
 
 
 

   

 

 
 

Aldemar Olympian Village 5* Lux 
Exclusive Family Easter Holidays 
 
 
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές), µε ALL INCLUSIVE καθηµερινά στο 
οποίο συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο ∆είπνο & το Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι. 

 
3 µέρες /  
2 νύχτες 

4 µέρες /  
3 νύχτες 

5 µέρες /  
4 νύχτες 

6 µέρες /  
5 νύχτες 

∆ίκλινο Κεντρικό θέα κήπο 189 255 329 405 

∆ίκλινο Κεντρικό θέα θάλασσα 199 270 349 429 

∆ίκλινο Bungalow θέα κήπο 210 280 365 450 

∆ίκλινο Bungalow θέα θάλασσα 220 295 385 470 

∆ίκλινο Bungalow µοιρ.πισίνα 230 310 400 495 

∆ίκλινο Bungalow Pool Front 240 320 420 515 

3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% 

3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο έως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% 

Επιβάρυνση µονοκλίνου +60% +60% +60% +60% 

 
* η διαµονή του 2ου παιδιού περιορίζει αρκετά το χώρο του δωµατίου και γίνεται δεκτή µόνο µε την αποδοχή του γονέα. 
 
 
Τιµή ανά δωµάτιο (για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών) µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / 
εκδροµές), µε ALL INCLUSIVE καθηµερινά στο οποίο συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο ∆είπνο & το 
Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι. 

 
3 µέρες /  
2 νύχτες 

4 µέρες /  
3 νύχτες 

5 µέρες /  
4 νύχτες 

6 µέρες /  
5 νύχτες 

Family room 1 χώρου 48m2 κήπος 515 690 895 1095 

Family Villa 43m2 κήπος 575 770 995 1225 

Family διαµέρισµα κεντρικού θέα 
θαλ. 590 795 1035 1270 

Family Villa 63m2 µοιραζ. πισίνα 610 825 1060 1315 

Suite Κεντρικό Pool Front ή 
θάλασσα 610 825 1060 1315 

Suite µοιραζ.πισίνα Sea Front 690 930 1195 1485 

3ο άτοµο 70 94 126 157 

5ο άτοµο έως 12 ετών ** 50 67 90 112 

 
** η διαµονή του 3ου παιδιού περιορίζει αρκετά το χώρο του δωµατίου και γίνεται δεκτή µόνο µε την αποδοχή του γονέα. 
 
Το All inclusive αρχίζει µε µεσηµεριανό την ηµέρα της άφιξης και τελειώνει µε πρωϊνό την ηµέρα της αναχώρησης. 
 
Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν µέχρι τις 15/3. Από 16/3 προσαυξάνονται κατά 10% περίπου. 



 
 
 
 
                                          .  

   

 

 

Amalia Nauplia 4* sup 
Exclusive Family Easter Holidays 
 
Η πλήρης διατροφή ξεκινάει στις 26/4 µε δείπνο και τελειώνει µε µεσηµεριανό γεύµα την ηµέρα αναχώρησης. 
 
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές), µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ καθηµερινά στην 
οποία συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο ∆είπνο & το Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι &  ζωντανή µουσική, 
πακέτο απεριορίστων ποτών (κρασί-µπύρα-αναψυκτικά) στα φαγητά & πλούσια παιδική απασχόληση. 
Πρόσθετη νύχτα, µε απλή ηµιδιατροφή (πρωϊνό & δείπνο χωρίς ποτά). 

 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 
Επιπλέον (5η) νύχτα 

µε απλή ηµιδιατροφή 

∆ίκλινο 249 315 56 

3ο άτοµο 190 232 38 

3ο άτοµο έως 10 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο 2 έως 10 ετών 120 150 25 

Μονόκλινο 388 490 92 

 
Προσφορά για οικογένειες : Για οικογένειες 2 ενηλίκων µε 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυµούν 2 διπλανά δωµάτια, 
παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωµάτιο 15%. 



 
 
 
 
                                          .  

   

 

 
 

Barcelo Hydra Beach 5* Deluxe 
Exclusive Family Easter Holidays 
 
  

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές) µε ALL INCLUSIVE στο οποίο συµπεριλαµβάνεται 
το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα µε διασκέδαση από γνωστό καλλιτεχνικό σχήµα. 

 3 µέρες / 2 νύχτες * 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 6 µέρες / 5 νύχτες 

∆ίκλινο Superior 194 275 355 429 

∆ίκλινο Deluxe 205 285 367 440 

∆ίκλινο Bungalow Superior 212 305 387 467 

∆ίκλινο Bungalow Family 229 326 415 503 

3o άτοµο * -30% -30% -30% -30% 

3ο άτ. έως 11 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτ. 2 έως 11 ετών * -50% -50% -50% -50% 

Μονόκλινο Superior 268 375 470 575 

 
Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν µέχρι τις 30/3. Από 1/4 προσαυξάνονται κατά 5% περίπου. 
 
* Οι τιµές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισµένο αριθµό δωµατίων.  
Tα Superior έχουν µέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών.  
Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα. 
* 3ο άτοµο ενήλικας ή και 4ο άτοµο (παιδί ως 11 ετ) µόνο σε deluxe δωµάτια ή σε Family. 
Tα Family Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%. 
 Οι τιµές αφορούν όλες σε δωµάτια µε θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα µε επιβάρυνση € 8,00 το 
άτοµο τη νύχτα. 



 
 
 

   

 

 
 

Atlantica Eleon Grand Resort & Spa 5* Deluxe 
Τσιλιβί (Τραγάκι) Ζακύνθου 
Exclusive Family Easter Holidays 
 
 
Το υπερπολυτελές συγκρότηµα της Atlantica, Eleon Grand Resort, λίγο βόρεια από την πόλη της Ζακύνθου και πάλι κοντά µας 
σε αποκλειστική συνεργασία, µόνο για την περίοδο του Πάσχα και της Πρωτοµαγιάς, πλήρως ανανεωµένο µε την υψηλή του 
ποιότητα και τις ατελείωτες του παροχές  
Το all inclusive ξεκινάει στις 26/4 µε µεσηµεριανό γεύµα και τελειώνει µε πρωϊνό την ηµέρα αναχώρησης. 
 

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές) µε ALL INCLUSIVE στο οποίο 
συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι. 

 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 6 µέρες / 5 νύχτες 

∆ίκλινο 179 227 277 

3ο άτοµο 135 175 213 

3ο άτοµο έως 11 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο 3 έως 11 ετών 105 135 165 

Μονόκλινο 275 352 430 

 
Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν µέχρι τις 30/3. Από 1/4 προσαυξάνονται κατά 10% περίπου. 
 
 



 
 
 
 

   

 

 
 

Elivi Skiathos Hotel Villas & Spa 5* Deluxe 
Κουκουναριές / Σκιάθος 
Exclusive Easter Holidays 
 
 
ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 

 

Μόλις 8χλµ. από το λιµάνι της Σκιάθου και 9χλµ. από το αεροδρόµιο, στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού, το νέο ξενοδοχείο 5 
αστέρων στη Σκιάθο, το ELIVI SKIATHOS, φωλιάζει σε ένα φυσικό περιβάλλον θαυµαστής οµορφιάς, προσαρµόζοντας τις 
εγκαταστάσεις του στο τοπίο, διαµορφώνοντας ένα µοναδικό ξενοδοχείο µπροστά στη θάλασσα, που δροσίζεται από τη 
θαλασσινή αύρα και λούζεται από το αιγαιοπελαγίτικο φως, αναβαθµίζοντας την υποδοµή του τόπου. 
 
Το ELIVI Xenia Hotel, το ELIVI Nest Rooms, Villas & Suites και το ELIVI Grace Suites γίνονται συνώνυµα της προσφοράς προς 
τον επισκέπτη που επιθυµεί να απολαύσει διακοπές 5 αστέρων στη Σκιάθο. Τα δωµάτια, οι σουίτες και τα σπίτια µε τις αυλές 
και τις πισίνες, η ανεµπόδιστη θέα στη θάλασσα, οι παραλίες, οι πισίνες, τα εστιατόρια, τα µπαρ, οι γεύσεις, οι πρώτες ύλες, τα 
υλικά, η υψηλή αισθητική, η αίσθηση του µέτρου στην πιο πολυτελή του φόρµα, διεγείρουν τις επιθυµίες, εµπλουτίζουν τις 
δραστηριότητες, προσφέρουν πολυτελή διαµονή στη Σκιάθο χωρίς όρια. Συνθέτουν ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία στη 
Σκιάθο, στις Σποράδες, στην Ελλάδα. 
 
Όλα διαθέτουν υπέρδιπλο κρεβάτι 180Χ200 µε ανατοµικό στρώµα, IPTV 43”, υποδοχή USB δίπλα στο κρεβάτι, οθόνες αφής σε 
τρία σηµεία του δωµατίου, υδροστήλη ντους µε σύστηµα υδροµασάζ και ατµόλουτρο, ψηφιακό ραδιόφωνο, ψηφιακή θυρίδα, 
αυτόνοµο κλιµατισµό, επιλογή τύπου µαξιλαριών, µεγεθυντικό καθρέπτη, ηχεία για αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου, στεγνωτήρα 
µαλλιών, µπουρνούζι, παντοφλάκια κ.α., µπαλκόνι ή βεράντα. 
 
 

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές) µε ηµιδιατροφή στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι. 

 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 6 µέρες / 5 νύχτες 

∆ίκλινο Deluxe 259 329 399 

∆ίκλινο Supreme 289 369 449 

∆ίκλινο Supreme Private Pool 330 420 510 

3ο άτοµο * -30% -30% -30% 

3ο άτοµο ως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο ως 4 ετών *** ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο 2 ως 12 ετών ** -50% -50% -50% 

Μονόκλινο Deluxe 395 505 615 

 
* / ** Μόνο σε Supreme δωµάτια. 
*** Στο κρεβάτι των γονέων. Για extra κρεβάτι, ισχύουν οι τιµές 4ου ατόµου 2-12 ετών. 



 
 
 
 

   

 

 
 

Epirus Palace 5* Deluxe 
Exclusive Family Easter Holidays 
 
 

Τιµή κατ΄άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές) µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ καθηµερινά, ∆ΩΡΕΑΝ 
ΠΟΤΑ και ΠΛΟΥΣΙΕΣ EXTRA ΠΑΡΟΧΕΣ, στην οποία περιλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα µε 
γλέντι µε ζωντανή µουσική & δηµιουργική παιδική απασχόληση. 

 Για κρατήσεις ως 30/3 ** Για κρατήσεις από 01/4 

 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 

∆ίκλινο Premium Comfort 264 302 290 332 

∆ίκλινο Premium Classic 295 335 325 369 

3ο άτοµο 165 193 182 213 

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο 2 ως 12 ετών (family) * 145 165 160 182 

Μονόκλινο Premium Comfort 377 432 415 475 

Μονόκλινο Premium Classic 422 485 465 534 

 
* Μεταφορά της οικογένειας σε 1 χώρου family δωµάτιο, µε κουκέτα για τα παιδιά. 
** Οι τιµές προσφοράς ισχύουν για περιορισµένο αριθµό δωµατίων. Εάν ο αριθµός τους καλυφθεί πριν τις 30/3, θα ισχύουν οι 
τιµές από 1/4 και µετά. 



 
 
 

   

 

 
 

Ikos Dassia 5* Deluxe 
∆ασσιά / Κέρκυρα 
Exclusive Easter Holidays 
 
 

η TOP επιλογή για το 2019 

 

Τιµές µετά τα δωµάτια της προσφοράς 
 
 
 

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές) µε All Inclusive “Infinite 
Lifestyle” καθηµερινά, στo οποία συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα. 

 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 6 µέρες / 5 νύχτες 

∆ίκλινο Superior Inland View 359 439 535 

∆ίκλινο Superior Sea View 415 485 595 

∆ίκλινο Junior Suite Sea View 440 525 645 

3ο άτοµο * -50% -50% -50% 

3ο άτοµο ως 12 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

 
* Μόνο σε Jr.Suite σε καναπέ - κρεβάτι. 
 
 
Οι διανυκτερεύσεις αρχίζουν από 26/4. Για νωρίτερα, µόνο κατόπιν ζήτησης. 
Μέγιστη χωρητικότητα δωµατίου Superior: 2 άτοµα 
Προσφορά για οικογένειες : Για οικογένειες 2 ενηλίκων µε 2 παιδιά έως 12 ετών, που επιθυµούν 2 διπλανά δωµάτια µε 
ενδιάµεση πόρτα, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωµάτιο 10%. 
 
 
 
Το αναδηµιουργηµένο (2018) υπερπολυτελές Ikos Dassia 5* Deluxe, ένα πραγµατικό ξενοδοχειακό κόσµηµα, που προσδιορίζει 
εκ νέου την πολυτέλεια και το υψηλότατο επίπεδο service στα ξενοδοχεία της Ελλάδας και της Μεσογείου! Εάν υπήρχαν, θα 
έπαιρνε σίγουρα περισσότερα από 5 αστέρια! 
 

Ikos infinite ULTRA ALL INCLUSIVE 
• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια µπουφέ ή a la carte στα 5 gourmet εστιατόρια του. 
• Σνακς, παγωτά και όλα τα ποτά (σερβιριστά, αλκοολούχα και µη), χυµοί, καφέδες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής σε 
απεριόριστη κατανάλωση! 
• ∆ωρεάν 24 ωρο room service (µε πλήρη κάρτα φαγητών, σνακς, ποτών) 
• ∆ωρεάν κατανάλωση όλων των ειδών του mini bar 
• Mini club για τους µικρούς µας φίλους 
• ∆ωρεάν χρήση γυµναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαµάµ, σάουνας. 
 

 
 



  

   

 

 
 

Ikos Olivia 5* Deluxe 
Γερακινή / Χαλκιδική 

Best Luxury All-Inclusive Resort in the World!!! 
(TripAdvisor’s 2018 Annual Travellers’ Choice Awards) 
 
 

 
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές) µε All Inclusive “Infinite 
Lifestyle” καθηµερινά, στo οποία συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα. 

 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες ** 

∆ίκλινο Superior Inland View 295 385 

∆ίκλινο Superior Sea View 325 425 

∆ίκλινο Panorama Jr.Suite Sea View 340 442 

∆ίκλινο Bungalow Garden View 345 452 

∆ίκλινο 1Bedroom Bglw Suite Garden View 395 517 

∆ίκλινο 1Bedroom Bglw Suite Private Garden 445 585 

3ο άτοµο * -50% -50% 

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο 2 ως 12 ετών * -50% -50% 

 
* Μόνο σε Panorama Jr.Suite Sea View και 1Bedroom Bglw Suite, Garden View ή και Private Garden. 
** 4η ή και 5η νύχτα, µόνο κατόπιν ζήτησης. 
 
 

Ikos infinite ULTRA ALL INCLUSIVE 
• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια µπουφέ ή a la carte στα 4 gourmet εστιατόρια του. 
• Σνακς, παγωτά και όλα τα ποτά (σερβιριστά, αλκοολούχα και µη), χυµοί, καφέδες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής σε 
απεριόριστη κατανάλωση! 
• ∆ωρεάν 24 ωρο room service (µε πλήρη κάρτα φαγητών, σνακς, ποτών) 
• ∆ωρεάν κατανάλωση όλων των ειδών του mini bar 
• Mini club για τους µικρούς µας φίλους 
• ∆ωρεάν χρήση γυµναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαµάµ, σάουνας. 
• Υπηρεσία Dine Out 
 
 

 
 



  

   

 

 
 

Sivota Diamond 5* Deluxe 
Exclusive Easter Holidays 
 
 
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές), µε ηµιδιατροφή στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο ∆είπνο & το Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι. 

SIVOTA DIAMOND 5* 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες 6 µέρες / 5 νύχτες 

∆ίκλινο ΚΚ θέα βουνό 189 244 297 

∆ίκλινο θέα θάλασσα 205 259 308 

∆ίκλινο Jr.Suite ΚΚ θέα βουνό 210 259 308 

∆ίκλινο Jr.Suite Bgl θέα θάλασσα 215 268 319 

∆ίκλινο Suite KK θέα θάλασσα 245 300 345 

∆ίκλινο Bgl ιδ.πισίνα θέα θάλασσα 245 300 345 

∆ίκλινο Villa ιδιωτική πισίνα 295 355 425 

3o άτοµο 175 225 275 

3ο άτοµο έως 11 ετών  ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

4ο άτοµο έως 11 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν 

Μονόκλινο πλευρική θέα θάλασσα 327 424 528 

 
* 4ο άτοµο ως 11 ετών, µόνο σε Junior Suite.  
H σουίτα ΚΚ και η Villa έχουν δυνατότητα και για 5ο άτοµο (max 3+2) 
 
Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν µέχρι τις 28/2. Από 01/3 προσαυξάνονται κατά 5% περίπου. 


