
ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ  ΧΙΟΣ 
Αναχώρηση  κάθε  εβδομάδα  όλο  τον  Ιούλιο / Αύγουστο και  Σεπτέμβριο 
Κάθε  Κυριακή και Τρίτη με  την Blue star ferries ή Νissos Mykonos 
Ώρες   αναχώρησης  

ΚΥΡΙΑΚΗ :   ΚΑΒΑΛΑ –ΧΙΟΣ:        09.00πμ -19.30μμ 
                     ΧΙΟΣ –ΚΑΒΑΛΑ :       Σάββατο  στις  10.55 πμ 
ΤΡΙΤΗ :        ΚABAΛΑ-ΧΙΟΣ :         15.00-01.25 πμ  
                     ΧΙΟΣ  -ΚΑΒΑΛΑ :       Τρίτη  στις  02.00 πμ ( Δευτέρα  προς  Τρίτη) 
 

Τιμές: 
      
CHANDRIS HOTEL   
ΕΝΗΛΙΚΕΣ:  Κατά  άτομο σε  δίκλινο    ---  495,00€ ( special  offer  για κρατήσεις  
μέχρι  τις  30 Ιουνίου) 
Πρώτο  παιδί  μέχρι  11 yrs  old  ----100,00€ ( σε  δωμάτιο με ενήλικες) 
Δεύτερο παιδί μέχρι 11 yrs old------150,00€  ( σε  δωμάτιο με  ενήλικες)  
Τρίκλινο ( κατά  άτομο )  -------------465,00€ 
Επιπλέον  βραδιά : 45,00  κατά  άτομο ( ενήλικες) 
 
ALMYRIKI   DLX  APPARTMENTS  
ΕΝΗΛΙΚΕΣ  κατά  άτομο  σε  δίκλινο    ---  590,00€ 
Iσχύει για τους  εξής τύπους  δωματίων: 
POMEGRANATE mountain view 
TYLIP moyntain view 
NIGHTFLOWER mountain view 
SUNFLOWER /Economy room 
LILLY /Economy room  
EUCALYPTUS /Superior sea view 
DAISY /Sea view 
MINT /sea view 
OLEANDER /Sea view 
ROSE /sea view 
OREGANO/Sea view 
THYME /Smart Economy(SPECIAL OFFER) 
  
Πρώτο  παιδί  μέχρι  11 yrs  old  ----100,00€ ( σε  δωμάτιο με ενήλικες) 
Δεύτερο παιδί μέχρι 11 yrs old------200,00€  ( σε  δωμάτιο με  ενήλικες)  
Τρίκλινο ( κατά  άτομο )  -----580,00€ 
Επιπλέον  βραδιά : 55,00  κατά  άτομο ( ενήλικες) 
Notice : special  offer  στο  δωμάτιο   ΘΥΜΗ -----495,00€ 
 
 
 
 
 



VOLISSOS  VILLAS 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ  κατά  άτομο  σε  δίκλινο    ---  610,00€  
Πρώτο  παιδί  μέχρι  11 yrs  old  ----100,00€ ( σε  δωμάτιο με ενήλικες) 
Δεύτερο παιδί μέχρι 11 yrs old------200,00€  ( σε  δωμάτιο με  ενήλικες)  
Επιπλέον  βραδιά : 55,00  κατά  άτομο ( ενήλικες) 
 
OI ΤΙΜΕΣ  ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: 
 
-ΕΞΙ ( 6) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 
-ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΧ ΣΕ  ΘΕΣΕΙΣ  AEΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
 ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ   ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑ  ΑΤΟΜΟ  ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  + 
35,00€ 
 

ΗΟΤELS/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
  
CHANDRIS HOTEL https://www.chandris.gr   
ALMIRIKI  https://www.almiriki.gr/gr 
VOLISSOS VILLAS  http://www.volissosholidayhomes.gr 
 
 
1.CHANDRIS  HOTEL  
Ένα  πλήρες  ανακαινισμένο και ποιοτικό ξενοδοχείο  4****   με  εξαιρετικά δωμάτια ,  
άριστες  υπηρεσίες ,καταπληκτική  θέση στο  απόλυτο κέντρο του  νησιού (λιμάνι) 
ιδανικά  για  καθημερινές  εξορμήσεις  στα αναρίθμητα  αξιοθέατα  και μαγευτικές  
παραλίες της  Χίου. 
Η  ιδανική  επιλογή για  αστικούς  επισκέπτες καθώς είναι δίπλα στον πεζόδρομο, στην 
παραλιακή οδό  ,την αγορά και τα κεντρικά σημεία αναψυχής. 
SPECIAL OFFER    Διαθέτει   εξαιρετικό εστιατόριο όπου προσφέρονται έξι (6) δείπνα στην 
συνολική τιμή των 90,00€ κατά  άτομο ( με  υπέρ-πλούσια καθημερινή εναλλαγή 
καλομαγειρεμένου  σετ-μενού. 
 
 
2. ΑLMYRIKI  
Ένα πολυτελές  μπουτίκ  -ξενοδοχείο με εξαιρετικά  δωμάτια και καταπληκτική  θέση 
δίπλα ακριβώς στην αμμουδιά της  περιοχής ΛΙΘΙ. 
Ιδανική επιλογή για  οικογένειες  ή  ζευγάρια που θέλουν να  απολαύσουν την υπέροχη 
παραλία σε  ένα  απόλυτα οργανωμένο περιβάλλον με  αρκετές επιλογές  διατροφής 
τόσο μέσα όσο  και δίπλα από το  ξενοδοχείο.  Παράλληλα  εξαιρετική θέση για  
εξορμήσεις στην   δυτική  πλευρά της  Χίου (  Ανάβατος , Αυγώνυμα . και τους  λοιπούς 
μεσαιωνικούς οικισμούς  ). 
SPECIAL OFFER    Διαθέτει   εξαιρετικό εστιατόριο όπου προσφέρονται έξι (6) δείπνα στην 
συνολική τιμή των 70,00€ κατά  άτομο   με πλούσια  καθημερινή εναλλαγή   σετ-μενού. 
 
 
 
3. VOLISSOS   VILLAS   
Ένα καταπληκτικό  κατάλυμα  με  οικογενειακή  θαλπωρή  και πολυτέλεια . 
Εξαιρετική  θέση και ιδανική  επιλογή  για  άτομα  που  επιθυμούν να  βρίσκονται σε  ένα  
παραδοσιακό  οικισμό ( Βολισσός )θαυμάζοντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Χίου. 


