρεσιών προς τους πελάτες της γι’ αυτό και οι ευθύνες της εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που οφείλονται 

σε υπαιτιότητα της. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός 

ρόλος της και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της και έχει την υποχρέωση 

να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες. Έχοντας εξαντλήσει 

κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων, 

ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, και των συνεργατών τους και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, 

καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων 

κλπ.) λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων. Λόγω 

της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι πελάτες δεν 

πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, 

της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρείες και ώρες αναχωρήσεων 

στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα /δημοσιευμένα δρομολόγια κάθε μορφής και 

ειδικά ναυλωμένων πτήσεων / δρομολογίων που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος. Τονίζεται ότι η ZORPIDIS 

TRAVEL ATHENS δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της 

και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού- κρουαζιέρας 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 δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Θα εξαντλήσει, 

πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους πελάτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί 

ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις 

της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες. Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται 

αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, 

εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι 

θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στη ZORPIDIS TRAVEL ATHENS οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 5 

εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την 

παρέλευση 5ημέρου, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Υπάρχει 

περίπτωση, για να είναι δυνατή -από πλευράς κόστους- η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας 

ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του κάθε 

ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το 

συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωμένου 

ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να προτείνει τυχόν εναλλακτικές λύσεις ταξιδιών. 

Αν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση, θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον πελάτη. 

Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται 

ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση 

πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, 

πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά 

(διοργανωτή / πελάτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού 

προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Στην περίπτωση κρουαζιέρας οι παροχές αυτές είναι δυνατόν κλείνονται κατά τη διάρκεια 

της κρουαζιέρας εντός του πλοίου. Η ZORPIDIS TRAVEL δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν 

πραγματοποιούνται από αυτή. 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η 

συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και 

τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς 

το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους 

συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). 

Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης 

υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα πρέπει 

να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Ειδικά στην περίπτωση κρουαζιέρας, η επανασύνδεση του 

πελάτη με την ομάδα θα γίνεται με δική του ευθύνη και έξοδα και εφ όσον προηγηθεί ενημέρωση και η έγκριση της εταιρείας 

κρουαζιερών για την επιβίβαση σε άλλο λιμάνι πλην αυτού της προγραμματισμένης επιβίβασης. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός 

των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στη ZORPIDIS 

TRAVEL ATHENS να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι 

για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη 

γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές. 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 από ποιο αεροδρόμιο 

και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα, όπως και από ποιο terminal στο λιμάνι γίνεται η επιβίβασή 

σας σε περίπτωση κρουαζιέρας. Οι πελάτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα -κατά προτίμηση την 

προηγούμενη ημέρα- στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού- κρουαζιέρας, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν 

καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μέσων μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου 

ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή 

η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για 

την επανασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες, η δε ZORPIDIS TRAVEL ATHENS θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις 

των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά 

τους. Επιπροσθέτως υπάρχουν εταιρείες κρουαζιερών, οι οποίες δεν δέχονται ανηλίκους και για αυτό θα σας ενημερώνουν 

σχετικά οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της ζήτησης. Σε περίπτωση που ο πελάτης διακόψει το ταξίδι του με 

δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμμία περαιτέρω 

υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά 

τον ίδιο τρόπο, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού ή της κρουαζιέρας, 

οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον πελάτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη ή λόγω ασθένειάς του. Πριν την αναχώρησή σας 

από το ξενοδοχείο ή το κατάλυμά σας ή το κρουαζιερόπλοιο, να μεριμνάτε έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών 

λογαριασμών (από τηλεφωνήματα, ποτά, κλπ.). Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο 

ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες 

μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του 

ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος πελάτης είναι άτομο του άλλου 

φύλου), ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους. Ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων και ορισμένων εταιρειών κρουαζιέρας, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι 

δυνατή η αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. 

Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμμία 

ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης. 

8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ -ΠΛΟΙΑ: Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των 

κρουαζιεροπλοίων, των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών, 

είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των κρουαζιεροπλοίων, των 

ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία 

διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή 

αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί 

για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. 

Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος 

θα είναι αισθητά περιορισμένος. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 13:00-15:00 και είναι στη 

διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 της ημέρας αναχώρησης. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης 

άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του πελάτη, και εφ’ όσον αυτός δεν 

έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και 

να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν του ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από 

την πλευρά του ξενοδοχείου, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το 

θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής. Στα πλοία, γενικά, οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια 

των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με παράθυρο ή 

φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και 

κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (lux, superior κλπ.) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών. 

Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας 

είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς. 

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Υπάρχει περίπτωση σε ειδικές προσφορές (με ειδικές τιμές ή εκπτώσεις) η κράτηση να προϋποθέτει 

την εξόφληση της υπηρεσίας καθώς επίσης να ισχύουν διαφορετικές περίοδοι ακυρωτικών ή εκχώρηση δικαιώματος 

συμμετοχής που συνήθως είναι δυσμενείς από τους συνήθεις για τον ταξιδιώτη. Επίσης ενδέχεται σε ειδικές προσφορές 

η κράτηση να μην δέχεται ακύρωση ή οποιαδήποτε αλλαγή και να προϋποθέτει σε περίπτωση ακύρωσης 100% χρέωση 

ακυρωτικών. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με πιστωτική κάρτα η κράτηση ενδέχεται να ακυρωθεί αυτόματα χωρίς 

καμία ενημέρωση του πελάτη, σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν έχει την απαραίτητη κάλυψη ή ισχύ. Σε περίπτωση 

ακύρωσης του ταξιδιού, η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS μπορεί να χρεώσει την πιστωτική κάρτα του πελάτη με το ποσό των 

ακυρωτικών (σύμφωνα με την πολιτική ακυρωτικών που ισχύει στην συγκεκριμένη κράτηση) χωρίς να χρειάζεται την έγκριση 

ή υπογραφή του καρτούχου της πιστωτικής κάρτας. Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές 

σε προορισμούς εκτός Ευρώπης είναι 16 άτομα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής 

και στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS και του πελάτη- καταναλωτή. Σε προορισμούς στην 

Ευρώπη η ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή είναι 21 άτομα εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης 

εκδρομής και στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της EUROSTAR και του πελάτη- καταναλωτή. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS 

έχει το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι της αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την 

κρίση της δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Oφείλει δε να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη ματαίωση της εκδρομής 

μέχρι και 7 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS 

περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS έχει επίσης το δικαίωμα να 

επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα 

ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με 

οποιονδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Αλλαγές 

αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κ.λπ.) δεν θεωρείται ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και 

δεν είναι λόγος ακύρωσης της συμμετοχής του ταξιδιώτη. Αν, όμως, οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του 

ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και χριστουγέννων και εν γένει 

υψηλών περιόδων ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράμματος κατά την κρίση της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS. Γίνεται 

γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και 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. Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να 

γίνουν από μία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή για λειτουργικούς λόγους και που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. 

Μία προγραμματισμένη με «ενδιάμεσο» σταθμό πτήση γίνεται από την Α στην β πόλη / χώρα ένα συνεχές ταξίδι χωρίς στάση 

και μία προγραμματισμένη «απευθείας» πτήση μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους σταθμούς. 

11. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: Οι συνοδοί τους οποίους κατά το πλείστον συναντάτε στις χώρες του προορισμού σας 

είναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράμματος, προαιρετικές εκδρομές σε συνεργασία με τοπικούς 

ταξιδιωτικούς πράκτορες. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδρομές. Οι 

τιμές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως με τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, 

επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ. 

12. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ: Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό 

απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από τον Οκτώβριο του έτους 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης 

Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου με λατινικούς χαρακτήρες και δεν είναι 

κομμένες λόγω γάμου. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 

κάποιο εύλογο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς 

σας και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας. Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των 

πελατών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, 

εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο 

μέρος του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει 

οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας 

παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να μας ενημερώνουν σχετικά εγγράφως πριν από την κράτηση κάθε ταξιδιού 

τους 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 (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα 

διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από 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. 

13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: H ZORPIDIS TRAVEL ATHENS έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης 

για κάθε πρόγραμμά της, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών της, που προκύπτουν από 

τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει σε 

περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό 

των πελατών. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή αναγράφονται στη σύμβαση που 

υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του πελάτη καθώς και κάτωθι .Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη κατόπιν ζήτησης. Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και 

περιορισμένες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και 

άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά. Αν ενδιαφέρεστε για 

πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερωθείτε σχετικά. Επίσης, για την 

περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με 

τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας». 

14. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Για την εξασφάλιση καμπίνων, ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών η ZORPIDIS TRAVEL 

προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και 

δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι 

με τη σειρά της υποχρεωμένη να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή 

σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 21 τελευταίες μέρες που 

προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Οι ακυρώσεις γίνονται 

μόνο εγγράφως προς το τουριστικό γραφείο και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής 

επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις: Προ των 21 ημερών παρακρατούνται 40 ευρώ για κάθε άτομο για οργανωτικά και 

τηλεπικοινωνιακά έξοδα. Επιπροσθέτως από 25-19 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται το 35% 

της αξίας της εκδρομής. Από 18 έως 15 ημέρες το 50% της αξίας της εκδρομής. Από 14 ημέρες και μετά παρακρατείται 

έως και 100% της αξίας της εκδρομής. Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια 

με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω 

αναφερόμενες χρονικές περίοδοι είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα. Η ZORPIDIS TRAVEL 

ATHENS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή των παραπάνω χρεώσεων/ακυρωτικών όταν η ακύρωση 

προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις και παρόμοιους λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν προϋπόθεση 

για ακύρωση σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι’ αυτό σας συνιστούμε 

τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τα ποσά που επιθυμείτε καθώς και για την κάλυψη των ακυρωτικών τους για ασθένεια, 

ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ.. 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. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα 

ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. 

15. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων 

τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, 

ισχύουν ο Κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα 

ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS 

δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Σε ορισμένα είδη ταξιδιών (π.χ. με πούλμαν), κάθε πελάτης 

δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή. Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν 

επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω 

μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον πελάτη και πληρώνονται επί τόπου. Σημειώνεται 

επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων 

(περίπου 50x40x25). Επιτρέπονται υγρά σε δοχεία χωρητικότητας μέχρι 100 ml ανά συσκευασία. O συνολικός αριθμός 

συσκευασιών θα πρέπει να χωράει σε μία διαφανή πλαστική σακούλα, μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου. Ο κάθε επιβάτης 

δικαιούται να μεταφέρει ΜΙΑ μόνο τέτοια σακούλα. Η σακούλα θα πρέπει να είναι επανασφραγιζόμενη και εντελώς κλειστή 

κατά την προσέλευσή σας στο σημείο ελέγχου χειραποσκευών (οι αναγραφόμενες διαστάσεις αφορούν τους γενικούς όρους 

αεροπλοΐας και όχι τους γενικούς όρους της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας). Εφιστάται η προσοχή σας, να μην τοποθετείτε 

χρήματα, είδη μεγάλης αξίας ή σημαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι μεταφορείς αποζημιώνουν με βάση το 

βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχομένου της, σαν να περιείχε χρησιμοποιημένο ρουχισμό. Εφ’ όσον έχετε μαζί σας 

τιμαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυμάτων. 

Η αποζημίωση δεν καλύπτει την αξία τους. Δεν επιτρέπεται να φέρετε πάνω σας ή στις αποσκευές σας αντικείμενα που 

είναι επικίνδυνα ή παράνομα. Μη δεχθείτε να μεταφέρετε αποσκευές ή δέματα τρίτων. Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να 

ενημερώσετε άμεσα το αρμόδιο γραφείο απολεσθέντων αποσκευών στο αεροδρόμιο. 

16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Κάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση 

συμμετοχής. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις της ZORPIDIS TRAVEL ATHENS προς τις 

αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, τις εταιρείες κρουαζιερών, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους 

φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί 

να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν 

εξαιτίας μιας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία 

συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια 

οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριμένη απάντηση στην κλασική ερώτηση «μέχρι πότε μπορώ 

να δηλώσω;» και αποτελεί αποφασιστικό ερέθισμα συμμετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον κίνδυνο να μη 

βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσμία. Αλλά και για εμάς είναι θετική η προθεσμία συμμετοχής γιατί συντελεί στο έγκαιρο 

«κλείσιμο» των προβλεπόμενων θέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη οργανωτική προετοιμασία 

της κάθε αναχώρησης. 

17. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Η ZORPIDIS TRAVEL ATHENS και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε 

διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της 

διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. AΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜβΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
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