




Στις τιμές του παρόντος εντύπου δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από 01/01/2018. Tο αντίτιμο του εν λόγω 
φόρου, χρεώνεται ανά ημέρα ανά δωμάτιο, διαμέρισμα ή σουίτα και καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 0,50€ για 

ξενοδοχεία 2 αστέρων | 1,50€ για ξενοδοχεία 3 αστέρων | 3,00€ για ξενοδοχεία 4 αστέρων | 4,00€ για ξενοδοχεία 5 αστέρων

Special Deal
Ειδική Προσφορά και 

εγγυημένα χαμηλή τιμή.

All Inclusive
Πακέτα Πλήρους 

διατροφής με 
επιπλέον παροχές

New
Νέο προϊόν ή νέα 

συνεργασία

Family Fun
Ιδανικές οικογενειακές 

διακοπές. 
Δραστηριότητες ή 
ειδικές παροχές για 

παιδιά. 

Early Booking
Ειδική τιμή για κρατήσεις 

έως την ημερομηνία 
που  αναγράφεται στον 

τιμοκατάλογο.

Καλοκαίρι σαν παλιά...
Αυτό το Καλοκαίρι θα είναι το πιο ξέγνοιαστο εδώ και χρόνια. Η λαχτάρα 
μας για ανέμελες αποδράσεις γίνεται πραγματικότητα. Αφήνουμε πίσω 
μας δυσκολίες και περιορισμούς και ετοιμάζουμε για εσάς με περισσότερη 
όρεξη από ποτέ, πακέτα διακοπών για όλους, όπως πάντα στις πιο 
συμφέρουσες τιμές της αγοράς.

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε μία τεράστια ποικιλία από προτάσεις 
διαμονής σε καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, που θα καλύψουν όλες 
τις προτιμήσεις και θα εξυπηρετήσουν όλους τους προϋπολογισμούς. 
Οι επιλογές διατροφής είναι πολλές και η ειδική σήμανση θα σας 
βοηθήσει να επιλέξετε τον ιδανικό προορισμό, ανάλογα με ανάγκες σας. 
Επωφεληθείτε από τις αμέτρητες προσφορές Early Booking και 
Long Stay που θα βρείτε σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων. 

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι συνυφασμένες με την 
οικογενειακή διασκέδαση και την χαρά των παιδιών. 
Τα περισσότερα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε 
διαθέτουν προγράμματα διασκέδασης και 
απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους, 
απολαυστικές αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια, 
ακόμα και water parks.

Επιλέξτε αν προτιμάτε οργανωμένες αεροπορικές και οδικές εκδρομές 
σε κλασικούς και αγαπημένους προορισμούς, αλλά και σε πολλούς νέους 
μαγευτικούς προορισμούς που είμαστε σίγουροι ότι πάντα θέλατε να 
επισκεφτείτε! 

Πάντα με ασφάλεια, πάντα με σεβασμό στους ταξιδιώτες μας.

Καλό Καλοκαίρι! 
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6
Ζάκυνθος

Zakynthos Hotel

Porto Zorro Beach Hotel

7 Selyria Resort

8  Ιεράπετρα Κρήτης Sunshine Crete Beach

9 Ρόδος Sunshine Rhodes Hotel

10 Νέα Στύρα Venus Beach Hotel  & Bungalows

11 Κέρκυρα Sunshine Corfu Hotel & Spa

12 Κουρούτα Amalias Hotel

13 Ξυλόκαστρο Sikyon Coast Hotel and Resort

14
Άγ.Θεόδωροι Siagas Beach Hotel

Χόρτο Πηλίου Leda Village Resort 

15 Λακόπετρα Ionian Beach

16 Καλαμάτα Messinian Bay

17 Πόρτο Χέλι Nautica Bay

18  Ίρια Αργολίδας Iria Beach Hotel

19 Αγριά Βόλου Valis Resort
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20 Πύλος The Westin Resort Costa Navarino

21 Σκαφιδιά Aldemar Olympian Village

22

Βραχάτι Κορινθίας Alkyon Resort Hotel & Spa

Kalogria Beach Hotel Στροφυλιά Αχαϊας

Καλό Νερό Κυπαρισσίας Messina Resort

Πεταλίδι Sunrise Village Beach Hotel

23
Πλέπη Αργολίδας Barcelo Hydra Beach

Πόρτο Χέλι AKS HOTELS

24
Καμένα Βούρλα Mitsis Galini Wellness Spa & Resort

Ερέτρια Amaronda Resort & Spa Eretria

25
Πευκί, Έυβοια Altamar Hotel

Αμάρυνθος Stefania Hotel

26
Παραλία Ξι, Κεφαλονιά Cephalonia Palace

Λευκάδα Ionian Blue

27 Χίος
Erytha Hotel & Resort

Golden Sand

28 Χανιά
Porto Platanias Beach Resort & Spa

Hydramis Palace
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29
Αλόνησσος Alonissos Beach

Λέσβος Heliotrope Boutique Resort Hotel

30
Χαλκιδική Lagomandra Beach & Suites

Παραλία Κατερίνης Mythic Summer Hotel

31
Πάρος Klironomos Apartments

Νάουσσα, Πάρος Hotel Arkoulis

32
Περίσσα, Σαντορίνη Porto Perissa

Νάξος, Χώρα Mare Naxia

33 Σύρος Dolphin Bay

Ο
ΡΓ

Α
Ν

Ω
Μ

ΕΝ
ΕΣ

 Ε
ΚΔ

ΡΟ
Μ

ΕΣ

36 Ρόδος το νησί των Ιπποτών με εκπληκτικό πρόγραμμα all inclusive!

37 Χίος η μυροβόλος

38 Ταξίδι στη μυθική Λέσβο με γεύση Αϊβαλί

39 Κάρπαθος & Κάσος

40 Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντε! 

41 Μονεμβασιά | Κύθηρα | Ελαφόνησος

42 Περιπλάνηση στη Νότια Κρήτη του Λιβυκού και του Ονείρου

43 Αστυπάλαια

44 Ικαρία

45 Σαμοθράκη

46 Κρουαζιέρες

47 Όροι Συμμετοχής



Το Zakynthos Hotel βρίσκεται σε μια έκταση 4,5 στρεμμάτων περίπου 
στο υπέροχο Ακρωτήρι και προσφέρει μαγευτική θέα στη θάλασσα. 

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην εξωτερική πισίνα και να 
δοκιμάσουν εκλεκτές γεύσεις στο εστιατόριο των εγκαταστάσεων. Στους 
κοινόχρηστους χώρους υπάρχει δωρεάν Wi-Fi. Κάθε δωμάτιο του 
Zakynthos Hotel διαθέτει δορυφορική ηλεόραση επίπεδης οθόνης και 
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, την πισίνα ή στον κήπο. Όλες οι μονάδες 
είναι φωτεινές και ευάερες, ενώ περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο με ντους. 
Σε ορισμένες θα βρείτε δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Υπάρχει επίσης 
κλιματισμός. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν άφθονα ποτά και 
αναψυκτικά στο χώρο της πισίνας.

Zakynthos Hotel 3* Ακρωτήρι, Ζάκυνθος

Porto Zorro Beach Hotel 3*
Βασιλικός, Ζάκυνθος

Το Porto Zorro Beach Hotel βρίσκεται στον Βασιλικό και προσφέρει 
εστιατόριο, εξωτερική πισίνα, μπαρ και κήπο. Παρέχονται επίσης θέα 

στη θάλασσα, ηλιόλουστη βεράντα, 24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν Wi-
Fi σε όλους τους χώρους. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν 
ντουλάπα, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο. Κάθε 
μονάδα είναι εξοπλισμένη επίσης με ψυγείο. Οι επισκέπτες του Porto 
Zorro Beach Hotel μπορούν να απολαύσουν καθημερινά ευρωπαϊκό 
πρωινό και μπουφέ πρωινού.

Καλοκαίρι | Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου
15/05-15/06 

& 09/09-30/09
16/06-05/07

06/07-31/07 
& 25/08-08/09

01/08-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο
πλαϊνή ή θέα θάλασσα

86 € 94 € 126 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 31 € 32 € 40 € 47 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 22 € 24 € 32 € 38 €

Family Room
πλαϊνή ή θέα θάλασσα

156 € 178 € 207 € 247 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 54 € 62 € 73 € 87 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

5ο άτομο παιδί έως 12 39 € 45 € 52 € 62 €

Μονόκλινο 
πλαϊνή ή θέα θάλασσα

73 € 80 € 108 € 128 €

Περιλαμβάνονται Πρωινό, Γεύμα & Δείπνο σε Πλού-
σιο μπουφέ με ελληνικές και διεθνείς γεύσεις | Απεριόριστη 
κατανάλωση σε μπύρα, κρασί και αναψυκτικά στα γεύματα | 
Μπαρ: Ποτά, μπύρες, κρασιά, κοκτέιλ, μη αλκοολούχα κοκτέιλ, 
αλκοολούχα (βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα, ουίσκι, μπράντυ, ούζο, 
λικέρ) αναψυκτικά, χυμοί, καφέδες, τσάι | Σάντουιτς και ποικιλία 
από σνακ στο bar της πισίνας | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες 
στην παραλία του ξενοδοχείου | Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο 
internet | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

Περιλαμβάνονται Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ / show cooking | Γεύ-
μα & Δείπνο σε πλούσιο παραδοσιακό ελληνικός μπουφέ & διεθνής γεύσεις 
/ show cooking | Απεριόριστη κατανάλωση κατά τα γεύματα και δείπνα μπύ-
ρας, κρασιού και αναψυκτικών | Μπαρ: Ποτά, μπύρες, κρασιά, κοκτέιλ, μη 
αλκοολούχα κοκτέιλ, αλκοολούχα (βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα, ουίσκι, μπρά-
ντυ, ούζο, λικέρ) αναψυκτικά, χυμοί, καφέδες, τσάι | Σάντουιτς και ποικιλία 
από σνακ σερβίρονται σε μπουφέ στο bar της πισίνας | Δωρεάν ομπρέλες και 
ξαπλώστρες στην παραλία | Δωρεάν internet & υπαίθριο πάρκινγκ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

5%

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All inclusive

Τύπος Δωματίου
15/05-15/06

&09/09-30/09
16/06-05/07

06/07-31/07
&25/08-08/09

01/08-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 64 € 78 € 90 € 106 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 23 € 35 € 41 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 16 € 20 € 23 € 27 €

4ο άτομο παιδί έως 16 16 € 20 € 23 € 27 €

Μονόκλινο θέα κήπος 55 € 66 € 76 € 90 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 68 € 82 € 98 € 113 €

3ο άτομο ενήλικας 24 € 29 € 35 € 39 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 17 € 21 € 25 € 28 €

4ο άτομο παιδί έως 16 17 € 21 € 25 € 28 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 57 € 70 € 84 € 96 €

Family room θέα κήπος 104 € 129 € 153 € 178 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 36 € 45 € 54 € 62 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

5ο άτομο παιδί έως 12 26 € 32 € 38 € 45 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

5%
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Selyria Resort 5* Ζάκυνθος

Το Selyria Resort είναι ένα οικογενειακό κατάλυμα στη Ζάκυνθο, 4 χλμ. μακριά από το κέντρο. Η 
παραλία απέχει μόλις δύο βήματα από το ξενοδοχείο. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με θυρίδα 

ασφαλείας, μπαλκόνι και ηχομονωμένα παράθυρα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη θέα στη 
θάλασσα από το ξενοδοχείο. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ιδιωτικά μπάνια που παρέχουν σεσουάρ 
και προϊόντα περιποίησης. Στις εγκαταστάσεις έχει λόμπι-εστιατόριο καθώς και lounge bar. Προσφέρει 
επίσης γυμναστήριο και θεραπεία σπα με επιπλέον χρέωση.

Περιλαμβάνονται: 

Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και στους 
κοινόχρηστους χώρους | Δωρεάν άνετο 
υπαίθριο πάρκινγκ | Πλούσιο πρόγραμμα 
all inclusive  σε πλούσιους μπουφέδες | 
Απεριόριστη κατανάλωση κατά τα γεύματα 
και δείπνα σε αναψυκτικά μπύρα και κρασί 
| Απεριόριστη κατανάλωση στο μπαρ του 
ξενοδοχείου σε αναψυκτικά μπύρα  κρασί 
μη αλκοολούχα ποτά, βότκα, ρούμι, 
τζιν, τεκίλα, ουίσκι, μπράντι, ούζο, λικέρ, 
χυμοί, τσάι, καφέδες, σάντουιτς και σνακ 
|  Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στη 
πισίνα του ξενοδοχείου. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου 15/05-30/06
& 12/09-10/10

01/07-21/07
& 22/08-11/09 22/07-21/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου Θέα πισίνα Θέα θάλασσα Θέα πισίνα Θέα θάλασσα Θέα πισίνα Θέα θάλασσα

Δίκλινο 86 € 91 € 103 € 109 € 145 € 157 €

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

3ο άτομο παιδί 13 έως 16 30 € 32 € 36 € 38 € 51 € 55 €

Μονόκλινο 73 € 77 € 88 € 93 € 123 € 134 €

Μεζονέτα 93 € -- 140 € -- 161 € --

3ο  άτομο ενήλικας 33 € -- 49 € -- 56 € --

3ο άτομο παιδί έως 12 23 € -- 35 € -- 40 € --

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν -- Δωρεάν -- Δωρεάν --

*Το ξενοδοχείο απέχει 200 μέτρα από μια πανέμορφη και οργανωμένη παραλία στο Τσιλιβί με κόστος από 7€ το σετ (1 ομπρέ-
λα και 2 ξαπλώστρες) | Οι τιμές ισχύουν για κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

3%
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Το Sunshine Crete Beach, με τα οικογενειακά δωμάτια και το πάρκο με τις νεροτσουλήθρες, 
ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο των παροχών και υπηρεσιών του. Κτισμένο 

πάνω στο κύμα, σε μία ατέλειωτη παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι, το 
ξενοδοχείο, που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν είναι παρά ένας γαλήνιος, 
αναζωογονητικός, καλοκαιρινός παράδεισος. Υπέροχη τοποθεσία, πλούσια γκάμα τύπων 
δωματίων, εξαιρετικό φαγητό, δραστηριότητες και σπορ για παιδιά και μεγάλους, νυχτερινή 
διασκέδαση και κυρίως οι άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν εγκάρδια τις 
υπηρεσίες τους.

Sunshine Crete Beach  5* Ιεράπετρα All Inclusive:
Πρωινός μπουφές | Μεσημεριανός μπουφές με 
ζεστές και κρύες επιλογές | Σνακ | Δείπνο σε μπουφέ 
με ζεστές και κρύες επιλογές | Δείπνο στο ιταλικό 
Mamma Mia (1 φορά/άτομο/διαμονή - κατόπιν 
κράτησης – λειτουργεί 6 φορές την εβδομάδα) | 
Καφές, τσάι και μπισκότα | Τοπικά αλκοολούχα και 
μη αλκοολούχα ποτά

Τα family room είναι κάποια με ενδιάμεση πόρτα και κάποια χωρίς | Οι τιμές ισχύουν για κράτηση έως 30/06 και για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου 15/06-30/06 
& 01/09-15/10

01/07-14/07 
& 25/08-31/08 15/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου θέα κήπος Θέα θάλασσα Θέα κήπος Θέα θάλασσα Θέα κήπος Θέα θάλασσα

Δίκλινο 105 € 114 € 149 € 158 € 159 € 168 €

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

Μονόκλινο 79 € -- 112 € -- 120 € --

Δίκλινο (1+1) 79 € -- 112 € -- 120 € --

Δίκλινο (1+2) 89 € -- 122 € -- 130 € --

Family room (2+2) 127 € 142 € 191 € 205 € 204 € 218 €

Family room (3+1) 137 € 152 € 201 € 215 € 214 € 228 €

Family room (2+3) 171 € 192 € 258 € 277 € 275 € 295 €

Family room (3+2) 181 € 202 € 268 € 287 € 285 € 305 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

3%
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Sunshine Rhodes Hotel 4* Sup. Ρόδος

Το ξενοδοχείο Sunshine Rhodes, ξεχωριστό και όμορφα χτισμένο πάνω στο κύμα, βρίσκεται σε 
απόσταση αναπνοής από την αρχαία πόλη της Ιαλυσού και μόλις 7 χλμ από την καρδιά της πόλης 

της Ρόδου. Καθημερινά μεταμορφώνεται  σε έναν χώρο ατέλειωτης καλοκαιρινής γιορτής για όλους! 
Με φόντο την όμορφη, οργανωμένη παραλία και την απέραντη θάλασσα του Αιγαίου, ο επισκέπτης 
ξεκινά στο Sunshine Rhodes το δικό του μικρό, αποκαλυπτικό ταξίδι διακοπών, καθώς ο συνδυασμός 
φυσικής ομορφιάς, υπηρεσιών και παροχών απογειώνει την καλοκαιρινή απόδραση. Η γαλήνια 
τοποθεσία του ξενοδοχείου, που όμως βρίσκεται τόσο κοντά στη Ρόδο, την πόλη της νυχτερινής ζωής, 
η ποικιλία άνετων δωματίων, το εξαιρετικό φαγητό, η διασκέδαση, οι δραστηριότητες και τα σπορ 
για μικρούς και μεγάλους και κυρίως… οι άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν 
εγκάρδια τις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζουν ότι ο επισκέπτης θα απολαύσει την κάθε στιγμή των 
καλοκαιρινών του διακοπών. 

All Inclusive: 
Πρωινός μπουφές | Μεσημεριανός μπουφές 
με ζεστές και κρύες επιλογές | Σνακ με 
φρέσκες σαλάτες, φρούτα, σάντουιτς, 
παγωτό κ.α. | Δείπνο σε μπουφέ με ζεστές 
και κρύες επιλογές  | Δείπνο στο ιταλικό 
Mamma Mia (1 φορά/άτομο/διαμονή - 
κατόπιν κράτησης – λειτουργεί 6 φορές 
την εβδομάδα) | Καφές, τσάι και μπισκότα 
| Τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα 
ποτά

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου 16/04-30/06
& 01/09-30/10

01/07-14/07
& 25/08-31/08 15/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου θέα
κήπος

θέα
θάλασσα

θέα
πισίνα

θέα
κήπος

θέα
θάλασσα

θέα
πισίνα

θέα
κήπος

θέα
θάλασσα

θέα
πισίνα

Δίκλινο 97 € 110 € -- 147 € 159 € -- 158 € 170 € --

3ο άτομο ενήλικας 34 € 39 € -- 52 € 56 € -- 55 € 60 € --

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

Μονόκλινο 72 € 83 € -- 110 € 119 € -- 119 € 128 € --

1 ενήλικας & 1 παιδί* 72 € 83 € -- 110 € 119 € -- 119 € 128 € --

1 ενήλικας & 2 παιδιά * 82 € 93 € -- 120 € 129 € -- 129 € 138 € --

Family Room 2 ενήλικες 
& 2 παιδιά ** 125 € 138 € 150 € 189 € 200 € 212 € 203 € 215 € 227 €

Family Room 3 ενήλικες 
& 1 παιδί ** 135 € 148 € 160 € 199 € 210 € 222 € 213 € 225 € 237 €

* Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε δίκλινο δωμάτιο |  ** Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε Family 
δωμάτιο (παιδιά έως 12 ετών) | Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα 

προσαυξηθούν περίπου 15%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

3%
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Venus Beach Hotel 
& Bungalows 3* Νέα Στύρα

Το Venus Beach Hotel είναι χτισμένο σε μια πλαγιά δίπλα στην 
παραλία στα Νέα Στύρα, στα νοτιοδυτικά της Εύβοιας. Το 

παραλιακό θέρετρο διαθέτει 114 δωμάτια και μπανγκαλόου με 
θέα στον Ευβοϊκό κόλπο. Όλα τα δωμάτια του Venus Beach Hotel 
περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο, κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική 
τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών. Στο Venus Beach Hotel 
θα βρείτε μπαρ και εστιατόριο που σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό 
και ελληνικά πιάτα και δείπνο.Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να 
απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα στην ταβέρνα Λεύκα του 
ξενοδοχείου. Το μίνι λεωφορείο του ξενοδοχείου προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσία μεταφοράς προς τα Νέα Στύρα, 4 φορές την ημέρα. 
Στην οργανωμένη παραλία, οι επισκέπτες θα βρουν εγκαταστάσεις 
θαλάσσιων σπορ. Όσοι προτιμούν να χαλαρώσουν στο θέρετρο 
μπορούν να απολαύσουν την εξωτερική πισίνα και τους ιδιωτικούς 
κήπους.

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Ημιδιατροφή με 10€ το άτομο ημερησίως (το 1ο παιδί έως 
12 ετών χωρίς χρέωση) | Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 15/06 και για περιορισμένο αριθμό 

δωματίων.  Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 7 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

5%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 30/04-05/07
& 11/09-30/10 06/07-26/07 27/07-10/09

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Standard θέα κήπος 68 € 78 € 81 €

3ο άτομο ενήλικας 10 € 11 € 13 €

4ο άτομο παιδί έως 12 10 € 11 € 13 €

1 ενήλικας & 1 παιδί 64 € 69 € 81 €

Μονόκλινο Standard θέα κήπος 48 € 50 € 81 €

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 73 € 85 € 86 €

3ο άτομο ενήλικας 11 € 13 € 14 €

4ο άτομο παιδί έως 12 11 € 13 € 14 €

Μονόκλινο Standard θέα θάλασσα 50 € 54 € 86 €

Δίκλινο Superior Sea Front 95 € 108 € 116 €

Περιλαμβάνονται
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ | Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
και στην παραλία | Μεταφορά από το λιμάνι των Στύρων στο ξενοδο-
χείο και αντίστροφα | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ Για τους μικρούς 
μας φίλους: Mini Club 7 ημέρες την εβδομάδα (11:00 - 17:00 από 
01/07 έως 03/09)με ψυχαγωγικό πρόγραμμα και δημιουργική απα-
σχόληση από επαγγελματία Έλληνα παιδαγωγό με κατασκευαστικά 
εργαστήρια, χαρτοκοπτική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικά παι-
χνίδια, παιχνίδια εμπιστοσύνης, ζωγραφική, κατασκευές με μπαλόνια, 
face painting και μίνι προγράμματα κλόουν με μαγικά, ζογκλερικά και 
διαδραστικά παιχνίδια.
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

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

01/07-14/07
& 25/08-31/08 15/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου θέα κήπος Θέα 
θάλασσα Θέα κήπος Θέα 

θάλασσα
Θέα 

κήπος
Θέα 

θάλασσα

Μονόκλινο 80 € 91 € 116 € 124 € 124 € 133 €

Δίκλινο 106 € 120 € 153 € 165 € 165 € 177 €

3ο άτομο ενήλικας 37 € 42 € 54 € 58 € 58 € 62 €

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

Δίκλινο (1+1) 80 € 91 € 116 € 124 € 124 € 133 €

Δίκλινο (1+2) 90 € 101 € 126 € 134 € 134 € 143 €

Family room (2+2) 129 € 142 € 196 € 209 € 210 € 224 €

Family room (3+1) 139 € 152 € 206 € 219 € 220 € 234 €

Family room (2+3) -- 181 € -- 248 € -- 266 €

Family room (3+2) -- 191 € -- 258 € -- 276 €

Family room (4+1) -- 201 € -- 268 € -- 286 €

Τα family room με θέα κήπο είναι ενός χώρου και μόνο bungalow | Τα family room με θέα 
θάλασσα είναι ενός χώρου και είτε bungalow είτε κεντρικό | Οι τιμές ισχύουν για κράτηση έως 

30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

To Sunshine Corfu Hotel & Spa βρίσκεται στο όμορφο παραθαλάσσιο 
χωριό Νησάκι,  μόλις μισή ώρα με το αυτοκίνητο από την πόλη της 

Κέρκυρας. Αμφιθεατρικά χτισμένο, σε έναν καταπράσινο λόφο από 
ελαιόδεντρα και πεύκα, με μοναδική θέα στο Ιόνιο, το ξενοδοχείο, μαγεύει 
τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Επιπλέον, προσφέρει ένα συναρπαστικό 
συνδυασμό υπηρεσιών και παροχών που αναμφίβολα θα μετατρέψουν τις 
καλοκαιρινές σας διακοπές σε επίγειο παράδεισο.

Sunshine Corfu Hotel & Spa 4* Sup. 
ΚέρκυραAll Inclusive: 

Πρωινός μπουφές | Μεσημεριανός μπουφές με ζεστές και κρύες 
επιλογές | Σνακ με φρέσκες σαλάτες, φρούτα, σάντουιτς, παγωτό 
κ.α. | Δείπνο σε μπουφέ με ζεστές και κρύες επιλογές  | Δείπνο 
στο ιταλικό Mamma Mia (1 φορά/άτομο/διαμονή - κατόπιν 
κράτησης – λειτουργεί 6 φορές την εβδομάδα) | Καφές, τσάι και 
μπισκότα | Τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

3%
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Το Amalias Hotel βρίσκεται στην Κουρούτα της Αμαλιάδας 
και απέχει 1,5 χιλιόμετρο από την ομώνυμη παραλία. 

Περιτριγυρισμένο από την ομορφιά της φύσης και λουσμένο στο 
φως του ήλιου, προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση και πολυτέλεια. 
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του εκφράζεται σε ένα κτίριο λιτού 
σχεδιασμού περιτριγυρισμένου από πισίνες, κήπους Zen και 
εξωτερικές βεράντες, όλα σε πλήρη αρμονία με το φυσικό 
περιβάλλον. Διαθέτει 42 πολυτελή δωμάτια, με άριστη 
διαρρύθμιση, μεταξύ των οποίων 6 σουίτες υψηλής αισθητικής, 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες 
των επισκεπτών.  Όλα διαθέτουν θέα στο εξωτερικό φυσικό 
περιβάλλον, καθιστικό, mini bar, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και 
προϊόντα περιποίησης. Στο ιδιαίτερα εντυπωσιακό εστιατόριο, μέσα 
σε αρμονία αρωμάτων και χρωμάτων και υπό το φως των κεριών, 
μπορείτε να γευθείτε γαστρονομικές δημιουργίες μεσογειακών 
γεύσεων.

Amalias Hotel 3* Sup. Κουρούτα Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 01/06-16/06
& 12/09-30/09

17/06-21/07 
& 26/08-11/09 22/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο Classical 93 € 107 € 124 €

3ο άτομο ενήλικας 34 € 40 € 46 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Classical 71 € 80 € 93 €

Δίκλινο Superior 131 € 148 € 171 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Deluxe Suite (2+2) 152 € 169 € 187 €

Deluxe Suite (4) 179 € 201 € 223 €

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν για κράτηση έως 16/06 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Περιλαμβάνονται: Πρωϊνό σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου & 
γεύμα ή δείπνο σε μπουφέ | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην 
πισίνα | Παιδική πισίνα | Wi-Fi | Πάρκινγκ Special παροχή: Απολαύστε 
την βόλτα σας οικογενειακώς και με ασφάλεια μέσω ποδηλατοδρόμου, 
στην ομορφότερη παραλία της Ηλείας την Κουρούτα, με ποδήλατο το 
οποίο σας παρέχουμε  δωρεάν.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 5 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

3%
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Το Sikyon Coast 4* βρίσκεται στην ομορφότερη παραλία του Κορινθιακού 
κόλπου και συνορεύει με το πευκόδασος του Ξυλοκάστρου. Διαθέτει 

41, πολυτελή, κομψά σχεδιασμένα δωμάτια με καλαίσθητη μοντέρνα 
επίπλωση, συνδυάζοντας την απλότητα με τη κομψότητα & την αρμονία 
με το φυσικό περιβάλλον με θέα προς τη θάλασσα του Κορινθιακού 
ή το όμορφο πευκοδάσος του Ξυλοκάστρου. Το σημείο εστίασης του 
Ξενοδοχείου είναι η ιστορική βίλα του διάσημου έλληνα ποιητή Άγγελου 
Σικελιανού, ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας οικοδόμημα του 
20ου αιώνα.  

Sikyon Coast Hotel and Resort 4* Sup. 
Ξυλόκαστρο

Περιλαμβάνονται: 
Πρωινό ala cart στο εστιατόριο Palmer΄s (08.00-11.00) | Γεύμα στο 
εστιατόριο Palmer’s σε μενού 3 πιάτων με δυνατότητα επιλογής 
από πολλές προτάσεις από το σεφ του ξενοδοχείου (13.00-19.00) | 
10% έκπτωση στο ala cart μενού του εστιατορίου Palmer΄s | Δωρεάν 
παροχή ανά δωμάτιο συγκεκριμένου σετ με ομπρέλες και ξαπλώστρες 
στη παραλία | Δωρεάν παιδικές δραστηριότητες πρωί και απόγευμα 
καθημερινά από επαγγελματίες παιδαγωγούς | Δωρεάν αναβάθμιση 
σε δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας | ½ κιλό κρασί 
ανά δωμάτιο ανά γεύμα για τους ενήλικες & συμπυκνωμένος χυμός 
πορτοκάλι για τα παιδιά.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με Ημιδιατροφή 

Τύπος Δωματίου
01/05-10/06 

& 13/06-30/06
& 01/09-01/10

01/07-14/07 
& 21/08-31/08 15/07-20/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 147 € 167 € 172 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 €

4ο άτομο παιδί έως 6 15 € 15 € 15 €

4ο άτομο παιδί 7 - 12 25 € 25 € 25 €

Family Room 2 χώρων (4) 198 € 217 € 223 €

5ο άτομο 25 € 25 € 25 €

Μονόκλινο 115 € 124 € 128 €

3ο άτομο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν | Δωρεάν το 2ο παιδί έως 6 ετών | Για πλήρη διατροφή 
με ποτά σε μενού 4 πιάτων ημερησίως: 12€ ο ενήλικας, Δωρεάν το 1ο παιδί έως 12 ετών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 6 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

έως 5%
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Το Siagas Beach Hotel βρίσκεται στην παραλία των Αγίων 
Θεοδώρων, προσφέροντας πισίνα και εστιατόριο, καθώς 

επίσης κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι και θέα στα 
Γεράνεια Όρη ή το Σαρωνικό Κόλπο. Όλα τα δωμάτια του 
Siagas Beach Hotel περιλαμβάνουν τηλεόραση, ψυγείο, 
καθιστικό και ιδιωτικό μπάνιο με ντους. Καθημερινά 
σερβίρεται πρωινό στην τραπεζαρία, ενώ για σνακ, ποτά 
και μικρά γεύματα επισκεφτείτε το παραλιακό Veranda 
Café Restaurant. Παρέχεται επίσης υπηρεσία δωματίου. 
Στους κοινόχρηστους χώρους διατίθεται δωρεάν Wi-Fi. 
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν στην 
παραλία με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται γήπεδα τένις και μπάσκετ. 
Το ξενοδοχείο απέχει 19χλμ. από την Κόρινθο και το 
παραθαλάσσιο θέρετρο Λουτράκι..

Siagas Beach Hotel 3* Άγ.Θεόδωροι

Σε μια πανέμορφη τοποθεσία, ανάμεσα σε ελαιώνες και 
πλούσια βλάστηση, μέσα στα όρια του παραθαλάσσιου 

Πηλιορείτικου χωριού Χόρτου και με εκπληκτική θέα στον 
Παγασητικό κόλπο βρίσκεται το συγκρότημα ΛΗΔΑ, που 
αποτελεί ιδανικό μέρος για αξέχαστες διακοπές. Aπλώνεται σε 
μια έκταση 30 στρεμμάτων σε μια υπήνεμη παραλία.

Leda Village Resort 4* Χόρτο Πηλίου

Περιλαμβάνονται: Πρωϊνό & δείπνο σε μπουφέ | Κρασί 250ml ή 
μπύρα 500ml ή αναψυκτικό 250ml ανά άτομο ανά γεύμα | Ομπρέ-
λες και ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείο | 
Δωρεάν Early check in & Late Check out κατόπιν διαθεσιμότητας

Δωρεάν αναβάθμιση σε δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας

Περιλαμβάνονται: Πρωινό & Δείπνο σε μπουφέ (γεύμα σε μενού 4 
πιάτων στην περίπτωση της πλήρους διατροφής) |  ½ κιλό κρασί ανά δω-
μάτιο ανά γεύμα για τους ενήλικες και συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι 
για τα παιδιά | Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την 
παραλία

Οι επιβαρύνσεις για 3ο άτομο ενήλικα και 3ο & 4ο άτομο παιδί ισχύουν για όλους τους τύπους 
δωματίων | Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή με ποτά σε μενού 4 πιάτων: 12€ ανά ενήλικα 

ημερησίως , δωρεάν το 1ο παιδί έως 12 ετών και και 2ο παιδί έως 6 ετών και 6€ χρέωση για 
το 2ο παιδί 7 - 12 ετών

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή + ποτά

Τύπος Δωματίου 01/05-05/07
& 25/08-30/09 06/07-05/08 06/08-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 69 € 75 € 75 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 28 € 28 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 15 € 16 € 16 €

3ο & 4ο άτομο παιδί 7-12 112 € 119 € 119 €

Μονόκλινο 49 € 53 € 53 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος Δωματίου 29/04-17/06
& 11/09-03/10

18/06-01/07
& 28/08-10/09

02/07-22/07
& 20/08-27/08 23/07-19/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 83 € 95 € 129 € 145 €

Studio 95 € 105 € 139 € 155 €

Διαμέρισμα 2 χώρων 105 € 115 € 159 € 185 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 € 25 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 7 - 12 13 € 13 € 13 € 13 €

Μονόκλινο 71 € 83 € 119 € 137 €
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Ionian Beach 3* Λακόπετρα

Το Ionian Beach Hotel είναι ένα όμορφο ξενοδοχείο διακοπών με 
82 bungalows που απλώνεται σε μια έκταση 40 στρεμμάτων 

που τελειώνει σε μια μεγάλη αμμώδη παραλία στη Βορειοδυτική 
Πελοπόννησο. Ένα αγαπημένο σημείο διακοπών για την ελληνική 
οικογένεια για πολλά χρόνια, προσφέρει γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχουν 
κοντινοί προορισμοί για τις αγορές σας αλλά και την ψυχαγωγία σας 
όπως η Κάτω Αχαΐα.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου 13/06-30/06
& 02/09-16/09

01/07-14/07
& 26/08-01/09 15/07-31/07 01/08-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 85 € 115 € 129 € 146 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 37 € 43 € 45 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 26 € 23 € 25 € 26 €

Μονόκλινο 65 € 74 € 87 € 102 €

SMART ALL INCLUSIVE
Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε μπουφέ | Ελεύθερη 
κατανάλωση λευκού, κόκκινου και ροζέ κρασιού, βαρελίσιας 
μπύρας και αναψυκτικών, κατά τη διάρκεια των γευμάτων | 
Smart snack παιδικός μπουφές με κέικ, χυμούς, φρουτοσαλάτα, 
αναψυκτικά & γλυκά | Παιδικό Ψυχαγωγικό πρόγραμμα: 
Επαγγελματίες παιδαγωγοί αναλαμβάνουν να ψυχαγωγήσουν 
με παιδικές ταινίες, κυνήγι θησαυρού, ζωγραφική, παιχνίδια στο 
νερό, θεατρικά παιχνίδια, κατασκευές και φουσκωτά παιχνίδια | 
Νέο! καθημερινά μαθήματα ρομποτικής | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
ενήλικων και παιδιών με τους γνωστούς απο το Dancing with the 
stars Κριστίνα Νοβακίβσκα & Γεράσιμο Μοσχόπουλο: Pilates, 
Kids Aqua Zumpa, Μουσικοκινητική, Zumpa, Latin Fitness, 
Stretching, Aqua Zumpa ενηλίκων

Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο ημερησίως | Οι τιμές ισχύουν για κράτη-
ση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 8%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 7 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

έως 5%
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Σε μία εκπληκτική τοποθεσία ακριβώς πάνω στη θάλασσα και 
περιβαλλόμενο από καταπράσινη φύση, το Messinian Bay 

ξεχωρίζει τόσο για την ιδανική θέση του, όσο και για τις υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει. Tα δωμάτια του ξενοδοχείου 
διακρίνονται για την προσεγμένη αισθητική τους και είναι 
εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στο χώρο της πισίνας 
λειτουργούν μπαρ και εστιατόριο με προτάσεις της ελληνικής - 
μεσογειακής κουζίνας.

Messinian Bay 3* Sup. Καλαμάτα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος Δωματίου
01/06-07/07 

& 18/09-30/09
08/07-21/07 

& 28/08-17/09
22/07-04/08 

&21/08-27/08
05/08-20/08

Ελάχιστη διαμονή 4 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο θέα θάλασσα 115 € 127 € 138 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 35 € 38 € 45 € 46 €

3ο άτομο παιδί έως 12 12 € 17 € 23 € 26 €

4o άτομο παιδί έως 12 21 € 26 € 32 € 35 €

Μονόκλινο 86 € 92 € 107 € 121 €

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό σε μπουφέ και βραδινό μενού 4 πιάτων (Τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 
σε γεύμα ή δείπνο) | Δωρεάν στα γεύματα 1 ποτήρι κρασί 
ανά ενήλικα και 1 αναψυκτικό ανά παιδί | Δωρεάν ομπρέλες 
και ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία | Πετσέτες θαλάσσης 
με καταβολή εγγύησης | Wi-Fi σε όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου*Δυνατότητα διαμονής και λιγότερες από τις αναφερόμενες νύχτες με επιβάρυνση.

16



Στο Νοτιότερο άκρο της Αργολίδας, απέναντι από τις Σπέτσες, βρίσκεται το 
ξενοδοχείο Nautica Bay 3* προνομιακά τοποθετημένο στο κέντρο του κόλπου 

του Πόρτο Χελίου και 1200 μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το ξενοδοχείο Nautica 
Bay διαθέτει 164 διαφόρων τύπων δωμάτια. Σε ένα κήπο 35 στρεμμάτων, τα δωμάτια 
μοιράζονται σε 9 συνολικά κτίρια. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινές 
διακοπές, αλλά και για μονήμερες αποδράσεις. Η πλεονεκτική τοποθέτησή του στον 
κόλπο του Πόρτο Χελίου, η στρατηγική του θέση σε σχέση με τα νησιά Σπέτσες 
και Ύδρα καθώς και η μικρή απόσταση σε σχέση με το θέατρο της Επιδαύρου, το 
Ναύπλιο και τις Μυκήνες, έχουν φέρει το ξενοδοχείο πρώτο στις προτιμήσεις των 
Ελλήνων και Ξένων παραθεριστών.

Nautica Bay 3* Sup. Πόρτο Χέλι

Κοντινές 
αποδράσεις σε 
Ύδρα, Σπέτσες

Ερμιόνη

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 15/05-09/06
& 11/09-30/09 14/06-30/06 01/07-21/07 

& 28/08-10/09 22/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Bungalow θέα κήπος 75 € 80 € 112 € 141 €

3ο άτομο ενήλικας 23 € 24 € 40 € 49 €

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 7 - 12 14 € 19 € 28 € 32 €

Μονόκλινο Bungalow
θέα κήπος 60 € 67 € 93 € 119 €

Δίκλινο Κεντρικό Κτίριο
θέα θάλασσα 84 € 89 € 124 € 153 €

3ο άτομο ενήλικας 23 € 24 € 40 € 49 €

Family Room 2 χώρων (2+2) * 134 € 144 € 201 € 254 €

Family Room 2 χώρων (3+2) ** 158 € 168 € 241 € 303 €

Family Room 2 χώρων (4+1) *** 182 € 191 € 281 € 352 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν |  *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά 
| **Οι τιμές αφορούν 3 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά | ***Οι τιμές αφορούν 4 

ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών συνολικά | 4ο άτομο παιδί δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονέων, 
αλλιώς μπαίνει σε κουκέτα με την αντίστοιχη χρέωση | Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 9€ ο κάθε 
ενήλικας και 5€ το κάθε παιδί, ημερησίως | Άγιο Πνεύμα (10/06 - 13/06): Ισχύει ο τιμοκατάλογος 

της τρίτης περιόδου

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ | Δωρεάν ομπρέλες 
και ξαπλώστρες στην πισίνα και παραλία | Δωρεάν Wi-Fi 
στους κοινόχρηστους χώρους | Παιδική απασχόληση από 
επαγγελματίες παιδαγωγούς καθημερινά (10/06-10/09) | 
Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ
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Iria Beach Hotel 3* Ίρια Αργολίδας

Το 3 αστέρων Iria Beach Hotel βρίσκεται ακριβώς πάνω στη βοτσαλωτή παραλία των Ιρίων και περιβάλλεται 
από όμορφα διαμορφωμένο κήπο. Προσφέρει δωμάτια και σουίτες επιπλωμένα με γούστο και διαθέτει μεγάλη 

πισίνα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στην πισίνα. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια και οι σουίτες στο Iria Beach έχουν δωρεάν 
Wi-Fi και ανοίγουν σε ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στον κήπο ή τη θάλασσα. Όλα περιλαμβάνουν τηλεόραση, μίνι 
μπαρ και ιδιωτικό μπάνιο με μπουρνούζια, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. Το εστιατόριο 
στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου σερβίρει τοπικές σπεσιαλιτέ, ενώ το pool bar είναι ιδανικό για να απολαύσετε 
το βράδυ το ποτό σας με θέα στον κόλπο των Ιρίων. Η γραφική πόλη του Ναυπλίου με το κάστρο της είναι 18χλμ. 
μακριά. Σε απόσταση 25χλμ. μπορείτε να επισκεφθείτε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, ενώ το παλάτι των 
Μυκηνών απέχει 30 χιλιόμετρα. Στις εγκαταστάσεις παρέχεται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

Τύπος Δωματίου
01/06-30/06

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

& 26/08-31/08
09/07-28/077 29/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Διατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή

Δίκλινο 69 € 89 € 79 € 99 € 84 € 103 € 88 € 109 €

3ο άτομο ενήλικας 24 € 32 € 28 € 34 € 30 € 36 € 31 € 38 €

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

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 22 € 20 € 25 € 21 € 26 € 22 € 27 €

Δίχωρο διαμέρισμα * 117 € 152 € 134 € 168 € 143 € 176 € 149 € 186 €

Μονόκλινο 52 € 67 € 60 € 74 € 62 € 78 € 65 € 82 €

*Οι τιμές αφορούν στο σύνολο για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας |   Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Long Stay
Από 5 νύχτες και 
πάνω κερδίζετε 

επιπλέον έκπτωση

5%
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Το Valis Resort Hotel απέχει μόλις 4χλμ. από την πόλη του Βόλου και προσφέρει 
γυμναστήριο, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, πλωτή πλατφόρμα για κολύμπι, 

pool bar, μπαρ δίπλα στη θάλασσα και 4 εστιατόρια. Το φιλικό για τα παιδιά 
ξενοδοχείο διαθέτει έμπειρους εκπαιδευτικούς, παιδικό κινηματογράφο και αίθουσα 
με παιχνίδια για μεγαλύτερα παιδιά. Τα περισσότερα κομψά δωμάτια και οι σουίτες 
του Valis Resort Hotel έχουν θέα στον Παγασητικό Κόλπο. Παρέχεται δωρεάν Wi-
Fi σε όλους τους χώρους του καταλύματος. Λειτουργεί δωρεάν ιδιωτικός χώρος 
στάθμευσης στις εγκαταστάσεις. Το κέντρο σπα στο Valis περιλαμβάνει διάφορα 
είδη περιποιήσεων μασάζ σώματος, συνολικές θεραπείες που βασίζονται σε παλιές 
ταϊλανδέζικες πρακτικές, ολοκληρωμένες περιποιήσεις προσώπου και σώματος, 
σάουνα, ατμόλουτρο και γυμναστήριο. Στο Valis Resort σερβίρονται πιάτα της 
ελληνικής γαστρονομίας, αυθεντικό ελληνικό πρωινό και μπουφές αμερικανικού 
πρωινού. Η περιοχή Αγριά είναι πανέμορφη, με υπέροχες παραλίες και πλήθος 
μοναστηριών. Το Valis Resort Hotel είναι χτισμένο μπροστά στη θάλασσα και 
αποτελεί την ιδανική βάση για να επισκεφθείτε τις φημισμένες παραλίες και τα 
γραφικά χωριά του Πηλίου.

Valis Resort 5* Αγριά Βόλου

  Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 01/06-11/06
14/06-30/06

&01/09-30/09
01/07-13/07 14/07-31/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 5 νύχτες 2 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Promo χωρίς θέα 100 € 125 € 120 € 150 € 140 €

3ο άτομο ενήλικας 38 € 47 € 45 € 56 € 53 €

Δίκλινο θέα Πήλιο 110 € 130 € 130 € 160 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 41 € 49 € 49 € 60 € 56 €

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 115 € 135 € 150 € 170 € 170 €

3ο άτομο ενήλικας 43 € 51 € 56 € 64 € 64 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 135 € 155 € 155 € 185 € 177 €

3ο άτομο ενήλικας 51 € 58 € 58 € 69 € 66 €

Family Room Promo * 135 € 160 € 160 € 185 € 180 €

Family Suite θέα Πήλιο * 180 € 205 € 200 € 225 € 230 €

Family Suite θέα θάλασσα * 200 € 230 € 230 € 250 € 260 €

 3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν |  *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά

Περιλαμβάνονται: 
Πρωινό σε Αμερικάνικο και Ελληνικό πιστοποιημένο μπουφέ 
| Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ ή μενού (ανάλογα την πληρό-
τητα) | Ελεύθερη πρόσβαση στο γυμναστήριο (μόνο για ενή-
λικες) | Ελεύθερη χρήση Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινό-
χρηστους χώρους | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ | Δημιουργική 
απασχόληση παιδιών | Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
και στην θάλασσα
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The Westin Resort Costa Navarino 5* Πύλος

Εγκατεστημένο κατά μήκος της αμμώδους παραλίας The Dunes Beach και εναρμονισμένο πλήρως με το 
φυσικό τοπίο, το The Westin Resort Costa Navarino σας υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση και ανανέωση. Τα 

445 δωμάτια και σουίτες απολαμβάνουν υπέροχη θέα στο Ιόνιο, στους κήπους, τα γήπεδα γκολφ ή τις πισίνες 
του ξενοδοχείου, ενώ σχεδόν όλα τα δωμάτια του ισογείου διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες.  Το The Westin Resort 
Costa Navarino αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές, με πληθώρα συναρπαστικών 
δραστηριοτήτων: θαλάσσιο πάρκο, παιδική χαρά και ένα σύγχρονο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας με 
εσωτερικά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, μπόουλινγκ, πινγκ-πονγκ, βιντεοπαιχνίδια και κινηματογράφο. Δύο 
ειδικά κέντρα, τα Cocoon για νήπια έως 3 ετών και Sandcastle για παιδιά 4-12 ετών, απασχολούν δημιουργικά 
τους μικρούς φιλοξενούμενους, ενώ γονείς και παιδιά μπορούν επιπλέον να επιλέξουν διαδρομές ποδηλασίας 
και πεζοπορίας στη μεσσηνιακή φύση, θαλάσσια σπορ, ή αθλήματα ρακέτας. Τα δύο signature γήπεδα 
γκολφ 18 οπών, The Dunes Course και The Bay Course, εκτείνονται σε ένα παραθαλάσσιο τοπίο ανάμεσα σε 
ελαιώνες, και αποτελούν το νέο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του γκολφ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 
χαλαρώστε στα lounges και τις πισίνες, απολαύστε πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές από την ελληνική 
και διεθνή κουζίνα και αναζωογονηθείτε στο Anazoe Spa, στις πισίνες θαλασσοθεραπείας ή με μια signature 
ελαιοθεραπεία (oleotherapy®).  

3ο άτομο ενήλικας σε όλα τα δωμάτια εκτός Superior, σε πτυσσόμενο κρεβάτι | 3ο άτομο παιδί έως 12 σε όλα τα δωμάτια σε sofa bed | 4ο άτομο 
παιδί έως 5 σε Superior, σε sofa bed | 4ο άτομο παιδί 6-12 σε Suites, σε sofa bed | Επιπλέον χρέωση 80€ ημερησίως για παιδί που δεν χωράει 

σε sofa bed και θέλει πτυσσόμενο | 5ο άτομο παιδί έως 12 σε suites με επιπλέον χρέωση 80€ σε πτυσσόμενο κρεβάτι ημερησίως | Παιδιά έως 3 
ετών σε babycot | GV: Θέα κήπος // SV: Θέα θάλασσα | Τα Premium δωμάτια βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα | Τα Infinity δωμάτια διαθέ-

τουν ιδιωτική πισίνα | Early Booking: Για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 30/06 για διαμονή 25/08 – 19/10 οι αναγραφόμενες τιμές 
περιλαμβάνουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης και προϋποθέτουν μη επιστρεπτέα προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους. Οι τιμές από 01/07 

προσαυξάνονται από 5 – 20%, ανάλογα την περίοδο διαμονής.

Τιμή κατ' άτομο με πρωινό & 1 δείπνο στο σύνολο της διαμονής

Τύπος Δωματίου
26/05-29/06 

Δευτέρα-Πέμπτη
26/05-29/06 30/06-27/07 28/07-24/08 25/08-14/09

15/09-19/10 
Δευτέρα-Πέμπτη

15/09-19/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες 4 νύχτες 2 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο Deluxe GV 331 € 626 € 785 € 1137 € 637 € 274 € 509 €

Δίκλινο Deluxe SV 377 € 717 € 870 € 1292 € 705 € 310 € 583 €

Δίκλινο Superior GV 382 € 727 € 1015 € 1479 € 821 € 315 € 590 €

Δίκλινο Infinity GV 401 € 766 € 1049 € 1540 € 848 € 330 € 621 €

Δίκλινο Premium Deluxe 419 € 802 € 1073 € 1579 € 869 € 345 € 650 €

Δίκλινο Sup Infinity GV 437 € 838 € 1231 € 1736 € 993 € 358 € 679 €

Δίκλινο Premium Infinity 467 € 899 € 1255 € 1818 € 1012 €  382 € 728 €

Family Suite GV 509 € 984 € 1654 € 2447 € 1332 € 416 € 795 €

Infinity Suite GV 584 € 1136 € 1811 € 2747 € 1458 € 477 € 918 €

3ο άτομο ενήλικας 228 € 429 € 429 € 526 €  352 €  196 € 350 €

3ο, 4o & 5ο άτομο παιδί 4-12 20 € 20 € 20 € 20 €  20 €  20 € 20 €

Μονόκλινο Deluxe GV 620 € 1209 € 1528 € 2232 € 1230 € 505 €  977 €
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Κοντά στην αρχαία Ολυμπία προβάλλει εντυπωσιακό σε 
όλη του την έκταση το Olympian Village στολίζοντας τη 

δυτική ακτή της Πελοποννήσου. Αποτελεί θαλάσσιο θέρετρο, 
χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες αμμουδιές, τόπο λατρείας 
για όσους αναζητούν την περιπέτεια και τη διασκέδαση 
στα θαλάσσια σπορ. Πόλος έλξης για οικογένειες γεμάτες 
ενέργεια και ζωντάνια. Διαθέτει βραβευμένο σπα, μεγάλη 
ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων και γκουρμέ εστιατόρια. 
Προσφέρει πολυτελή καταλύματα με θέα στις εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου ή στο Ιόνιο Πέλαγος. Οι επισκέπτες 
μπορούν να κολυμπήσουν σε μία από τις 2 μεγάλες πισίνες 
του ξενοδοχείου με θαλασσινό νερό ή να επισκεφτούν την 
αμμώδη παραλία με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. 

Aldemar Olympian Village 5*  
Σκαφιδιά

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό, Μεσημεριανό & Βραδινό σε πλούσιο μπουφέ | Στα 
γεύματα (σερβιριζόμενα) Αναψυκτικά, Xυμοί (όχι φρέσκοι), 
Μπύρα, Νερό και τοπικό Κρασί | Παιδικός μπουφές | Καθημερινά 
18:00-24:00 Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος 
καφές, νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (μόνο 
συμπυκνωμένοι),κοκτέιλ καταλόγου, Metaxa, ούζο, ρακί, 
προκαθορισμένα επώνυμα αλκοολούχα ποτά | Για τους 
μικρούς μας φίλους: Απογευματινό πρόγραμμα από την 
ομάδα ψυχαγωγίας | Εκδηλώσεις στο υπαίθριο αμφιθέατρο 
του ξενοδοχείου (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) - Wa-
ter polo – Bελάκια - Γυμναστική, αερόβια γυμναστική, step - 
Γυμναστική στο νερό - Επιτραπέζια παιχνίδια - Παιχνίδια στο 
νερό – Παιχνίδια, Quiz, Bingo - Διαγωνισμοί χορού

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All inclusive

Τύπος δωματίου
22/05-15/06 

& 08/09-12/09
16/06-29/06 

& 25/08-07/09
30/06-27/07

28/07-
24/08

Δίκλινο ΚΚ
θέα κήπος

167 € 203 € 235 € 281 €

3ο άτομο ενήλικας 59 € 71 € 82 € 98 €

4ο άτομο παιδί έως 12 35 € 35 € 35 € 35 €

Μονόκλινο ΚΚ 134 € 164 € 189 € 226 €

Δίκλινο Bungalow
θέα κήπος

175 € 215 € 247 € 299 €

3ο άτομο ενήλικας 62 € 75 € 86 € 104 €

Δίκλινο Bungalow
θέα θάλασσα

195 € 236 € 273 € 313 €

3ο άτομο ενήλικας 68 € 82 € 95 € 109 €

Δίκλινο Bungalow
Sharing pool

219 € 255 € 287 € 365 €

3ο άτομο ενήλικας 76 € 89 € 100 € 127 €

Δίκλινο Bungalow S. pool Sea front 260 € 299 € 329 € 403 €

3ο άτομο ενήλικας 91 € 105 € 115 € 141 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 14 ετών συνολικά |  Σε περίπτωση διαμονής 3 ενηλίκων 
και 1 παιδιού έως 12 η τιμή προσαυξάνεται 40€ ανά διανυκτέρευση | Σε περίπτωση διαμονής 3ου 

παιδιού έως 12 η τιμή προσαυξάνεται 25€ ανά διανυκτέρευση | Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει 
ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες. Για την υπόλοιπη περίοδο 3 νύχτες | EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν 

με κράτηση έως 15/06. Από 16/06 προσαυξάνονται περίπου 15%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All inclusive

Τύπος Δωματίου
22/05-15/06 

& 08/09-12/09
16/06-29/06 

& 25/08-07/09
30/06-27/07 28/07-24/08

Premium Family 1 χώρου (47τ.μ.)
Θέα κήπος

201 € 243 € 294 € 351 €

Family Villa 2 χώρων (43 τ.μ.)
Θέα κήπος

209 € 254 € 325 € 384 €

Family Villa 2 χώρων (47 τ.μ.)
Κεντρικό

Θέα θάλασσα 
240 € 282 € 347 € 399 €

Family Villa 2 χώρων (43 τ.μ.)
Sharing Pool

299 € 349 € 374 € 438 €

Οι τιμές για 3ο άτομο παιδί αφορούν όλους τους τύπους δωματίων | ΚΚ: Κεντρικό κτίριο | Sharing 
pool: μοιραζόμενη πισίνα | Sea Front: μπροστά στη θάλασσα | Με το 2ο παιδί στο δωμάτιο (ΚΚ), ο 

χώρος περιορίζεται αρκετά και χρειάζεται συγκατάθεση γονέα | EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με 
κράτηση έως 15/06. Από 16/06 προσαυξάνονται περίπου 15%
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Alkyon Resort Hotel & Spa 4* Βραχάτι Κορινθίας

Kalogria Beach Hotel 3* Στροφυλιά Αχαϊας

Χτισμένο κοντά στον παραθαλάσσιο οικισμό του Καλού 
Νερού και 7 χλμ. από την υπέροχη Κυπαρισσία, το Μessina 

Resort προσφέρει πρόσβαση σε γραφικά ταβερνάκια, καφετέριες 
και την νυχτερινή ζωή της Κυπαρισσίας. Είναι η τέλεια επιλογή 
για ζευγάρια και οικογένειες, μιας και διαθέτει 64 δωμάτια τριών 
διαφορετικών τύπων και δύο δροσερές πισίνες με μπαρ, μια 
ανάσα από την παραλία.

Messina Resort 4* Καλό Νερό Κυπαρισσίας Sunrise Village Beach Hotel 4* Πεταλίδι

3ο άτομο παιδί έως 12  Δωρεάν  | *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συ-
νολικά |  1 ενήλικας και 1 παιδί έως 12 ετών,  έχουν χρέωση μονόκλινου | Στην περίοδο 
01/08-21/08, για λιγότερες από 5 διανυκτερεύσεις ισχύουν οι τιμές της 1 διανυκτέρευσης

Περιλαμβάνονται: Πρωινό, Γεύμα & Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ 
| Kρασί, μπύρα, αναψυκτικά, τσάι, καφές φίλτρου, χυμοί & παγωτά 
σε απεριόριστη κατανάλωση κατά τη διάρκεια γευμάτων & δείπνων 
| 11:00 - 18:00, μπουφέ με αλμυρά και γλυκά | Τσάι, καφές, χυμοί, 
αναψυκτικά, μπύρα, κρασί, & τοπικά αλκοολούχα ποτά | Δραστηρι-
ότητες aqua Park | Δωρεάν ξαπλώστρες & ομπρέλες σε πισίνα και 
παραλία | Ελληνικές βραδιές | Ντίσκο και λάτιν βραδιά | Γυμναστική 
zumba, χορός και ασκήσεις αεροβικής | Για τους μικρούς μας φίλους: 
Mini Club καθημερινά | Χρήση γηπέδων | Παιδικές χαρές

Περιλαμβάνονται: Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνα και 
παραλία | All Inclusive: Πρωινό, Γεύμα & Δείπνο σε μπουφέ με show 
cooking | Κατά τη διάρκεια των γευμάτων και δείπνων απεριόριστη κα-
τανάλωση σε λευκό και κόκκινο κρασί, τοπική μπύρα και αναψυκτικα 
σε post mix | Στο bar του ξενοδοχείου  απεριόριστη κατανάλωση σε 
ουίσκι, τζιν, ρούμι, βότκα, ούζο και κοκτέιλ ημέρα

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά

Περιλαμβάνονται: Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ ή και με-
σημεριανό αναλόγως επιλογής σας | Απεριόριστη κατανάλωση εντός 
των γευμάτων σε κρασί λευκό & κόκκινο, εγχώρια μπύρα, αναψυκτικά 
και νερό | Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου | Για τους διαμένοντες σε 
Junior Suite χρήση σάουνας, χαμάμ και τζακούζι

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All inclusive

Τύπος Δωματίου
01/06-10/06
&11/09-20/09

01/07-15/07
&01/09-10/09

16/07-31/07
&18/08-31/08

01/08-07/08 08/08-27/08

Ελάχιστη 
διαμονή

3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο 140 € 152 € 170 € 193 € 211 €

3ο άτομο 
ενήλικας 

23 € 23 € 35 € 35 € 35 €

4ο άτομο
παιδί έως 12

27 € 27 € 41 € 41 € 41 €

Family room 2 
χώρων*

188 € 206 € 236 € 259 € 282 €

Μονόκλινο 117 € 129 € 135 € 147 € 159 €

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή + ποτά

Τύπος Δωματίου
31/05-30/06 

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

& 22/08-31/08
01/08-21/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες

Δίκλινο Standard 140 € 156 € 170 €

3ο άτομο ενήλικας 49 € 55 € 59 €

Δίκλινο Executive 160 € 186 € 200 €

3ο άτομο ενήλικας 56 € 65 € 70 €

Junior Suite 210 € 246 € 260 €

3ο άτομο ενήλικας 73 € 86 € 91 €

4ο άτομο παιδί έως 3 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 4-12 52 € 61 € 65 €

Διαμέρισμα / Μεζονέτα * 220 € 292 € 320 €

Μονόκλινο Standard 100 € 118 € 130 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου
01/06-05/07 

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

& 28/08-07/09
27/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 100 € 119 € 149 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 36 € 45 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 25 € 30 € 37 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 106 € 125 € 155 €

3ο άτομο ενήλικας 32 € 38 € 47 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 26 € 31 € 39 €

Για δωμάτιο με θέα θάλασσα επιβάρυνση 25€ το δωμάτιο ημερησίως | 
Ζητήστε μας τιμές με Πρωινό

Τιμές ανά δωμάτιο για 7 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 26/05-30/06
01/07-21/07 

& 01/09-15/09
22/07-31/08

Ελάχιστη διαμονή 7 νύχτες 7 νύχτες 7 νύχτες

Δίκλινο Studio 795 € 845 € 1345 €

Family 2 χώρων 950 € 1350 € 1580 €

Μεζονέτα 950 € 1350 € 1580 €

3ο άτομο ενήλικας 295 € 295 € 295 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12* 295 € 295 € 295 €
  

Alkyon Resort Hotel & Spa 4* Βραχάτι Κορινθίας
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Το Barcelo Hydra Beach είναι χτισμένο 
ανάμεσα σε φοίνικες, ακριβώς επάνω 

στην παραλία της περιοχής Θερμησία και 
διαθέτει κέντρο σπα. Όλα τα δωμάτια και τα 
μπανγκαλόου είναι μοντέρνα διακοσμημένα 
και ανοίγουν σε επιπλωμένο μπαλκόνι ή 
βεράντα με θέα στον κήπο ή στο βουνό. Το 
σπα του Hydra Beach έχει έκταση 1.600 τμ. 
και αποτελείται από εσωτερική πισίνα με 
καταρράκτη και υδρομασάζ, τούρκικο λουτρό 
και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. 
Παρέχονται μασάζ και περιποιήσεις σώματος, 
ενώ υπάρχει και ένα σαλόνι ομορφιάς. 
Προσφέρονται επίσης γήπεδο τένις, μίνι 
γήπεδο ποδοσφαίρου και παιδικό κλαμπ. Το 
Wi-Fi είναι δωρεάν σε όλους τους χώρους.

Barcelo Hydra Beach 5* 
Πλέπη Αργολίδας

3ο άτομο παιδί έως 11 Δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 11 ετών συνολικά | Επιβάρυνση για 
δωμάτιο με πλαϊνή θέα θάλασσα: 8€ το άτομο ημερησίως | EARLY BOOKING:Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 30/06 

και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.  Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Ζητήστε μας να διαμορφώσουμε το καλύτερο δυνατό πακέτο για εσάς! 
Στην AKS Hotels η αναψυχή και η άνεση των επισκεπτών μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο όλων 
μας. Τα AKS Hinitsa Bay και AKS Porto Heli, δύο ξενοδοχεία 4 αστέρων στο Πόρτο Χέλι περιμένουν 
να σας καλωσορίσουν σε μια αληθινή εμπειρία διακοπών με απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία.

AKS PORTO HELI

AKS HINITSA BAY

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου
01/06-09/06 

& 26/09-08/10
14/06-07/07 

& 01/09-11/09
08/07-28/07 29/07-31/08 12/09-25/09

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 2 νύχτες 5 νύχτες 1 νύχτα

Δίκλινο Superior GV 126 € 173 € 205 € 216 € 157 €

Μονόκλινο Superior GV 101 € 125 € 141 € 146 € 117 €

Δίκλινο Deluxe GV 139 € 187 € 218 € 229 € 171 €

3ο άτομο ενήλικας 48 € 65 € 76 € 80 € 60 €

4o άτομο παιδί έως 11 35 € 46 € 54 € 57 € 42 €

Δίκλινο Bungalow Sup GV 146 € 193 € 229 € 241 € 176 €

3ο άτομο παιδί έως 2 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Bungalow Sup GV 117 € 141 € 159 € 165 € 132 €

Δίκλινο Deluxe Beach Front 205 € 252 € 284 € 299 € 236 €

3ο άτομο ενήλικας 71 € 88 € 99 € 104 € 82 €

4o άτομο παιδί έως 11 51 € 63 € 71 € 74 € 59 €

Family Bungalow GV * 211 € 270 € 315 € 328 € 233 €
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Περιλαμβάνονται
Πρωινό σε μπουφέ Αμερικανικού τύ-
που | Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ | 
Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες 
στην πισίνα και την παραλία | Δωρεάν 
χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας 
του γυμναστηρίου | Δωρεάν πετσέτες 
θαλάσσης | Δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτια 
και τους κοινόχρηστους χώρους | Δω-
ρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

Για κρατήσεις 5 διανυκτερεύσεων και άνω, επιπλέον έκπτωση 5% στην συνολική τιμή.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου  20/05-09/06
10/06-13/06 

& 21/09-30/10
14/06-30/06 

& 12/09-20/09
01/07-14/07 

& 26/08-11/09
15/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Standard θέα βουνό 85 € 109 € 151 € 175 € 198 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 38 € 53 € 61 € 69 €

4ο άτομο παιδί 2-12 21 € 27 € 38 € 44 € 50 €

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 97 € 120 € 163 € 186 € 210 €

3ο άτομο ενήλικας 34 € 42 € 57 € 65 € 74 €

4ο άτομο παιδί 2-12 24 € 30 € 41 € 47 € 53 €

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 109 € 132 € 175 € 198 € 222 €

3ο άτομο ενήλικας 38 € 46 € 61 € 69 € 78 €

4ο άτομο παιδί 2-12 27 € 33 € 44 € 50 € 55 €

Μεζονέτα 120 € 144 € 186 € 210 € 234 €

3ο άτομο ενήλικας 42 € 50 € 65 € 74 € 82 €

4ο άτομο ενήλικας 42 € 50 € 65 € 74 € 82 €

4ο άτομο παιδί 2-12 30 € 36 € 47 € 53 € 58 €

Μονόκλινο Standard θέα βουνό 72 € 92 € 129 € 149 € 169 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανα διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/07-04/08

& 21/08-03/09 
Κυρ-Πέμπτη

01/07-04/08 
& 21/08-03/09 

Παρασκευή

01/07-04/08 
& 21/08-03/09 

Σάββατο
05/08-20/08

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα 5 νύχτες

Δίκλινο ΚΚ θέα κήπος 176 € 194 € 212 € 226 €

Δίκλινο ΚΚ θέα πισίνα 181 € 199 € 217 € 230 €

Δίκλινο ΚΚ πλαϊνή θέα θάλασσα 185 € 203 € 221 € 235 €

3ο άτομο ενήλικας 75 € 75 € 75 € 75 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 43 € 43 € 45 € 50 €

Μονόκλινο ΚΚ θέα κήπος 133 € 151 € 178 € 192 €

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν σε όλους τους τύπους δωματίων | Επιβάρυνση για All Inclusive: 20€ ο ενήλικας & 10€ τα 
παιδιά έως 12 ετών, ημερησίως

Mitsis Galini Wellness Spa 
& Resort 5* 

Καμένα Βούρλα

Ένα καταφύγιο ευδαιμονίας και 
ευεξίας στα Καμένα Βούρλα, τον 

κατεξοχήν τόπο ίασης και χαλάρωσης, 
γνωστό για τα θεραπευτικά λουτρά, 
το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια, 
χτισμένα με βάση την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, πλήρως εναρμονισμένα 
με το φυσικό περιβάλλον. Στο Galini 
Wellness Spa & Resort λειτουργούν 
το εστιατόριο «Magnolia» με πλούσιο 
μπουφέ Μεσογειακών γεύσεων, 
το μπαρ «Iason», μπαρ πισίνας και 
παραλίας, πισίνα γλυκού νερού, 
πισίνα ιαματικού νερού, παιδική 
πισίνα, αίθουσα για χαρτιά, αίθουσα 
τηλεόρασης, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, 
καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές. 

Amaronda Resort & Spa Eretria 4* 
Ερέτρια

Το παραθαλάσσιο, ξενοδοχείο βρίσκεται στην 
ομορφότερη τοποθεσία της Ερέτριας, με θέα 

στον υπέροχο, αμμώδη κόλπο του Μαλακώντα. 
Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην 
ιδιωτική παραλία ή στην πισίνα, απολαμβάνοντας 
την ιδιαίτερη αύρα του πανέμορφου φυσικού 
περιβάλλοντος και την ζεστή φιλοξενία. Είτε 
αναζητάτε τον ιδανικό τόπο για τις οικογενειακές 
σας διακοπές κοντά στην Αθήνα, είτε να ζήσετε μία 
αξέχαστη εμπειρία διακοπών με φίλους ή με τον 
σύντροφό σας, το πανέμορφο αυτό παραθαλάσσιο 
“καταφύγιο” έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει 
μία αξέχαστη διαμονή. 
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Λίγη μόλις ώρα από την Αθήνα, στο καταπράσινο περιβάλλον 
της Βόρειας Εύβοιας, στο Πευκί, με θέα την θάλασσα, σε ένα 

χώρο 5 στρεμμάτων ειδικά διαμορφωμένο για να καλύψει ακόμα 
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη δημιουργήσαμε το Altamar Ho-
tel 3* Sup. Ελάτε να περάσετε στιγμές ηρεμίας δίπλα στη πισίνα 
και να χαλαρώσετε στο Altamar Pool Bar. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κάθε άνεση που χρειάζεστε για να περάσετε τις διακοπές που σας 
αξίζουν.

Επιβάρυνση ημιδιατροφής ημερησίως σε μενού 3 πιάτων: 6€ τα παιδιά έως 6 ετών και 
12€ τα παιδιά άνω των 6 και οι ενήλικες | Περιλαμβάνονται: Πρωινό σε πλούσιο μπου-

φέ,Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα

Το Stefania Hotel 3* απέχει μόλις 600μ. από το λιμάνι της 
Αμαρύνθου. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 

χώρους και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για τους επισκέπτες 
του. Διαθέτει επίσης εξωτερική πισίνα και όλα τα δωμάτια του 
ξενοδοχείου έχουν θέα στη θάλασσα. Οι επισκέπτες μας μπορούν 
να απολαύσουν τα γεύματά τους στην τραπεζαρία και τα ποτά τους 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μπαρ. Όλα τα δωμάτια 
είναι εξοπλισμένα με καλωδιακή τηλεόραση. Οι επισκέπτες 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις 
τένις, μπάσκετ και πινγκ πονγκ σε καθημερινή βάση.

Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 18/06

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 01/06-07/07 08/07-08/09 09/09-30/10

Έλάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 2 νύχτες

Δίκλινο 58 € 76 € 52 €

3ο άτομο ενήλικας 6 € 6 € 6 €

3ο άτομο παιδί έως 12 6 € 6 € 6 €

Family 1 χώρου 70 € 89 € 64 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πλήρη διατροφή

Τύπος Δωματίου
13/06-08/07 

& 04/09-17/09
09/07-22/07 

& 21/08-03/09
23/07-20/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο θέα θάλασσα 87 € 97 € 109 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 35 € 35 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 20 € 25 € 25 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 77 € 87 € 99 €

Altamar Hotel 3* Πευκί, Έυβοια

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό, Γεύμα και Δείπνο καθημερινά σε πλούσιο παραδοσιακό 
μπουφέ | Αναψυκτικό ή κρασί κατά την διάρκεια των γευμάτων | Ξα-
πλώστρες και ομπρέλα στην παραλία του ξενοδοχείου | Δωρεάν χρή-
ση γυμναστηρίου(κατόπιν ραντεβού) | Δωρεάν χρήση γηπέδων μπά-
σκετ και τένις | Δωρεάν χρήση τραπεζιών πινγκ-πονγκ και Γαλλικού 
μπιλιάρδου | Παιδική απασχόληση (10.30-13.00 & 17.30-20.00) για 
την περίοδο 1/7-31/8 | Για τους μικρούς μας φίλους , δημιουργήσαμε 
μία μοναδική πίστα survivor με σκοπό να κάνουμε όσο πιο ενδιαφέ-
ρουσα γίνεται την διαμονή τους. Η πίστα θα είναι διαθέσιμη για την 
περίοδο 02/07-04/09

Stefania Hotel 3* Αμάρυνθος
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Με το 2ο παιδί στο δωμάτιο περιορίζεται αρκετά ο χώρος και ζητείται η συγκατάθεση του 
γονέα | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα (στην παραλία υπάρχει χρέωση) | 

Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ | Δωρεάν υπαίθριος χώρος στάθμευσης | Οι τιμές 
ισχύουν με κράτηση έως 06/06. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Στις νότιες ακτές της κατάφυτης Παλικής, πάνω στην φημισμένη 
παραλία Ξι, με την κόκκινη άμμο και τα πεντακάθαρα βραβευμένα 

νερά, σας περιμένει το Cephalonia Palace 4*, για να σας χαρίσει 
αξέχαστες στιγμές γαλήνης και ξεγνοιασιάς. Απαράμιλλη φυσική 
ομορφιά, ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και αυθεντική ελληνική 
φιλοξενία, συνθέτουν το τρίπτυχο της επιτυχίας του.Διαθέτει 193 κομψά 
δωμάτια με απαλά γήινα χρώματα, όλα εξοπλισμένα με αυτόνομο 
κλιματισμό, επίπεδη τηλεόραση, mini ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
safe, δωρεάν Wifi, μπαλκόνι ή βεράντα με θέα την πισίνα ή τους 
κήπους. Μέρος των δωματίων είναι οικογενειακά με κουκέτα για τα 
παιδιά που για λόγους ασφαλείας βρίσκονται στο ισόγειο, καθώς και 
δύο μεζονέτες με ιδιωτική πισίνα.

Cephalonia Palace 4* 
Παραλία Ξι, Κεφαλονιά

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές Αll Inclusive

Τύπος Δωματίου 15/06-10/07 11/07-20/08 21/08-10/09

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο 149€ 177€ 159€

3ο άτομο ενήλικας 55€ 70€ 60€

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 38€ 48€ 44€

Ionian Blue 5*  Λευκάδα

Το Ionian Blue είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται 
σε ένα σημείο μεγάλης φυσικής ομορφιάς, στην ανατολική 

ακτή του νησιού της Λευκάδας. Το ξενοδοχείο έχει χτιστεί σε μια 
φυσική κατωφέρεια, ενώ τα δωμάτια του “κατηφορίζουν” πάνω στη 
λοφοπλαγιά σταματώντας μόνο μπροστά στα γαλάζια νερά του Ιονίου 
πελάγους. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE ξεπερνούν τις 
προσδοκίες σας. Οτιδήποτε βλέπετε και αγγίζετε, έχει σχεδιαστεί και 
τοποθετηθεί ειδικά για την καλύτερη άνεση και απόλαυσή σας, με στυλ 
και αισθητική που συμβαδίζει με το δικό σας lifestyle.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή 

Τύπος Δωματίου 27/05-30/06 & 
12/09-30/09

01/07-28/07 
& 28/08-11/09 29/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες

Μονόκλινο superior SV 105€ 143€ 242€

Δίκλινο superior SV 154€ 176€ 242€

3ο άτομο ενήλικας 54€ 62€ 85€

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Junior suite SV with pool 275€ 330€ 418€

3ο άτομο ενήλικας 96€ 116€ 146€

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
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Επιβάρυνση ημιδιατροφής (σε μενού 3 πιάτων έως και 09/07 και από 26/08 ή σε μπουφέ 
10/07-25/08 15€ οι ενήλικες και 10€ τα παιδιά έως 12 ετών | Επιβάρυνση πλήρους δια-

τροφής (σε μενού 3 πιάτων έως και 09/07 και από 26/08 ή σε μπουφέ 10/07-25/08 25€ οι 
ενήλικες και 15€ τα παιδιά έως 12 ετών | Early Booking: Με κράτηση έως 15/06 κερδίζετε 

επί των τιμών έκπτωση 5% | Προσφορά Long Stay! Από 5 διανυκτερεύσεις και πάνω 
κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 5% (η έκπτωση συνδυάζεται με το Early Booking αλλά 

δεν ισχύει κατά την υψηλή περίοδο)

Χτισμένο στις αμμουδιές του Ομήρου, το Erytha Hotel & Re-
sort αποτελείται από 6 κτιριακά συμπλέγματα σε μια έκταση 15 

στρεμμάτων τα οποία πλαισιώνουν καταπράσινοι κήποι και γραφικά 
σοκάκια. Η αρχιτεκτονική του προδίδει τις τοπικές επιρροές και προσθέτει 
στο ξενοδοχείο αιγαιοπελαγίτικη αίγλη. Η διακόσμηση τόσο των 
εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χώρων είναι ιδιαίτερα προσεγμένη 
και η αίσθηση που πλανάται είναι αυτή της θαλασσινής αύρας. Όλα 
τα δωμάτια περιβάλλονται από καταπράσινους κήπους και διαθέτουν 
επιπλωμένα μπαλκόνια ή βεράντες με πανοραμική θέα προς το Αιγαίο 
που κόβει την ανάσα.

Το ξενοδοχείο Golden Sand είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην 
αμμουδερή παραλία του Καρφά, 7 χιλιόμετρα από το κέντρο της 

πόλης της Χίου και 4 χλμ. από το αεροδρόμιο. Χτισμένο σε 12 στρέμματα 
ιδιωτικής παραλιακής περιοχής, αντιπροσωπεύει το σύγχρονο πνεύμα 
στην αρχιτεκτονική, συνδυασμένο με τη ζεστασιά του περιβάλλοντος. 
Το ξενοδοχείο Golden Sand από τη λειτουργία του δημιούργησε νέα 
πρότυπα πολυτέλειας, άνεσης και εξυπηρέτησης στον ξενοδοχειακό 
τομέα της Χίου και παραμένει πρωτοπόρο μέχρι σήμερα.

Στις 6 πληρωτέες νύχτες, μία ακόμη δώρο (6+1=7) | Επιβάρυνση ημιδιατροφής ημερησίως: 
Παιδιά έως 5 ετών δωρεάν // Παιδιά 6-12 ετών 9€ // Ενήλικες 13€

Erytha Hotel & Resort 4* Χίος

Golden Sand 4* Χίος

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου
01/06-30/06 

& 12/09-25/09
01/07-14/07 

& 29/08-11/09
15/07-28/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Classic θέα θάλασσα 86 € 109 € 127 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 23 € 23 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 23 € 23 €

Δίκλινο Cozy μπροστά στη θάλασσα 98 € 121 € 138 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 23 € 23 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 23 € 23 €

Δίκλινο Deluxe μπροστά στη θάλασσα 115 € 144 € 167 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 23 € 23 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 23 € 23 €

Μονόκλινο Classic θέα θάλασσα 81 € 98 € 115 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό 

Τύπος Δωματίου 
10/06-08/07 

& 05/09-30/09
22/07-21/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 79 € 90 € 104 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 19 € 21 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 19 € 21 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 83 € 99 € 112 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 19 € 21 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 19 € 21 €

Μονόκλινο 68 € 83 € 99 €
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

 Τύπος Δωματίου
16/05-10/06 

& 26/09-10/10
11/06-14/07 

& 31/08-25/09
15/07-30/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο PV ή GV 156 € 189 € 224 €

3ο άτομο ενήλικας  55 € 66 € 78 €

Δίκλινο SSV 166 € 198 € 233 €

3ο άτομο ενήλικας 58 € 69 € 82 €

Δίκλινο SV 177 € 209 € 245 €

3ο άτομο ενήλικας 62 € 73 € 86 €

Μεζονέτα PV ή GV 250 € 293 € 337 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 58 € 58 € 58 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Διαμέρισμα PV 294 € 338 € 384 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 58 € 58 € 58 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
  
3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Ημερήσια επιβάρυνση All Inclusive: 24€ ο κάθε ενήλικας 

& 12€ το κάθε παιδί έως 12 ετών | PV: Θέα πισίνα // GV: Θέα κήπος // SSV: Πλαϊνή θέα 
θάλασσα // SV: Θέα θάλασσα

Το Porto Platanias βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και 
εκπληκτική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο νησί των Αγίων 

Θεοδώρων. Eίναι χτισμένο σε μια πανέμορφη έκταση 30 στρεμμάτων 
δίπλα στη θάλασσα. Διαθέτει κέντρο ευεξίας και άσκησης που 
περιλαμβάνει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο, 
υδρομασάζ και θεραπευτικά μασάζ. 

Porto Platanias Beach Resort & Spa 5* Χανιά

Hydramis Palace 4* sup Χανιά

Το Hydramis Palace 4* sup βρίσκεται ανάμεσα στο Ρέθυμνο και τα 
Χανιά, σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Γεωργιούπολης. Θα 

απολαύσετε διαμονή και φαγητό σε ένα ξενοδοχείο εξοπλισμένο με 
όλες τις ανέσεις που ικανοποιούν ζευγάρια και οικογένειες. Καθένα από 
τα 213 δωμάτια και σουίτες του ξενοδοχείου επιδεικνύει έναν σχεδιασμό 
που εστιάζει στον χώρο, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Πολλές 
ανέσεις στο δωμάτιο - όπως δωρεάν προϊόντα περιποίησης, δωρεάν 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα 
ασφαλείας, τηλέφωνο, γραφείο και έπιπλα μπαλκονιού - ενισχύουν 
περαιτέρω την οικεία αίσθηση της φιλοξενίας. 

Περιλαμβάνονται: 
Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους | 
Δωρεάν άνετο υπαίθριο πάρκινγκ | Πλούσιο πρόγραμμα all inclusive  
σε πλούσιους μπουφέδες | Απεριόριστη κατανάλωση κατά τα 
γεύματα και δείπνα σε αναψυκτικά μπύρα και κρασί | Απεριόριστη 
κατανάλωση στο μπαρ του ξενοδοχείου σε αναψυκτικά μπύρα  κρασί 
μη αλκοολούχα ποτά, βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα, ουίσκι, μπράντι, 
ούζο, λικέρ, χυμοί, τσάι, καφέδες, σάντουιτς και σνακ | Δωρεάν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες στη πισίνα του ξενοδοχείου.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου
15/05-30/06

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

& 24/08-05/09
23/07-23/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 139 € 163 € 188 €

3ο άτομο ενήλικας 52 € 61 € 71 €

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 150 € 174 € 200 €

3ο άτομο ενήλικας 56 € 65 € 75 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 158 € 183 € 211 €

3ο άτομο ενήλικας 59 € 68 € 79 €

Δίκλινο μπροστά στη θάλασσα 167 € 196 € 224 €

3ο άτομο ενήλικας 63 € 73 € 84 €

Μεζονέτα 176 € 213 € 253 €

3ο άτομο ενήλικας 66 € 80 € 95 €

4ο άτομο ενήλικας 66 € 80 € 95 €

3ο άτομο παιδί έως 12 44 € 53 € 63 €

Family 2 χώρων 185 € 224 € 266 €

3ο άτομο ενήλικας 69 € 84 € 100 €

4ο άτομο ενήλικας 69 € 84 € 100 €

3ο άτομο παιδί έως 12 46 € 56 € 67 €

5ο άτομο παιδί έως 12 55 € 67 € 80 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | 4ο άτομο παιδί έως 12  Δωρεάν σε Family & μεζονέτα 
| Με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 10%
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Το Heliotrope Boutique Resort Hotel είναι ξενοδοχειακό συγκρότημα 
4 αστέρων και ιδιαίτερης, σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο γραφικό 

παραθαλάσσιο προάστιο της Μυτιλήνης, τη Βαρειά , μόνο 3 χιλιόμετρα 
από το κέντρο της πόλης. Τα 62 δωμάτιά του παρέχουν ανέσεις που 
υπόσχονται την πιο ευχάριστη διαμονή, ενώ στις εγκαταστάσεις του, 
που περιλαμβάνουν εστιατόριο και άρτια εξοπλισμένους συνεδριακούς 
χώρους, καθώς και στο χώρο της πισίνας, μπορούν άψογα να 
φιλοξενηθούν επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις υψηλών 
απαιτήσεων. Το Heliotrope Hotel με μοντέρνα δωμάτια και σουίτες, 
επαναπροσδιορίζει την έννοια της άνετης και ευχάριστης διαμονής. 
Η εξαιρετική του θέση δίπλα στο γραφικό λιμάνακι της Βαρειάς και η 
μαγευτική θέα στη θάλασσα προσδίδουν μοναδική αξία στη διαμονή.

Heliotrope Boutique Resort Hotel 4* Λέσβος

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου
10/06-17/07 

& 01/09-11/09
18/07-31/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 4 νύχτες

Δικλινο Basic 89 € 109 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 33 €

Δικλινο Classic 114 € 149 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 33 €

Family Bungalow 2 χώρων  218 € 287 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 30 € 33 € 

Δίκλινο Superior 178 € 228 €

3ο άτομο ενήλικας 33 €  33 € 

Δίκλινο Jacuzzi 228 €  267 €

3ο άτομο ενήλικας 33 €  33 €

Suite με πισίνα 297 347 €

3ο άτομο ενήλικας 33 €  33 € 

 Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου
01/06-20/07 

& 25/08-30/09
21/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο 89 € 95 €

3ο άτομο ενήλικας 22 € 22 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 2 Δωρεάν Δωρεάν

3ο & 4ο άτομο παιδί 3 - 12 11 € 11 €

Μονόκλινο 81 € 83 €
 

3ο άτομο παιδί έως 12  Δωρεάν | Δυνατότητα για μεσημεριανό και βραδινό a la carte με 
χρέωση καταλόγου

Το Alonissos Beach 4* βρίσκεται σε μία ιδιωτική παραλία στη Χρυσή 
Μηλιά και περιβάλλεται από το καταπράσινο τοπίο. Προσφέρει 

κομψά καταλύματα, εξωτερική πισίνα και γήπεδα τένις. Οι επιλογές 
φαγητού περιλαμβάνουν ένα εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, μπαρ 
δίπλα στην πισίνα και σνακ μπαρ. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν 
μπαλκόνι, ενώ ορισμένα έχουν θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Διαθέτουν 
κλιματισμό, επίπλωση σε ανοιχτόχρωμο ξύλο, δορυφορική τηλεόραση, 
μίνι ψυγείο και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Κάποια περιλαμβάνουν 
επίσης ιδιωτική πισίνα ή υπαίθριο υδρομασάζ.

Alonissos Beach 4* Αλόνησσος
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
01/06-30/06 

& 10/09-30/09
01/07-22/07 

& 28/08-09/09
23/07-28/08

Ελάχιστη διαμονή 4 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο Deluxe 140 € 187 € 211 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 €

Family Room 175 € 222 € 246 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 13 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Deluxe Family Room 199 € 257 € 281 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 13 Δωρεάν   Δωρεάν Δωρεάν 

Junior Suite  211 €  269 €  293 €

3ο άτομο ενήλικας  25 € 25 €  25 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 13 Δωρεάν   Δωρεάν    Δωρεάν 

Apartment 234 €  328 374 

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25   25

3ο, 4ο &  5o άτομο 
παιδί έως 13

Δωρεάν   Δωρεάν   Δωρεάν  

Luxury Apartment 243 € 445 € 491 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 13 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί έως 13 Δωρεάν | Εξτρά κόστος για πλήρη διατροφή: Δωρεάν για παιδιά 
έως 4,99 ετών, 10€ για παιδιά 5-11,99 ετών και 15€ ανά ενήλικα

Το ξενοδοχείο Lagomandra Beach & Suites βρίσκεται στο 
Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και υπόσχεται στιγμές άνεσης, 

χαλάρωσης και πολυτέλειας. Όλα τα δωμάτια έχουν ανακαινισθεί 
και έχουν μοντέρνα διακόσμηση και προσεγμένες λεπτομέρειες,. 
Ο χώρος της πισίνας, διαθέτει ξαπλώστρες και ομπρέλες με 
δωρεάν διάθεση για τους επισκέπτες, για να απολαμβάνουν το 
μπάνιο τους στην πισίνα με ηρεμία και άνεση καθώς και Pool 
Bar . Για μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις μπορείτε να 
επισκεφθείτε τα εστιατόρια του ξενοδοχείου!

Lagomandra Beach & Suites 4* Χαλκιδική

Mythic Summer Hotel 4* Παραλία Κατερίνης

Το Mythic Summer Hotel 4* βρίσκεται σε μία καταπράσινη έκταση 
12 στρεμμάτων. Πλαισιώνεται από πλούσια βλάστηση (αυτοφυή 

φυτά – τριανταφυλλιές – φοίνικες κ.α.). Το αρχιτεκτονικό μοντέρνο – 
κλασικό σχέδιο του ξενοδοχείου μας αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα 
των ιδιοκτητών του οι οποίοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες τους 
προσφέροντας τους μυθικές ανέσεις, υπηρεσίες, γεύσεις με χαρακτήρα 
ελληνικό.

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Περιλαμβάνονται: Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπου-
φέ | Δωρεάν Wi-fi | Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στη πισίνα του ξενοδοχείου

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
21/05-10/06

& 17/09-30/09
11/06-08/07

& 28/08-16/09
09/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Superior θέα κήπος 95 € 111 € 138 €

3ο άτομο ενήλικας 28 € 28 € 28 €

Δίκλινο Superior θέα βουνό 106 € 127 € 149 €

3ο άτομο ενήλικας 28 € 28 € 28 €

Suite private pool θέα κήπος 147 € 167 € 190 €

3ο άτομο ενήλικας 28 € 28 € 28 €

Suite private pool θέα βουνό 160 € 179 € 203 €

3ο άτομο ενήλικας 28 € 28 € 28 €

Family Suite 2 χώρων θέα κήπος 181 € 201 € 221 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 23 € 23 € 23 €

5ο άτομο παιδί έως 12 23 € 23 € 23 €

Μονόκλινο Superior θέα κήπος 76 € 89 € 110 €

Μονόκλινο Superior θέα βουνό 85 € 101 € 119 €
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Στην πανέμορφη Πάρο, στον Λογαρά βρίσκεται το Klironomos 
Apartments Logaras. Αποτελείται από δίκλινα και τρίκλινα 

δωμάτια εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις για να σας χαρίσουν 
μια ευχάριστη διαμονή. Οι οικογένειες τεσσάρων ή πέντε ατόμων 
μπορούν να εξυπηρετηθούν στα διαμερίσματα 2 χώρων. Όλα τα 
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κουζίνα όπου μπορείτε να ετοιμάστε 
τα γεύματά σας. Η πανέμορφη, ομώνυμη παραλία του Λογαρά, 
βραβευμένη με γαλάζια σημαία, βρίσκεται μόλις στα 100 μέτρα από 
το κατάλυμα έτοιμη να σας υποδεχτεί με τα όμορφα café της και 
τα παραδοσιακά της εστιατόρια. Για να μετακινηθείτε στην Νάουσα 
θα χρειαστείτε μόλις 20 λεπτά ενώ για το λιμάνι της Παροικιάς 25 
λεπτά.

*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο ανεξαρτήτως ηλικίας | **Οι τιμές αφοορόυν 5 άτομα 
στο σύνολο ανεξαρτήτως ηλικίας | Προσφορά: Από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω κερδίζετε 

έκπτωση επί των αναγραφόμενων τιμών 10% | Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 30/06 και για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Το Arkoulis Hotel 3* βρίσκεται στην υπέροχη ύπαιθρο της Νάουσας 
και παρέχει άνετη διαμονή με μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, 

όπως ανοιχτή εξωτερική πισίνα, δωρεάν ασύρματο ίντερνετ στους 
κοινόχρηστους χώρους και υπάλληλο υποδοχής. Διαθέτει διαμονή 3 
αστέρων και κλιματιζόμενα δωμάτια. Όλα τα δωμάτια στο ξενοδοχείο 
διαθέτουν τηλέφωνο, πιστολάκι μαλλιών και ψυγείο.Οι επισκέπτες 
του Arkoulis Hotel Πάρος μπορούν να χαλαρώσουν στο μπαρ, την 
ιδανική επιλογή για ένα γέυμα. Για όσους θέλουν να γευματίσουν έξω 
κατά τη διαμονή τους στο Arkoulis Hotel Πάρος, υπάρχουν διάφορα 
εστιατόρια σε κοντινή απόσταση.

Επιβάρυνση ημιδιατροφής ημερησίως: 14€ το άτομο | Προσφορές: Για άμεση εξόφληση 
με την κράτηση και χωρίς δικαίωμα ακύρωσης:  20% έκπτωση επί των τιμών για διαμονή 
στην χαμηλή περίοδο | 15% έκπτωση επί των τιμών για διαμονή στην μεσαία περίοδο | 

10% έκπτωση επί των τιμών για διαμονή στην υψηλή περίοδο (Για να ισχύσει η προσφο-
ρά πρέπει η διαμονή να είναι τουλάχιστον 8 ημέρες μετά την κράτηση)

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση μόνο διαμονή

Τύπος Δωματίου 
23/05-30/06 

& 25/09-29/10
01/07-14/07 

& 11/09-24/09
15/07-28/07 

& 28/08-10/09
29/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο 47 € 59 € 82 € 94 €

3ο άτομο ενήλικας 18 € 23 € 29 € 35 €

3ο άτομο παιδί έως 12 6 € 12 € 18 € 18 €

Διαμέρισμα 2 χώρων* 82 € 105 € 140 € 152 €

Διαμέρισμα 2 χώρων** 99 € 129 € 164 € 176 €

Μονόκλινο 41 € 53 € 74 € 82 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 
15/05-30/06 

& 19/09-31/10
01/07-19/07 

& 28/08-18/09
20/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες

Δίκλινο Classic 70 € 92 € 131 €

Δίκλινο Superior 89 € 122 € 154 €

3ο άτομο 29 € 36 € 48 €

4ο άτομο 20 € 24 € 30 €

Junior Suite 150 € 196 € 243 €

Maisonette 173 € 229 € 295 €

Μονόκλινο Classic 65 € 87 € 126 €
 

Hotel Arkoulis 3* Νάουσσα, Πάρος

Klironomos Apartments Logaras 3* Πάρος
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Το Hotel Porto Perissa βρίσκεται στην Περίσσα σε απόσταση μόλις 
50μ. από την περίφημη παραλία με τη μαύρη άμμο και διαθέτει 

κλιματιζόμενα δωμάτια, ορισμένα με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Διαθέτει 
πισίνα, υδρομασάζ και παιδική πισίνα. Τα δωμάτια του Porto Perissa είναι 
παραδοσιακά διακοσμημένα. Περιλαμβάνουν τηλεόραση, CD player, 
στεγνωτήρα μαλλιών και θυρίδα ασφαλείας και όλα έχουν μπαλκόνι ή 
βεράντα. Ορισμένες μονάδες βρίσκονται στο ημιυπόγειο. Οι επισκέπτες 
μπορούν να ξεκινήσουν την ημέρα τους με ευρωπαϊκό πρωινό που 
σερβίρεται στην τραπεζαρία. Αργότερα, μπορούν να απολαύσουν ένα 
δροσιστικό ποτό από το κοκτέιλ μπαρ του καταλύματος.

  *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά

*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά με κουκέτα για τα παιδιά 
| **Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά σε 2 μονά κρεβάτια 
για τα παιδιά | *** Οι τιμές αφορύν 4 άτομα στο σύνολο ανεξαρτήτως ηλικίας   Οι τιμές 

ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 25/06. Έπειτα θα προσαυξηθούν 5-10%

Porto Perissa 3* Περίσσα, Σαντορίνη

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου
29/06-18/07 

& 02/09-15/09
19/07-23/07 

& 25/08-01/09
24/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες

Δίκλινο 65 € 85 € 125 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 35 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Family 1 χώρου * 95 € 100 € 135 €

Family 1 χώρου ** 110 € 125 € 155 €

Family 1 χώρου *** 150 € 175 € 215 €

Μονόκλινο 65 € 85 € 120 €
  

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 01/06-30/06 01/07-15/09 16/09-30/09

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 2 νύχτες

Δίκλινο 63 € 91 € 57 €

3ο άτομο ενήλικας 11 € 9 € 9 €

Τετράκλινο * 83 € 108 € 74 €

Μονόκλινο 54 € 86 € 51 €

Mare Naxia 3* Νάξος, Χώρα

Το Mare Naxia Hotel απέχει 400μ. από το κέντρο της Χώρας 
της Νάξου και 150μ. από την παραλία του Αγίου Γεωργίου. 

Προσφέρει πισίνα και δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στο 
Αιγαίο Πέλαγος ή τη γραφική πόλη. Όλα τα δωμάτια του Mare Nax-
ia Hotel περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και 
ψυγείο. Διαθέτουν επίσης ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα περιποίησης 
και στεγνωτήρα μαλλιών. Το πρωινό σερβίρεται στην τραπεζαρία και 
οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν ποτά και καφέδες στο μπαρ 
της πισίνας. Το εσωτερικό σνακ μπαρ προσφέρει ελαφριά γεύματα.
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Το Dolphin Bay, είναι ένα κομψό, άνετο, και κλασσικά όμορφο παραθαλάσσιο resort 
τεσσάρων αστέρων, το οποίο καλύπτει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων κτισμένο 

αμφιθεατρικά σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο ρυθμό, θα σας εντυπωσιάσει με τη πολυεπίπεδη 
αρχιτεκτονική του, τους φυσικούς πέτρινους βράχους του και με το τυπικό Αιγαιοπελαγίτικο 
χρώμα του. Το Dolphin Bay βρίσκεται στο κόλπο του Γαλησσά, μόνο 7 χιλιόμετρα από την 
πρωτεύουσα του νησιού Ερμούπολη, με πανοραμική θέα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία 
του νησιού, η οποία αποδεικνύει την καθαριότητά της με την επαναλαμβανόμενη βράβευση 
της με την Γαλάζια Σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 *Οι τιμές με τον αστερίσκο αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 στο σύνολο.

Περιλαμβάνονται
Κατά τη διάρκεια των γευμάτων (αναψυκτικά post 
mix, μπύρα draft, κρασί χύμα και νερό) | Παιδικό 
πρόγραμμα: Εξωτερική πισίνα επιβλεπομένη από 
ναυαγοσώστη | Νεροτσουλήθρα με διαδρομή 18 
μέτρων | Εξωτερική παιδική πισίνα, νεροτσουλήθρα 
λαγουδάκι | Εξωτερική παιδική χαρά | Παιδική ταινι-
οθήκη με 2 προβολές ημερησίως | Ειδική teenager 
γωνιά με playstation, πινγκ πονγκ | Δωρεάν παγωτό 
και ποπ κορν στο μπαρ πισίνας (10:00 - 18:00)

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

 Τύπος δωματίου
 09/05-09/06 

& 11/09-30/09
10/06-30/06 

& 04/09-10/09
01/07-28/07 

& 28/08-03/09
29/07-27/08 

 Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 

Δίκλινο Standard θέα κήπος 94 € 101 € 139 € 156 €

3ο άτομο ενήλικας 24 € 24 € 24 € 24 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 10 € 10 € 10 € 10 €

Μονόκλινο Standard 84 € 90 €  128 € 145 €

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 108 € 115 € 157 € 174 €

3ο άτομο ενήλικας 24 € 24 € 24 € 24 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 10 € 10 € 10 € 10 €

Τετράκλινο κουκέτα * 133 € 140 € 179 € 196 €

Dolphin Bay 4* Σύρος
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1η ημέρα: Αθήνα | Πτήση για Ρόδο | Μονή Τσαμπίκας | Λίνδος
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη στο 
νησί των Ιπποτών, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Ιερά 
Μονή της Παναγιάς της Τσαμπίκας (χαμηλή). Eκ νέου αναχώρηση για την 
πανέμορφη και γραφική Λίνδο. Στους πρόποδες ενός εντυπωσιακού βρά-
χου, φωλιάζει ο παραδοσιακός οικισμός με τα λευκά κυβόσχημα σπιτά-
κια. Ανεβαίνοντας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης της Λίνδου θα δούμε 
τα ιπποτικά τείχη, βωμούς και βάσεις αγαλμάτων, την Ελληνιστική στοά, 
το Ναό της Παρθένου Λινδίας Αθηνάς και θα θαυμάσουμε την υπέροχη 
θέα. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και το μεσημεριανό μας γεύμα, τακτο-
ποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο & 
Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Ξενάγηση παλιάς πόλης | απογευματινή βόλτα 
στις Πηγές Καλλιθέας
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πόλη. Θα ξεναγηθούμε σε σημα-
ντικά μνημεία όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου που στεγάζει τη 
Βυζαντινή Συλλογή του νησιού, το Νοσοκομείο των Ιπποτών, την Οδό των 
Ιπποτών και το Τέμενος του Σουλεϊμάν. Χρόνος για καφέ και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για μεσημεριανό γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα θα 
επισκεφτούμε ένα υπέροχο παραθαλάσσιο «μνημείο» τις Πηγές Καλλι-
θέας. Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός φύσης, αρχιτεκτονικής και ιστορίας 
θα μας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία. 
Χρόνος για καφέ και για μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά του φυσικού κόλ-
που. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο & Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Ημερήσια προαιρετική κρουαζιέρα στη Σύμη  
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική Σύμη. Πρώτη στάση θα πραγμα-
τοποιήσουμε στον Πανορμίτη και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την 
Χώρα. Σπίτια βαμμένα σε έντονα, ζεστά χρώματα σκαρφαλωμένα στα πε-
τρώδη απότομα βουνά του νησιού, αντανακλούν το ένδοξο παρελθόν της 
Σύμης. Με τρεις ώρες στη διάθεσή μας θα περιηγηθούμε στα σημαντικότε-
ρα αξιοθέατα όπως το επιβλητικό Ρολόι του 1881, το άγαλμα του μικρού 
ψαρά, τη Μητρόπολη του νησιού και το Ναυτικό Μουσείο. Θα απολαύ-
σουμε επίσης τον καφέ μας στα παραδοσιακά καφενεία της προκυμαίας 
και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ όπως το πασίγνωστο συμιακό γαρι-
δάκι. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο & Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Ημερήσια προαιρετική κρουαζιέρα στη Χάλκη  
Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση προς τα νότια του νησιού 
και συγκεκριμένα την Κάμειρο Σκάλα. Από εκεί, θα πάρουμε το πλοίο 
όπου σε μια ώρα περίπου θα μας μεταφέρει στο μικρότερο κατοικημένο 

νησί των Δωδεκανήσων, την Χάλκη. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και 
χαλάρωση στην αμμώδη παραλία του Πάνταμου μόλις δέκα λεπτά με τα 
πόδια από το λιμάνι. Έπειτα στο Νημποριό θα θαυμάσουμε την σπουδαία 
αρχιτεκτονική των σπιτιών και θα γευτούμε ντόπιες νοστιμιές σε κάποιο 
από τα πολλά παραθαλάσσια εστιατόρια. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο & Διανυκτέρευση. .  

5η ημέρα: Πεταλούδες | Κολύμπια 7 πηγές | Πόλη Ρόδου | 
Πτήση για Αθήνα
Πλούσιο και ελεύθερος χρόνος. Νωρίς το μεσημέρι κοντά στο χωριό 
Θεολόγος, θα επισκεφθούμε την περίφημη κοιλάδα των Πεταλούδων. 
Πρόκειται για έναν σπάνιο βιότοπο που φιλοξενεί την πεταλούδα Panaxia 
Quadripunctaria η οποία κάνει την εμφάνισή της σε αυτό το μοναδικό φυ-
σικό πάρκο από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούμε ένα ανεξερεύνητο για τους πολλούς μέρος κοντά στη 
Κολύμπια τις εφτά πηγές. Θα περπατήσουμε σε ένα υπέροχο μονοπάτι 
πλάι στα νερά του ποταμού μέσα στη φύση. Θα θαυμάσουμε τις φυσικές 
πηγές, τον πανέμορφο καταρράκτη και την λίμνη, πλαισιωμένα από πανύ-
ψηλα πλατάνια και πεύκα δημιουργώντας την εικόνα ενός μικρού παράδει-
σου. Χρόνος για φωτογραφίες και προαιρετικό φαγητό σε ένα πανέμορφο 
εστιατόριο μέσα στο πράσινο και στη συνέχεια πορεία προς την πόλη της 
Ρόδου για περίπατο. Τέλος, μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστρο-
φής στην Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας 
(Sunny Days Hotel 4* στην Ιξιά με Ημιδιατροφή ή στο Sunshine Rhodes 
Hotel 4* στην Ιαλυσό All Inclusive) | Αεροπορικά εισιτήρια με Sky Express 
με βαλίτσα & χειραποσκευή | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής & επίσημος ξεναγός στην παλιά πόλη | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α. | Δυνατότητα χρήσης 
δωροεπιταγής 

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική κρουαζιέρα στην 
Χάλκη αξίας 15€ ο ενήλικας και 10€ τα παιδιά έως 12 ετών | Η προαι-
ρετική κρουαζιέρα στη Σύμη αξίας 25€ ο ενήλικας και 15€ τα παιδιά έως 
12 ετών | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό | 
Φόροι αεροδρομίων αξίας 65€ το άτομο

Πτήσεις: Αθήνα – Ρόδος 07:25 – 08:25 | Ρόδος – Αθήνα 20:20 – 21:20 
Σημειώσεις: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και 4ήμερη χωρίς την εκ-
δρομή της 1ης ημέρας του παραπάνω προγράμματος.

Ρόδος το νησί των Ιπποτών με εκπληκτικό πρόγραμμα all inclusive!

Τιμές κατ’ άτομο στο  Sunshine Rhodes 4* στην Ιαλυσό με πρόγραμμα all inclusive

Τύπος Δωματίου
4 ημέρες 5 ημέρες

21/07-24/07 04/08-07/08 
&18/08-21/08 01/09-04/09 20/07-24/07 03/08-07/08 

&17/08-21/08 31/08-04/09

Δίκλινο θέα κήπος 345 € 365 € 295 € 405 € 415 € 345 €

3ο άτομο ενήλικας 305 € 325 € 275 € 355 € 365 € 315 €

3ο άτομο παιδί έως 12 195 € 210 € 185 € 205 € 215 € 205 €

4ο άτομο παιδί έως 12 285 € 300 € 250 € 325 € 335 € 290 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 365 € 385 € 315 € 425 € 435 € 365 €

3ο άτομο ενήλικας 315 € 335 € 295 € 365 € 375 € 335 €

3ο άτομο παιδί έως 12 195 € 210 € 185 € 205 € 225 € 205 €

4ο άτομο παιδί έως 12 285 € 300 € 250 € 325 € 335 € 290 €

Μονόκλινο θέα κήπος 435 € 455 € 355 € 515 € 525 € 425 €

Τιμές κατ’ άτομο στο Sunny Days Hotel 4* στην Ιξιά με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου
4 ημέρες 5 ημέρες

21/07-24/07 04/08-07/08 
&18/08-21/08 01/09-04/09 20/07-24/07 03/08-07/08 

&17/08-21/08 31/08-04/09

Δίκλινο 325 € 345 € 275 € 375 € 395 € 325 €

3ο άτομο ενήλικας 295 € 315 € 265 € 345 € 355 € 305 €

3ο άτομο παιδί έως 12 185 € 200 € 175 € 195 € 205 € 195 €

4ο άτομο 
παιδί έως 12 275 € 290 € 240 € 315 € 325 € 280 €

Μονόκλινο 425 € 435 € 335 € 495 € 505 € 405 €

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%.36



1η ημέρα: Αθήνα | Χίος | Βροντάδος | Καρδάμυλα | Μάρμαρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Χίο. Άφιξη στο νησί, επιβίβα-
ση στο πούλμαν και αναχώρηση για το χωριό των Βροντάδων. Στάση για 
τον πρωινό μας καφέ και στη συνέχεια πορεία προς τα Καρδάμυλα και συ-
γκεκριμένα το επίνειο της κωμόπολης το Μάρμαρο. Αφού θαυμάσουμε τα 
όμορφα αρχοντικά κτισμένα από ναυτικούς πλοιοκτήτες θα απολαύσουμε 
το μπάνιο μας αλλά και παραδοσιακό φαγητό. Το απόγευμα αναχώρηση 
για το ξενοδοχείο μας στον Καρφά μπροστά σε μια πανέμορφη παραλία, 
τακτοποίηση και ξεκούραση. Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο & διανυκτέρευση.
 

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του νησιού. 
Η γνωριμία μας ξεκινά από το περίφημο και καλοδιατηρημένο κάστρο. 
Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της πόλης της με έκταση 
180.000 τ.μ. και τα τείχη του περικλείουν οικιστικό σύνολο, με 650 κα-
τοίκους περίπου. Αφού θαυμάσουμε τόσο τον υπέροχο χώρο όσο και την 
μαγευτική θέα θα καταλήξουμε στην πόλη της Χίου για να επισκεφτούμε 
την βιβλιοθήκη Κοραή και το λαογραφικό μουσείο Αργέντη. Στο κτίριο της 
Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στο δεύτερο όροφο στεγάζεται το Εθνολο-
γικό και Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη. Το μουσείο περιλαμβάνει μια αξι-
όλογη συλλογή με ενδυμασίες καθώς και πολλά κεντήματα από διάφορα 
χωριά του νησιού. Τα υφαντά, τα εργαλεία, τα σκεύη, οι χαλκογραφίες, 
οι πίνακες, τα πορτραίτα των αρχόντων καθώς και διάφορα ξυλόγλυπτα 
αντικείμενα βοηθούν τον επισκέπτη να ανακαλύψει την καθημερινή ζωή 
των Χιωτών από το 17ο έως το19ο αι. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και μπάνιο στην όμορφη παρα-
λία του. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και διανυ-
κτέρευση.

3η ημέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στις Οινούσσες
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε κρου-
αζιέρα στις πανέμορφες Οινούσσες. Εν πλω διαδρομή, με ιδιωτικό σκά-
φος, ανατολικά της Χίου για περίπου μία ώρα και φτάνουμε στο γραφικό 
λιμανάκι όπου μας καλωσορίζει η χάλκινη γοργόνα, με το στέμμα και το 
ιστιοφόρο στο αριστερό της χέρι, σήμα κατατεθέν της ναυτικής παράδο-
σης του νησιού. Επίσκεψη στο εντυπωσιακό Ναυτικό Μουσείο, και χρό-
νος ελεύθερος για μπάνιο στις πεντακάθαρες βοτσαλωτές ή αμμουδερές 
παραλίες που βρίσκονται περιμετρικά του νησιού. Έπειτα αφού γευτούμε 
φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακούς μεζέδες σε κάποιο από τα πολλά 
εστιατόρια θα επιβιβαστούμε στο καραβάκι για την επιστροφής μας στην 
Χίο. Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Νέα Μονή Χίου | Αυγώνυμα | Ανάβατος
Πρωινός μπουφές και αναχώρηση για την Νέα Μονή Χίου, κτίσμα του 
11ου αιώνα και αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα το Μο-

ναστήρι κατατάσσεται στα μνημεία που είναι υπό την προστασία της Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έπειτα θα επισκεφτούμε το χωριό 
Αυγώνυμα. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων και συγκαταλέγεται 
στα Μεσαιωνικά χωριά του νησιού με τον ιδιότυπο φρουριακό αρχιτεκτονι-
κό ρυθμό τους. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε, κρυμμένο από τα αδιάκρι-
τα βλέμματα, το μεσαιωνικό - βυζαντινό χωριό Ανάβατος. Ο «Μυστράς» 
του Αιγαίου, παρόλο που σήμερα είναι ένα έρημο χωριό, κουβαλάει ως 
τις μέρες μας την ιστορία του νησιού. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στην 
πόλη και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο 
σε πλούσιο μπουφέ και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Μουσείο Μαστίχας | Πυργί | Μεστά | Χώρα | πτή-
ση για Αθήνα
Πρωινό και από την εκδρομή μας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε 
το σήμα κατατεθέν του νησιού, το μουσείο μαστίχας Χίου. Βρίσκεται στα 
Μαστιχοχώρια, σύνολο μεσαιωνικών χωριών στη Νότια Χίο, στο μοναδικό 
σημείο της Μεσογείου όπου καλλιεργείται και παράγεται η μαστίχα γνω-
στή σήμερα σε όλο τον κόσμο. Έπειτα θα επισκεφτούμε το «ζωγραφιστό 
χωριό», όπως το αποκαλούν πολλοί λόγω των περίτεχνων διακοσμητι-
κών μοτίβων στις προσόψεις των οικημάτων. Το Πυργί αποτελεί ακόμη και 
σήμερα ένα ζωντανό μεσαιωνικό θρύλο. Ακολούθως θα επισκεφτούμε 
ένα από τα ωραιότερα χωριά του νησιού, χαρακτηρισμένο ως διατηρη-
τέο μνημείο, το μεσαιωνικό χωριό Μεστά. Η περίτεχνη αρχιτεκτονική του 
πηγάζει από τη Βυζαντινή περίοδο και το ίδιο το χωριό είναι χτισμένο σαν 
ένα κάστρο. Άφιξη στη Χώρα με χρόνο για φαγητό και αγορά τοπικών 
προϊόντων και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο παραθαλάσσιο 
Golden Sand Beach Hotel 4* στον Καρφά με ημιδιατροφή καθημερινά 
σε μπουφέ | Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Sky Express 
προς και από Χίο με βαλίτσα 20 kg & χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο | 
Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α. | Δυνατότητα 
χρήσης δωροεπιταγής

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική κρουαζιέρα στις 
Οινούσσες αξίας 30€ το άτομο με ιδιωτικό σκάφος | Ο φόρος διαμονής 
αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως | Φόροι αεροδρομίων αξίας 65€ το άτο-
μο | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα (3 διανυκτερεύσεις) αφαιρείται η 
εκδρομή της 1ης ημέρας. Πτήσεις: Αθήνα – Χίος 07:20 – 08:10 | Χίος – 
Αθήνα 19:15 – 20:05

Χίος η μυροβόλος!

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
4 ημέρες 5 ημέρες

14/07-17/07 28/07-31/07 25/07-28/07 13/07-17/07 27/07-31/07 24/07-28/07

Δίκλινο θέα θάλασσα 325 € 345 € 335 € 385 € 395 € 385 €

3ο άτομο ενήλικας 275 € 295 € 285 € 315 € 335 € 325 €

3ο άτομο παιδί έως 12 215 € 235 € 225 € 235 € 255 € 245 €

4ο άτομο παιδί έως 12 275 € 295 € 285 € 305 € 325 € 315 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 375 € 395 € 385 € 455 € 475 € 465 € 37



1η ημέρα: Αθήνα | Μυτιλήνη | Μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη 
| Μουσείο Θεόφιλου | Περιήγηση πόλης 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Μυτιλήνη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο λεωφορείο και σε πολύ κοντινή απόσταση θα επισκεφτού-
με το Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade. Μεταξύ άλ-
λων θα θαυμάσουμε έργα των Σαγκάλ, Ματίς, Πικάσο και Λεζέ καθώς και 
αντίγραφα μεσαιωνικών χειρόγραφων. Στον ίδιο περιβάλλοντα χώρο θα 
επισκεφτούμε το μουσείο του Θεόφιλου. Έπειτα, θα ανακαλύψουμε την 
πόλη που το όνομα της χρησιμοποιείται και για όλο το νησί, την Μυτιλή-
νη. Αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το νότιο λιμάνι, φιλοξενεί μοναδικά 
αξιοθέατα, όπως οι εκκλησίες του Αγίου Θεράποντα και της Μητροπόλε-
ως με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το Αρχαίο Θέατρο, το Ρωμαϊκό 
Υδραγωγείο, το μπρονζέ άγαλμα της Ελευθερίας και πολλά μουσεία. Στο 
βόρειο μέρος της πόλης, ανάμεσα σε ένα καταπράσινο πευκώνα και στη 
θάλασσα υψώνονται τα απομεινάρια του κάστρου της Μυτιλήνης όπου και 
θα επισκεφτούμε. Χρόνος για καφέ και φαγητό σε ελεύθερο πρόγραμμα 
και άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το 
βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Αϊβαλί
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ και αναχώρηση για το τελωνείο στο λιμά-
νι της πόλης. Θα επιβιβαστούμε στο καράβι, για να μας μεταφέρει μετά 
από μια περίπου ώρα στην γειτονική Τουρκία. Φτάνοντας στο Αϊβαλί θα 
περιηγηθούμε στους ιστορικούς, στενούς δρόμους και θα απολαύσου-
με το μεγάλο παζάρι. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, παραδοσιακά γλυκά 
και φαγητό με ανατολίτικες γεύσεις και μπαχάρια που ξυπνούν τις μνήμες 
άλλων εποχών. Αναχώρηση για την επιστροφή μας περίπου στις 18:00 
και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Πέτρα | Μόλυβος | Ιερά Μονή Ταξιαρχών 
Πρωινό και αναχώρηση για μια πανέμορφη εκδρομή. Πρώτα θα επισκε-
φτούμε την Πέτρα. Χαρακτηριστικό της ο βράχος της ύψους περίπου 40 
μέτρων, που δεσπόζει στην περιοχή και στην κορυφή του είναι κτισμένη 
η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Χρόνος για να απολαύσουμε το μπάνιο μας 
στα πεντακάθαρα νερά της και στη συνέχεια θα φτάσουμε στον Μόλυβο. 
Ο Μόλυβος είναι ένας από τους ομορφότερους παραδοσιακούς και διατη-
ρητέους οικισμούς όχι μόνο της Λέσβου αλλά και ολόκληρου του Αιγαί-
ου. Χρόνος στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε τις βόλτες μας και για 
φαγητό και σειρά έχει ο Άγιος Ταξιάρχης στο Μανταμάδο, προστάτης και 
πολιούχος του νησιού. Η εικόνα του προκαλεί δέος με το αυστηρό ύφος 
του Αρχαγγέλου, τα μεγάλα μάτια και το μαύρο χρώμα, τη φοβερή ρομ-
φαία και τα επιχρυσωμένα φτερά και είναι μία από τις ελάχιστες ανάγλυφες 
εικόνες σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Απολιθωμένο Δάσος | Σκάλα Ερεσού 
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή Σίγρι όπου θα επισκεφτούμε το 
μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου. Στη συνέχεια 

θα έχουμε την ευκαιρία για περιήγηση στα τέσσερα πάρκα του απολιθω-
μένου δάσους, το οποίο αποτελεί ένα ανεπανάληπτο μνημείο της φύσης 
με παγκόσμια αναγνώριση. Έπειτα θα καταλήξουμε στην Σκάλα Ερεσού, 
το πιο οργανωμένο τουριστικό κέντρο του νησιού με φημισμένη παραλία 
μήκους δύο χιλιομέτρων καθαρά γαλάζια νερά και αμμουδιά με χοντρή 
άμμο. Γραφικά καφενεδάκια, περιποιημένα εστιατόρια με ντόπιους μεζέδες 
και καλαίσθητες καφετέριες μας περιμένουν για να μας χαρίσουν στιγμές 
χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Χρόνος για μπάνιο και φαγητό και το από-
γευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Μουσείο Ούζου Πλωμαρίου | Πλωμάρι | Αγιάσος 
| Πόλη Μυτιλήνης | Πτήση για Αθήνα
Πρωινό και από την εκδρομή μας στην Μυτιλήνη δεν θα μπορούσαμε να 
παραλείψουμε μια επίσκεψη στο μουσείο της γνωστότερης ίσως «ετικέτας» 
ούζου. Στις παρυφές του Πλωμαρίου λοιπόν θα επισκεφτούμε το ομώνυ-
μο μουσείο. Το μουσείο αλλά και οι εγκαταστάσεις αποσταγματοποιίας, 
όπου παράγεται και εμφιαλώνεται το Ούζο Πλωμαρίου Ισίδωρου Αρβανί-
του, βρίσκονται μέσα σε έναν κατάφυτο ελαιώνα. Σειρά έχει το χωριό της 
τέχνης και των χρωμάτων, η Αγιάσος. Θα περπατήσουμε στα πολύχρωμα 
στενά για να φτάσουμε στην υπέροχη παλιά εκκλησία, θα απολαύσουμε 
τον ελληνικό καφέ στη χόβολη μαζί με το γλυκό κουταλιού και θα έχου-
με χρόνο για παραδοσιακό φαγητό. Χαζεύοντας τα όμορφα μαγαζάκια με 
τα είδη κεραμικής τέχνης και τα χειροποίητα σκαλιστά ξύλινα αντικείμενα 
σίγουρα θα αγοράσουμε κάτι για ενθύμιο για να θυμόμαστε το υπέροχο 
αυτό χωριό. Άφιξη στην πόλη της Μυτιλήνης και μεταφορά στο αεροδρό-
μιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο Mytilana Village 4* 
στον κόλπο της Γέρας με ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ | Αεροπο-
ρικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Aegean προς και από Μυτιλήνη 
με βαλίτσα 23 kg & χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο | Μεταφορές – περιη-
γήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης | Φ.Π.Α. | Δυνατότητα χρήσης δωροεπιταγής

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική εκδρομή στο Αϊ-
βαλί αξίας 35€ το άτομο | Φόροι αεροδρομίων αξίας 65€ το άτομο | Ο 
φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Πτήσεις με την Aegean: 
Αθήνα – Μυτιλήνη 06:20 – 07:10 | Μυτιλήνη – Αθήνα 22:30 – 23:25

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 27/07-31/07 10/08-14/08 07/09-11/09

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 375 € 405 € 365 €

3ο άτομο ενήλικας 335 € 355 € 325 €

3ο άτομο παιδί έως 6 215 € 235 € 205 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 330 € 350 € 320 €

4ο άτομο παιδί έως 12 330 € 350 € 320 €

Μονόκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 455 € 495 € 445 €

Ταξίδι στη μυθική Λέσβο με γεύση Αϊβαλί
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1η ημέρα: Πτήση για Κάρπαθο | Μένετες | Απέρι | Βολάδα | 
Όθος  | Πύλες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάρπαθο, το δεύτερο σε έκτα-
ση νησί των Δωδεκανήσων. Στη διάρκεια της διαδρομής από το αεροδρό-
μιο θα διαπιστώσετε ότι η Κάρπαθος είναι ιδιαίτερη, με τοπία σμιλεμένα 
από τους άγριους ανέμους, χωριά φωλιασμένα σε ορεινούς όγκους, εξαι-
ρετικές παραλίες, τιρκουάζ νερά, ορεινά χωριά και ασυναγώνιστα ηλιοβα-
σιλέματα.  Θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με το νησί με την επίσκεψη 
μας στο Απέρι, ένα όμορφο ορεινό χωριό, που υπήρξε πρωτεύουσα του 
νησιού. Το χωριό διατρέχεται από μία καταπράσινη ρεματιά, ενώ μια γέφυ-
ρα ενώνει τα δύο τμήματα του χωριού. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σο-
κάκια, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Θεοτόκου και θα θαυμάσουμε 
το πετρόκτιστο γεφύρι. Σε απόσταση 2 χλμ. από το Απέρι είναι η Βολάδα, 
ένα μικρό παραδοσιακό χωριουδάκι. Το επόμενο χωριό είναι ο Όθος, το 
ψηλότερο χωριό της Καρπάθου, σε υψόμετρο 510 μ. και ακολουθεί το 
χωριό Πύλες ή Πυλές ή το Χωριό των Δασκάλων, όπου βρίσκεται και το 
Υπαίθριο Αγροτικό Μουσείο, το οποίο παρουσιάζει την αγροτική ζωή στην 
Κάρπαθο. Στάση για γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στα 
Πηγάδια και τακτοποίηση.  Χρόνος ελεύθερος να απολαύσετε το μπάνιο 
σας στην εκπληκτική παραλία του ξενοδοχείου. Ακολουθεί απογευματινή 
βόλτα στην πρωτεύουσα του νησιού, που εποπτεύει ο «Βούνος», ένας 
επιβλητικός βράχος ύψους 23 μ. με τα ερείπια της αρχαίας ακρόπολης του 
Ποσειδίου. Στην πόλη υπάρχουν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μνημεία από 
την εποχή της Ιταλοκρατίας, ενώ απέναντι σχεδόν από το ξενοδοχείο στον 
παραλιακό δρόμο της πόλης, βρίσκονται τα ερείπια του παλαιοχριστια-
νικού ναού της Αγίας Φωτεινής, που σύμφωνα με τους ιστορικούς είναι 
χτισμένη επάνω στα ερείπια του Ιερού των Διόσκουρων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Όλυμπος
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην Όλυμπο, ένα με-
σαιωνικό οικισμό που αντιστέκεται στον χρόνο. Ίσως αυτή η αετοφωλιά 
εκτεθειμένη στους πελαγίσιους αέρηδες είναι το πιο εντυπωσιακό χωριό 
του Αιγαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να φορούν τις 
τοπικές ενδυμασίες, διατηρούν τους γλωσσικούς τους ιδιωματισμούς και 
χρησιμοποιούν παραδοσιακά εργαλεία στην αγροτική παραγωγή. Ανάμε-
σα στα πιο αξιόλογα αξιοθέατα του χωριού είναι το γλυπτό της Ολυμπίτισ-
σας Γυναίκας, η εκκλησία της Παναγίας του 16ου αιώνα με το ξυλοσκάλι-
στο τέμπλο και τις αξιόλογες νωπογραφίες, οι ανεμόμυλοι και το Μουσείο 
Χατζηβασίλη, με σημαντικά εκθέματα (φορεσιές, εργαλεία της ντόπιας 
οικοτεχνίας και ζωγραφιστές παραστάσεις σε υφάσματα και κεραμικά πλα-
κάκια.Το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο για μεσημεριανή ανάπαυση. 
Απόγευμα ελεύθερο στην διάθεση σας να χαλαρώσετε με μπάνιο ή  με 
βόλτα για αγορές στα μαγαζιά του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Κάρπαθος | Κρουαζιέρα στις παραλίες του νησιού
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε την κρουα-
ζιέρα στις παραλίες του νησιού. Αναχώρηση 09:00 για τις  παραλίες Κυρά 
Παναγιά, Άπελλα, Κάτω Λάκκο και Άχατα.  Στη παραλία Κυρά Παναγιά θα 
μείνουμε 1 ώρα και στην Άπελλα 3½ ώρες. Στις παραλίες Κάτω Λάκκο και 
Άχατα από μισή ώρα και η κατάδυση στο νερό θα γίνει από το σκάφος. 
Επιστροφή στην πρωτεύουσα του νησιού τα Πηγάδια περίπου στις 17:30. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Ελεύθερη μέρα | Προαιρετική Κάσος
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε την προ-
αιρετική  ολοήμερη εκδρομή στην Κάσο το νοτιότερο νησί των Δωδεκα-
νήσων, με πανάρχαια ιστορία, με μεγάλη ναυτική παράδοση και ένδοξο 
ιστορικό παρελθόν. Το νησί μοιάζει να έχει μείνει ανέγγιχτο από τον χρόνο 
και τα έθιμα του παρελθόντος παραμένουν ζωντανά στην Κάσο. Το πλοίο 
φθάνει στην πρωτεύουσα και κεντρικό λιμάνι της Κάσου, το Φρυ, με τα 
πετρόχτιστα δίπατα αρχοντικά και τον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα με το 
εντυπωσιακό καμπαναριό και το ξύλινο τέμπλο, από τεχνίτες της κρητικής 
σχολής. Δίπλα στο λιμάνι βρίσκεται το μικρό λιμανάκι της Μπούκας, σπά-
νιο δείγμα πειρατικού καταφυγίου. Στην περιήγησή μας θα δούμε μεταξύ 
άλλων το Μνημείο των Ηρώων του 1821 και στην πλατεία του Δημαρχεί-
ου  το Μνημείο του Ολοκαυτώματος της Κάσου και μετά από μια μικρή 
ανάπαυλα για να απολαύσουμε το καφέ μας, όσοι επιθυμούν θα ακολου-
θήσουν προαιρετικά στον γύρο του νησιού. Επιστρέφοντας στο όμορφο 
Φρυ, μπορούμε να απολαύσουμε την πεντανόστιμη Κασσιώτικη κουζίνα. 
Το απόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα επιστρέψουμε στα Πηγά-
δια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Κάρπαθος | Αθήνα  
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος να πιείτε το καφεδάκι σας ή να κάνετε τις 
τελευταίες  αγορές σας στο νησί. Εν συνεχεία μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση επιστροφής στις 21:50  με Sky Express για Αθήνα. Άφιξη στις 
23:05 στο αερ. Ελευθέριος Βενιζέλος.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Αθήνα – Κάρπαθο 
- Αθήνα με Sky Express  με μία αποσκευή 20 κιλά και μία χειραποσκευή 
8 κιλά | Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων | Τέσσερις (04) δι-
ανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Konstantinos Palace 5* στη Κάρπαθο με 
ημιδιατροφή | Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προ-
γράμματος | Δώρο η κρουαζιέρα στις παραλίες του νησιού | Έμπειρος αρ-
χηγός / συνοδός του γραφείου μας | Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής 
ευθύνης για τους εκδρομείς έως 75 ετών | Ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύ-
ψεις COVID-19 | ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα | Ο φόρος 
διαμονής 4,00 € το δωμάτιο την βραδιά, ο οποίος είναι πληρωτέος απευ-
θείας εκεί | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό

Σημειώσεις:  Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | To εισιτήριο για την προαιρετική εκδρομή στην Κάσο έχει 
κόστος 30€ κατ’ άτομο | Η επιβάρυνση για πλήρη διατροφή σε μπουφέ 
στο ξενοδοχείο είναι +50€ κατ’ άτομο

Πτήσεις με Sky Express
Αθήνα – Κάρπαθος 09:45-10:55 | Κάρπαθος– Αθήνα  21:50-23:05

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 01/07, 08/07 
15/07, 22/07 
02/09, 09/09, 
16/09, 23/09

05/08, 12/08 
19/08, 26/08

Δίκλινο 495 € 590 € 620 €

Μονόκλινο 625€ 720 € 750 €

Παιδί σε τρίκλινο έως 12 ετών 345€ 390€ 370€ 

Παιδί σε τετράκλινο έως 12 ετών 395€ 490€ 520€

Κάρπαθος & Κάσος
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1η ημέρα: Αθήνα | Κυλλήνη | Ζάκυνθος
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για Κυλλήνη μέσω της περιφερειακής οδού 
της Πάτρας με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Επιβίβαση στο φέρυ 
μποτ και μετά από μιάμιση ώρα άφιξη στο λιμάνι της Ζακύνθου. Ελεύ-
θερος χρόνος για φαγητό και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη και στη 
συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Το 
βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο στο ξενοδοχείο και χρήση του all inclusive. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπόχαλη | Περιήγηση Πόλης | Βασιλικός
Μετά το πρόγευμα θα περιηγηθούμε στην Μπόχαλη, κάτω από το Ενετικό 
κάστρο, στα μικρά και ήσυχα δρομάκια με τα παλιά σπίτια. Επίσης θα επι-
σκεφθούμε το λόφο του Στράνη όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε 
τον Εθνικό Ύμνο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το κέντρο της πόλης για να 
επισκεφτούμε το μουσείο του Αγ. Διονυσίου αλλά και να περπατήσουμε 
στη Στράτα Μαρίνα, στην περίφημη Ρούγα και στο εμπορικό κέντρο με 
τις γραφικές καμάρες και την πλακόστρωτη κεντρική πλατεία του Αγίου 
Μάρκου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
για γεύμα σε μπουφέ. Ξεκούραση και το απόγευμα αναχώρηση για τον 
Βασιλικό και την παραλία Πόρτο Ρόμα όπου θα απολαύσουμε το μπάνιο 
μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση, δείπνο και χρήση του 
all inclusive. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Καταστάρι – Ναυάγιο | Ιερά Μονή Παναγίας Ανα-
φωνήτριας | Βολίμες | Παραλία Αγίου Νικολάου | Γαλάζιες 
Σπηλιές
Μπουφές πρωινό και μέρα ελεύθερη για ξεκούραση, μπάνιο στην πισίνα 
του ξενοδοχείου και για να κάνουμε χρήση του all inclusive προγράμμα-
τος. Για όσους επιθυμούν θα πραγματοποιήσουμε εκδρομή με τον γύρο 
του νησιού. Πρώτος μας σταθμός το Καταστάρι το οποίο βρίσκεται σε 
ύψωμα δίνοντάς μας την ευκαιρία να θαυμάσουμε πανοραμικά την θέα 
προς τις Αλυκές και το Ιόνιο πέλαγος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιή-
σουμε επίσκεψη στο μουσείο της Παναγίας Της Αναφωνήτριας, εκεί όπου 
μόνασε ο Άγιος Διονύσιος. Έπειτα κοντά στη μονή του Αγίου Γεωργίου θα 
θαυμάσουμε το πασίγνωστο «ναυάγιο» και την ομώνυμη παραλία. Συνε-
χίζουμε για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χωριά της Ζακύνθου τις Βολίμες. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο στην αγορά του χωριού, στην 

οποία θα βρούμε τοπικά προϊόντα όπως χειροποίητα χαλιά και δαντέλες, 
τυρί, μέλι και κρασί. Τέλος θα επισκεφτούμε την παραλία του Αγίου Νι-
κολάου με ελεύθερο χρόνο για φαγητό, μπάνιο αλλά και για όποιον το 
επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει κρουαζιέρα στις γαλάζιες σπηλιές. 
Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 
Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Πόλη Ζακύνθου | Κυλλήνη | Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το κέντρο της πόλης έχοντας 
χρόνο για μια τελευταία βόλτα αλλά και για ψώνια. Επιβίβαση στο καράβι 
για Κυλλήνη και άφιξη νωρίς το βράδυ στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Selyria Resort 
5* στο Τσιλιβί | All Inclusive πρόγραμμα στη διάθεσή μας για όλες τις ημέ-
ρες | Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Ζάκυνθο | Μεταφορές – περιηγή-
σεις με πολυτελές λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | 
Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης για άτομα έως και 75 ετών 
| Φ.Π.Α. | Δυνατότητα χρήσης δωροεπιταγής

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική κρουαζιέρα στις 
γαλάζιες σπηλιές | Ο φόρος διαμονής αξίας 4€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι 
δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 01/07 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%.

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 25/08-28/08 15/09-18/09

Δίκλινο θέα πισίνα 235 € 215 €

3ο άτομο παιδί έως 12 95 € 95 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 195 € 175 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 245 € 225 €

3ο άτομο παιδί έως 12 95 € 95 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 205 € 185 €

Μονόκλινο  θέα πισίνα 325 € 295 €

Μονόκλινο  θέα θάλασσα 345 € 305 €

Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντε! 
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1η ημέρα: Αθήνα | Κυπαρίσσια | Νεάπολη
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την εκδρομή μας. Με σύντομες 
στάσεις κατά την διαδρομή μας για καφέ και ξεκούραση θα φτάσουμε 
νωρίς το μεσημέρι στην Λακωνία. Προορισμός μας ένας μαγευτικός τόπος 
που μοιάζει περισσότερο με νησί παρά ηπειρωτική Ελλάδα και σχεδόν 
άγνωστος στον πολύ κόσμο, το γραφικό Κυπαρίσσι. Τα μαγευτικά, παρ-
θένα φυσικά τοπία του, τα προσεγμένα σπίτια, οι πανέμορφες παραλίες 
και η απλότητά του θα μας ανταμείψουν με τον καλύτερο τρόπο. Χρόνος 
για μπάνιο και φαγητό και πορεία προς τον τελικό προορισμό μας στο 
νοτιότερο άκρο του νομού τη Νεάπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
& ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο να περιηγηθούμε στην πόλη σε 
ατομικό πρόγραμμα μιας και το ξενοδοχείο μας είναι κεντρικό.

2η ημέρα: Νεάπολη | Σπήλαιο Καστανιάς | Ελαφόνησος
Μετά το πλούσιο πρόγευμα, ακολουθώντας μια καταπράσινη ορεινή δι-
αδρομή θα καταλήξουμε στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου κοντά στο 
ακρωτήριο του Μαλέα. Εδώ θα επισκεφτούμε το σπήλαιο Καστανιάς ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας. Πλούσιο σε πυκνότητα και 
ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών, τα οποία χρειάστηκαν τρία 
εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν, το κατατάσσουν δεύτερο στο 
είδος του σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκδρομή μας με 
το καραβάκι στην γραφική Ελαφόνησο. Η Ελαφόνησος φημίζεται για τις 
υπέροχες παραλίες της. Διαθέτει πολλές αμμουδιές με εξωτική ομορφιά οι 
οποίες αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Ανάμεσά τους ξεχωρί-
ζει η φημισμένη παραλία του Σίμου (το δίδυμο Φράγκος – Σαρακίνικο) που 
βρίσκεται στην νότια πλευρά του νησιού. Αφού απολαύσουμε το μπάνιο 
μας και γευματίσουμε προαιρετικά σε κάποια από τις γραφικές ψαροτα-
βέρνες της Χώρας θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. 
Το βράδυ μας ελεύθερο.

3η ημέρα: Νεάπολη | Κύθηρα (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το καράβι για τα πανέμορφα Κύ-
θηρα. Φτάνοντας στο νησί θα κατευθυνθούμε προς τη χώρα, πρωτεύουσα 
των Κυθήρων όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε το ενετικό κάστρο 
κτίσμα του 1503. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στην πανέμορφη πλατεία 
της Χώρας και στη συνέχεια θα απολαύσουμε το μπάνιο μας στο πολυ-
σύχναστο Καψάλι. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στον γραφικό Αβλέμονα 
και ύστερα, αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην Νεάπολη. Το βράδυ 
μας ελεύθερο. 

4η ημέρα: Νεάπολη | Μονεμβασιά | Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την γραφική Μονεμβασιά. Φθά-
νοντας, μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του 
βράχου της καστροπολιτείας. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την περιδιά-
βαση στην Παλιά Πόλη. Αρχοντικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα, βυζαντινές 
εκκλησίες με σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και της Αγ. Σοφίας, 
σπίτια με εξώστες στο πέλαγος, συνθέτουν μία μοναδική εικόνα. Ελεύθε-
ρος χρόνος για καφέ και βόλτα. Έπειτα, αφήνοντας πίσω μας την λακωνική 
γη θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας στην Αθήνα έχοντας σύ-
ντομες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση. Άφιξη στην Αθήνα αργά 
το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Limira Mare 3* 
superior στην παραλία της Νεάπολης | Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ | 
Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκ-
δρομής | Το κόστος για την εκδρομή στην Ελαφόνησο | Αρχηγός εκδρομής 
| Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α. | Δυνατότητα χρήσης 
δωροεπιταγής | Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου σε θέα θάλασσα κατόπιν 
διαθεσιμότητας 

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολογικούς 
χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό | 
Το κόστος για την  προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα αξίας 35€ κατ’ άτομο

Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ή ακό-
μα και να αφαιρεθεί κάτι αν κριθεί αναγκαίο από τον αρχηγό της εκδρομής 
για την καλύτερη διεξαγωγή του.

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 16/06 και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 17/07-20/07 
28/08-31/08

24/07-27/07
31/07-03/08 04/09-07/09

Δίκλινο θέα κήπος 195 € 205 € 185 €

3ο άτομο ενήλικας 145 € 155 € 135 €

3ο άτομο παιδί έως 12 120 € 125 € 115 €

4ο άτομο σε Family Suite 135 € 140 € 130 €

Μονόκλινο θέα κήπος 275 € 285 € 265 €

Μονεμβασιά | Κύθηρα | Ελαφόνησος
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1η ημέρα: Aθήνα | Χανιά| Σφακιά |Λουτρό
‘Αφιξη στο αεροδρόμιο των Χανίων, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώ-
ρηση για ένα από τα γραφικότερα μέρη της μεγαλονήσου, το παλιό λι-
μάνι των Χανίων.  Βόλτα στα αξιοθέατα, χαλάρωση με φόντο τη φοβερή 
θέα, εντρύφηση σε πρωτοποριακούς μεζέδες, σοκάκια και γειτονιές, ενώ 
στη συνέχεια μεταφερόμαστε στα Σφακιά, για μια πρώτη γνωριμία με το 
λίκνο ένδοξων τέκνων της λεβεντογέννας.  Εκεί παίρνουμε καραβάκι για 
το Λουτρό, το απόγειο της ησυχίας, του ρομαντισμού, της ομορφιάς και 
της αυθεντικότητας.  Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Aγία Ρουμέλη | Φαράγγι Σαμαριάς | Λουτρό
Πρωινό και αναχώρηση με καραβάκι για την Αγία Ρουμέλη. Ελεύθερος 
χρόνος για μπάνιο και άνετο σουλάτσο στο γραφικό χωριό για καφέ ή 
φαγητό σε κάποιο γραφικό ταβερνάκι. Εκεί υπάρχει δυνατότητα για όσους 
θέλουν, να διασχίσουν «ανάποδα» (όχι από τον Ομαλό στα βόρεια) μέ-
ρος του φαραγγιού ξεκινώντας από το νότιο τμήμα και φθάνοντας στο πιο 
γνωστό μέρος του γνωστό ως Πόρτες ή Σιδερόπορτες, όπου οι πλευρές 
του έρχονται σε απόσταση μόλις 4μ., ενώ υψώνονται σε ύψος 500μ.! Το 
φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί το μακρύτερο φαράγγι της Ευρώπης και 
αποτελεί τμήμα του Εθνικού Δρυμού που ιδρύθηκε το 1962 για την προ-
στασία της πλούσιας χλωρίδας/πανίδας των μαγευτικών Λευκών Ορέων. 
Απόγευμα, πλοιάριο επιστροφής στο Λουτρό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Εκδρομή στη Γαύδο |
Πρωινό κι ελεύθερη μέρα στο Λουτρό. Εναλλακτικά, προτείνουμε εκδρο-
μή στην ημιτροπική Γαύδο. Θα περάσουμε την μέρα μας στο νοτιότερο 
νησί της Ελλάδος, που φημίζεται για την εκπληκτική αίσθηση απομόνω-
σης, την απλότητα και τις μοναδικές παραλίες.  Πρόκειται για το έμβλημα 
της ελευθερίας και της ανεμελιάς, τόσο η γοητευτική πρωτεύουσα Καστρί, 
όσο και οι παρθένες παραλίες. Το απόγευμα, πλήρεις από τις εμπειρίες 
μας στην αφρικανικής χροιάς πανδαισία, το άκρο της Ευρώπης που (από 
Οδυσσέα κι Απ. Παύλο μέχρι Ρωμαίους ή Σαρακηνούς) τόσοι διέβησαν 
στην αρχαιότητα, γυρνάμε στο Λουτρό. 

4η ημέρα: Λουτρό με προαιρετικές επεκτάσεις Γλυκά Νερά | 
Μάρμαρα
Πρωινό κι ελεύθερη μέρα στη σαγήνη του Λουτρού.  Σας προσκαλούμε 
όμως νωρίς το πρωί για πεζοπορία σε ένα κομμάτι του μονοπατιού Ε4 με 
κατεύθυνση τα Γλυκά Νερά.  Μετά από ωριαία πεζοπορία, βουτάμε να 
δροσιστούμε στο κρυστάλλινο πέλαγο. Ξεκούραση στο εξωτικό τοπίο & 

γυρισμός. Προαιρετικά νωρίς το απόγευμα προτείνουμε μίνι κρουαζιέρα 
σε εξαιρετικά μέρη φυσικού κάλλους, όπως Μάρμαρα & Λύκος για κο-
λύμπι & συνταρακτικό βίωμα εξερεύνησης της μεσογειακής πλάσης! Επι-
στροφή, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Σφακιά | Ρέθυμνο| Πτήση επιστροφής στα Χανιά
Πρωινό και νωρίς αναχωρούμε με το πλοίο της γραμμής για τα Σφακιά, 
όπου πίνουμε καφέ με ντόπιους ακούγοντας εντυπωσιακές ιστορίες. Προ-
αιρετικά μεταβαίνουμε για μπάνιο στην ακρογιαλιά Ίλιγγας. Ακολούθως 
ρότα για το πανέμορφο Ρέθυμνο όπου θα έχουμε ελεύθερη ώρα στην 
παλιά πόλη  για φαγητό και βόλτα. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο των 
Χανίων για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Αθήνα - Χανιά- Αθήνα με Sky Express  με 
μία αποσκευή 20 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά | Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλοι καυσίμων | Τέσσερις (04) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Madares στο Λουτρό με πρωινό  | Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,  
βάσει προγράμματος  | Εισιτήρια Σφακιά-Λουτρό-Σφακιά | Εισιτήρια Λου-
τρό-Αγ. Ρουμέλη-Λουτρό | Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας 
| Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης  | ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Γεύματα και δείπνα | Η εκδρομή στη Γαύδο 
(αξίας 70 €) | Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα | Ο φόρος διαμονής 0,50 € το 
δωμάτιο την βραδιά στο ξενοδοχείο , ο οποίος είναι πληρωτέος απευθείας 
στο ξενοδοχείο | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή ανα-
φέρεται ως προαιρετικό

Σημειώσεις:  Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα τα-
ξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων 
Συμμετοχής.

Αναχωρήσεις 05, 19, 26/08, 09/09

Πτήσεις με Sky Express
Αθήνα – Χανιά 07:15-08:05 | Χανιά – Αθήνα 22:40-23:40

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 5 ημέρες

Δίκλινο  470 €

Μονόκλινο 570 €

Περιπλάνηση στη Νότια Κρήτη του Λιβυκού και του Ονείρου
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1η ημέρα: Αθήνα | Αστυπάλαια | Μαλτεζάνα | Χώρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Πεταλούδα του Αι-
γαίου. Επιβίβαση στο πούλμαν, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερη ώρα για μπάνιο και καφέ στη Μαλτεζάνα ή ξεκούραση στο ξε-
νοδοχείο. Μετά το μεσημεριανό μας γεύμα, θα επισκεφτούμε τον παρα-
δοσιακό οικισμό της Χώρας, όπου θα περιηγηθούμε στα σοκάκια της, στο 
Ενετικό κάστρο και θα ανακαλύψουμε τις κρυφές ομορφιές της. Ελεύθερος 
χρόνος στη Πλατεία της Χώρας. Το βραδάκι επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Αστυπάλαια | Προαιρετική εκδρομή στα νησάκια 
Κουτσομύτη και Κουνούπα
Μετά το πρωινό προαιρετική μονοήμερη κρουαζιέρα στα γαλαζοπράσινα 
νερά του Κουτσομύτη και της Κουνούπας (παραλαβή από το ξενοδοχείο 
μας). Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο, με Αι-
γαιοπελαγίτικο γλέντι, μουσική και χορό. 

3η ημέρα: Πέρα Γιαλός
Μετά το πρωινό Θα ακολουθήσει επίσκεψη στον οικισμό του Πέρα Γιαλού 
και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αστυπάλαιας (έξοδα ατομικά). Ελεύθερος 
χρόνος και μπάνιο στο Στενό. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
δείπνο.
 

4η μέρα: Αστυπάλαια | Αθήνα
Μετά το πρωινό περιήγηση στον οικισμό της Μαλτεζάνας όπου θα γνω-
ρίσουμε την πειρατική ιστορία του τόπου και το ένδοξο αποτύπωμα του. 
Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του νησιού, ένα πα-
ραδοσιακό Αστυπαλίτικο σπίτι (έξοδα ατομικά). Επιστροφή και ετοιμασίες 
αναχώρησης για το αεροδρόμιο με προορισμό την Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Αστυπάλαια – Αθή-
να οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS | Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 
8 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι 20 κιλά | Διαμονή στο MALTEZANA 
BEACH PALACE 3* | Μπουφέ πρόγευμα continental με τοπικά  εδέσματα 
και 3 δείπνα ή γεύματα στο σύνολο της διαμονής  (ημιδιατροφή) | Εκδρο-
μές, μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα | Αρχηγός – Συνοδός 
| Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών | 
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Μονοήμερη κρουαζιέρα σε Κουτσομύτη και 
Κουνούπα (30€  ανά άτομο) | Προαιρετικές μετακινήσεις με το πούλμαν 
| Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία | Φόρος διαμονής κα-
ταλύματος  1,5€ ανά δωμάτιο ανά διαν/ση | Φόροι αεροδρομίου 21€ το 
άτομο | Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα.

Πτήσεις με την Sky Express (14-17/07, 28-31/07, 25-28/08, 08-11/09)
Αθήνα – Αστυπάλαια 11:00 – 12:00 GQ 010
Αστυπάλαια – Αθήνα 16:40 – 17:40 GQ 015

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα τα-
ξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων 
Συμμετοχής.

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 14/07-17/07 28/07-31/07 25/08-28/08 08/09-11/09

Δίκλινο 499 € 509 € 503 € 483 €

3ο άτομο 438 € 448 € 443 € 438 €

3ο άτομο παιδί έως 12 395 € 410 € 399 € 405 €

Μονόκλινο 576 € 595 € 585 € 561 €

Αστυπάλαια
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1η ημέρα: Αθήνα | Ικαρία | Αρμενιστής | Νας
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ικαρία. Κατευθυνόμαστε 
προς τον γραφικό Αρμενιστή και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας EROFILI 
HOTEL 3* και CAVOS BAY 3*. Ολιγόωρη ξεκούραση και αργότερα, με-
τάβαση στο διπλανό παραθαλάσσιο χωριό Νας, σε ειδυλλιακή τοποθεσία 
με μαγευτική του θέα προς το φαράγγι της Χάλαρης και το γραφικό ορ-
μίσκο, όπου διακρίνονται τα ερείπια του αρχαίου ναού της Ταυροπόλου 
Αρτέμιδος και η προκυμαία όπου βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι. Θα έχουμε 
το δείπνο μας, απολαμβάνοντας το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού 
και θα επιστρέψουμε στον Αρμενιστή. 

2η ημέρα: Εύδηλος | Κάμπος | Ι.Μ. Οσίας Θεοκτίστης | Χρι-
στός Ραχών | Οινοποιείο Αφιανέ
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για τον Εύδηλο, το δεύτερο λιμάνι της 
Ικαρίας που διατηρεί την παραδοσιακή του φυσιογνωμία με πολλά καλο-
διατηρημένα νεοκλασικά αρχοντικά. Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο αρχαι-
ολογικό μουσείο του Κάμπου (έξοδα ατομικά). Αργότερα θα επισκεφτού-
με το παμπάλαιο Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης από τη Λέσβο. Στο 
εσωτερικό του ναού, θα δούμε αξιόλογες τοιχογραφίες με απεικονίσεις 
της Αγίας Γραφής και δίπλα από το ναό τη μικρή σπηλιά μέσα στην οποία 
είναι χτισμένο το βυζαντινό παρεκκλήσι της μονής, η περίφημη “Θεοσκέ-
παστη”. Πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή μικρή εκκλησία η οποία βρί-
σκεται κάτω από έναν πελώριο βράχο που μοιάζει με μανιτάρι. Επιστροφή 
για ξεκούραση. Νωρίς το απόγευμα θα μεταβούμε στο κοντινό φημισμένο 
κεφαλοχώρι Χριστός Ραχών, γνωστό για τα χαλαρά του ωράρια. Επίσκεψη 
στο παραδοσιακό οινοποιείο του Αφιανέ για γευστική δοκιμή των περίφη-
μων κρασιών του και αργότερα δείπνο σε τοπική ταβέρνα. 

3η ημέρα: Κρουαζιέρα (προαιρετική) στους Φούρνους
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε προς τον Άγιο Κύρηκο, από όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι για τους θρυλικούς Φούρνους της Ικαρίας ή αλλιώς 
«το νησί των κουρσάρων», έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους παρα-
δείσους του Αιγαίου με τη μοναδική άγρια ομορφιά. Η μέρα μας θα κυ-
λήσει με μπάνιο στα κρυστάλλινα απίθανου χρώματος νερά στην παραλία 
και φαγητό. Επιστροφή στον Άγιο Κύρηκο και αργότερα δείπνο.

4η ημέρα: Θέρμα | Αγ. Κήρυκος | Φάρος | Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για τα Θέρμα, τη βασική λουτρόπολη 
της Ικαρίας με τις κυριότερες ιαματικές πηγές του νησιού. Θα επισκεφθού-

με το Σπήλαιο που βρίσκεται πάνω στην παραλία του οικισμού. Στη συνέ-
χεια, θα κατευθυνθούμε προς τον Άγιο Κήρυκο, την πρωτεύουσα του νη-
σιού. Χρόνος για καφέ και περίπατος στα λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς 
πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε και θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία με το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο του 1820-30 που την έκτισαν ναυτικοί του νησιού, το γυμνάσιο 
στο νεοκλασικό κτίριο σε σχέδια του Βέλγου αρχιτέκτονα Ντυμπρέ, την 
Μητρόπολη του Αγίου Κηρύκου. Στον μώλο του λιμανιού δεσπόζει η Ικα-
ριάδα, το επιβλητικό γλυπτό από μέταλλο που υπενθυμίζει τη σχέση του 
νησιού με το μύθο του Ίκαρου. Επόμενη στάση μας ο Φάρος, ένα ψαροχώ-
ρι με εκπληκτικές παραλίες. Συνεχίζουμε προς το αεροδρόμιο από όπου 
πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Είναι σίγουρο ότι μας εντυπωσίασαν οι 
ομορφιές αυτού του νησιού και διαπιστώσαμε τα όσα ακούγονται γι΄ αυτό, 
με αποτέλεσμα να δώσουμε την υπόσχεση ότι θα ξανάρθουμε.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονο-
μικής θέσης με την SKY EXPRESS με δικαίωμα ανά επιβάτη μίας χειρα-
ποσκευής μέχρι 8 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 20 κιλά | Διαμονή στο 
EROFILI HOTEL 3* ή στο CAVOS BAY 3* | Μπουφέ πρόγευμα στα ξενο-
δοχεία και δείπνο σε εστιατόρια καθημερινά (ημιδιατροφή) | Εκδρομές, με-
ταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα | Γευστική εμπειρία κρασιών 
στο οινοποιείο Αφιανέ | Αρχηγός – Συνοδός | Ασφάλεια Αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου 21€ κατ’ άτομο  | O φόρος 
διανυκτέρευσης 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση | Η (προαιρετική) κρουα-
ζιέρα στους Φούρνους.

Πτήσεις με την Sky Express:01/09 Αθήνα – Ικαρία 15:40 – 16:35 GQ 450 
| 04/09 Ικαρία – Αθήνα 16:55 – 17:50 GQ 451

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν κρι-
θεί αναγκαίο | Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, 
σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων.

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου Erofili Hotel 3* Cavos Bay 3*

Δίκλινο 459 € 436 €

3ο άτομο 348 € 391 €

Μονόκλινο 573 € 499 €

Ικαρία
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1η ημέρα: Αθήνα | Ξάνθη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (05:30) για την μεγάλη γη, την Θράκη. Άφιξη 
στο αγαπημένο ξενοδοχείο μας Z PALACE 5* στη Ξάνθη και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.

2η ημέρα: Φέρες | Δέλτα Έβρου | Αλεξανδρούπολη | 
Σαμοθράκη
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρες, με το συγκρό-
τημα λουτρών και το Υδραγωγείο. Είμαστε πλέον στο Δέλτα Έβρου και το 
εθνικό του πάρκο (έξοδα ατομικά), όπου θα ενημερωθούμε για το οικο-
σύστημα που σχηματίζει ο ποταμός. Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη για 
μια σύντομη περιήγηση με το πούλμαν και χρόνος για φαγητό. Κατόπιν 
μεταφορά στο λιμάνι, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για τη Σαμοθράκη. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο ΝΙΚΙ ΒEACH 3*. Το βράδυ δείπνο σε τοπική 
ταβέρνα.

3η ημέρα: Βάθρες | Φαράγγι του Φονιά
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τις αναρίθμητες ομορφιές του νησιού. 
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι Βάθρες (έξοδα ατομικά), στον Φαράγγι του 
Φονιά με τον εντυπωσιακό καταρράκτη, οι Πύργοι των Γκατελούζι και το 
Μυστηριακό Περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου (περιπατητική εκ-
δρομή). Το μεσημέρι θα απολαύσουμε παραδοσιακό γεύμα σε τοπική 
ταβέρνα, με περίφημο κατσικάκι Σαμοθράκης και άλλες τοπικές γεύσεις, 
και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Χώρα | Καμαριώτισσα 
Μπουφέ πρόγευμα. Η Χώρα απέχει 6 χλμ. από το λιμάνι. Την κοσμούν 
πλακόστρωτες πλατείες, περιποιημένα καταστήματα, απόκρυφα καλντερί-
μια και επιβλητικά απομεινάρια από τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου. Τα 
δίπατα σπίτια εντυπωσιάζουν, ιδίως τα εκλεκτά δείγματα των “αϊτσένιων” 
οικιών, δηλαδή αυτών με την επίπεδη χωματένια στέγη. Επόμενη στάση 
μας η Καμαριώτισσα. Γραφικό επίνειο, που οφείλει την ονομασία της στο 
εικόνισμα της Παναγίας από τις Καμάρες, που φυλάσσεται στην ομώνυμη 
εκκλησία. Στο ακρωτήρι δίπλα στη μικρή λιμνοθάλασσα - υδροβιότοπο 
του Αγ. Ανδρέα, δεσπόζουν οι ανεμογεννήτριες. H Καμαριώτισσα είναι 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο κέντρο του κοσμοπολίτικου νησιού και 
αποκαλείται το μαργαριτάρι του βόρειου Αιγαίου. Εκεί, υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Ελεύθερη μέρα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για ξεκούραση στο ξενοδοχείο ή 
σε κάποια κοντινή παραλία. Αναχώρηση για το λιμάνι, από όπου θα πά-
ρουμε το πλοίο για την Αλεξανδρούπολη. Άφιξη στο RAMADA THRAKI 
PALACE 5* και το βράδυ δείπνο.

6η ημέρα: Αλεξανδρούπολη | Καβάλα | Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση, νωρίς το πρωί για την πανέμορφη και 
ηλιόλουστη πόλη της Καβάλας και αφού απολαύσουμε τον καφέ μας, θα 
συνεχίσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές πούλμαν | 
Εισιτήρια πλοίου από / προς Αλεξανδρούπολη / Σαμοθράκη | Μια δι-
ανυκτέρευση στην Ξάνθη στο Z PALACE 5*, μια διανυκτέρευση στην 
Αλεξανδρούπολη στο RAMADA PLAZA THRAKI PALACE 5* και τρείς δι-
ανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαμοθράκη | Ημιδιατροφή καθη-
μερινά ως ακολούθως: Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο στη Ξάνθη και στην 
Αλεξανδρούπολη, πρωινό στο NIKI BEACH ένα γεύμα & δύο δείπνα σε 
τοπικά εστιατόρια της Σαμοθράκης | Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδι-
ωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών | Αρχηγός / Συνοδός | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης ανά δωμάτιο ανά διαν/
ση 4,00 € | Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Σημειώσεις:  Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα τα-
ξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων 
Συμμετοχής.

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 01-06/09 22/09-27/09

Δίκλινο 449 € 429 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 462 € 438 €

3ο άτομο 399 € 399 €

3ο άτομο παιδί έως 12 ετών 282 € 282 €

Μονόκλινο 565 € 526 €

Σαμοθράκη
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Όροι Συμμετοχής
Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο μας σημαίνει 
αυτομάτως ότι έχετε λάβει γνώση και αποδειχτήκατε χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω όρους, 
οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την Οδηγία 90/314 της ΕΟΚ και του ΠΔ 339/1996 και τους οποίους 
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.
 
1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ Το ταξιδιωτικό μας γραφείο ενεργεί ως 
μεσολαβητής μεταξύ των εκδρομέων - πελατών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί 
για την διοργάνωση των εκδρομών (αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λπ.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του 
για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού  προγράμματος. Ακόμη αποτελεί μεσολαβητή και άλλων 
τουριστικών γραφείων που έχουν την αποκλειστική ευθύνη της οργάνωσης σε προγράμματα 
που περιέχονται στο παρόν έντυπο. Στους φορείς αυτούς το γραφείο μας δεν ασκεί άμεσο έλεγχο 
και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και 
οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς τους φορείς. Οι όροι που αναγράφονται 
στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου δεσμεύουν απευθείας την αεροπορική εταιρεία 
απέναντι σας. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες 
και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις 
charter ) ορίζονται από την Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε 
ότι σε περίπτωση ύπαρξης καθυστέρησης στην αναχώρηση πτήσης, από 2 έως 4 ώρες, η 
αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα αναψυκτικό. Από 4 έως 8 ώρες 
είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα γεύμα μέχρι 10 ευρώ και από 8 ώρες καθυστέρηση 
και άνω, είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει κατάλυμα σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και 
προς το αεροδρόμιο. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται επίσης για ανωμαλίες στην εκτέλεση της 
εκδρομής και δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του γραφείου μας, αλλά σε γεγονότα 
που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, 
αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λπ.) καθώς επίσης και για πιθανά ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας 
κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, 
φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, διαβατηρίων κ.λπ. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η 
ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα των ανθρώπων του γραφείου επιβάλουν την καταβολή 
κάθε δυνατής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρων ανωμαλιών με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το γραφείο μας καταβάλει κάθε καλόπιστη και 
δυνατή προσπάθεια για την συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην 
οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων 
και απρόβλεπτων καταστάσεων καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του 
προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από 
πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής 
εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή  ή τροποποίηση του προγράμματος 
μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά την διάρκεια της. Α) Πριν 
την αναχώρηση. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού, 
όπως αναφέρθηκε, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων όπως π.χ. καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 
δρομολογίων των μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων κ.λπ.), αλλαγή ξενοδοχείου εξαιτίας 
προβλημάτων στις κτηριακές εγκαταστάσεις ή λόγω γεγονότων τα οποία  εκτάκτως συμβαίνουν 
στον τόπο προορισμού (π.χ. καιρικές συνθήκες, πολιτικά γεγονότα, αναταραχές κ.λπ.). Στις 
περιπτώσεις αυτές ο πελάτης έχει τις εξής επιλογές: α) Να δεχτεί την αλλαγή, αφού ενημερωθεί, 
β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει, γ) να 
συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του γραφείου  με την ίδια τιμή πώλησης  ή σε φθηνότερη εκδρομή 
με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς  τιμής  ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντας 
επιπλέον την διαφορά τιμής. Β) Κατά την διάρκεια της εκδρομής. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει 
το δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στη δική σας ασφάλεια και την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία 
να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα επιπλέον έξοδα που 
θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, 
φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφ’ όσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη 
η πρόβλεψη τους. Στην περίπτωση που διακόπτει το πρόγραμμα της εκδρομής στην εξέλιξη 
του, εξαιτίας των ανώτερων γεγονότων ανωτέρας βίας, αφού επιστρέψουν οι εκδρομείς στην 
Ελλάδα, το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει το αντίτιμο των 
υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν (μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία) στους εκδρομείς.
 
3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (από το γραφείο) Α) Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει 
πριν την αναχώρηση, μια εκδρομή κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως 
αναφέρθηκαν ανωτέρω) για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στους 
πελάτες, το ποσό των χρημάτων που έχουν καταβάλει. Β) Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να 
ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελαχίστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος 
είναι 16 άτομα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική εκδρομή). Στην περίπτωση αυτή το 
γραφείο μας δεν ευθύνεται απέναντι σας, για οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής 
των χρημάτων που έχετε καταβάλλει. Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, έχετε το δικαίωμα να 
συμμετάσχετε σε άλλη εκδρομή του γραφείου φθηνότερη (οπότε σας επιστρέφεται η διαφορά 
τιμής), ακριβότερη (οπότε καταβάλλετε την επιπλέον διαφορά τιμής) ή στην ίδια τιμή πώλησης.

4. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε 
εκδρομή του γραφείου μας, θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας 
της εκδρομής. Τηλεφωνικές κρατήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δεν 
δεσμεύουν το γραφείο μας και δεν θεωρούνται έγκυρες. Οποιαδήποτε πληρωμή μέσω τραπέζης 
ή άλλου φορέα για να θεωρείτε έγκυρη θα πρέπει να σταλεί στο γραφείο μας φαξ αντίγραφο 
του εμβάσματος με όλα τα ονόματα (πλήρη) των ατόμων που θα ταξιδέψουν, την ημερομηνία 
εκδρομής, το είδος δωματίου καθώς και την επιθυμία για έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης. Η 
εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν την αναχώρησή της 
ειδάλλως το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να  ακυρώσει την κράτηση επιστρέφοντας στον πελάτη 
το ποσό της προκαταβολής.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (από τον πελάτη) Κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει 
τη συμμετοχή του σε μια εκδρομή. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από πλευράς του πελάτη 
σύμφωνα με την συναλλακτική καλή πίστη, σεβόμενοι ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει το γραφείο μας απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση μιας 
εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λπ.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές 
ρήτρες αποζημίωσης βάσει των συμφωνιών που έγιναν μεταξύ του γραφείου και των τρίτων 
και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει χρήματα είτε ταξιδέψετε εσείς είτε όχι. 
Για το λόγο αυτό εάν ακυρώσετε μία συμμετοχή έως 16 ημέρες πριν την αναχώρηση, αυτή θα 
γίνει δεκτή χωρίς καμία επιβάρυνση πλην της καταβολής 50 ευρώ για οργανωτικά έξοδα. Εάν 
ακυρώσετε από 15 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση επιβαρύνεστε με παρακράτηση 30% 
επί της αξίας της εκδρομής. Εάν ακυρώσετε 10 ημέρες πριν την αναχώρηση και λιγότερο, ή δεν 
προσέλθετε καθόλου στην αναχώρηση σας παρακρατείται όλο το ποσό της αξίας της εκδρομής 
εκτός των φόρων αεροδρομίων.

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως 14.00 και παραμένουν 
στη διάθεση μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα 
και στον κόσμο, έχουν σχεδιαστεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι στην ουσία δίκλινο με ένα 
πρόσθετο κρεβάτι το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το 
τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τα τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά 
περιορισμένος. Τα family δωμάτια είναι συνήθως τετράκλινα (μονόχωρα) εκτός εάν διευκρινίζεται 
ρητά κάτι διαφορετικό. Εάν επιθυμείτε διπλό κρεβάτι στο δίκλινο δωμάτιο πρέπει να μας το 
δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων, 
η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή  η χρήση των 
αστέρων (2*=τουριστική κατηγορία, 3*=Β’κατηγορία, 4*=Α’ κατηγορία, 5*= λουξ κατηγορία) η 
οποία όμως δεν έχει τα ίδια κριτήρια σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο 4*σε μια χώρα 
να αντιστοιχεί σε λουξ κατηγορία και σε άλλη χώρα να αντιστοιχεί σε Α’ κατηγορία. Συνήθως 
τα καινούργια ξενοδοχεία ανοίγουν με χαμηλότερη κατηγορία για λόγους γνωριμίας. Σε μερικές 
χώρες για φορολογικούς λόγους μειώνουν την κατηγορία τους, όχι όμως και τις παροχές τους. 
Όλα τα ξενοδοχεία  με τα οποία συνεργάζεται το ταξιδιωτικό μας γραφείο, διαθέτουν την νόμιμη εν 
ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται.

7. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Επιτρέπεται μία αποσκευή, μέχρι βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη, όπως 
συνήθως ζητούν οι αεροπορικές κυρίως εταιρείες. Εκτός από αυτή, κάθε ταξιδιώτης μπορεί να 
κρατά μία χειραποσκευή έως 5 κιλών στις μετακινήσεις του διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 
(μήκος-ύψος-πλάτος).

8. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 15% στη βασική τιμή της 
εκδρομής εφόσον διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, εκτός αν διευκρινίζεται ρητά 
κάτι διαφορετικό. Οι  δε γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη της επιπλέον χρέωσης που τυχόν θα 
προκύψει σε περίπτωση που η ηλικία των παιδιών ξεπερνά τα 12 χρόνια.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το γραφείο μας ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, έχει καλύψει την ευθύνη του 
απέναντι σας για τυχόν αξιώσεις σας από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης 
του ταξιδιού, καθώς και την επιστροφή των χρημάτων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της, συνάπτοντας ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης 
με ασφαλιστική εταιρεία, το όνομα της οποίας μπορείτε να πληροφορείσθε όταν προτίθεσθε 
να δηλώσετε συμμετοχή σε εκδρομή μας. Η ασφάλιση αυτή, όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν σας 
καλύπτει σε περιπτώσεις που θα συμβεί στη διάρκεια μίας εκδρομής ένα ατύχημα σε σας ή μία 
ασθένεια κ.λπ. Αυτό τον κίνδυνο (ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λπ.) μπορείτε, να τον καλύψετε 
με δική σας ευθύνη συνάπτοντας προαιρετικά και με δικά σας έξοδα ασφάλιση σε οποιαδήποτε 
ασφαλιστική εταιρεία.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Κάθε εκδρομέας έχει την ευθύνη ο ίδιος, για 
την εξασφάλιση και την φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, βίζες, 
πιστοποιητικά κ.λπ.)  προκειμένου να συμμετάσχει σε μια εκδρομή. Το γραφείο μας βεβαίως 
αναλαμβάνει και προσφέρει  τη βοήθεια του για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, όμως 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες για καθυστέρηση ή αδυναμία 
έκδοσης για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του ταξιδιώτη (π.χ. αδυναμία λήψης βίζας για 
συγκεκριμένη χώρα). Ταξιδιώτες με διαβατήρια όχι ελληνικά πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για 
τις τυχόν διατυπώσεις - βίζες που χρειάζονται. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της 
δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λπ.) είναι επίσης αποκλειστικά δική σας ευθύνη (από τράπεζα 
ή ανταλλακτήριο). Πράγματα αξίας που μεταφέρετε μαζί σας (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, 
κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λπ.)  αποτελεί δική σας ευθύνη η φύλαξη και η εποπτεία τους καθ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής, οφείλετε επίσης να προσέρχεστε την ακριβή ώρα αναχωρήσεων 
για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, 
γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει 
χωρίς εσάς, σεβόμενος τους υπόλοιπους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην 
περίπτωση αυτή δεν δικαιούσθε καμίας αποζημίωσης εάν χάσετε κάποια εκδήλωση της 
εκδρομής, τα οποία δε πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. μίσθωση ταξί) βαρύνουν εσάς.

11. ΤΙΜΕΣ Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογιστεί παίρνοντας ως βάση τις τιμές των 
αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
ισχύουν κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Οι τιμές αυτές μπορούν να αυξομειωθούν μέχρι 
20 ημέρες πριν την αναχώρηση εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, αλλαγή 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένος αριθμός συμμετοχών κ.λπ.). Στις περιπτώσεις που 
υπάρχει σημαντική αύξηση των τιμών αυτών έχετε το δικαίωμα είτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή 
σας και να επιστραφούν τα χρήματα, είτε να συμφωνήσετε με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. 
Αύξηση αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού ναύλου μέχρι 10%, από την οποία θα προκύπτει αύξηση 
αντίστοιχα και στην συνολική τιμή της εκδρομής δεν θεωρείται σημαντική. Συνήθως στις εκδρομές 
μας δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της εκδρομής φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε 
μουσεία, προαιρετικές εκδρομές κτλ εκτός αν αναφέρεται κάτι αντίθετο στο πρόγραμμα .

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο μας υπόσχεται να επιλύσει με καλή πίστη και διάθεση, 
οπουδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση όμως που θα υπάρξει 
ανεπίλυτη διαφωνία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.




