
Όροι Συμμετοχής 
 Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής και 

παραδίδονται κατά το check in στο ξενοδοχείο. 
 Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής ώστε να 

υπογράψουν κατά την διάρκεια του check in στη θέση του Δικαιούχου. 
 Απαιτείται ο Αριθμός του Voucher-Αστυνομική Ταυτότητα-Αριθμός ΑΜΚΑ 

 

 

 

 

 

 
 

Καθημερινά με Sky Express 

Ηράκλειο 7 ημέρες/ 

6  διανυκτερεύσεις 
 

20/06-30/09 

 

Ξενοδοχείο / Περιοχή Διατροφή 

 
Τιμή σε 
δίκλινο 

 

1ο παιδί ή 
Ενήλικας σε 

τρίκλινο 
2ο παιδί Παρατηρήσεις 

 
CAPSIS ASTORIA 

HERAKLION 4*,ΠΟΛΗ 
Πρωινό 240 220 220 

 
- 

 
GORGONA 
HOTEL 3*, 

ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ 

Πρωινό 210 180 180 
 

- 

 
VANISKO HOTEL 3*, 

ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ 

 
Πρωινό 210 180 180 

 
τετράκλινο 

 
Τιμή ενοικίασης αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες 

 

Κατηγορία  

Α 220 
Β 240 

                                               Απεριόριστα χιλιόμετρα και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο, 
απαραίτητη η πιστωτική κάρτα 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 

 
- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Sky Express 
- Στιςπτήσειςπεριλαμβάνεται1χειραποσκευήέως 8 κιλά ανά άτομο 
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για το σύνολο των ημερών 
- Πρωϊνό 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση 
- ΦΠΑ 

 
Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 35€, ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα παραπάνω 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ : SKY EXPRESS 

ΠΤΗΣΕΙΣ   
SKY EXPRESS 

 
Καθημερινά 

 
ΘΕΣ/ΝIΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 16.00-17.15 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΘΕΣΝΙΚΗ: 17.55-19.10 

Ηράκλειο-Κρήτη 
Με κουπόνια Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ 

Αεροπορικώς 7ημέρες 



 










 

 1 φιάλη νερό δωρεάν σε κάθε άφιξη
 Δωρεάν 
 Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
 Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 

πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 
 Ελληνικό πρωινό σε πλούσιο μπουφέ για 3 & 1/2
 Early continental breakfast σερβίρουμε τις ώρες 04.30
 Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
      Στο ξενοδοχείο λειτουργούν επίσης: 

  To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
Βιβλιοθήκη και Play Room
με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

1 φιάλη νερό δωρεάν σε κάθε άφιξη
 χρήση του internet business corner 

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 
Ελληνικό πρωινό σε πλούσιο μπουφέ για 3 & 1/2
Early continental breakfast σερβίρουμε τις ώρες 04.30
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
Στο ξενοδοχείο λειτουργούν επίσης: 
To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
Βιβλιοθήκη και Play Room
με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

Γιατί να επιλέξετε την διαμονή σας στο 

1 φιάλη νερό δωρεάν σε κάθε άφιξη
internet business corner 

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 
Ελληνικό πρωινό σε πλούσιο μπουφέ για 3 & 1/2
Early continental breakfast σερβίρουμε τις ώρες 04.30
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
Στο ξενοδοχείο λειτουργούν επίσης: 
To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
Βιβλιοθήκη και Play Room, και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ
με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

Γιατί να επιλέξετε την διαμονή σας στο 

1 φιάλη νερό δωρεάν σε κάθε άφιξη 
internet business corner  

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 
Ελληνικό πρωινό σε πλούσιο μπουφέ για 3 & 1/2
Early continental breakfast σερβίρουμε τις ώρες 04.30
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
Στο ξενοδοχείο λειτουργούν επίσης: - Tο νέο ανακαινισμένο Caf
To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ

με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

Γιατί να επιλέξετε την διαμονή σας στο 

 
Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 
Ελληνικό πρωινό σε πλούσιο μπουφέ για 3 & 1/2 ώρες (07.00
Early continental breakfast σερβίρουμε τις ώρες 04.30-07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί 
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

Tο νέο ανακαινισμένο Caf
To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ

με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

 
Γιατί να επιλέξετε την διαμονή σας στο 

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 

ώρες (07.00-10.30) 
07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί 

Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
Tο νέο ανακαινισμένο Café  Capsis (Café, Bar, Food Bistro) 

To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ

και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ
με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

 

 
Γιατί να επιλέξετε την διαμονή σας στο Capsis

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας 

10.30)  
07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί 

Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
Capsis (Café, Bar, Food Bistro) 

To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη
απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ

και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ
με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας.

Capsis Astoria

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 
πάρκινγκ του Δήμου Ηρακλείου δίπλα στο ξενοδοχείο μας, χωρίς σέρβις από υπάλληλό μας  

07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί 
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

Capsis (Café, Bar, Food Bistro) 
To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ

με ειδική εκπτωτική κάρτα που λαμβάνουν κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο μας. 

Astoria Heraklio

Δωρεάν wifi internet access, με πολύ υψηλές ταχύτητες, σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου 
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 

 

07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί 
Δωρεάν χρήση της πισίνας μας με ομπρέλα, ξαπλώστρα και πετσέτα (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη αρχές Οκτώβρη). 

Capsis (Café, Bar, Food Bistro) με room service στα δωμάτια 24 ώρες.
To 360° Pool Bar & Restaurant στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου (εποχιακή λειτουργία μέσα Μάη- μέσα Σεπτέμβρη), όπου μπορείτε

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ

Heraklio 

χώρους του ξενοδοχείου 
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 

07.00, για όσους πελάτες μας αναχωρούν πολύ πρωί  
αρχές Οκτώβρη). 

με room service στα δωμάτια 24 ώρες.
μέσα Σεπτέμβρη), όπου μπορείτε

απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλ
και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχ

χώρους του ξενοδοχείου  
Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 

αρχές Οκτώβρη).  
με room service στα δωμάτια 24 ώρες.

μέσα Σεπτέμβρη), όπου μπορείτε
απολαύσετε το κοκτέιλ σας, ή ένα εξαιρετικό γεύμα, με την καλύτερη θέα της πόλης του Ηρακλείου και του ενετικού λιμανιού Κούλε. 

και στα δύο προαναφερόμενα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου μας, οι φιλοξενούμενοί έχουν έκπτωση 10% 

Πάρκινγκ σε στεγασμένο φυλασσόμενο χώρο με σέρβις του ξενοδοχείου μας σε ειδική χρέωση ημερησίως ή δωρεάν πάρκινγκ σε δωρεάν 

με room service στα δωμάτια 24 ώρες. 
μέσα Σεπτέμβρη), όπου μπορείτε να      

ε. -   
ουν έκπτωση 10% 


