AFKOS GRAMMOS 4*
Το AfkosGrammosBoutique Hotel Resort που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη γωνιά της μακεδονικής γης
με θέα τον ποταμό Αλιάκμονα και το επιβλητικό όρος Γράμμος,προσφέρει μια όαση χαλάρωσης και άνεσης
μέσα από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Κομψά και άνετα, τα δωμάτια του ξενοδοχείου AfkosGrammos στο Νεστόριο Καστοριάς έχουν φυσικό φωτισμό
με θέα στον ποταμό Αλιάκμονα ή στο όρος Γράμμος.

Τα απαλά χρώματα, η ζεστασιά του ξύλου και η διακόσμηση, που διακρίνεται από αρχοντιά και λεπτό
γούστο, προσφέρουν ένα ήρεμο περιβάλλον που επιτρέπει στους πελάτες να χαλαρώσουν μετά από μια
κουραστική ημέρα. Όλα διαθέτουν 24ωρη υπηρεσία δωματίων, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας και
αναγνώριση διαθεσιμότητας δωματίου, ηχομόνωση, αυτοελεγχόμενο κλιματισμό (Θέρμανση/Ψύξη),
ανατομικά στρώματα, υποαλλεργικά λινά και μαξιλάρια, LCD FLAT SCREEN TV 32’ με δορυφορικά
προγράμματα, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας σε διαστάσεις netbook, εξωτερική ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή,
γρήγορη ασύρματη πρόσβαση wi-fi (δωρεάν), γραφείο εργασίας, τραπέζι και πολυθρόνα καθιστικού,
ολόσωμο καθρέπτη, μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγεθυντικό καθρέπτη μπάνιου, παντόφλες,
minibar, μπαλκόνι.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε
ηµιδιατροφήκαθημερινά./ εορταστικό δείπνο στις 24 ή 31/12***

AFKOSGRAMMOS 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3
132
39
102

***Θα πραγματοποιηθούν εφόσον επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα είναι σε ισχύ την εκάστοτε
χρονική περίοδο.

AIGES MELATHRON 4*
µε Ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ ***

Διακριτική πολυτέλεια, άψογη φιλοξενία και υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και ταυτόχρονα άρτια
και ευχάριστη διαμονή. Τα δωμάτια με ένα διπλό (standard δίκλινο king) ή δύο μονά κρεβάτια (standard
δίκλινο twin), με μοκέτα ή ξύλινο πάτωμα, διαθέτουν όλα δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν ασύρματο
internet, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, ιδιωτικό ευρύχωρο και πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο (αφράτες
πεντακάθαρες πετσέτες, πιστολάκι, σετ από αφρόλουτρα, σαμπουάν και σαπούνια, σετ ραψίματος,
γυαλιστικό για τα παπούτσια), βεράντα με θέα είτε στην πισίνα είτε στον καταπράσινο Ημαθιώτικο κάμπο.
Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12.
Τα ρεβεγιόν μενού σερβιριστό με DJ***

AIGES MELATHRON 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
4ο άτομο
3ο άτομοέως 10 ετών
4ο άτομοέως 10 ετών
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

3

4η διανυκτέρευση

3

114
39
32
Δωρεάν
18
86

97
24
27
Δωρεάν
15
75

95
26
18
Δωρεάν
18
70

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

AIOLIDES HOTEL 4*
Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο ¨Αιολίδες¨ σας υποδέχεται στο κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας,
στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα σε υψόμετρο 836 μέτρων με θέα τη λίμνη Πλαστήρα και τα Αγραφιώτικα βουνά.
Βρισκόμαστε στο κέντρο του χωριού δίπλα στα εστιατόρια, τα καφέ της περιοχής και σε μικρή απόσταση από τα κέντρα
δραστηριοτήτων.
Ο ρομαντισμός συντροφεύει τα ευρύχωρα δωμάτια μας με την πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν σε όλους τους χώρους με
τους χρωματισμούς και τη διακόσμηση να διαφοροποιούνται σε κάθε δωμάτιο. Επιλέξτε την κατηγορία του δωματίου που
επιθυμείτε!
Κάθε δωμάτιο έχει το δικό του στυλ διακόσμησης με ποιότητα υψηλού επιπέδου.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν πέτρινο τζάκι, χειροποίητα χαλιά, δερμάτινα χαλάκια, φωτιστικά οροφής και
πορτατίφ από φυσητό γυαλί, δερμάτινες πολυθρόνες και καναπέδες από πέτρα, ξύλο και δέρμα.
Τα CanopyStyle κρεβάτια είναι φτιαγμένα από οικολογικά κατεργασμένο σίδηρο και μπρούντζο
και τα χειροποίητα έπιπλα είναι βαμμένα στο χέρι σε διάφορους χρωματισμούς.
Απολαύστε την ευρυχωρία των δωματίων, την αυτονομία των οικογενειακών Studios και την θέα από το
ιδιωτικό σας μπαλκόνι στη λίμνη Πλαστήρα και τα βουνά των Αγράφων.
Χαλαρώστε στην πλακόστρωτη βεράντα του Café ΒarRestaurant μας ή στον κήπο δίπλα στην πισίνα
για να απολαύσετε τον καφέ, το γεύμα ή το ποτό σας με θέα τη λίμνη Πλαστήρα.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή καθημερινά.

AIOLIDESHOTEL 4*
Ελάχιστος
αριθμόςδιανυκτερεύσεων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΑ

23 – 28/12 & 29/12 – 3/1

5-8/1 & 6-9/1

3

4

Δίκλινο Comfort
186
173
Δίκλινο Superior
197
184
3o άτομο
28
28
3o άτομοέως 8 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Premium Studio *
242
231
* Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ

3

2

149
163
28
Δωρεάν
209

136
149
28
Δωρεάν
198

AIROTEL ACHAIABEACH 4*
µεΗμιδιατροφή / 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ *****

Σε συνέχεια της πόλης της Πάτρας, ένα βήμα από τη θάλασσα, βρίσκεται το ξενοδοχείο AchaiaBeach. Χτισμένο σε μια ιδανική
τοποθεσία, ορθώνει το ανάστημά του ακριβώς μπροστά στην παραλία, προσφέροντας εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, στη
μοναδική γέφυρα Ρίου - Αντίρριου αλλά και στο βουνό. Το ξενοδοχείο, πλήρως ανακαινισμένο, αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την
έννοια της αναψυχής. Στο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο καθώς και videogames για τους
μικρούς μας φίλους.
Διαθέτει 85 δωμάτια σε 4 ορόφους με εκπληκτική θέα σε θάλασσα και βουνό. Οι απαλές αποχρώσεις σε εναλλαγές λευκού και
κεραμιδί και το λιτό στυλ της επίπλωσης χαρίζουν ξεκούραση και ηρεμία. Όλα εξοπλισμένα με δωρεάν ασύρματο διαδίκτυο,
μαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας, κλιματισμός, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, επίπεδη τηλεόραση, OTETV, δωρεάν παρασκευή
ροφημάτων, μίνι μπαρ, roomservice.
Την περίοδο των εορτών :
 Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ.
 Χρήση γυμναστηρίου και σάουνας χωρίς χρέωση.
 Δωρεάν είσοδος στην «Αίθουσα δραστηριοτήτων» με airhockey, ποδοσφαιράκιA, πινκπονκ, μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά
παιχνίδια.
 Απογευματινός χυμός με cookies για τα παιδιά στις 25/12/2021 & 01/01/2022.
 Θα υπάρξει αίθουσα για χαρτάκι, διαμορφωμένη με τραπέζια με πράσινη τσόχα.
 Διάθεση χώρου στάθμευσης .

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) με
πλήρη διατροφή και κρασί & 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ με ζωντανή μουσική και DJ *****

AIROTEL ACHAIA BEACH 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομοέως 9,99 ετών *
3ο άτομοέως 11,99 ετών **
4ο άτομοέως 11,99 ετών ***
Μονόκλινο
Family****

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
2
124
46
Δωρεάν
24
24
92
164

*3ο άτομο έως 9,99 ετών στο κρεβάτι των γονέων του.
**3ο άτομο έως 11,99 ετών σε extrabed.
***ισχύει για 2ο παιδί έως 11,99 ετών σε extrabed, όταν υπάρχει και 1ο παιδί έως 9,99 ετών που μοιράζεται το κρεβάτι των
γονέων του.
****Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 11,99 ετών.

***** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα
υγειονομικά πρωτοκόλλα.

AIROTEL GALAXY HOTEL 4*
µε Ηµιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική και κρασί***

Οι χώροι και οι υπηρεσίες του αναδιαμορφωμένου και πλήρως ανακαινισμένου κτιρίου του ξενοδοχείου,
συνδυάζουν τη μοντέρνα αισθητική και τεχνολογία με τη μακρόχρονη φήμη του, και παρουσιάζουν την καινοτομία με
σεβασμό στο ύφος και τις παραδόσεις της περιοχής. Διαθέτει 149 δωμάτια με θέα στη θάλασσα ή στην πόλη. Όλοι
οι τύποι δωματίων προσφέρουν ήρεμη και άνετη φιλοξενία, σε συνδυασμό με λιτή και ταυτόχρονα μοντέρνα
διακόσμηση, καθώς και υπηρεσίες που εξυπηρετούν κάθε προσωπική σας ανάγκη. Παρέχεται δωρεάν ασύρματη
σύνδεση Internet, είδη προσωπικής υγιεινής, επίπεδη τηλεόραση 33’’, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο και ψυγειάκι.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12. Τα
ρεβεγιόν µε µουσικήστο RoofGardenκαι 1 μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα***

Airotel Galaxy 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων 3
Δίκλινοθέα πόλη
Δίκλινοθέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο 4 έως 10 ετών χωρίς κρεβάτι
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο θέα θάλασσα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
23, 25, 26 &
27/12
93
106
35
12
69
82

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

24/12

30/12, 1 & 2/1

31/12

138
152
58
20
89
105

114
128
36
12
88
102

175
189
67
24
119
134

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

ALKYON HOTEL 5*
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα AlkyonResortHotel&Spa βρίσκεται στο Βραχάτι Κορινθίας και λειτουργεί όλο τον
χρόνο. Χτισμένο σε μια έκταση 25.000 τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης και πολυτέλειας
για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμονής, υγείας και ευεξίας, εστίασης,
οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Το συγκρότημα διαθέτει 7 κτίρια δωματίων και παροχής πολλαπλών υπηρεσιών. Με θέα στους καταπράσινους
κήπους όλα τα δωμάτια Standard, Executive και οι ευρύχωρες Junior σουίτες εφοδιασμένες με ενδοδαπέδια θέρμανση
και καφετιέρα Nespresso, συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ, τα διαμερίσματα και οι
μεζονέτες εξασφαλίζουν μοναδική άνεση στις οικογένειες. Όλα τα δωμάτια έχουν κομψή διακόσμηση, μπαλκόνι,
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και μίνι μπαρ, ενώ το μπάνιο τους είναι εξοπλισμένο με δωρεάν
προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών.
Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφήκαθημερινά.

ALKYON HOTEL 5*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

23 - 26/12&29/12 - 1/1

27 - 28/12&2/1 - 6/1
2

Δίκλινο Standard
159
125
Δίκλινο Executive
189
139
ΔίκλινοJr.Suite
218
179
3o άτομο
35%
35%
3ο άτομοέως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 3,99 ετών σε J.Suite χωρίς
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 4 - 12 ετών σε J.Suite
25%
25%
Μονόκλινο standard
130
80
Διαμέρισμα *
238
199
*Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.1 Ενήλικας και 1 παιδί έως 11.99 ετών σε standard δίκλινο δωμάτιο, χρέωση

μονόκλινου.
Το εορταστικό πακέτο μας ισχύει από 23/12/2020 – 06/01/2021, με ελάχιστη παραμονή 2 διανυκτερεύσεις για τις περιόδους των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς και περιλαμβάνει:

Πακέτο Ημιδιατροφής: - Πρωινό και Δείπνο με γευστικές επιλογές καθημερινά.

Δωρεάν χρήση εσωτερικής καθώς και του γυμναστηρίου.

Δωρεάν χρήση για τους διαμένοντες σε JuniorSuites, των κάτωθι υπηρεσιών του SpaCenter: - Sauna, Hammam και Jacuzzi.

Αίθουσα για χαρτί και επιτραπέζια παιχνίδια.

Δημιουργική παιδική απασχόληση.
Για την συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο (24/12/2021) και το Πρωτοχρονιάτικο (31/12/2021) Ρεβεγιόν, επιπλέον χρέωση 30€/ άτομο. Το
ρεβεγιόν θα περιλαμβάνει :

Ζωντανή Μουσική με την ορχήστρα του ξενοδοχείου.

Κρασί λευκό ή κόκκινο, αναψυκτικά και νερό, κατά την διάρκεια του ρεβεγιόν.

Δώρο για τον τυχερό της Πρωτοχρονιάτικης πίτας: - Διαμονή μιας διανυκτέρευσης σε JuniorSuite για 2 άτομα με πρωινό και δείπνο
και ένα Relax μασάζ για 2 άτομα. - Επιπλέον Hammam, Sauna, Jacuzzi√Για την συμμετοχή στο ρεβεγιόν απαιτείται πιστοποιητικό
εμβολιασμού √Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή παιδιών κάτω των 12 ετών στο ρεβεγιόν.

BAGIA EXCLUSIVE 4*
Το ξενοδοχείο BagiaExclusive δεσπόζει στην είσοδο του χωριού «Kήποι» και η μοναδική τοποθεσία του ακριβώς πάνω στην
άκρη της πλαγιάς, προσφέρει μια καταπληκτική θέα στο Τρίτοξο Γεφύρι «Το Καλογερικό» , και στη διάσημη Χαράδρα του
Βίκου.
Απόλυτα εναρμονισμένο με τη παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Ζαγοροχωρίων, που προστάζει το ξύλο και τη πέτρα να
κυριαρχούν, το BagiaExclusive είναι χτισμένο αμφιθεατρικά κατά μήκος της πλαγιάς, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη
να θαυμάζει τη μεγαλοπρεπή θέα με μια μόνο ματιά.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές).

BAGIAEXCLUSIVE4*

24 - 27/12&30/12 - 2/1&6/1 - 9/1

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

3
Με πρωινό

Δίκλινο Superior με θέα βουνό
Δίκλινο Superior με τζάκι και θέα βουνό

114
114

Με ημιδιατροφή χωρίς
ρεβεγιόν
147
147



Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται Ελληνικό Πρωινό σε Μπουφέ με τοπικά εδέσματα: καθημερινά από τις 08:00
π.μ. έως τις 10:30 π.μ.ήΗμιδιατροφή σε Μπουφέ από τις 19:00 μ.μ. έως τις 21:00 μ.μ.



Δωρεάν Παροχή Δωματίου: 1 φιάλη Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1 lt, ανά διανυκτέρευση.



Δωρεάν Παροχή Δωματίου για Παραμονή Χριστουγέννων & Παραμονή Πρωτοχρονιάς:1 Φιάλη Εμφιαλωμένο Κρασί 375
ml, συνοδευόμενο από τοπικά εορταστικά εδέσματα.



Δυνατότητα τροποποίησης ώρας παροχής Ημιδιατροφής κατόπιν γραπτού αιτήματος & επιβεβαίωσης, έως 24 ώρες πριν
την προγραμματισμένη ημέρα τροποποίησης.



Δυνατότητα Συμμετοχής σε ChristmasGalaDinner με κόστος 30€, ανά άτομο.



Δυνατότητα Συμμετοχής σε NewYear’sEveGalaDinner με κόστος 40€, ανά άτομο.



Κατά την Παραμονή Χριστουγέννων & την Παραμονή Πρωτοχρονιάς υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού του ποσού
Ημιδιατροφής με το ποσό GalaDinner, με επιπλέον καταβολή της διαφοράς ποσού που προκύπτει μεταξύ αυτών.



Στις ανωτέρω τιμές Ημιδιατροφής &GalaDinners συμπεριλαμβάνεται ½ lt εμφιαλωμένο νερό, ανά άτομο.



Στις ανωτέρω τιμές Ημιδιατροφής &GalaDinners δεν συμπεριλαμβάνονται αναψυκτικά & ποτά.



Δυνατότητα παροχής ALaCarte Εστιατορίου με ωράριο λειτουργίας από τις 13:00 μ.μ. έως τις 23:00 μ.μ., με τελευταία
παραγγελία στις 22:30 μ.μ.



Δυνατότητα παροχής LobbyCafé/Bar με ωράριο λειτουργίας από τις 07:30 π.μ. έως τις 23:00 μ.μ.



Δυνατότητα παροχής Υποδοχής για συνεχή κάλυψη αναγκών επί 24ωρου βάσης.



Δυνατότητα παροχή Καθαριότητας Δωματίων σε καθημερινή βάση, με αλλαγή πετσετών σε καθημερινή βάση & αλλαγή
σεντονιών ανά δύο ημέρες.

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

COUNTRY CLUB HOTEL & SUITES 3*Sup
Το ξενοδοχείο CountryClubHotel&Suites, βρίσκεται στο Μικρό Χωριό, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων από το Καρπενήσι. Είναι παραδοσιακά χτισμένο, σύμφωνα
με την τοπική αρχιτεκτονική, σε μία έκταση οκτώ στρεμμάτων ανάμεσα στα πλούσια δάση ελάτης της Ευρυτανίας. Προσφέρει κομψά δωμάτια και σουίτες με
επιβλητική θέα στο βουνό της Χελιδόνας. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες είναι διακοσμημένα με σεβασμό στο τοπικό στιλ με ζεστές αποχρώσεις και έργα Ελλήνων
καλλιτεχνών. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν, δάπεδο με μοκέτα, επίπεδη τηλεόραση, μίνι μπαρ, μοντέρνο μπάνιο με μπανιέρα, μπουρνούζια και παντόφλες, καθώς και
προϊόντα περιποίησης.
Το ξενοδοχείο διαθέτει ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ζεστά lounge με τζάκι, καθώς και εστιατόριο και μπαρ.
Επιπλέον παροχές του ξενοδοχείου είναι υπηρεσία δωματίων, 24ωρη ρεσεψιόν, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους καθώς και στα δωμάτια και
δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.
Το CountryClubHotel&Suites έχει ιδανική τοποθεσία καθώς βρίσκεται σε απόσταση 50μ. από παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία , ενώ το Μεγάλο Χωριό μόλις 2
χιλ. μακριά. Το χιονοδρομικό κέντρο του Βελουχίου είναι σε μία απόσταση 24 χιλ. και η Μονή Προυσιώτισσας σε απόσταση 18 χιλ.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά.
COUNTRY CLUB HOTEL & SUITES 3*Sup

ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ
3

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
27 & 28/1
22 – 26/12

29/12 – 2/1

5 – 9/1

3 & 4/1

Δίκλινο

159

135

169

140

3ο άτομο 0 έως 11 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο 0 έως 5 ετών*

12

12

12

12

4ο άτομο 6 ως11,99ετών*

18

18

18

18

*Μεταφέρει τη διαμονή σε δίκλινο + κουκέτα για τα παιδιά.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής : € 16 ανά ενήλικα ανά γεύμα και € 12 ανά παιδί 2 έως 11,99 ετών.

Επιβάρυνση ρεβεγιόν 24/12 + 31/12 αναμένεται.

DIVANI METEORA 4*Sup
µε Ηµιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε DJ
Το DivaniMeteora συνδυάζει την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία με τη σύγχρονη αισθητική.
Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας περιβάλλεται από την απερίγραπτη φυσική ομορφιά των βράχων των
Μετεώρων, ενθαρρύνοντας τους λάτρεις των εξερευνήσεων να την ανακαλύψουν. Η εντυπωσιακή τοποθεσία προσφέρει
μοναδική θέα σε ένα από τα θαύματα της φύσης, κυριολεκτικά έξω από το παράθυρό σας.
Η διακόσμηση με ζεστές αποχρώσεις και το πολυτελές ξύλινο πάτωμα θα κάνουν τη διαμονή σας ακόμα πιο μοναδική.
Όλα τα superior δωμάτια προσφέρουν όμορφη θέα στα βουνά ή στους θρησκευτικούς βράχους των Μετεώρων.Άνετο
executive γραφείο-σεκρετέρ, όμορφο ξύλινο πάτωμα, πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης,
πλήρως εξοπλισμένο mini-bar (με χρέωση), εντυπωσιακή θέα στα βουνά και τους βράχους των Μετεώρων, δυνατότητα
για δωμάτια που επικοινωνούν μεταξύ τους (κατόπιν αιτήματος), ευρύχωρο μπάνιο με μεγάλη μπανιέρα, φωτιζόμενο
καθρέφτη μακιγιάζ, σεσουάρ για τα μαλλιά.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή /
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12. Τα ρεβεγιόν µε μουσική από DJ.

DIVANI METEORA 4*Sup

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3

Δίκλινο Superior

222

199

3o άτομο

54

53

Δωρεάν

Δωρεάν

168

145

3o άτομοως 8 ετών
Μονόκλινο

2 ενήλικες και 2 παιδιά σε 2 διπλανά δωμάτια με τιμή 2 δίκλινων δωματίων.
Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά ημέρα και εμπεριέχουν Πρωινό σε Αμερικανικό μπουφέ, δείπνο σε μπουφέ
ημέρας και το εορταστικό δείπνο 24/12 και 31/12, καθώς και όλους τους φόρους. 
Γιορτινό δείπνο σε μπουφέ την Παραμονή Χριστουγέννων/ Πρωτοχρονιάς με τη συντροφιά του DJ (σύμφωνα με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα ) είναι μέρος της ημιδιατροφής.
Επίσης περιλαμβάνονται :
 Παραδοσιακό Ελληνικό ποτό καλωσορίσματος
 Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα στο δωμάτιο με την άφιξη
 Δωρεάν πάρκινγκ
 Δωρεάν Wi-Fi


Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου.



Παιδική απασχόληση με πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας επισκέπτες στις 24 - 25 - 31
Δεκεμβρίου & 1 Ιανουαρίου.
Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 31/12ένας τυχερός θα κερδίσει μια 2ημερη διαμονή σε
JuniorSuite για 2 άτομα με πρωινό, στο Ξενοδοχείο DivaniCaravel στην Αθήνα.



Φόρος διαμονής 3 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.



DOMOTEL ARNI HOTEL 4*
Το DomotelArni είναι η πρώτη επιλογή όταν κάποιος επισκέπτεται την Καρδίτσα. Προσφέροντας έναν ιδανικό συνδυασμό ποιότητας και άνεσης
δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη του να απολαύσει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης μετατρέποντας το ταξίδι στην πόλη της Καρδίτσας σε μια
μοναδική εμπειρία.
Μετά την ανακαίνισή του το 2006 έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας, όπου η παράδοση, η ιστορία και η αρχιτεκτονική συνδυάζονται
αρμονικά και συνυπάρχουν σε ένα μοναδικό περιβάλλον.
Τα δωμάτια διαθέτουν θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, τηλεόραση LCD 32’’, δωρεάν WiFi, παντόφλες, βραστήρα, καφέ και τσάι.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά.
DOMOTELARNIHOTEL 4*

ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΑ

22 – 26/12 & 30/12 – 2/1

6 – 9/1

3

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

Δίκλινο

96

80

Μονόκλινο

85

60

Επιβάρυνση Ρεβεγιόν 24 ή 31 Δεκ : € 40 το άτομο.
Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους

Φόρος διαμονής 3 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

DOMOTEL OLYMPIA 3*
Χτισμένο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα ιστορικό κτίριο του 1929, τoDomotelOlympia φιλοξενεί όσους
ψάχνουν την ξεκούραση και την πολυτέλεια. Ένα ιδανικό ξενοδοχείο πόλης το DomotelOlympia είναι έτοιμο
να φιλοξενήσει επισκέπτες που θέλουν να βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για δουλειά ή για
διασκέδαση. Οι καθαρές γραμμές, το ξεκάθαρο design, τα γήινα χρώματα και η εντυπωσιακή διακόσμηση
είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν το DomotelOlympia.
Τα κομψά δωμάτια του Hotel Olympia διαθέτουν ηχομόνωση, δρύινα παρκέ δάπεδα, γήινα χρώματα και
μαρμάρινο μπάνιο. Το ιδιαίτερο design και η προσοχή στη λεπτομέρεια κάνουν τη διαφορά όπως έπιπλα και
φωτιστικά από PhilippeStarck και Artemide., άμεση τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική τηλεόραση LED,
δωρεάν WiFi, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρας μαλλιών, κεντρικό A/C, ξύλινο δάπεδο, πολυτελές μπάνιο ή
ντους, διάχυτος φωτισμό, ηχομόνωση δωματίου.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή
(μενού 3 πιάτων) και εορταστικό μενού 24 & 31/12.

DOMOTEL OLYMPIA 3*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

3

4

3

128
46
99

124
43
96

154
57
115

DOMOTEL XENIA VOLOS 5*
µε Ημιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ ***

Στην καλύτερη θέση, στην παραλία του Βόλου, το ξενοδοχείο μας αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα της ελληνικής
αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, δηλώνοντας ξεκάθαρα κι εξ αρχής την ταυτότητά του: πρόκειται για ένα πολυτελές ορμητήριο για
περίπατο στην πόλη και εκδρομές στο βουνό, τις παραλίες και τα νησιά.
H αίσθηση της απλόχερης άνεσης, της ευγένειας και της λιτής κομψότητας ξεκινάει από την υποδοχή και είναι έκδηλη σε όλους τους
χώρους του DomotelXeniaVolos.
Kάθε δωμάτιο διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο με ντους ή μπανιέρα και βεράντα στον κήπο ή κήπο με θέα στην πόλη.,
βραστήρας νερού, καφέ και τσάι, δωρεάν ανανέωση, αφράτα μπουρνούζια και παντόφλες, αλλαγή πετσετών (κατόπιν
αιτήματος),,έλεγχος θερμοκρασίας χώρου, επιλογή μαξιλαριού, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, τηλεόραση LCD 21 “,
δορυφορική τηλεόραση, Δωρεάν WiFi, ραδιόφωνο, στεγνωτήρας μαλλιών.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή /
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12***

DOMOTELXENIAVOLOS 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3

Δίκλινοθέα πόλη

185

193

Δίκλινοθέα θάλασσα

214

220

3ο άτομοθέα πόλη

90

92

3ο άτομοθέα θάλασσα

100

105

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο άτ. 7 ως 12 ετών θέα πόλη

45

45

3ο άτ. 7 ως 12 ετών θέα θάλασσα

50

53

Μονόκλινο θέα πόλη

131

135

3ο άτομοως 6 ετών

Φόρος διαμονής 4 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

DU LAC HOTEL 5*
µε Ημιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ με συνοδεία ορχήστρας ***
Στον αντικατοπτρισμό της λίμνης, στην ανάσα της έντονης πολιτιστικής ζωής της πόλης, εκεί που το παρελθόν συναντά το παρόν, το ξενοδοχείο
DuLacCongress&Spa, αποτελεί πλέον ένα τοπόσημο για τα Ιωάννινα. Ισορροπώντας με μαεστρία ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό,
ανεπιτήδευτα πολυτελές, προσφέρει ζεστασιά και χαλάρωση στον επισκέπτη.
To αρχιτεκτονικά εντυπωσιακό σύμπλεγμα κτιρίων, η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία και τους
προσεγμένους καταπράσινους κήπους, δημιουργούν ένα χώρο – εμπειρία για τον επισκέπτη. Η φιλοσοφία του ξενοδοχείου, διατηρεί τον
φιλοξενούμενο στο επίκεντρο, επιλέγοντας στα 166 δωμάτια και σουίτες, υψηλά standard άνεσης και ποιότητας, σε συνδυασμό με την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Με θέα την όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, τα δωμάτια είναι ιδανικά για τον ταξιδιώτη που ταξιδεύει για δουλειά ή αναψυχή. Τα μπάνια είναι
ντυμένα από λευκό ελληνικό μάρμαρο, με ποιοτικά amenities. Τα δωμάτια διαθέτουν ένα διπλό κρεβάτι, ή δύο μονά κρεβάτια ή ένα διπλό και
ένα μονό κρεβάτι, με εξαιρετικά ανατομικά στρώματα, μπορούν να φιλοξενήσουν έως 2 ενήλικες, 1 παιδί και ένα βρέφος (σε babycot), απευθείας
τηλεφωνική γραμμή, σσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (δωρεάν), δορυφορική τηλεόραση, ηλεκτρονικές κλειδαριές, Θυρίδα ασφαλείας,
κεντρική θέρμανση, μίνι-μπαρ, ολόσωμος καθρέφτης, τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, επώνυμα προϊόντα περιποίησης μπάνιου, μαρμάρινο
μπάνιο, μπουρνούζια & παντόφλες, πρίζα για ξυριστική μηχανή, στεγνωτήρας μαλλιών, μεγεθυντικός φακός

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή /
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12***

DU LAC HOTEL 5*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3

Δίκλινο

214

3ο άτομο

52

3ο άτομο 0 έως 5 ετών *

Δωρεάν

3ο άτομο 6 έως 12 ετών

39

Μονόκλινο

182

* Παιδί 0 εως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. Για εξτρα κρεβάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12 ετών.

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

Φόρος διαμονής 4 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

ELITE CITY HOTEL 4*
Το ξενοδοχείο EliteCityResort είναι ένα πολυτελές συγκρότημα, χτισμένο στους πρόποδες του Ταϋγέτου και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και
προδιαγραφές, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση και την εξυπηρέτησή σας. ToEliteCityResort, προκειμένου να σας προσφέρει την ποιότητα και τις υπηρεσίες που
απαιτούνται για την καλύτερη και πιο άνετη διαμονή σας, έχει δημιουργήσει δύο χώρους καταλυμάτων και φιλοξενίας, το EliteCityHotel και τα EliteVillas. Τα δωμάτια
διαθέτουν ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, διακόσμηση με σύγχρονο στυλ, μπαλκόνι ή βεράντα, 32” TFTTV, standardTV& δορυφορική τηλεόραση, ηλεκτρονική κάρτακλειδί, ανεξάρτητος κλιματισμός και θέρμανση, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στρώματα “Simmons”, μπανιέρα ή ντους, είδη προσωπικής περιποίησης, πιστολάκι
μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, mini μπαρ, απευθείας τηλεφωνική γραμμή.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές
/ εκδρομές) με πρωινό.
ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ
3
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
23/12 - 6/1

7/1-9/1

128

96

45

34

3ο άτομοέως 11 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομοέως 11 ετών

32

24

Μονόκλινο Θέα κήπο

104

78

Δίκλινο Θέα θάλασσα (μόνο για 2 άτομα)

156

124

Μεζονέτα*

236

--

ΔίκλινοΘέα κήπο
3ο άτομο

*Συνολική τιμή για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή : € 22 ανά ενήλικα ανά ημέρα, 1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 11 ετών € 11 ανά ημέρα επί των τιμών με πρωινό.

Επιβάρυνση για Πλήρη Διατροφή: € 40 ανά ενήλικα ανά ημέρα, 1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 11 ετών € 20 ανά ημέρα επί των τιμών με πρωινό.

ELPIDA RESORT 4*
µε Ημιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ ***
Το ξενοδοχείο ElpidaResort&Spa βρίσκεται σε μία ιδανική τοποθεσία, την κοιλάδα Αγίων Αναργύρων και έχει θέα την
ακρόπολη των Σερρών. Συνδυάζει την ησυχία της εξοχής με την πρακτικότητα του κέντρου, μιας και βρίσκεται στην καρδιά
του πράσινου πνεύμονα της πόλης και απέχει μόνο 5 λεπτά από τον κέντρο των Σερρών.
Τα 111 δωμάτια του ElpidaResort&Spa έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μοναδική άνεση και ζεστασιά. Η κομψή
διακόσμηση, ο άψογος εξοπλισμός, καλύπτουν κάθε ανάγκη του επισκέπτη, ενώ το προσεγμένο service ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις της προσιτής πολυτέλειας που χαρακτηρίζει το ElpidaResort&Spa και αποτελεί εγγύηση για μία αξέχαστη
διαμονή. Όλα εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές κλειδαριές ασφαλείας, ασύρματο internet, θέα στον κήπο και την πισίνα,
αυτόνομη ψύξη – θέρμανση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, στρώμα και λευκά είδη COCO – MAT, τηλεόραση 32"
LCDMini – bar, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, πιστολάκι μαλλιών.
Σημαντική ανακοίνωση
Το spa και η εσωτερική πισίνα του ξενοδοχείου δεν λειτουργούν λόγω των μέτρων προστασίας κατά του COVID-19.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε
ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12.***

ELPIDA RESORT 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3

Δίκλινο
115
3ο άτομο
35
4o άτομο*
30
Μονόκλινο
78
* Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το 4ο άτομο έως 12 ετών μεταφέρει την οικογένεια σε Familyroom.

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

EPIRUS PALACE HOTEL 5*
Το Ξενοδοχείο Ορόσημο των Ιωαννίνων EpirusPalaceCongress&Spa εμφανώς ανανεωμένο, αποτελεί την Ιδανική Επιλογή. Με
στυλάτοLobby, 200 πολυτελή Δωμάτια & Σουίτες, ανακαινισμένες Συνεδριακές Αίθουσες, μοναδικοί χώροι για φαγητό και ποτό,
ένα σύγχρονο PlayRoom, ένα ατμοσφαιρικό spa, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή πισίνα των Ιωαννίνων και WIFI μέσω οπτικής ίνας για
απίστευτες ταχύτητες στο Internet, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που κάνει το ξενοδοχείο, το απόλυτο σημείο
αναφοράς.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κομψή διακόσμηση, άνετο και μοντέρνο και είναι πλήρως εξοπλισμένα με επώνυμα είδη περιποίησης
μπάνιου, δορυφορική τηλεόραση, δυνατότητα δωρεάν σύνδεσης σε υψηλής ταχύτητας Internet, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο και
Κλιματισμό.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

EPIRUS PALACE HOTEL 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ & ΦΩΤΑ

3

4η νύχτα

2

199

138

138

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο άτομο 6 ως 11,99 ετών

30

28

22

Μονόκλινο Premium Comfort

180

125

125

Family μεκουκέτα*

230

168

160

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο Premium Comfort

3ο άτομοέως 5 ετών

*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 11,99 ετών ή για 3 ενήλικες.

Προσφορά για τα πρώτα 10 δωμάτια συμμετοχή στο ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική. Για την συμμετοχή
σας στο ρεβεγιόν θα πρέπει να διαθέτετε:



Πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης με ισχύ εξαμήνου για τους ενήλικες.
Και τις προδιαγραφές της Πολιτείας για τα παιδιά με βάση την ηλικία τους για την πρόσβαση σε χώρους εστίασης
αμιγών εμβολιασμένων.

Φόρος διαμονής 4 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

ESSENCE LIVING EXCLUSIVE 4*
Το EssenceLivingExclusive βρίσκεται στην καρδιά των Ιωαννίνων, χτισμένο σε ένα κομβικό σημείο για εύκολη πρόσβαση σε κάθε γωνιά της
πόλης. Αποτελεί την ιδανική επιλογή καταλύματος για κάθε περίσταση. Τα άνετα και φιλόξενα δωμάτιά του με τη σύγχρονη διακόσμηση
υπόσχονται να σας προσφέρουν μια μοναδική, αξέχαστη εμπειρία. 31 ευρύχωρα δωμάτια με μια πινελιά σύγχρονου ντιζάιν σε κάθε λεπτομέρεια.
Η άψογη ισορροπία μεταξύ φυσικού φωτός και πρωτοποριακών τεχνολογιών και εφαρμογών φωτισμού αναδεικνύει τον προσεκτικά επιλεγμένο
διάκοσμο με τη σύγχρονη αισθητική και τον μοντέρνο σχεδιασμό. Αρμονία χρωμάτων, ποπαρτ αισθητική, γκράφιτι και πρωτοποριακή
αρχιτεκτονική που δεν θα αφήσουν κανένα ασυγκίνητο. Δωρεάν WiFi, κλιματισμός, επίπεδη τηλεόραση, μαγνητική κάρτα, καλλυντικά με μέλι από
την AloeVera, στεγνωτήρας μαλλιών, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές).

ESSENCELIVINGEXCLUSIVE4*

24 - 27/12&30/12 - 2/1&6/1 - 9/1

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

3
Με πρωινό

Δίκλινο Stanard με θέα βουνό
Δίκλινο Standard με θέα πισίνα

101
101

Με ημιδιατροφή χωρίς
ρεβεγιόν
136
136



Δωρεάν Παροχή Δωματίου: 1 φιάλη Φυσικό Μεταλλικό Νερό 1 lt, ανά διανυκτέρευση.



Δωρεάν Παροχή Δωματίου για Παραμονή Χριστουγέννων & Παραμονή Πρωτοχρονιάς:1 Φιάλη Εμφιαλωμένο Κρασί 375
ml, συνοδευόμενο από τοπικά εορταστικά εδέσματα.



Δυνατότητα Χρήσης Ημιδιατροφής σε Μπουφέ από τις 19:00 μ.μ. έως τις 21:00 μ.μ.



Δυνατότητα τροποποίησης ώρας παροχής Ημιδιατροφής κατόπιν γραπτού αιτήματος & επιβεβαίωσης, έως 24 ώρες πριν
την προγραμματισμένη ημέρα τροποποίησης.



Δυνατότητα Συμμετοχής σε ChristmasGalaDinner με κόστος 30€, ανά άτομο.



Δυνατότητα Συμμετοχής σε NewYear’sEveGalaDinner με κόστος 40€, ανά άτομο.



Κατά την Παραμονή Χριστουγέννων & την Παραμονή Πρωτοχρονιάς υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού του ποσού
Ημιδιατροφής με το ποσό GalaDinner, με επιπλέον καταβολή της διαφοράς ποσού που προκύπτει μεταξύ αυτών.



Στις ανωτέρω τιμές Ημιδιατροφής &GalaDinners συμπεριλαμβάνεται ½ lt εμφιαλωμένο νερό, ανά άτομο.



Στις ανωτέρω τιμές Ημιδιατροφής &GalaDinners δεν συμπεριλαμβάνονται αναψυκτικά & ποτά.



Δυνατότητα παροχής ALaCarte Εστιατορίου με ωράριο λειτουργίας από τις 13:00 μ.μ. έως τις 23:00 μ.μ., με τελευταία
παραγγελία στις 22:30 μ.μ.



Δυνατότητα παροχής LobbyCafé/Bar με ωράριο λειτουργίας από τις 07:30 π.μ. έως 23:00 μ.μ.



Δυνατότητα παροχής Υποδοχής για συνεχή κάλυψη αναγκών επί 24ωρου βάσης.

 Δυνατότητα παροχή Καθαριότητας Δωματίων σε καθημερινή βάση, με αλλαγή πετσετών σε καθημερινή βάση & αλλαγή
σεντονιών ανά δύο ημέρες.

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

GRAND METEORA 4*Sup
µε Ηµιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική και ποτά***
Το GRANDMETEORA HOTEL βρίσκεται στους πρόποδες των Μετεώρων και απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από το ιστορικο κέντρο
της Καλαμπάκας. Το ξενοδοχείο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την άρτια αισθητική του. Τα γήινα χρώματα, η
πέτρα και το ξύλο υπάρχουν σε ολόκληρο το κτίσμα και δημιουργούν την αίσθηση μιας οικείας και ζεστής ατμόσφαιρας.
Κομψά, άνετα και πλήρως εξοπλισμένα, τα δωμάτια classic είναι εξοπλισμένα με όλα όσα χρειάζεστε για την άνετη διαμονή
σας στο GrandMeteoraHotel . Τα ClassicRooms παρέχουν όλα ιδιωτικό μπαλκόνι όπου ο επισκέπτης μένει έκθαμβος από την
εντυπωσιακή μεγαλοπρέπεια των Μετεώρων!Επίσης διαθέτουν θέρμανση, κλιματισμός, τηλεόραση LCD, τηλέφωνο,

ψυγείο, σεσουάρ, μπανιέρα, προϊόντα περιποίησης, Δωρεάν wi-fi.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή /
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12. Τα ρεβεγιόν µε μουσική από DJ και ποτά (κρασί λευκό & κόκκινο μη
εμφιαλωμένο, μπύρες, αναψυκτικά)***

GRAND METEORA 4*Sup

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

3

Δίκλινο

165

143

3ο άτομο

62

52

3ο άτομο 3 έως 10 ετών

42

35

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

GRAND SERAI HOTEL 5*
Στα Ιωάννινα, μια πόλη μοναδική όπου το χθες και το σήμερα συναντιούνται αρμονικά, και που η φύση της χάρισε πανέμορφα τοπία, σας
υποδέχεται το Grand Serai Congress & Spa! Εμπνευσμένο από την ένδοξη ιστορία της πόλης και με στοιχεία μιας εποχής αφιερωμένης στην
ομορφιά, το GrandSeraiCongress&Spa είναι ένα σύγχρονο θέρετρο που γεφυρώνει αρμονικά την μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος με τις
ταξιδιωτικές ανέσεις του σήμερα. Μόλις περάσετε την είσοδο του Grand Serai, ένα ταξίδι σε μια εποχή γεμάτη γοητεία ξεκινά και σας περιμένει να
την απολαύσετε.Το GrandSeraiCongress&Spa με την αριστοκρατική ατμόσφαιρα και τη ζεστή φιλοξενία εντυπωσιάζει με το ιδιαίτερό του στυλ,
τους πολυέλαιους, τον υπέροχο εξώστη και τις vintage λεπτομέρειες. Πολυτελής διαμονή που εμπνέεται από το πνεύμα του παρελθόντος σε μια
εκπληκτική συμφωνία νοσταλγικής μεγαλοπρέπειας και μοντέρνας απόλαυσης για μια εμπειρία φιλοξενίας που θα σας μείνει αξέχαστη.
Τα δωμάτια ζεστά και φιλόξενα ανατολίτικης αισθητικής, ιδανικά για όσους αναζητούν μια υπέροχη διαμονή σε συνδυασμό με την βολική
τοποθεσία του ξενοδοχείου. Όλα εξοπλισμένα με αυτόνομο κλιματισμό και θέρμανση, ψυγείο με mini-bar, απευθείας τηλεφωνική γραμμή,
ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας, πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω Wi-Fi, γραφείο, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, πολυέλαιοι Swarovski, ξύλινο δάπεδο ή
με μοκέτα, τηλέφωνο μπάνιου, πιστολάκι μαλλιών, μεγεθυντικός καθρέπτης, προϊόντα περιποίησης, μπανιέρα ή ντουζιέρα, πολυτελή μπουρνούζια
και παντόφλες.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά.
23 μέχρι και 25/12,
30/12 μέχρι και 1/1

22/12, 26/12 μέχρι και
29/12, 2/1 μέχρι και 5/1

6/1 μέχρι και 8/1

Δίκλινο Standard

209

149

159

Δίκλινο Superior

228

159

169

Δίκλινο Executive

249

168

178

3ο άτομο

70

60

60

3ο άτομο 0 έως 5,99 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο 0 έως 5,99 ετών

30

30

30

3ο & 4ο άτ. 6 έως 12 ετών

40

40

40

Μονόκλινο Standard

169

139

139

Μονόκλινο Superior

189

149

149

Μονόκλινο Executive

209

159

159

GRAND SERAI HOTEL 5*

Για την πρώτη περίοδο προσφορά γιορτινού καλωσορίσματος την ημέρα της άφιξης καιχώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και προβολής παιδικών ταινιών υπό την επίβλεψη
παιδαγωγών.
Επιβάρυνση για συμμετοχή στο ρεβεγιόν 24 ή 31/12 : € 45 ανά ενήλικα , 1ο παιδί 0 έως 5,99 ετών Δωρεάν, 2ο παιδί 0 έως 5,99 ετών και παιδιά 6 έως 12 ετών € 22,50.

Σημειώσεις :



Για την περίοδο Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς υπάρχει περιορισμός ελάχιστου αριθμού 3 διανυκτερεύσεων για όλες τις κρατήσεις που περιλαμβάνουν
διανυκτέρευση στις 24.12.2021 & 31.12.2021.
EARLYBOOKING – 7% ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30.11.2021. Για την επιβεβαίωση της κράτησης, απαιτείται πλήρης
εξόφληση μέχρι τις 30.11.2021 (μη επιστρέψιμη). Η κράτηση EarlyBooking δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμψηφισθεί με μελλοντική κράτηση.

HORIZON BLU 5*
Ιδανικά τοποθετημένο στην παραλία της Καλαμάτας, το HorizonBlu 5*, το νεότερο ξενοδοχείο της πόλης συνδυάζει
εντυπωσιακό σχεδιασμό με κυρίαρχο το στοιχείο του νερού, μοναδικές υπηρεσίες και σύγχρονες υποδομές διαθέσιμες στον
ταξιδιώτη αλλά και στον ημερήσιο επισκέπτη.
Με κυρίαρχο στοιχείο την διακριτική πολυτέλεια, το νεότερο ξενοδοχείο της παραλίας της Καλαμάτας προσφέρει στους
επισκέπτες του άνεση και ξεχωριστές υπηρεσίες με έμφαση στη λεπτομέρεια όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Το ανεπιτήδευτο στυλ συνεχίζεται στα εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου, με τις μοναδικές προτάσεις φαγητού και ποτού
αλλά και ενδιαφέροντα events. Η συνολική πρόταση του ξενοδοχείου απευθύνεται στον φιλοξενούμενο που θέλει να
χαλαρώσει και να αποβάλει την ένταση της ζωής, σε ένα θέρετρο στην καρδιά μιας ολοζώντανης πόλης.
Τα ευρύχωρα δωμάτια του ξενοδοχείου συνδυάζουν λιτές γραμμές, μοντέρνα αισθητική και σύγχρονες ανέσεις. Μεγάλες
βεράντες επεκτείνουν τον χώρο του δωματίου προς τα έξω με θέα προς τους προσεγμένους κήπους και στο βάθος τη
θάλασσα. Όλα τα δωμάτια έχουν: μπάνια με μπανιέρα και ξεχωριστή ντουζιέρα, ,καναπέ και καθιστικό, σύστημα ύπνου
Cocomat με πολυτελή αφράτα παπλώματα, κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας με δορυφορικά κανάλια,
χρηματοθυρίδα ασφαλείας (μεγέθους laptop),στεγνωτήρα μαλλιών, μεγεθυντικό καθρέπτη, παντόφλες, δωρεάν WIFI.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή
καθημερινά.

HORIZON BLU 5*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο Standard GV
Δίκλινο Standard SSV
3ο άτομο
3ο άτομοέως 12 ετών
Μονόκλινο Standard GV
Μονόκλινο Standard SSV

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3
171
180
30
24
125
129

Εορταστικό πρόγραμμα HorizonBlu:



Εορταστικό δείπνο Χριστουγέννων 24/12 ή Πρωτοχρονιάς 31/12 με πλούσιο εορταστικό μπουφέ στο κεντρικό
εστιατόριο του ξενοδοχείου (χωρίς διασκέδαση).
Πρωινό Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με μπουφέ παραδοσιακών προϊόντων μέχρι αργά (11.30).

Σημείωση : Η μορφή παράθεσης του δείπνου (μπουφέ ή σερβιριστό) θα εξαρτηθεί από τα ισχύοντα πρωτόκολλα προστασίας
από τον Covid-19 τη δεδομένη περίοδο.

IONIAN BLUE 5*
Το "IonianBlue" είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην ανατολική παραλία του νησιού Λευκάδα. Το ξενοδοχείο
είναι χτισμένο σε φυσική κατάβαση, ενώ τα δωμάτιά του κατηφορίζουν μπροστά στα ήσυχα γαλάζια νερά
του Ιονίου.Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα , με κομψή διακόσμηση και όλες οι
απαραίτητες ανέσεις.Περιλαμβάνουν όλες τις ανέσεις που μπορεί να χρειαστείτε, άνετο κρεβάτι, πλήρως
εξοπλισμένο μπάνιο με Μπανιέρα ή ντουζιέρα, κλιματισμό,μίνι μπαρ, παντόφλες, επιπλωμένο μπαλκόνι,
πιστολάκι μαλλιών, τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, δορυφορικά κανάλια, δωρεάν ασύρματο ίντερνετ,
τηλέφωνο, Χρηματοκιβώτιο.
Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ ρεβεγιόν 24 &
31/12

IONIAN BLUE 5*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομοέως 12 ετών
4ο άτομοέως 12 ετών
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

2

3

4η νύχτα

99
35
Δωρεάν
25
75

105
36
Δωρεάν
26
81

86
30
Δωρεάν
22
62

Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου.
Η Ημιδιατροφή περιλαμβάνει δείπνο (μπουφέ) και τη συμμετοχή στo εορταστικό δείπνο του ξενοδοχείου την
Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, εφόσον το επιτρέπουν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα

KALAVRITA CANYON 4*
Στην καρδιά της όμορφης και ιστορικής κωμόπολης των Καλαβρύτων, 14 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού, δίπλα
σε πολλά αξιοθέατα μεγάλης σημασίας αλλά και φυσικού κάλλους, το 4* ξενοδοχείο KalavritaCanyonHotel&Spa, σας προσκαλεί να
σας προσφέρει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.
Τα 36 πολυτελή δωμάτια με μοντέρνα διακόσμηση υψηλής αισθητικής, μπορούν να σας προσφέρουν την άνεση και ξεκούραση που
αναζητάτε. Πυρασφάλεια με ανιχνευτή καπνού και ψεκαστήρα νερού, συσκευή αυτόνομης ρύθμισης θερμοκρασίας A/C, σύστημα
εξαερισμού, τηλεόραση LCD 26’’, δορυφορική κάλυψη, με παροχή ελληνικών, ξενόγλωσσων και μουσικών καναλιών, Dvdplayer,
ασύρματη και ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (άνευ χρέωσης), τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή, ψυγείο,
χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, στεγνωτήρα για τα μαλλιά, μεγεθυντικός καθρέφτης
Είναι τόσα τα μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε σε ελάχιστη απόσταση, ιστορικού, θρησκευτικού ή φυσιολατρικού ενδιαφέροντος
που σίγουρα θα κεντρίσουν την προσοχή σας και θα αποσπάσουν το θαυμασμό σας.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά.

KALAVRITA CANYON 4*

ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
24 – 26/12 & 31/12 – 2/1

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ & ΦΩΤΑ
27 – 30/12 & 3 – 6/1

3

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

Δίκλινο Standard

129

109

Δίκλινο Deluxe

170

138

3ο άτομοσε Deluxe

22

22

3ο ατ.έως 11 ετών σε Deluxe

12

12

Δίκλινο Superior

198

174

Μονόκλινο Standard

120

100

Μονόκλινο Deluxe

160

130

Μονόκλινο Superior

190

150

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ.

KYMI PALACE 4*
µε Ημιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ ***
Το KymiPalace βρίσκεται στην γραφική παραλία της Κύμης, χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα προς το λιμάνι της Κύμης και το
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
Το KymiPalace διαθέτει 57 δωμάτια και 6 σουίτες, το κάθε ένα με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα με θέα το απέραντο γαλάζιο
του Αιγαίου.
Ζήστε στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στα υπερπολυτελή δωμάτια και στις σουίτες κάνοντας τις διακοπές σας
μοναδικές.
Απέριττος και καλαίσθητος ο προσωπικός χώρος διαμονής, με απλότητα των καθαρών γραμμών και λιτή διακόσμηση.
Άνετα, πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με τηλεόραση Plasma, αυτόνομο κλιματισμό ψύξης/θέρμανσης, ντουλάπα,
τηλέφωνο, ανατομικό στρώμα, σεσουάρ μαλλιών, προϊόντα περιποίησης, αερόθερμο μπάνιου, ενσύρματη /
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή /
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12.***

KYMI PALACE 4*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα
Δίκλινο Premier Superior
Δίκλινο Panoramic Superior
Δίκλινο Premier Sup.1ου ορόφου
3ο άτομο
3ο & 4ο άτομο έως 11,99 ετών
Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα
Μονόκλινο Panoramic Superior θέα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΦΩΤΑ

2
126
132
132
132
30
Δωρεάν
100
108

126
132
134
138
30
Δωρεάν
100
108

103
105
109
113
30
Δωρεάν
82
89

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

MARGARONA ROYAL HOTEL 3*Sup
Το ξενοδοχείο MargaronaRoyal βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία, με θέα τον Αμβρακικό Κόλπο, σε απόσταση λίγων λεπτών
από το λιμάνι και το κέντρο της πόλης της Πρέβεζας. Το ξενοδοχείο είναι πρόσφατα ανακαινισμένο, περιμένοντας τους επισκέπτες
του να απολαύσουν την όμορφη και ήρεμη ατμόσφαιρα της περιοχής.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 111 δωμάτια και 4 σουίτες σε τέσσερις ορόφους. Τα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε τόνους του πράσινου και του
πορτοκαλί, με έπιπλα σε σκούρο καφέ ξύλο.. Είναι όμορφα και προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Μπορεί να
φιλοξενήσουν και τρίτο άτομο σε φορητό κρεβάτι. Όλα εξοπλισμένα με μπανιέρα, ηλεκτρονική κλειδαριά, δωρεάν Wi-Fi, δορυφορικά κανάλια,
ψυγείο, laptopsizesafebox, τηλέφωνο, πιστολάκι και καλλυντικά μπάνιου.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) µε
ημιδιατροφή καθημερινά/ εορταστικό δείπνο στις 24 ή 31/12***

MARGARONAROYALHOTEL 3*Sup
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο 0 έως 10 ετών
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3
86
22
Δωρεάν
75

***Θα πραγματοποιηθούν εφόσον επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα είναι σε ισχύ την εκάστοτε
χρονική περίοδο.

Marpessa Luxury Hotel 4*
Το διατηρητέο αρχοντικό του 1920, λειτουργεί πλέον ως ένας χώρος φιλοξενίας, που συνδυάζει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με
τα πιο υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.
Στόχος μας να προσφέρουμε μια νέα εμπειρία διαμονής, με διακριτική πολυτέλεια, εξατομικευμένες και σχολαστικά επιμελημένες
υπηρεσίες.
Το προσωπικό και η διοίκηση του ξενοδοχείου φροντίζει ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει ένα αυθεντικό δείγμα της Αιτωλικής
φιλοξενίας, με γνώμονα την υψηλή ποιότητα, την ευγένεια και το πηγαίο χαμόγελο.
Το σύνολο των δωματίων έχουν εξοπλιστεί με εξαιρετικής ποιότητας ανατομικά στρώματα, βαμβακερά σεντόνια και πετσέτες,
θυρίδες φύλαξης,
dockingstation, smarttv 3D, ασύρματο internet, αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και έχουν διακοσμηθεί με
σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου αλλά πάντοτε με γνώμονα τη μεγαλύτερη άνεση του διαμένοντα.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην συσκότιση και την ηχομόνωση του κάθε δωματίου ξεχωριστά.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με πρωινό μπουφέ.
MARPESSA LUXURY HOTEL 4*

ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος

3

αριθμόςδιανυκτερεύσεων

Δίκλινο Standard

88

3ο άτομο

18

3ο άτομοως 4 ετών

Δωρεάν

3ο άτομο 5 ως 12 ετών

10

Family **

168

** Συνολική χρέωση μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας

Οι τιμές περιλαμβάνουν


Πλούσιο Ελληνικό πρωινό



Χρήση jacuzzi, hammam& γυμναστηρίου



Χρήση υπογείου parking (βάση διαθεσιμότητας)



High speed wi-fi internet



Χρήση ποδηλάτων

MEDITERRANEAN PALACE HOTEL 5*
µεΗμιδιατροφήΡΕΒΕΓΙΟΝ ***

Το MediterraneanPalaceHotel είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, με
111 δωμάτια και 7 σουίτες, όλα προσεκτικά διακοσμημένα και εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις, δίπλα στα
παραδοσιακά “Λαδάδικα” και με εκπληκτική θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο.
Συγκεντρώνει τα ομορφότερα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, τη ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα,
την εκλεπτυσμένη αίσθηση γαλήνης, την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία. Τα δωμάτια διαθέτουν κομψή
διαχρονική επίπλωση, ένα ευρύχωρο μπάνιο συνθέτοντας τον ιδανικό χώρο για ξεκούραση και χαλάρωση.
Διαθέτουν παράθυρο με ηχομονωτικό τζάμι και είναι ιδανικά για όσους αναζητούν ένα ήσυχο και φιλόξενο
περιβάλλον καθώς βρίσκονται στην πίσω όψη του κτιρίου, ηχομόνωση, κλιματισμό, τηλεόραση
με flat οθόνη, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, απευθείας τηλεφωνικές γραμμές στο δωμάτιο και το μπάνιο,
παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος 220V / 50 Hz, προϊόντα για παρασκευή τσάι και καφέ (καθημερινή
δωρεάν ανανέωση), ανατομικά στρώματα, πολυτελή μπουρνούζια και παντόφλες, πετσέτες, μπανιέρα ή
ντουζιέρα, amenities μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών 2000 Watt, βοηθητικό μεγεθυντικό καθρέφτη.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση µε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε ημιδιατροφή.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

MEDITERRANEAN PALACE HOTEL 5*

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

3

4

3

23 – 26/12

23 – 27/12

30/12 – 2/1

Δίκλινο 1ου, 2ου & 3ου ορόφου

196

185

226

3ο άτομο*

71

71

84

3ο άτομοως 12 ετών*

12

12

54

Μονόκλινο 1ου, 2ου & 3ου ορόφου

173

161

202

Jr.Suite **

415

305

476

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

* Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.
** Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα (2+2 παιδιά) όπου τα δύο παιδιά κοιμούνται σε ημίδιπλο καναπέ κρεβάτι.Επιβάρυνση
μόνο για δίκλινο θέα θάλασσα (δεν διατίθενται τρίκλινα) : € 22 το δωμάτιο τη βραδιά.

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στις 25/12 και 01/1, το περιλαμβανόμενο φαγητό είναι μεσημεριανό γεύμα (BrunchBuffet 13.00 - 16.00)
Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους.
Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου στο fitnesscenter.

MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL 5*
µεΗμιδιατροφήΡΕΒΕΓΙΟΝ ***
Το MediterraneanVillage με διαχρονική αρχιτεκτονική με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία κ έξυπνες
λεπτομέρειες , κομψά δωμάτια με λιτή πολυτέλεια υλικών κ κατασκευής δημιουργήθηκε για να προσφέρει
ιδιαίτερες στιγμές απόλυτης ξεκούρασης στον επισκέπτη. Υπέροχοι χώροι μέσα σε καταπράσινους κήπους
υπόσχονται να δημιουργήσουν ένα σύνολο εντυπώσεων που ξεπερνά κάθε προσδοκία.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν όλες τις ανέσεις και μοντέρνα διακόσμηση. Είναι εξοπλισμένα με μπάνιο με
μπανιέρα ή ντους, προϊόντα περιποίησης μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγεθυντικός καθρέφτη,
μπουρνούζια, παντόφλες, δορυφορική τηλεόραση 40’, μπαλκόνι ή βεράντα, Wi-Fi (Δωρεάν ασύρματη
πρόσβαση στο διαδίκτυο), κλιματισμός, Mini-fridge, καφέ & Τσάι σετ, χρηματοκιβώτιο (χωρίς χρέωση).

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12.***
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΜEDITERRANEAN VILLAGE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΦΩΤΑ

Κράτηση
έως 15/12

Κράτησηέ
ως 15/12

Κράτηση
από 16/12

Κράτηση
από 16/12

Ελάχιστος
αριθμόςδιανυκτερεύσεων

3

4

3

4

3

4

2

Δίκλινο

118

106

162

141

180

156

96

Δίκλινο Family

130

118

171

160

190

178

115

3o άτομο

45

41

60

56

67

62

40

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο & 4o άτομο 6 έως 13 ετών *

33

30

43

40

48

45

29

Μονόκλινο

90

75

113

102

125

113

70

3ο / 4o άτομο έως 5 ετών *

* 4ο άτομο χωράει μόνο σε Family δωμάτιο
*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

MOUZAKI PALACE 4*
Το Mouzaki Palace χτισμένο σε λόφο, στις παρυφές της πόλης του Μουζακίου και αποτελεί μια έξοχη
πρόταση διαμονής στην ευρύτερη περιοχή των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. Περιτριγυρισμένο από ένα
δάσος με βελανιδιές, καστανιές και πεύκα προσφέρει μια πανοραμική θέα της πόλης του Μουζακίου και του
Θεσσαλικού κάμπου, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. Απέχει μόλις 15΄από τα Τρίκαλα, 20΄ από την
Καρδίτσα και 30΄από την Λίμνη Πλαστήρα, την Ελάτη και το Περτούλι (με το χιονοδρομικό του κέντρο), την
Καλαμπάκα και τα Μετέωρα καθώς και τα χωριά της Αργιθέας και των Αγράφων είναι εξίσου σε κοντινή
απόσταση.
Όλα τα δωμάτια που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι τόσο η θέα που προσφέρουν στον κάμπο και στην
πόλη του Μουζακίου όσο και οι γήινες αποχρώσεις τους, υπόσχονται μια ξεκούραστη και ευχάριστη διαμονή.
Είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ μαλλιών,
τηλέφωνο και δωρεάν παροχή ενσύρματου και ασύρματου ίντερνετ .
Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) µε ημιδιατροφή
/Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική ***

MOUZAKI PALACE 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο *
3ο / 4o άτομο ως 5 ετών
3ο / 4o άτομο 6 ως 12 ετών
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ&ΦΩΤΑ
3

4η νύχτα

175
67
Δωρεάν
35
128

167
63
Δωρεάν
35
125

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

MYSTRAS GRAND PALACE RESORT 5*
Τολμήστε να περιπλανηθείτε στην καρδιά της Πελοποννήσου, για να ανακαλύψετε έναν τόπο με σπουδαία ιστορική αξία.
Ένα πολυτελές καταφύγιο 5 αστέρων που εκπροσωπεί πλήρως το μυστηριακό μεγαλείο περασμένων εποχών και ενσαρκώνει
στο απόλυτο την ιδέα μίας μοναδικής εμπειρίας διακοπών που ξετυλίγεται σε ένα πολυτελές, παραμυθένιο σκηνικό.
Φωλιασμένο στις πλαγιές του Ταϋγέτου, κάτω από την Βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, μέσα σε 30 στρέμματα
καταπράσινου τοπίου με σιντριβάνια, πλακόστρωτα και πλούσια βλάστηση, το MystrasGrand Palace Resort θα σας κάνει να
αισθανθείτε ότι ξυπνάτε σε ένα μέρος οικείο και ταυτόχρονα μεγαλειώδες, βγαλμένο από τα βάθη της φαντασίας σας. Εδώ η
μεσογειακή γοητεία και ο μεσαιωνικός μύθος συνυπάρχουν αρμονικά, συνθέτοντας ένα κομψό καταφύγιο διακοπών, που
σας ταξιδεύει στο χρόνο.
Αναδυόμενο μέσα από ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον με ελαιώνες και πορτοκαλεώνες με θέα τον Ταϋγετο, τον
Μυστρά και τον Πάρνωνα, αποτίοντας φόρο τιμής σ’ έναν τόπο που δικαίως κατέχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική ιστορία,
τόσο την Αρχαία όσο και την Μεσαιωνική, το ξενοδοχείο MystrasGrand Palace υπόσχεται στους επισκέπτες του μια
ξεχωριστή εμπειρία διαμονής.
Ο μεγαλοπρεπής σχεδιασμός του εναρμονισμένος με την αρχιτεκτονική του Μυστρά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια
διαμονή που ξεπερνά τις προσδοκίες σας, ενώ οι πλήρως εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις θέτουν την άνεση των
επισκεπτών σε πρώτη προτεραιότητα.
Τα δωμάτια σας καλωσορίζουν σ’ ένα υπέροχο περιβάλλον καλαισθησίας και κομψότητας. Όλα είναι εξοπλισμένα
μεσύνδεση Internet ADSL (δωρεάν WIFI), ηλεκτρονικές κλειδαριές, αυτόνομος κλιματισμός, τηλεόραση επίπεδης οθόνης 42’’,
ηχοσύστημα, πρίζα ξυρίσματος, ψυγείο, μπουρνούζια και παντόφλες, μπάνιο με ντουζιέρα, καφετιέρα Nespresso®, ολόσωμο
καθρέφτη, στεγνωτήρα μαλλιών.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) µε πρωινό
καθημερινά.

MYSTRAS GRAND PALACE RESORT
5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ&ΦΩΤΑ

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο Premium
Δίκλινο Executive
3ο άτομοσε Executive
3ο & 4ο* άτομο ως 5 ετών
3ο & 4ο* άτομο 6 έως 12 ετών
* 4ο άτομο έως 12 ετών μόνο σε premium δωμάτιο.

3
155
155
25
Δωρεάν
18

Λόγω των ημερών και των ιδιαίτερων εκδηλώσεων ημιδιατροφή δεν προσφέρεται, παρά μόνο το μενού a lacarte.

*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (4,00€/δωμάτιο ανά διανυκτέρευση), πληρωτέο στο ξενοδοχείο.
(Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εστίασης, στα γήπεδα
τένις, στο γυμναστήριο καθώς και στο χώρο του SPA επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε πλήρως εμβολιασμένους ή/και νοσήσαντες με
Covid-19 το τελευταίο εξάμηνο πριν την άφιξή τους, με το αντίστοιχο πιστοποιητικό).

NYMFASIA RESORT 5*
Το NymfasiaResort είναι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, στις παρυφές του ελατοσκέπαστου όρους Μαινάλου στην Βυτίνα Αρκαδίας.Η
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, με το πέτρινο περίβλημα και τους μοντέρνους εσωτερικούς χώρους, εντάσσεται πλήρως στον καταπράσινο
περιβάλλοντα χώρο.Με στόχο την καλαισθησία σε προσιτές τιμές, προσφέρει κομψά διακοσμημένα δωμάτια και σουίτες, γκουρμέ εστίαση,
κέντρο αναζοωγόννησης, κέντρα συνεδριάσεων, σαλόνι, μπαρ και ένα εντυπωσιακό αίθριο, ενώ όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι διευκολύνουν
άτομα με ειδικές ανάγκες.
Διαθέτει τις πλέον σύγχρονες ανέσεις για πελάτες που επιθυμούν να απολαύσουν την διαμονή τους, αγναντεύοντας τις παρυφές του
Μαινάλου άλλοτε καταπράσινες και άλλοτε χιονισμένες.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες ανέσεις για πελάτες που επιθυμούν να απολαύσουν την διαμονή τους, υπέρδιπλο κρεβάτι ή
2 μονά κρεβάτια με στρώματα και επιστρώματα coco-mat, ευρύχωρο μπάνιο με καμπίνα ντους και στήλη υδρομασάζ ή μπανιέρα, πολυτελή
είδη μπάνιου, ιματισμού, μπουρνούζια και παντόφλες coco-mat, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση LCD 26 ιντσών, minibar,τηλέφωνο,
αυτόνομη θέρμανση, ζυγαριά, safebox.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές
/ εκδρομές) με πρωινό.
ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ
3
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
23/12 & 7 – 9/1

24/12 – 6/1

Δίκλινο Deluxe

152

187

Δίκλινο Luxury Suite

267

324

3ο άτομο

22

22

3ο & 4o άτ. έως 12 ετών

12

12

Μονόκλινο Deluxe

125

150

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή (σερβιρζόμενο μενού) : € 24 ανά ενήλικα ανά ημέρα και € 14 για τα παιδιά 3 - 12 ετών.
Επιβάρυνση για ρεβεγιόν 24 ή 31/12 : € 42 ανά ενήλικα και € 20 για τα παιδιά 3 - 12 ετών.

PELION RESORT HOTEL 4*
Βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων. Χτισμένο το 2008 σύμφωνα με την παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική του Πηλίου, σαν ένα "χωριό" μέσα στο χωριό και
σχεδιασμένο με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, το συγκρότημα έξι κτιρίων PelionResort αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο σημαντικά ξενοδοχεία στην Πορταριά.
Η υποδοχή, το μπαρ και το εστιατόριο, καθώς και το άνετο καθιστικό με τζάκι, στεγάζονται στα 2 κύρια κτίρια. Στο ισόγειο του κτιρίου υποδοχής υπάρχει επίσης το
σπα μας. Ένας χώρος ηρεμίας και απόλαυσης όπου οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν τη σάουνα, χειροποίητα φτιαγμένη με τον παραδοσιακό
φινλανδικό τρόπο και το τζακούζι. Επίσης μια σειρά από θεραπείες και μασάζ που ενισχύουν την υγεία, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ατόμου.
Το καλοκαίρι, το καφέ, το μπαρ και το εστιατόριο λειτουργούν στην αυλή και στον καταπράσινο κήπο του ξενοδοχείου, δίπλα στην πισίνα. Οι μικροί μας
επισκέπτες μας μπορούν να διασκεδάσουν στην υπαίθρια παιδική χαρά, κάτω από την δροσερή σκιά της βελανιδιάς και στο μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.
Τα δωμάτια προσφέρουν άνετη διαμονή, όλα εξοπλισμένα μπάνιο με ντους υδρομασάζ ή μπανιέρα, Wi-FiInternet (δωρεάν), ατομικά ελεγχόμενος κλιματισμός,
κεντρική θέρμανση, στεγνωτήρα μαλλιών, προϊόντα περιποίησης, παντόφλες, ηλεκτρονικές κλειδαριές, τηλεόραση LED με θύρα USB αυτόματης αναπαραγωγής
(για αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής), θύρα HDMI και έξοδο για ακουστικά., μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, anatomicmattresses “Dunlopillo”,
επώνυμα Λινά NIMA.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές
/ εκδρομές) με πρωινό.
PELION RESORT HOTEL 4*
ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων

3

Δίκλινο Standard

98

Δίκλινο Superior

129

3ο άτομοως 12 ετών

12

Τρίκλινο*

161

*Συνολική τιμή δωματίου για 3 ενήλικες.
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή : € 15 ανά ενήλικα ανά ημέρα, παιδί έως 12 ετών € 8 ανά ημέρα.
Επιβάρυνση για συμμετοχή στο ρεβεγιόν : € 40 ανά ενήλικα ανά ημέρα, παιδί έως 12 ετών € 20 .

Ramada plaza thraki 5* Deluxe
Στη µαγευτική Αλεξανδρούπολη...
Στο πολυτελές AllInclusiveManessisWinterClub, που θα χαρίσει Απίθανες & Ποιοτικές Γιορτές σε όλη την Οικογένεια!
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ… ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALLINCLUSIVE!





Welcome Drink κατάτηνάφιξη
Priority allocation δωματίων
Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες.
Πακέτο ποτών σε απεριόριστη κατανάλωσή για ΗΒ+: λευκό/κόκκινο εμφιαλωμένο κρασί, βαρελίσια μπύρα,
αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό.



Στο εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), στο εορταστικό δείπνο ανήμερα Χριστουγέννων
(25/12) και ανήμερα Πρωτοχρονιάς (1/1) περιλαμβάνεται μουσική DJ.
Το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν περιλαμβάνει party με μουσική DJ καθώς και η απεριόριστη κατανάλωση
λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου καθώς και των βασικών
αλκοολούχων ποτών (openbar με ουίσκι, βότκα, τζιν, κονιάκ).
Επίσης για τους συμμετέχοντες στο club (μεγάλους και μικρούς):
Σε όλα τα γεύματα και δείπνα περιλαμβάνεται η απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας
μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου, εμφιαλωμένου νερού.
Η απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου,
καφέδων (ζεστού nescafe, φραπέ, φίλτρου), χυμών, αφεψημάτων, εμφιαλωμένου νερού στο bar του ξενοδοχείου.
Καθημερινή εορταστική γωνιά με γλυκά (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σιροπιαστά κά), ποπκορν με ζεστό καφέ,
ζεστή σοκολάτα, τσάι από βότανα με τοπικό μέλι, ζεστό κρασί (17.00-19.00).



-



Οργανωμένο kid’sclub σε ειδική αυτόνομη αίθουσα με χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες δραστηριότητες και
παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο στις 23/12, 24/12,
25/12, 26/12 & 30/12, 31/12, 1/1. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

Καραόκε με εορταστικά τραγούδια
Facepainting για τους μικρούς μας φίλους.
Στολισμός δέντρου από τα παιδιά για την περίοδο των Χριστουγέννων.
Γωνιά του Αη Βασίλη για φωτογραφίες με τα παιδιά για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς
Εκμάθηση εορταστικών τραγουδιών στα παιδιά και παρουσίαση αυτών σε μικρή εκδήλωση – συναυλία πριν από το
εορταστικό δείπνο στις 25/12 και 1/1.
- Χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική
- Επιτραπέζια παιχνίδια
- Πνευματικά και κινητικά παιχνίδια
- Χριστουγεννιάτικες ταινίες
- Δωρεάν μπαλονάκια και καραμελίτσες για τα παιδιά.
•
Εορταστικό μεσημεριανό barbeque λίγο πριν το μεσημεριανό γεύμα στις 25/12 και 31/12 όπου θα προσφερθούν
παραδοσιακά σουφλιώτικα λουκάνικα (και όχι μόνο), τσίπουρο και κρασί.
•
Διαγωνισμός παρασκευής εορταστικού σοκολατένιου κορμού από τις κυρίες (και όχι μόνο).
-

Το FamilyWinterClub λειτουργεί: 22/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / ή 29/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε SMARTALLINCLUSIVE / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική,
γλέντι & όλες τις πλούσιες παροχές του Εορταστικού πακέτου

RAMADA PLAZΑ THRAKI 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

3

4η νύχτα

5η νύχτα

3

4η νύχτα

5η νύχτα

Δίκλινοθέα κήπος

137

103

68

156

117

78

Δίκλινοθέα θάλασσα

149

112

74

168

126

84

3ο άτομο

52

39

26

59

44

30

3ο άτομοως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομοως 12 ετών

25

17

11

25

19

13

3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών

38

28

19

42

32

21

Μονόκλινο κήπος

98

73

49

110

83

56

Μονόκλινο θάλασσα

104

78

52

116

88

59

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

Επιβάρυνση το άτομο τη νύχτα για δωμάτιο: ExecutiveSV : € 15 . ΓιαSuite : € 45.

SEMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4*
Ο ήχος του “ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ” σας καλεί να ζήσετε ειδυλλιακές στιγμές σε ένα φυσικό σκηνικό ασύγκριτης
ομορφιάς. Το Semantron TraditionalVillage ευρίσκεται στον Ελαιώνα του Διακόπτου στην Πελοπόννησο,
μόλις 167 χλμαπο την Αθήνα, 50 χλμ. από την Πάτρα και 40 χλμαπο τα Καλάβρυτα. Αποτελεί τον απόλυτο
συνδυασμό της ηρεμίας και γαλήνης του κάμπου με το ζωηρό γαλάζιο της θάλασσας της παραλίας του
Ελαιώνα και την άγρια γοητεία του Χελμού.
Τα άλλοτε “κελιά” στα οποία διέμεναν οι μοναχοί της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, χτισμένα απο το 1840
ανακαινίστηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 42 δωμάτια και σουίτες κατηγορίας deluxe και superior
ιδανικές για οικογένειες και ζευγάρια.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. Τα δωμάτια διαθέτουν: τηλεοράσεις 32
ιντσών led, σεσουάρ, κλιματισμό, ορθοπεδικά στρώματα, DVD, μπάνιο με μπανιέρα, απευθείας τηλεφωνική
σύνδεση, μίνι μπαρ (κατόπιν αιτήματος), μπουρνούζι - παντόφλες, προϊόντα υγιεινής και περιποίησης
οικολογικά, θυρίδες ασφαλείας, WI-FI.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/σηµε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε
ηµιδιατροφήκαθημερινά./ εορταστικό δείπνο στις 24 ή 31/12 μεDJ***

SEMANTRON TRADITIONAL

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ –

VILLAGE 4*

ΦΩΤΑ

Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο Standard
Σουίτα 1 χώρου
Σουίτα 2 χώρων
3ο άτομο
3ο άτομοως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών σε σουίτα
5ο άτομο ως 12 ετών σε σουίτα

3για Χριστούγεννα και 2 για
Πρωτοχρονιά και Φώτα
167
208
256
65
15
15
34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ

2
102
138
179
36
Δωρεάν
Δωρεάν
16

***Θα πραγματοποιηθούν εφόσον επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα είναι σε ισχύ την εκάστοτε
χρονική περίοδο.
Κάντε την κράτηση σας με προκαταβολή μέχρι τις 25/11 και επωφεληθείτε με έκπτωση -6% επί των ανωτέρω τιμών.

The MET Hotel 5*Deluxe
Τοποθετημένο σε κομβικό σημείο, σε μια από τις πιο ζωντανές γωνιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στο λιμάνι και σε μικρή
απόσταση από το ιστορικό κέντρο της πόλης, το THEMETHOTEL αποτελεί μια κορυφαία επιλογή φιλοξενίας,
διαθέτοντας πολυτελή δωμάτια και σουίτες, gourmet εστιατόρια, προηγμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις και ένα πρότυπο
κέντρο ευεξίας και αναζωογόνησης. Όλες οι παροχές του ξενοδοχείου υποστηρίζονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με
άψογη εξυπηρέτηση, προσωπική φροντίδα και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, το ιδιωτικό λεωφορείο του ξενοδοχείου για την μεταφορά σας
από και προς την πλατεία Αριστοτέλους.
Τα δωμάτια σχεδιασμένα με κομψές γραμμές προσφέρουν εξαιρετική θέα στην πόλη ή σε όμορφες γωνιές του ξενοδοχείου.
Διαθέτουν οικολογικό στρώμα, cocomat μαξιλάρια, πουπουλένιο ανώστρωμα και εκλεκτά λινά, υψηλής ταχύτητας
πρόσβαση στο Internet, τηλεόραση 32’’ με επίπεδη οθόνη υψηλής ευκρίνειας και δωρεάν δορυφορικά κανάλια, ηλεκτρονική
κάρτα-κλειδί υψηλής τεχνολογίας, χρηματοκιβώτιο για φορητό υπολογιστή, αυτόνομο κλιματισμό, γραφείο εργασίας και
απευθείας τηλεφωνική γραμμή με φωνητικό ταχυδρομείο. Το κομψό μπάνιο περιλαμβάνει μπανιέρα ή καμπίνα ντους,
μεγεθυντικό καθρέπτη, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, στεγνωτήρα μαλλιών, πολυτελή βαμβακερά μπουρνούζια και
παντόφλες, καθώς και επώνυμα προϊόντα προσωπικής περιποίησης.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση µε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε ημιδιατροφή.

The MET Hotel 5*
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

3

4

3

4

Δίκλινο Superior

150

138

209

198

3ο άτομο*

36

34

41

41

3o άτομοως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Μονόκλινο Superior

138

126

198

186

*Μεταφέρει τη διαμονή σε Deluxe ή Executive δωμάτιο.






• • Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ ημερησίως καθώς και ένα δείπνο ανά άτομο
ημερησίως (χωρίς τα ποτά).
• • Επίσης ισχύει επιπλέον χρέωση φόρου διαμονής 4 € τη βραδιά/ το δωμάτιο, που θα πληρώνεται απ΄ ευθείας στην
Reception κατά την άφιξη του πελάτη.
• • Οι διαμένοντες δικαιούνται δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας με τα υδροτζέτ
στο M’SPA (κατόπιν ραντεβού). Την καλοκαιρινή περίοδο οι διαμένοντες δικαιούνται επιπλέον δωρεάν χρήση της
εξωτερικής πισίνας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία από τον Covid19 δεν
επιτρέπεται προς το παρόν η χρήση του χαμάμ και του Jacuzzi.
• • Το TheMetHotel παρέχει τη δυνατότητα σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης
του ξενοδοχείου.

Volos Palace 4*
µε Ηµιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική και ποτά***

Το VolosPalaceHotel ατενίζει τα νερά του Παγασητικού, με εμπνευσμένη νεοκλασική αρχιτεκτονική και με όλες τις σύγχρονες
ανέσεις αποτελώντας την ιδανική επιλογή για κάθε επισκέπτη. Το παραδοσιακό χωριό της Πορταριάς βρίσκεται σε απόσταση
13χλμ., ενώ το Πήλιο είναι προσβάσιμο σε 27 χιλιόμετρα. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.
Στα ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτια του κυριαρχούν τα ραφιναρισμένα ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές πινελιές χρωμάτων, οι
βελούδινες υφές και τα πολυτελή μπάνια με τις μαρμάρινες επενδύσεις. Απολαύστε την άνεση των πολυτελών δωματίων και
η άψογη εξυπηρέτηση δωματίου. Το ξενοδοχείο προσφέρει διαμονή 72 δωματίων και σουιτών. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό, διπλά τζάμια, μαρμάρινο μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη προσωπικής φροντίδας, γραφείο εργασίας,
minibar, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12.
Τα ρεβεγιόν µε µουσική και ποτά (κρασί λευκό & κόκκινο, αναψυκτικά & νερό εµφιαλωµένο)***

Volos Palace 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινοθέα πόλη
Δίκλινομερικήθέα θάλασσα
Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα
3ο άτομο *
3ο άτομοως 6 ετών **
3ο άτομο 7 ως 12 ετών **
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο μερικήθέα θάλασσα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

3

4η διανυκτέρευση

2

145
158
183
59
7
30
126
139

101
111
132
32
Δωρεάν
25
86
97

108
120
141
18
Δωρεάν
18
92
104

* 3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι. / ** 3ο άτομο σε πτυσσόμενη κλίνη.
*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.

Xenia Palace Portaria 4*
Το XeniaPalacePortaria ατενίζει τον Βόλο, τον Παγασητικό από το βουνό των Κενταύρων με τον αέρα ενός ξενοδοχείου που συνδυάζει την
πολυτέλεια με την άψογη φιλοξενία. Βρίσκεται σε ένα από τα πιο όμορφα στολίδια του Πηλίου, την Πορταριά, της οποίας η ομορφιά, η
αρχιτεκτονική και η γραφική τοποθεσία, την καθιστούν ιδανικό προορισμό διακοπών και βάση για αξέχαστες εκδρομές.Τα δωμάτια του
ξενοδοχείου χαρακτηρίζονται από την πολυτέλεια και την αρμονία, διαθέτουν μίνι μπαρ, κεντρική θέρμανση, κλιματισμό, ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα
στο βουνό / πισίνα / κήπο, χρηματοκιβώτιο, μαρμάρινο μπάνιο, πιστολάκι, Wi-Fi πρόσβαση στο Internet, τηλεόραση με επίπεδη οθόνη.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωινό
καθημερινά.
XENIA PALACE PORTARIA 4*
Ελάχιστος αριθμόςδιανυκτερεύσεων
Δίκλινο Classic στην αριστερή πτέρυγα με θέα πισίνα
3o άτομοέως 6 ετών
3o άτομο 7 έως 12 ετών
Μονόκλινο Classicστην αριστερή πτέρυγα με θέα πισίνα

ΧΡΙΣTΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
& ΦΩΤΑ
3

139
Δωρεάν
10
119

Οι ανωτέρωτιμέςπεριλαμβάνουν :





Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε buffet με προϊόντα τοπικών παραγωγών
ΔΩΡΕΑΝ χώρος στάθμευσης 80 θέσεων (άμεσης πρόσβασης από τον εθνικό δρόμο)
ΔΩΡΕΑΝ wifi ασύρματο internet
ΔΩΡΕΑΝ είσοδο και χρήση του γυμναστηρίου

Επιβάρυνση ρεβεγιόν 24/12 + 31/12 αναμένεται.

Z PALACE Hotel 5*lux
Ανακαινισμένο ξενοδοχείο με περιβάλλον υψηλής αισθητικής στην είσοδο της πόλης της Ξάνθης και σε απόσταση περιπάτου
(700μ) από το κέντρο. Τα δωμάτια όλα επιπλωμένα με λεπτό γούστο, παρέχουν όλες τις ανέσεις, minibar, τηλεόραση,
θέρμανση/κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, ραδιόφωνο, roomservice. Διαθέτει: • Ασύρματο internetWi-Fi χωρίς χρέωση •
Ευρύχωρο λόμπυ με μπαρ και πολυτελή σαλόνια για στιγμές χαλάρωσης. • Το εστιατόριο L’ Etoile με υπέροχο περιβάλλον
και με έξοχες ελληνικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ. • Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα και σάουνα
(ελεύθερη χρήση). • Παιδική αίθουσα Donald για την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων.
SMART ALL INCLUSIVE Z PALACE:
• WelcomeDrink κατά την άφιξη (ζεστό κρασί και παραδοσιακά γλυκά Ξάνθης)
• Priorityallocation δωματίων
• Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα (μόνο για τους πελάτες του allInclub)
και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες.
• Σε όλα τα γεύματα και δείπνα, περιλαμβάνεται λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα
και αναψυκτικά (εξαιρούνται τα διερχόμενα γκρούπ)
• Οργανωμένο kid’sclub σε ειδική αυτόνομη αίθουσα με χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες δραστηριότητες και
παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο στις 23/12, 24/12, 25/12,
26/12 & 30/12, 31/12, 1/1, 2/1 (στις 23/12 & 30/12 θα είναι για 3 ώρες το απόγευμα και τις υπόλοιπες ημερομηνίες θα είναι
ανοιχτός 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το απόγευμα).*
• Στο εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) και στο εορταστικό δείπνο ανήμερα Χριστουγέννων (25/12),
παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) και Ανήμερα Πρωτοχρονιάς(1/1) περιλαμβάνεται μουσική DJ.*
• Στις 24/12 θα υπάρχει μουσική συνοδεία τρομπέτας και σαξοφώνου σε jazz ακούσματα*
• Στις 31/12 θα υπάρχει Άγιος Βασίλης, ατομικά τσουρεκάκια με φλουρί και δώρο για τον νικητή.*
• Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου
• Δωρεάν χρήση της σάουνας
• Μασάζ με έκπτωση 15% στους πελάτες του ManessisTravel (κατόπιν ραντεβού)
• Κομμωτήριο με έκπτωση 15% στους πελάτες του ManessisTravel (κατόπιν ραντεβού)
* Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά
πρωτοκόλλα.
Το FamilyWinterClub λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση και 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.
Για τα Θεοφάνεια επίσης με SmartAllInclusive

Τιµήανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε SMARTALLINCLUSIVE / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική,
γλέντι & όλες τις πλούσιες παροχές του Εορταστικού πακέτου

Z PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

3

4η νύχτα

5η νύχτα

3

4η νύχτα

5η νύχτα

Δίκλινο

120

108

96

136

122

109

3ο άτοµο

45

41

36

51

46

41

3ο άτομο. έως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών

36

32

29

41

37

33

Μονόκλινο

90

79

70

104

94

84

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο: € 14 τη βραδιά.

