
Kαλοκαίρι 2017

Εκδρομές Ελλάδας & Εξωτερικού



2

Αξία ταξιδίου Προκαταβολή/ΜΕΤΡΗΤΑ Υπόλοιπο σε δόσεις
200€-600€ 30% 2

601€-2000€ 30% 3

2001€ 30% 4

Οι άτοκες δόσεις ρυθμίζονται ανάλογα με την αξία του ταξιδιού σας

Πρέπει να μας ενημερώσετε
μετά την κατάθεση του ποσού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
η τηλεφωνική ενημέρωση προς το γραφείο μας ή η αποστολή φαξ ή email του καταθετηρίου 
συμπληρώνοντας: Όνομα • επώνυμο • διεύθυνση τηλέφωνο επικοινωνίας
• προορισμό εκδρομής ημερομηνία αναχώρησης • ημερομηνία άφιξης

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ALPHA BANK: 213-0023-2000-4301

ΕΘΝΙΚΗ: 126/44 07 00 83

EUROBANK: 0026.0013.84.0200948336

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5106075025085

Δικαιούχος: Μαγγούδης Παναγιώτης & Σια Ε.Ε.

Θα μας βρείτε

Πέτρου Ράλλη 221, Νίκαια
Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 210 42 50 072-3-4
E-mail: info@nikaiatravel.gr
www.nikaiatravel.gr
Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά: 09:00-20:00
Σαββάτο: 09:00-14:00
Αρ. ΜΗ.Τ.Ε.: 02.07 E 6000 0330401
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Ξενοδοχεία Ελλάδα - Πακέτα Διακοπών

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Aquis Aquamarina Hotel Μάτι  42
Golden Coast Hotel & Bungalows Μαραθώνας  42
Mare Nostrum Hotel Club Thalasso Βραυρώνα 41
ΕΥΒΟΙΑ  
Altamar Hotel Πευκί 35
Kymi Palace Κύμη, Εύβοια 38
Miramare hotel Ερέτρια 26
Olympic Star Αμάρυνθος, Εύβοια 22
Palmariva Beach Ερέτρια 39
Stefania Hotel Αμάρυνθος, Εύβοια 40
Venus Beach Hotel Νέα Στύρα, Εύβοια 38
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
AKS Hinitsa Bay Πόρτο Χέλι 7
AKS Porto Heli  Πόρτο Χέλι 16
Aldemar Olympian Village Σκαφιδιά  12
Alkyon Resort  Βραχάτι Κορινθίας 23
Barcelo Hydra Beach Resort  Πλέπι Αργολίδας 13
Cosmos Hotel Πόρτο Χέλι 27
Ermioni Club Ερμιόνη 14
Florida Blue Bay  Ψαθόπυργος, Αχαΐας 25
Grecotel Olympia Oasis Λουτρά Κυλλήνης 8
Grecotel Lakopetra Beach Λακόπτερα 9
Grecotel Ilia Palms Λουτρά Κυλλήνης 8
Ionian Beach Bungalows Λακόπετρα, Αχαΐα 17
Iria Beach Hotel Ναύπλιο  22
Kythea Resort  Κύθηρα 25
Limira Mare  Νεάπολη, Λακωνία 19
Margarita Hotel Κόρφος Κορινθίας 27
Messina Resort  Kυπαρισσία 21
Messinian Bay Καλαμάτα 21
Nautica Bay Πόρτο Χέλι 15
Niforeika Beach Hotel Νιφορέικα, Αχαΐα 11
Oasis hotel Καλό Νερό 19
Pappas Hotel  Λουτράκι 26
Pharae Palace Hotel Καλαμάτα 24
Poseidon Resort  Λουτράκι 10
Sikyon Coast Hotel & Resort Ξυλόκαστρο 23
Semantron Traditional Village Ελαιώνας Διακοπτού 24
The Grove Seaside Hotel Δρέπανο, Αργολίδα 18
Triton Boutique Aparthotel Δρέπανο, Αργολίδα 40
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Galini Wellness Spa & Resort Καμμένα Βούρλα 41
Leda Village Resort Πήλιο 44
Thalassa Hotel & Spa 4* Πάλαιρος  5 
 Αιτωλοακαρνανίας 
ΗΠΕΙΡΟΣ
Kanali Hotel  Kανάλι Πρεβέζης 6
Mega Ammos Hotel Σύβοτα 31
Parga Beach Resort Πάργα 31
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
Apollonion Resort & Spa Κεφαλονιά 30
Almyros Hotel  Κέρκυρα 34

Best Western Galaxy Ζάκυνθος 30
Divani Corfu Palace Κέρκυρα 28
Grande Mare Wellness Hotel   Κέρκυρα 34
Ionian Blue Bungalows
& Spa Resort Λευκάδα 29
Locanda Hotel Ζάκυνθος 37
Messonghi Beach Resort Κέρκυρα 35
Plagos Beach Ζάκυνθος 32
Primasol Louis Ionian Sun   Κέρκυρα 32
Sunshine Corfu Hotel & Spa Κέρκυρα 28
The Bay Hotel & Suites Ζάκυνθος 36
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Athos Palace Χαλκιδική 47
Cronwell Rahoni Park Hotel Νέα Σκιώνη, Χαλκιδική 36
Olympian Bay Λεπτοκαρυά, Πιερία 46
Poseidon Palace Λεπτοκαρυά, Πιερία 46
Kassandra Palace  Κρυοπηγή, Χαλκιδική 47
Nefeli Σκύρος 37
ΚΡΗΤΗ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΑ  
Amada Louis Colossos Beach Kαλλιθέα, Ρόδος 33
Sunshine Rhodes Ρόδος 48
Iolida Beach Hotel Χανιά, Κρήτη 60
Louis Creta Princess Πλατανιάς Κρήτη 33
Panorama Hotel Χανιά, Κρήτη 60
Sunshine Crete Beach  Ιεράπετρα, Κρήτη 59
Sunshine Crete Village Ιεράπετρα, Κρήτη 58
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Aeolos Bay Hotel Τήνος 55
Aegean Land Νάξος 51
Arkas Inn Hotel & Apartments Πάρος 54
Captain’s Rocks Πάρος 54
Dolphin Bay Σύρος 57
Εvi Evan Hotel Σύρος 56
Kavuras Village Νάξος 53
Naxos Palace Νάξος 51
Narges Hotel Πάρος 52
Tinos Beach Τήνος 55
Orizontes Hotel & Villas Πύργος, Σαντορίνη 50
Perrakis Hotel Άνδρος 56
Porto Paros Πάρος 57
Splendour Resort Φηροστεφάνι, Σαντορίνη 50
Zefi Hotel Πάρος 52
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Σκιάθος  4 ημ.   32
Βόλος – Πήλιο 5 ημ.  48
Γύρος  Κρήτης 6 ημ.     32
Καβάλα   6 ημ.  43
Καβάλα–Θάσος–Ουρανούπολη 4 ημ.  32
Κέρκυρα–Πάργα  5 ημ.   32
Νεάπολη - Μονεμβασιά 5 ημ.  20
Νεάπολη-Κύθηρα-Μονεμβασιά-Ελαφόνησος 4 ημ. 32
Σαντορίνη 5 ημ.  49
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  62-65
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Περιεχόμενα Εκδρομές Eξωτερικού

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Παρίσι - Βερσαλλίες, Λούβρο - Disneyland 6 ημ.  66
Disneyland, Παρίσι 6 ημ.  67
Λονδίνο 5 ημ.   68
Γύρος Ιρλανδίας 8ημ.   69
Σκωτία - Highlands - Αγγλικές Λίμνες 7ημ  69
Βαρκελώνη 4,5ημ.  70
Μαδρίτη Τολέδο 4,5ημ.  70
Λισσαβώνα 5 ημ.  70
Γύρος Ισπανίας 8 ημέρες 8ημ.  70
Μαδρίτη - Ανδαλουσία 8ημ.  71
Γύρος Ισπανίας 10ημ.  71
Χώρα των Βάσκων 10ημ.  71
Πανόραμα Πορτογαλίας 8ημ.  71
Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή 6,8ημ.  73
Πανόραμα Ιταλίας 7ημ.  74
Ρώμη 4ημ.  75
Ρώμη – Φλωρεντία 7ημ.  76
Βενετία 4ημ.   79
Άμστερνταμ Μάρκεν – Βόλενταμ 5ημ.  79
Κροατία Ντουμπρόβνικ – Λίμνες Πλίτβιτσε 6ημ.  80
Λίμνες Β. Ιταλίας – St. Moritz & Ιταλική Ριβιέρα 5ημ.  80
Πανόραμα Ελβετίας 7 ημ.  81 
Βαλτικές Χώρες 7& 8ημ.  84
Σερβία 7ημ.   85
Σερβία-Κροατία-Σλοβενία 7ημ.  85

Πράγα 4,5ημ.  86
Πράγα-Βιέννη-Βουδαπέστη 8ημ.  87
Βουδαπέστη-Πράγα-Βιέννη 7ημ.  87
Βελιγράδι 4ημ  88
Γύρος Ρουμανίας – Τρανσυλβανία 7ημ.  89
Σκανδιναβικές Πρωτεύουσες Νορβηγικά Φιόρδ 11ημ.  90
Μόσχα - Άγια Πετρούπολη 8ημ.  91
  
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κορσική – Σαρδηνία 10ημ.  72
Μεγάλη Ελλάδα – Σικελία 8ημ.  72
Bella Italia 7ημ.  77
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα 7ημ.   78
Λίμνες Β. Ιταλίας-Saint Moritz 8ημ.  78
Πανόραμα Ελβετίας 9ημ.  81
Αιώνια & Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Τσίνκουε Τέρε «5 τόποι» 8ημ.. 82
Βουλγαρία - Ακτή Ηλίου 6ημ.  82
Oktoberfest, η γιορτή του Μονάχου! Αυστρία-Ιταλικό Τιρόλο 10ημ 82
Αυστριακό Πανόραμα 11ημ  82
Δαλματικές Ακτές 8ημ.  83
Σερβία - Βελιγράδι 6ημ.  83
Πολωνία 10ημ.  83
Gardaland Βενετία 7 ημ.  83 
Βελιγράδι 6ημ  88
Γύρος Ρουμανίας 10ημ.  89

• Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.•  Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.•  Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες 
•  Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 11,99) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη 

εκτός εξαιρέσεων
•  Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός 

χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας•  Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας 
που θα ταξιδέψουν 

• Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο•  Σε πολλά ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out
•  Τα προγράμματα σε πολλές εκδρομές είναι συνοπτικά - ενδεικτικά λόγω έλλειψης χώρου. Ανάλογα με τη δι-

αθεσιμότητα του ξενοδοχείου/εκδρομής, η ημερομηνία Early booking μπορεί να αποσυρθεί ή να 
παραταθεί χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση από τους προμηθευτές μας. Παρακαλούμε να 
ενημερώνεστε από τους πωλητές μας για την όποια αλλαγή. • Παρακαλούμε να διαβάζετε τα αναλυτικά και πλήρη προγράμματα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

•  Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. 
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Τιμή κατ’ άτομο με  ημιδιατροφή  2/κλινο std 2/κλινο sup 1/κλινο std Μεζονέτα* 

για  6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 245€ 310€ 320€ 690€
1/7-20/7 270€ 340€ 350€ 730€
21/7-25/8 315€ 365€ 420€ 900€
26/8-31/10 210€ 255€ 300€ 630€
για  8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 330€ 420€ 440€ 990€
1/7-20/7 360€ 440€ 460€ 1050€
21/7-25/8 415€ 495€ 560€ 1230€
26/8-31/10 270€ 340€ 395€ 820€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 ή 3 παιδιά. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση +10%.

Thalassa Hotel & Spa 4* 
Πάλαιρος Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι από τη Λευκάδα

Το ξενοδοχείο «Thalassa Hotel & Spa» βρίσκεται στην Πάλαιρο, διάσημο αρχαίο χωριό της 
Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι από τη Λευκάδα και μπορεί να ικανοποιήσει εξίσου τους εραστές 
της θάλασσας όσο και του βουνού. Χτισμένο σε μια ιδανική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα 
και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προσφέρει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ανα-
νέωσης στους επισκέπτες του. Με φιλική εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, το ξενοδοχείο 
μας παρέχει όλες τις ανέσεις, σε όλους τους φιλοξενούμενους για αξέχαστες διακοπές. Σε μία 
έκταση 17.000 τ.μ., οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν τις μοντέρνες εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου μας, σε συνδυασμό με την εκπληκτική θέα στο απέραντο γαλάζιο της θάλασ-
σας του Ιονίου.

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο «Thalassa Hotel» διαθέτει 3 διαφορετικούς τύπους δω-
ματίων, απλά δωμάτια, superior, μία σουίτα, καθώς και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι 9 
άτομα με συγκοινωνούντα δωμάτια, με εσωτερική πόρτα. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα 
και διαθέτουν κλιματισμό, ανέσεις μπάνιου, μπάνιο με ντους, πετσέτες παραλίας, δορυφορική 
TV, ανεμιστήρα οροφής, τραπέζι δείπνου, ηλεκτρονικές κλειδαριές, καθρέφτη, κήπο, ιντερνέτ, 
μεγεθυντικό φακό, μίνι μπαρ, μοντέρνα διακόσμηση, κανάλια αθλητικά και ταινιών, διαθέσιμα 
δωμάτια μη καπνιζόντων, ιδιωτικό μπαλκόνι, παράθυρα με ηχομόνωση, χρηματοκιβώτιο, τηλε-
όραση, βεράντα, κλήση αφύπνισης και γραφείο.

Παροχές ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο παρέχει ένα πλήθος ελληνικών, παραδοσιακών φα-
γητών αλλά και ποικιλία μεσογειακών πιάτων. Χειροποίητα γλυκά, και φρεσκοκομμένα φρούτα 
εποχής έρχονται να ολοκληρώσουν ένα τέλειο γεύμα. Στο κυρίως μπαρ και το μπαρ της ιδιω-
τικής παραλίας θα απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας θαυμάζοντας την υπέροχη θέα, ενώ 
στο μπαρ της πισίνας δροσιστικά κοκτέιλ θα σας φτιάξουν τη διάθεση. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
ένα πλήθος δραστηριοτήτων όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, scuba diving, 

ημερήσιες κρουαζιέρες στα γύρω νησιά, εκδρομές στα αξιοθέατα της περιοχής πεζοπορία, και 
ποδηλασία με μία ομάδα ικανών και έμπειρων συνεργατών.

Χαλάρωση, Αναζωογόνηση, Ευεξία!
Το πολυτελές spa του ξενοδοχείου, ανοίγει καθημερινά και σας περιμένει να χαρείτε ένα από 
τα πολλά μασάζ, μία περιποίηση προσώπου και σώματος καθώς και περιποιήσεις άκρων (μανι-
κιούρ, πεντικιούρ), αφού πρώτα χρησιμοποιήσετε τη σάουνα και το τζακούζι. Το προσωπικό θα 
σας καλωσορίσει με φυσικούς χυμούς, δροσιστικό τσάι και ντεκαφεϊνέ καφέ. Εσείς απλά χα-
λαρώστε και απολαύστε την περιποίηση! Για τους πελάτες μας παρέχεται έκπτωση 20%

Για τους μικρούς μας φίλους!

• Τραμπολίνο Θαλάσσης • εξωτερικό παιδικό σινεμά • Aqua aerobics • δώρο από εμάς παιχνίδια θαλάσσης

2 ΠΑΙΔΙA 
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦH FAMILY 
FRIENDLY

ΔΩΡO ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
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Ώρα για
διασκέδαση!

Waterpark
• 5 μεγάλες νεροτσουλήθρες!
• 4 νεροτσουλήθρες για μικρά παιδιά!
• 4 πισίνες!
• lazy river!
• Jacuzzi για απόλυτη χαλάρωση!

Κοντινές Παραλίες...
• Κανάλι - Μονολίθι - Καστροσυκιά
• Λυγιά - Βράχος – Πάργα

Kanali Hotel 3* Sup.  
Kανάλι Πρεβέζης

Το Hotel Kanali βρίσκεται στο Κανάλι Πρεβέζης, 12 χλμ. από το κέντρο 
της πόλης, πάνω στην Εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, 16 χλμ. από 
το αεροδρόμιο του Ακτίου και μόλις 200 μ. από την πεντακάθαρη θάλασ-
σα του Ιονίου. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο μέσα σε έναν καταπράσινο 
κήπο, σε παραδοσιακό Ηπειρώτικο στυλ.

Παροχές Δωματίων: Τα 41 δωμάτιά του, διακοσμημένα έτσι ώστε να 
σας προσφέρουν ατμόσφαιρα ηρεμίας και γαλήνης, εγγυώνται ευχάριστη 
διαμονή. Διαθέτουν ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα και στεγνωτή-
ρα μαλλιών, δωρεάν Wi-Fi.

Παροχές Ξενοδοχείου: Το Hotel Kanali προσφέρει στους επισκέπτες 
του πολλές εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας όπως: εστιατόριο-
ταβέρνα μέσα στον κήπο του ξενοδοχείου με βεράντα που βλέπει το Ιό-
νιο, καφετέρια-σνακ μπαρ, ανοιχτή από το πρωί και φυσικά το δημοφιλές 
Water Park, με 5 μεγάλες νεροτσουλήθρες, 4 νεροτσουλήθρες για μικρά 
παιδιά, 4 πισίνες, lazy river και Jacuzzi για απόλυτη χαλάρωση. Υπάρχουν 
ακόμα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, πινγκ 
πονγκ, ηλεκτρονικά, Internet corner, παιδική χαρά και πάρκινγκ

Τιμή κατ άτομο με πλήρη διατροφή 2κλινο  3ο άτομο Οικογενειακό*
   2+2

6 ημέρες / 5 νύχτες
1-30/6 330€ 189€ 639€
1-30/7 & 26/8-3/9 365€ 219€ 719€
31/7-25/8 415€ 239€ 809€
8 ημέρες – 7 νύχτες
1-30/6 439€ 229€ 879€
1-30/7 & 26/8-3/9 479€ 279€ 989€
31/7-25/8 529€ 339€ 1099€
2 Παιδιά ΔΩΡΕΑΝ σε Οικογενειακά Δωμάτια
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ για 7 διανυκτερεύσεις
κάθε ΠΕΜΠΤΗ, ΤΡΙΤΗ για 5 διανυκτερεύσεις. * Η τιμή αφορά ΟΛΟ το οικογενειακό δωμάτιο (2 ενήλικες + 2 παιδιά)

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY FRIENDLY

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦH
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AKS Hinitsa Bay 4* 
Παραλία Χηνίτσας - Πόρτο Χέλι

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή 2κλινο MV 2κλινο SV Μονόκλινο MV Μονόκλινο SV

4 ημέρες / 3 νύχτες 
26/5-6/7 & 3/9-16/9 195€ 214€ 322€ 350€
6 ημέρες / 5 νύχτες
26/5-6/7 & 3/9-16/9 320€ 348€ 520€ 567€
7/7-27/7 & 27/8-2/9 368€ 413€ 603€ 677€
28/7-26/8 459€ 522€ 754€ 860€
8 ημέρες / 7 νύχτες
26/5-6/7 & 3/9-16/9 448€ 484€ 722€ 785€
7/7-27/7 & 27/8-2/9 515€ 580€ 833€ 933€
28/7-26/8 643€ 730€ 1048€ 1195€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3o άτομο: -50%. 2ο παιδί έως 12 ετών σε κουκέτα: -50%. Προσφορές για οικογένειες: Ένα παιδί 0-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση 
μονόκλινου. Δύο παιδιά 0-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου

Το Ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο κα-
ταπράσινο κόλπο κοντά στο Πόρτο Χέλι, προσφέροντας μαγευτική θέα στη 
θάλασσα και το νησί των Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νη-
σάκι της Χηνίτσας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και λειτουργεί ως φυσικός 
κυματοθραύστης στην ονειρεμένη παραλία που απλώνεται ακριβώς μπροστά 
στο ξενοδοχείο.

Παροχές Δωματίων: Το AKS HINITSA BAY διαθέτει 206 δωμάτια και 10 
σουίτες. Όλα τα δωμάτια έχουν εξ ολοκλήρου ανακαινιστεί τον Απρίλιο του 
2016.Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, 
ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση LCD 21¨ και μαρμάρινο μπάνιο. 
Πρόσβαση και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει, 3 εστιατόρια, 2 πισίνες (παι-
δική και ενηλίκων), γυμναστήριο, 2 γήπεδα τένις με νυκτερινό φωτισμό, Beach 
Volley, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 με νυχτερινό φωτισμό, Ping – pong, παιδική 
χαρά, αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, ασύρματο ευρυζωνικό 
Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, φύλαξη παι-
διών (κατόπιν ζήτησης), ταχυδρομείο, κομμωτήριο / mini- market / κατάστημα 
ρούχων & αξεσουάρ, πληροφορίες ενοικίασης αυτοκινήτου, οργανωμένη αμ-
μώδης παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο. Πλήρως εξοπλισμένη 

Συνεδριακή αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόμων, ιδανική για δεξιώσεις, συ-
νέδρια και μικρές επαγγελματικές συναντήσεις. Mini-club με ειδικούς παιδαγω-
γούς και καθημερινές δραστηριότητες για τα παιδιά.

Για τους μικρούς μας φίλους!

Καθημερινά ειδικευμένοι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα 

μικρά αλλά και τα μεγάλα παιδιά, παιδικά πάρτι, τουρ-

νουά με επιτραπέζια παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού, βραδιές 

σινεμά κ.α., σε ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα Τουρ-

νουά επιτραπέζιων παιχνιδιών για ενήλικες και διάφορες 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

HMIΔΙΑΤΡΟΦH
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Grecotel Olympia 
Oasis 4* 
Λουτρά Κυλλήνης, Ηλεία

Grecotel Ilia 
Palms 4* 
Κυλλήνη

Μια υπέροχη όαση σε έναν τόπο συνώνυμο με το καλοκαίρι: στην απέραντη αμμουδιά 
της Κυλλήνης, μια καταπράσινη έκταση 500 στρεμμάτων και στο φόντο τα καταγάλανα 
νερά του Ιονίου. Η «σφραγίδα» Grecotel αποτελεί μία πρόσθετη εγγύηση για την άριστη 
ποιότητα φιλοξενίας που επιφυλάσσει για εσάς το Grecotel Olympia Oasis.

Παροχές δωματίων: Το Grecotel Olympia Oasis θα προσφέρει σε μεγάλους και μι-
κρούς τις διακοπές που ονειρεύονται. Δωμάτια διπλά, μπανγκαλόου, μπανγκαλόου οι-
κογενειακά, δωμάτια οικογενειακά και Villas Oasis, όλα φτιαγμένα για να προσφέρουν 
στους επισκέπτες του ευχάριστη και άνετη διαμονή. Ανεξαρτήτως τύπου, διαθέτουν μπά-
νιο, μπαλκόνι/βεράντα, κλιματισμό, απευθείας τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυ-
γείο, χρηματοκιβώτιο, μουσική/ραδιόφωνο, σεσουάρ.

Παροχές ξενοδοχείου: 3.000 τ.μ. πισίνας σάς περιμένουν να παίξετε, να χαλαρώσετε, 
να αθληθείτε. Υπάρχουν, εξάλλου, και νεροτσουλήθρες, τεχνητά ποταμάκια, ειδική πισίνα 
για παιδιά και φυσικά εσωτερική πισίνα, για τους λιγότερο... τολμηρούς. Και για όσους 
επιθυμούν να απολαύσουν θαλασσοθεραπεία στο υπέροχο αυτό τοπίο, υπάρχει το Κέντρο 
Elixir, σε έκταση 4.500 τ.μ. Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόρια και μπαρ, καθώς και club 
για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων.

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive 2κλινο  3o άτομο 2κλινο 2κλινο Family Family
 SSV SV Bng SSV Bng SV SSV* SV*
4 ημέρες / 3 νύχτες
12/5-1/6 & 24/9-22/10 249€ 269€ 259€ 275€ 670€ 700€
2/6-15/6 & 10/9-23/9 299€ 315€ 305€ 320€ 760€ 790€
16/6-6/7 365€ 389€ 379€ 405€ 950€ 999€
7/7-20/7 & 20/8-9/9 425€ 465€ 449€ 479€ 1140€ 1199€
21/7-19/8 485€ 510€ 495€ 515€ 1260€ 1320€
6 ημέρες / 5 νύχτες
12/5-1/6 & 24/9-22/10 415€ 448€ 430€ 458€ 1115€ 1165€
2/6-15/6 & 10/9-23/9 499€ 525€ 509€ 530€ 1265€ 1315€
16/6-6/7 608€ 648€ 630€ 675€ 1580€ 1665€
7/7-20/7 & 20/8-9/9 708€ 775€ 748€ 799€ 1890€ 1998€
21/7-19/8 808€ 849€ 825€ 858€ 2099€ 2199€
1ο παιδί έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 1o & 2ο παιδί 3-14 ετών 30€ τη βραδιά.
3ο άτομο ενήλικας: 50€ τη βραδιά *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά.
SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα Bng: Bungalow 

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive 2κλινο  2κλινο 
 GV SSV
4 ημέρες / 3 νύχτες
12/5-1/6 & 24/9-22/10 192€ 207€
2/6-15/6 & 10/9-23/9 240€ 255€
16/6-6/7 290€ 320€
7/7-20/7 & 20/8-9/9 345€ 368€
21/7-19/8 375€ 405€
6 ημέρες / 5 νύχτες
12/5-1/6 & 24/9-22/10 320€ 345€
2/6-15/6 & 10/9-23/9 400€ 425€
16/6-6/7 488€ 538€
7/7-20/7 & 20/8-9/9 575€ 610€
21/7-19/8 625€ 675€
1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3ο άτομο ενήλικας χρέωση 30€ τη βραδιά GV: θέα 
κήπος SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα. Για διαμονή από 16/6 έως και 9/9: ελάχιστη διαμονή 
3 διανυκτερεύσεων 

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑFAMILY FRIENDLYALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

Aποδράστε από τα συνηθισμένα στο μοναδικό ολoκαίνουργιο συγκρότημα των ξε-
νοδοχείων στην πανέμορφη Κυλλήνη, ιδανική και για οικογενειακές διακοπές με την 
άριστη ποιότητα της Grecotel, στη δυτική Πελοπόννησο, 80χλμ. από την Πάτρα και 
290 από την Αθήνα. Χτισμένο μέσα στην καταπράσινη έκταση του Olympia Riviera 
Resort, είναι ένα μικρό ξενοδοχείο πρόσφατα ανακαινισμένο, που το χαρακτηρίζουν 
η απλότητα και η άνεση. Στα κομψά δωμάτια κυριαρχούν τα φωτεινά χρώματα του 
καλοκαιριού, ενώ η θέα τους είναι μαγευτική, καθώς η ματιά χάνεται στο καταπράσινο 
δάσος και το Ιόνιο. Είτε διαλέξετε ένα δωμάτιο στο κυρίως κτίριο είτε ένα μπανγκαλόου 
στον κήπο, με θέα θάλασσα ή στον κήπο, να είστε σίγουροι ότι η διαμονή σας θα σας 
μείνει αξέχαστη.
Παροχές δωματίων: μπαλκόνι/βεράντα, μπάνιο, στεγνωτήρας μαλλιών, υποδοχή 
ξυριστικής μηχανής (120 volts), επώνυμα καλλυντικά, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, 
δορυφορική TV, αυτόνομος κλιματισμός – θέρμανση, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο.

All Inclusive (Παρέχεται στο διπλανό ξενοδοχείο Grecotel Olympia Oasis 4*)
• πλούσιο μπουφέ πρωί - μεσημέρι - βράδυ
•  καφές, αναψυκτικά, επιλεγμένα κρασιά και αλκοολούχα ποτά καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας
• χορταστικά σνακ και παγωτά ανάμεσα στα γεύματα
•  2 θεματικές βραδιές στο εστιατόριο κάθε εβδομάδα και Greek lunch κάθε Κυριακή 

μεσημέρι που περιλαμβάνει εμπλουτισμένο μεσημεριανό μπουφέ
•  χρήση των θαλάσσιων σπορ (ιστιοσανίδα, κανό, ποδήλατα θαλάσσης), τοξοβολία, 

καθώς και ποικίλων παιχνιδιών που διοργανώνουν οι ψυχαγωγοί του ξενοδοχείου
•  ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς, καθώς και 

βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους

Για τους μικρούς μας φίλους!Grecoland Club
Το Grecoland Club για παιδιά προσφέρει μαγευτική παιδική χαρά, πρόγραμμα ψυχαγωγίας από έμπειρους ψυχαγωγούς, δημιουργικά & περιπετειώδη παιχνίδια, παιδικές παραστάσεις!

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Grecotel Lakopetra Beach 4*  
Λακόπετρα, Αχαΐα

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive 2/κλινο 2κλινο 2κλινο Sup.  2κλινο Family
 GV SV SSV Bng Bng*

6 ημέρες / 5 νύχτες

6/5-30/6 & 28/8-11/10 325€ 337€ 375€ 350€ 950€

1/7-14/7 375€ 387€ 425€ 400€ 1050€

15/7-31/7 & 18/8-27/8 450€ 462€ 500€ 475€ 1150€

1/8-17/8 500€ 512€ 537€ 525€ 1350€
1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε δίκλινο ή Bungalow! Παιδιά έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ!  *Τιμή για όλο το κατάλυμα  για 2 ενήλικες με 2 παιδιά. 2ο παιδί 3-12 ετών 20€ τη βραδιά 
3ο άτομο (από 13 ετών) 30€ τη βραδιά Οι τιμές ισχύουν για 4 διανυκτερεύσεις και άνω.  GV: θέα κήπος  SV: θέα θάλασσα Sup: Superior  SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα Bng: Bungalow 

Αν ονειρεύεστε μια όαση γαλήνης και ηρεμίας ή διακοπές γεμάτες ένταση και δρα-
στηριότητα, τότε το Grecotel Lakopetra Beach 4* είναι η ιδανική επιλογή. Το all-
inclusive ξενοδοχείο, στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, αποτελεί αφετη-
ρία για να εξερευνήσετε τις μοναδικές ομορφιές της περιοχής.

Παροχές δωματίων: 270 δωμάτια, οικογενειακά & bungalows. Άνετα δωμάτια, 
που ενδείκνυνται για οικογενειακές διακοπές και είναι διακοσμημένα σε μεσογειακό 
στυλ βρίσκονται ανάμεσα σε πολύχρωμους κήπους, με θέα στις πισίνες του ξενο-
δοχείου. Το σκηνικό απογειώνεται με την εσωτερική διακόσμηση των δωματίων 
στην οποία ξεχωρίζουν τα μοτίβα σε μπλε και πράσινες αποχρώσεις και οι ζεστές 
κίτρινες πινελιές. Κάθε δωμάτιο διαθέτει ξεχωριστό μπάνιο για άνετη διαμονή. Όλα 
τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι/βεράντα, πετσέτες, στεγνωτήρα μαλλιών, επώνυμα 
καλλυντικά, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική TV, αυτόνομο κλιματισμό-
θέρμανση, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, guest Relations & Privilege Club.

Παροχές ξενοδοχείου: Κεντρικό εστιατόριο με λαχταριστό μπουφέ, ταβέρνα, 
Beach Bar, Pool Bar, οικογενειακά σαλόνια και υπέροχες βεράντες, 1 αίθουσα εκ-
δηλώσεων με δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων, εξωτερικές και παιδικές πισίνες, 
εσωτερική πισίνα, γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, μίνι Soccer, κέντρο θαλάσσιων 
σπορ γυμναστήριο & σάουνα, ‘Grecoland’ για τα παιδιά, ‘Sun Stores’, μίνι μάρκετ, 
αίθουσα με τηλεόραση & DVD player, γήπεδα μπάσκετ, tennis, ποδοσφαίρου 5Χ5, 
τοξοβολία, θαλάσσια σπορ, καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, υπηρεσία καθαρι-
στηρίου/σιδερώματος (με χρέωση), υπηρεσία αίτησης ειδικής διατροφής, δωρεάν 
χώρος στάθμευσης, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτο (στο χώρο του lobby).

All Inclusive
• πλούσιο μπουφέ πρωί-μεσημέρι-βράδυ
•  καφές, αναψυκτικά, επιλεγμένα κρασιά και αλκοολούχα ποτά καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ημέρας
• χορταστικά σνακ και παγωτά ανάμεσα στα γεύματα
•  2 θεματικές βραδιές στο εστιατόριο κάθε εβδομάδα και Greek lunch 

κάθε Κυριακή μεσημέρι που περιλαμβάνει εμπλουτισμένο μεσημεριανό 
μπουφέ

•  χρήση των θαλάσσιων σπορ (ιστιοσανίδα, κανό, ποδήλατα θαλάσσης), 
τέννις, τοξοβολία, ποδόσφαιρο 5χ5 ,μπάσκετ 

•  ομπρέλες, ξαπλώστρες καθώς και ποικίλα παιχνίδια που διοργανώνουν 
οι ψυχαγωγοί

•  ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς, κα-
θώς και βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους

 

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL INCLUSIVE ΠΑΝΩ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ

FAMILY 
FRIENDLY
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Poseidon Resort 5*   
Λουτράκι

Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Poseidon Resort, σε ένα μαγευτικό σημείο 
όπου οι μπλε ορίζοντες του Κορινθιακού Κόλπου συναντούν την ιδιαίτερη 
ομορφιά της Πελοποννήσου. Η πολυτέλεια και η ηρεμία που χαρακτηρίζουν 
το ξενοδοχείο μαζί με την θερμή και φιλόξενη περιποίηση θα σας προσφέ-
ρουν τις διακοπές που  ανέκαθεν ονειρευόσασταν

Παροχές δωματίου Wyndham Διαθέτει ευρύχωρες σουίτες με θέα στη 
θάλασσα ή τους κήπους, LED τηλεόραση 32’’, δορυφορική τηλεόραση και 
ραδιόφωνο, αυτόνομο κλιματισμό, γραφείο εργασίας, χρηματοκιβώτιο στο 
δωμάτιο, Μίνι μπαρ, διπλά τζάμια, πολυτελείς ανέσεις μπάνιου σε όλες τις 
σουίτες, στεγνωτήρας μαλλιών, μπάνιο, μπουρνούζια και παντόφλες, υπη-
ρεσία στεγνού καθαριστηρίου / πλυντηρίου, δωρεάν Wi-Fi σύνδεση στο 
internet, δωμάτια μη καπνιστών

Παροχές δωματίου Ramada Διαθέτει ευρύχωρα Bungalows & Σουίτες 
με θέα στη θάλασσα ή τους κήπους, αυτόνομο κλιματισμό, χρηματοκιβώ-
τιο στο δωμάτιο, πολυτελή προϊόντα μπάνιου σε όλα τα δωμάτια, σεσουάρ 
μαλλιών, δωρεάν Wi-Fi σύνδεση στο internet.

Παροχές Ξενοδοχείου: αίθουσες ψυχαγωγίας, γήπεδα τένις, μπάσκετ, 
βόλεϊ, μίνι γκολφ, γυμναστήριο, σάουνα, Jacuzzi, θερμαινόμενη πισίνα και 
υπέροχοι κήποι, δύο εξωτερικές πισίνες με θαλασσινό νερό, καθώς και ιδι-

ωτική οργανωμένη παραλία. Για τους μικρούς φίλους υπάρχει δημιουργική 
απασχόληση με παιδαγωγό, καθώς και παιδική χαρά.  Οι γαστριμαργικές 
προτάσεις είναι πολλές! Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 εστιατόρια, το 
καθένα με διαφορετικό χαρακτήρα και κουζίνα. Οι επιλογές για διασκέδαση 
στο ξενοδοχείο μας  είναι πολλές. Είτε για ένα δροσιστικό cocktail δίπλα 
στην πισίνα υπό το φως της μέρας ή για νυκτερινή διασκέδαση, δημιουρ-
γούμε την ιδανική   ατμόσφαιρα 
για να περάσετε αξέχαστα. 

Τιμή κατ άτομο με πρωινό στο RAMADA Superior Junior  Premium Junior  2ο παιδί 3ο άτομο
 Suites S.V Suites GV έως 12

4 ημέρες/ 3 νύχτες 
25/5-22/6 & 10-30/9 216€ 222€ -50% -30%
23/6-20/7 & 27/8-9/9 245€ 249€ -50% -30%
21/7-26/8 288€ 294€ -50% -30%

Τιμή κατ άτομο με πρωινό στο WYNDHAM Executive Junior  Executive Junior  2ο παιδί 3ο άτομο
 Suites GV Suites SV έως 12

4 ημέρες/ 3 νύχτες 
25/5-22/6 & 10-30/9 194€ 216€ -50% -30%
23/6-20/7 & 27/8-9/9 222€ 245€ -50% -30%
21/7-26/8 265€ 288€ -50% -30%
To 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: Ενήλικας 20€ & Παιδί έως 12 ετών 10€ SV: θέα θάλασσα – GV: θέα κήπος

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ
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Niforeika Beach Hotel & Bungalows 3*  
Νιφορέικα, Αχαΐα

Τιμή κατ άτομο με Ημιδιατροφή 2κλινο 3o άτομο 1κλινο Bgl (2+2)*

6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 160€ 120€ 225€ 400€
1/7-31/7 195€ 140€ 255€ 485€
1/8-31/8 235€ 160€ 300€ 580€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 220€ 155€ 295€ 550€
1/7-31/7 275€ 185€ 345€ 685€
1/8-31/8 330€ 215€ 405€ 825€

Τιμή κατ άτομο με Πλήρη Διατροφή και ποτά 2κλινο 3o άτομο 1κλινο Bgl (2+2)*

για 6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 220€ 155€ 315€ 550€
1/7-31/7 245€ 170€ 345€ 610€
1/8-31/8 280€ 195€ 390€ 699€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 320€ 220€ 422€ 799€
1/7-31/7 345€ 235€ 460€ 860€
1/8-31/8 385€ 275€ 520€ 960€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Οικογενειακά δωμάτια Bungalow (2 ενήλικες με 2 παιδιά) τα παιδιά φιλοξενούνται σε κουκέτα. Πλήρης διατροφή & ποτά: Πρωινό, 
μεσημεριανό, βραδινό με τα ποτά (νερό, μπύρα, κρασί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων) Coffee time 16:00-17:30.

Το ξενοδοχείο Niforeika Beach Hotel & Bungalows βρίσκεται 
μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο 11 στρεμμάτων, στην παραλία του 
παραδοσιακού χωριού Νιφορέικα. Αποτελείται από το κυρίως κτί-
ριο του ξενοδοχείου και το συγκρότημα των bungalows. 

Παροχές δωματίων: Τα δωμάτια παρέχουν κλιματισμό, ψυγείο, 
δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο internet, απευθείας τηλεφωνική 
γραμμή. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε μεγάλη πισίνα με εξωτερικό 
μπαρ, σαλόνι, εστιατόριο, μίνι μάρκετ, χώρο στάθμευσης.

Παροχές ξενοδοχείου: Το μπαρ της πισίνας παραμένει ανοιχτό 
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας στους επισκέπτες 

τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα πρωινό καφέ, ένα ελαφρύ 
μεσημεριανό γεύμα, αλλά και δροσερά κοκτέιλ το βράδυ. Στον 
ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύ-
σει το πρωινό του με θέα τον κήπο και την πισίνα. Στο εστιατόριο 
«Μπαλκόνι» με θέα τον Πατραϊκό κόλπο, οι επισκέπτες μπορούν 
να δειπνήσουν επιλέγοντας από τον πλούσιο μπουφέ σπεσιαλιτέ 
της μεσογειακής κουζίνας και όχι μόνο.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦH
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Aldemar Olympian Village Family 
Beach Resort Deluxe 5* Σκαφιδιά, Ηλεία

Το πολυτελές Οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με ιδιαίτερα 
φροντισμένους κήπους και με μια πανέμορφη χρυσή αμμουδιά σας περιμένει για ονει-
ρικές διακοπές. Είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες αμ-
μουδιές. Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κοντά στο ιστορικό μνημείο της 
αρχαίας Ολυμπίας σε μια περιοχή γεμάτη από μνήμες, αρχαίους ναούς και μοναστήρια. 
Ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο πάνω στη θάλασσα. Ένας ιδα-
νικός προορισμός για να φιλοξενήσει το δικό σας, καλοκαιρινό σκηνικό διακοπών. 
Αποτελεί θαλάσσιο θέρετρο, τόπο λατρείας για όσους αναζητούν την περιπέτεια και τη 
διασκέδαση στα θαλάσσια σπορ. Ένας επίγειος παράδεισος και για τους μικρούς μας 
φίλους καθώς διαθέτει δραστηριότητες όλων των ειδών υπό την επίβλεψη καταλλή-
λως εκπαιδευμένου προσωπικού. Πόλος έλξης για οικογένειες γεμάτες ενέργεια και 
ζωντάνια.

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει Κεντρικό κτίριο & bungalows με θέα 
κήπο ή θάλασσα. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με standard παροχές: θέα κήπο (με-
ρικά με ενδιάμεση πόρτα), διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια πολυθρόνα-κρεβάτι, 
μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγεθυντικό καθρέφτη, δορυ-
φορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια, τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή, 
ψυγείο, mini bar (κατόπιν ζήτησης /extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και επιπλωμένο 
μπαλκόνι ή βεράντα. Υπάρχουν ακόμη: Bungalows με θέα κήπο, θάλασσα, κοινή πι-
σίνα ή μπροστινή πισίνα, δίκλινο bungalow με κοινή πισίνα μπροστά στη θάλασσα, 
διαμέρισμα με θέα κήπο, διαμέρισμα με κοινή πισίνα 43 τμ, διαμέρισμα με κοινή πισίνα 
63 τμ και οικογενειακά διαμερίσματα με θέα θάλασσα όλα με standard παροχές.

Παροχές ξενοδοχείου: Κήπος, αίθριο, εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, σάουνα, 
γυμναστήριο, αίθουσα παιχνιδιών, κέντρο ευεξίας και σπα (Το Royal Mare Thalasso 
& Spa Centre εμφανίζεται ανάμεσα στα 10 καλύτερα κέντρα θαλασσοθεραπείας πα-
γκοσμίως), μασάζ, πινγκ πονγκ, ιστιοσανίδα, υδρομασάζ/τζακούζι, ατμόλουτρο, μίνι 
γκολφ, εστιατόριο, μπαρ, εστιατόριο (à la carte), εστιατόριο (με μπουφέ), σνακ μπαρ, 
24ωρη ρεσεψιόν, γρήγορο check in / check out, ανταλλακτήριο συναλλάγματος, ορ-
γάνωση εκδρομών, χώρος φύλαξης αποσκευών, φύλαξη βρεφών - παιδιών, πλύσιμο 
ρούχων, στεγνό καθάρισμα, υπηρεσία σιδερώματος, εγκαταστάσεις συνεδριάσεων / 
δεξιώσεων, επιχειρηματικό κέντρο, φαξ / φωτοτυπικό, υπηρεσία δωματίου, δωμάτια/
εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, κομμωτήριο/Σαλόνι ομορφιάς, οικογενειακά δωμάτια, νυ-
φική σουίτα, ανελκυστήρας, θυρίδα ασφαλείας, κατάστημα δώρων/αναμνηστικών, 
ενοικίαση αυτοκινήτου, θέρμανση, καταστήματα στις εγκαταστάσεις και κλιματισμός.

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING

PREMIUM
ALL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο 5/6 - 30/6 & 5/6 - 30/6 & 1/7 - 22/7 & 23/7 - 25/8 5/6 - 30/6 & 1/7 - 22/7 & 23/7 - 25/8
με ημιδιατροφή 12/9 - 24/9 12/9 - 24/9 26/8 - 11/9  12/9 - 24/9 26/8 - 11/9
Διαν/σεις 3  5   7
2λινο Promo Room 249€ 413€ - - 563€ - -
2κλινο Bglw κήπος 267€ 438€ 505€ 633€ 599€ 697€ 868€
2κλινο Bglw θάλασσα 298€ 483€ 563€ 668€ 665€ 773€ 918€
2κλινο Bglw μοιραζ. πισίνα 327€ 525€ 594€ 781€ 720€ 814€ 1073€
2κλινο Bglw μοιραζ. πισίνα Sea Front 348€ 554€ 616€ 803€ 765€ 845€ 1095€
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * 75€ 125€ 125€ 125€ 175€ 175 175€
Μονόκλινο Bglw κήπος 410€ 665€ 768€ 979€ 930€ 1072€ 1350€
* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.      
Για όσους επισκέπτες επιθυμούν διαμονή με πρωινό, ΕΚΠΤΩΣΗ € 8 το άτομο τη διανυκτέρευση ο ενήλικας από τις 
αναγραφόμενες τιμές της ημιδιατροφής. Οι τιμές των παιδιών δεν επιδέχονται έκπτωση από τις τιμές της ημιδιατροφής

Τιμή κατ άτομο 5/6 - 30/6 & 5/6 - 30/6 & 1/7 - 22/7 & 23/7 - 25/8 5/6 - 30/6 & 1/7 - 22/7 & 23/7 - 25/8
με All Inclusive 12/9 - 24/9 12/9 - 24/9 26/8 - 11/9  12/9 - 24/9 26/8 - 11/9
Διαν/σεις 3  5   7
2λινο Promo Room 315€ 523€ -- -- 717€ - -
2κλινο Bglw κήπος 333€ 548€ 615€ 743€ 753€ 851€ 1022€
2κλινο Bglw θάλασσα 364€ 593€ 673€ 778€ 819€ 927€ 1072€
2κλινο Bglw μοιραζ. πισίνα 393€ 635€ 704€ 891€ 874€ 968€ 1227€
2κλινο Bglw μοιραζ. πισίνα Sea Front 414€ 664€ 726€ 913€ 919€ 999€ 1249€
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών 33€ 55€ 55€ 55€ 77€ 77€ 77€
4ο άτομο ως 12 ετών * 108€ 180€ 180€ 180€ 252€ 252€ 252€
Μονόκλινο Bglw κήπος 476€€ 775€ 878€ 1089€ 1084€ 1226€ 1504€

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 25/9 - 22/10 5/6 - 30/6 & 12/9 - 24/9 1/7 - 22/7 & 26/8 - 11/9 23/7 - 25/8
Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 3 3 5 5
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE VILLAS
Family Villa 43m2 κήπος 211€ 258€ 303€ 394€
Family Villa 43m2 μοιραζ πισίνα 253€ 302€ 354€ 473€
Family Jr.Suite KK 47m2 θέα θάλασσα 235€ 335€ 385€ 429€
Family Villa 63m2 μοιραζ πισίνα 266€ 314€ 376€ 497€
Περίπτωση 3ου παιδιού ως 12 ετών προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 30 ανά διανυκτέρευση. Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 30 
ανά διανυκτέρευση. Επιβάρυνση για all inclusive ανά διανυκτέρευση: € 22 ο ενήλικος,  € 11 το παιδί ως 12 ετών.

ΠΑΝΩ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ
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Barcelo Hydra Beach Resort 5*  
Πλέπι Αργολίδας

Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort στο Πλέπι Ερμιόνης, περικυκλωμένο από φοι-
νικόδεντρα, μόλις 2 ώρες (170 χλμ) από την Αθήνα, με απόλυτα σύγχρονο και διε-
θνή χαρακτήρα, που αποπνέει αυθεντικό «άρωμα» Ελλάδας… Το αγαπημένο Hydra 
Beach με τις 343 πολυτελέστατες καμπάνες του (τώρα με τη διαχείριση του διεθνούς 
οργανισμού   Hotels & Resorts), βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από 
την Ερμιόνη, απέναντι από την Ύδρα.

Παροχές δωματίων: Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 260 δω-
μάτια,
79 μπανγκαλόου και 4 σουίτες, ευρύχωρα και σύγχρονα σχεδιασμένα, καθώς και 
τη θέα που προτιμούν. Όλα τα δωμάτια και τα μπανγκαλόου έχουν μοντέρνα διακό-
σμηση και  επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο ή το βουνό. Διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, κλιματισμό και μίνι μπαρ. Το μπάνιο τους 
είναι εξοπλισμένο με ντους ψιλής βροχής, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνω-
τήρα μαλλιών. 

Παροχές ξενοδοχείου: Το πολυτελές αυτό ξενοδοχείο διαθέτει μπαρ, εστιατόριο 
(à la carte), εστιατόριο (με μπουφέ), γρήγορο check in/check out, 24ωρη ρεσεψιόν, 
ανταλλακτήριο συναλλάγματος, οργάνωση εκδρομών, δωμάτια για μη καπνίζοντες, 
οικογενειακά δωμάτια, υπηρεσία δωματίου, πλύσιμο ρούχων, στεγνό καθάρισμα, 
internet, Wi-Fi, κλιματισμό, εφημερίδες, θυρίδα ασφαλείας, χώρο φύλαξης απο-
σκευών, σνακ μπαρ, εγκαταστάσεις συνεδριάσεων / δεξιώσεων, γήπεδο τένις, πινγκ 
πονγκ, κωπηλασία με κανό, παροχές θαλάσσιων σπορ (στις εγκαταστάσεις), σάουνα, 
γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και σπα, μασάζ, ατμόλουτρο, εσωτερική πισίνα, εξωτε-
ρική πισίνα, ιδιωτική παραλία, κήπο, αίθριο, φύλαξη βρεφών - παιδιών, προσωπικό 
ψυχαγωγίας, παιδότοπος, νυχτερινή διασκέδαση, κατάστημα δώρων/αναμνηστικών, 

δωρεάν χώρο στάθμευσης, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και ενοικίαση αυτοκινήτου. Το 
κέντρο σπα του Hydra Beach με έκταση 1.600μ² προσφέρει εσωτερική πισίνα με κα-
ταρράκτη και υδρομασάζ, τούρκικο λουτρό και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Πα 
ρέχονται μασάζ και περιποιήσεις σώματος, ενώ υπάρχει επίσης ένα σαλόνι ομορφιάς. 
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο τένις και παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους 
χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

All Inclusive
• μπουφέ καθημερινά με Ελληνική & διεθνή κουζίνα.
• ανοιχτή κουζίνα με show cooking
•  απεριόριστη κατανάλωση κατά την διάρκεια των γευμάτων αναψυκτικών, βαρελί-

σιας μπύρας και τοπικού κρασιού
•  Uspa Beaty Centre, χρήση της πισίνας για 50 λεπτά κατόπιν κράτησης για 1 φορά 

την εβδομάδα
• δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία
• Κανό κατόπιν κράτησης (όταν λειτουργεί το πρόγραμμα animation)
• Lobby Bar,Mistral Bar, Pool Bar, Byblos Beach Club Disco, Mini Club

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE

Τιμή κατ άτομο All Inclusive 17/4-14/6 & 14/9-12/10 15/6-14/7 & 24/8-13/9 15/7-23/8
Διαν/σεις 2 5 7 2 5 7 5 7
2κλινο Sup GV 155€ 385€ 525€ 205€ 499€ 679€ 605€ 835€
2κλινο Dlx GV 169€ 419€ 575€ 219€ 535€ 729€ 639€ 885€
3o άτομο 119€ 299€ 415€ 155€ 385€ 519€ 459€ 629€
2ο παιδί έως 11 85€ 215€ 295€ 110€ 275€ 375€ 329€ 455€
2κλινο Dlx SF 225€ 555€ 765€ 275€ 669€ 919€ 785€ 1085€
3o άτομο 165€ 405€ 545€ 199€ 479€ 655€ 559€ 769€
2ο παιδί έως 11 119€ 285€ 395€ 145€ 345€ 475€ 405€ 559€
2κλινο Bng GV 175€ 429€ 585€ 229€ 539€ 739€ 649€ 895€
Family Bng* 525€ 1265€ 1730€ 655€ 1575€ 2165€ 1875€ 2575€
Suite** 1120€ 2735€ 3780€ 1395€ 3425€ 4745€ 3965€ 5495€
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 3 ενήλικες με 1 παιδί έως 11 ετων. **Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα.
Sup: Superior, Dlx: Deluxe, Bng: Bungalow, SF:  Sea Front GV: θέα κήπος. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: 9€ το άτομο τη βραδιά
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Ermioni Club 3*  
Ερμιόνη

To Ermioni Club 3* είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Πελοποννή-
σου, σε έναν από τους πιο εκλεκτούς τόπους παραθερισμού της περιοχής, την 
Πετροθάλασσα Ερμιονίδος, που θα σας φιλοξενήσει άνετα κι απλά σε οικείο 
και ειδυλλιακό περιβάλλον. Χτισμένο ακριβώς πάνω στην ακρογιαλιά, μέσα σε 
απέραντο κήπο με πορτοκαλιές, μανταρινιές και λεμονιές και παρ’ όλα αυτά μό-
λις 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ερμιόνης, θα σας φέρει έντονα στην ατμό-
σφαιρα διακοπών σε μικρό χωριό.

Παροχές δωματίων: Υπάρχουν δωμάτια τετράκλινα για οικογένειες στο κε-
ντρικό κτίριο και στα bungalow. Οι πελάτες μπορούν να διαλέξουν μεταξύ των 
200 δωματίων του κεντρικού κτιρίου και των 210 bungalows. Τα δωμάτια δι-
αθέτουν: μπάνιο ή ντους, τηλέφωνο, τηλεόραση, μουσική, κεντρική θέρμανση, 
κλιματισμό, βεράντα ή μπαλκόνι, ψυγείο μόνο στο κεντρικό κτίριο 

Παροχές ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλο εστιατόριο χωρητικό-
τητας 400 ατόμων, υπαίθριο θέατρο 350 θέσεων, αίθουσα για χαρτιά, αίθου-
σα πιάνο-μπαρ, αίθουσα τηλεόρασης, αίθουσα για την ψυχαγωγία των παιδιών, 
μεγάλο σαλόνι, πισίνα, pool bar, 4 γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, mini golf και 
ποδοσφαίρου, τοξοβολία, πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, θα-
λάσσια σπορ (wind surfing, jet ski, water ski, canoe, scuba diving, parachute), 
ομπρέλες και ξαπλώστρες ΔΩΡΕΑΝ!

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ HMIΔΙΑΤΡΟΦH
& ΚΡΑΣΙ

Τιμή κατ άτομο 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί
με Ημιδιατροφή & κρασί    7-12 ετών

4 ημέρες / 3 νύχτες
5/6-2/7 & 4/9-24/9 125€ 90€ 155€ 75€
6 ημέρες / 5 νύχτες
5/6-2/7 & 4/9-24/9 195€ 140€ 245€ 110€
3/7-6/8 & 21/8-3/9 225€ 155€ 285€ 130€
7/8-20/8 285€ 195€ 335€ 160€
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-2/7 & 4/9-24/9 265€ 189€ 335€ 149€
3/7-6/8 & 21/8-3/9 305€ 205€ 392€ 170€
7/8-20/8 389€ 265€ 449€ 219€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ και 2ο παιδί έως 6 ετών
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 5€ το άτομο την βραδιά και 3€ το παιδί που χρεώνεται
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Nautica Bay 3* Superior  
Πόρτο Χέλι

Σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές γωνιές της Ελλάδας, το Πόρτο 
Χέλι, 185 χλμ νοτιοδυτικά της Αθήνας, το ξενοδοχείο Nautica Bay σας 
εγγυάται ότι θα σας προσφέρει παραθερισμό με ποιότητα και Πλήρης 
επαναφόρτιση των «μπαταριών» για τον υπόλοιπο χρόνο! Βρίσκεται το-
ποθετημένο στο κέντρο του κόλπου του Πόρτο Χελίου, απέναντι από τις 
Σπέτσες και μόλις 1.200 μέτρα από το κέντρο του χωριού, διαθέτει έναν 
πανέμορφο κήπο 35 στρεμμάτων και προσφέρει πληθώρα επιλογών και 
παροχών στους φιλοξενούμενους. Και φυσικά, η «στρατηγική» τοποθεσία 
του ξενοδοχείου επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην Κόστα και τις Σπέτσες, 
αλλά και οδικώς στο Ναύπλιο, την Επίδαυρο και τις Μυκήνες, για σύντομες 
και ενδιαφέρουσες εκδρομές.

Παροχές δωματίων: Τα 164 δωμάτια μοιράζονται σε 9 συνολικά διώ-
ροφα κτίρια, κατανεμημένα αμφιθεατρικά, με εκπληκτική θέα. Όλα είναι 
εξοπλισμένα μεταξύ άλλων με τηλεόραση, ψυγείο, ελεύθερη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον εξοπλισμένο μικροκουζινάκι, 
DVD, Jacuzzi στο μπάνιο τους. Το κεντρικό κτίριο διαθέτει 2 ορόφους 20 
δίκλινων δωματίων. Τα υπόλοιπα 8 κτίρια είναι αμφιθεατρικά κατανεμη-
μένα και αποτελούνται όλα από 2 ορόφους 8 δωματίων. Τα περισσότερα 
έχουν θέα στη θάλασσα και στην πισίνα του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια με 
θέα κήπο έχουν ανακαινιστεί και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίπλω-
ση, αλλά και ο ίδιος ο κήπος έχει ανανεωθεί υπό την επιμέλεια αρχιτέκτο-

να. Η πτέρυγα 900 είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις οικογένειες. Έχει θέα 
στη θάλασσα και βρίσκεται μετά το μίνι γκολφ του ξενοδοχείου. Διαθέτει 8 
δωμάτια κατανεμημένα σε 2 ορόφους 4 δωματίων. Τα δωμάτια μετατρά-
πηκαν σε οικογενειακά, με δύο κρεβατοκάμαρες που χωρίζονται με εσω-
τερική πόρτα και κοινό μεταξύ τους μπαλκόνι, μπάνιο. Το ξενοδοχείο έχει 
εξοπλιστεί με κουκέτες για τις οικογένειες . 

Παροχές ξενοδοχείου: Οι επισκέπτες θα περάσουν ατελείωτες ώρες 
χαράς στην πισίνα ενηλίκων και οι μικροί φίλοι στην παιδική πισίνα και την 
παιδική χαρά. Θα πάρουν το αναψυκτικό ή το ποτό τους και το μεσημε-
ριανό σνακ τους στα μπαρ της παραλίας και της πισίνας, θα παίξουν μίνι 
γκολφ, τένις, πινγκ πονγκ με εξοπλισμό που διατίθεται από την υποδοχή 
άνευ χρέωσης, μπιλιάρδο. Στη διάθεση των φιλοξενουμένων βρίσκεται 
επίσης το κατάστημα τουριστικών ειδών για τις αγορές τους αλλά και το 
παρκινγκ στο κεντρικό κτίριο και στις πτέρυγες.

EARLY 
BOOKING

2 ΠΑΙΔΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦH
& ΠΟΤΑ

Τιμή κατ άτομο με Πλήρη διατροφή & ποτά 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί Family*
    7-12
4 ημέρες / 3 νύχτες
5/6-6/7 & 1/9-9/9   135€ 99€ 199€ 67€ 479€
6 ημέρες / 5 νύχτες
5/6-6/7 & 1/9-9/9   215€ 149€ 315€ 99€ 755€
7/7-27/7 & 21/8-31/8   289€ 199€ 429€ 129€ 945€
28/7-20/8   349€ 245€ 515€ 159€ 1112€
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-6/7 & 1/9-9/9   295€ 205€ 439€ 135€ 999€
7/7-27/7 & 21/8-31/8   389€ 275€ 575€ 172€ 1295€
28/7-20/8   469€ 335€ 699€ 217€ 1599€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων! 2ο παιδί 7-12 σε δωμάτιο με κουκέτα (περιορισμένη διαθεσιμότητα) 
Family* Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών  **Κρασί & αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων Επιβάρυνση για διαμονή στο κεντρικό 
κτίριο +10 € το δωμάτιο τη βραδιά. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση 10%.
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AKS Porto Heli 4* Superior  
Πόρτο Χέλι

Το ξενοδοχείο Aks Porto Heli 4* Superior βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι, ιδανικά χτισμένο σχεδόν πάνω στη θά-
λασσα, με άμεση πρόσβαση στην παραλία που απλώνεται ακριβώς μπροστά του. Η μίνιμαλ διακόσμηση δια-
μορφώνει ένα καλόγουστο περιβάλλον και τα δωμάτια με μαγευτική θέα στον καταγάλανο κόλπο του Πόρτο 
Χελίου, κάνουν την διαμονή αξέχαστη.

Παροχές δωματίων: Διαθέτει 204 δωμάτια και 9 σουίτες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν θέα στη θά-
λασσα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική 
τηλεόραση, ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο.

Παροχές ξενοδοχείου: θαλάσσιο πάρκο στην παραλία, 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων), γυμναστήριο, 
φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), beach volley, ταχυδρομείο, ping - pong, παιδική χαρά, mini - club με 
ειδικούς παιδαγωγούς και καθημερινές δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους, αίθουσα μπριτζ & τηλεόρα-
σης, αίθουσα Internet, ασύρματο ευρυζωνικό Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κομμωτήριο, 
mini- market, κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ, πλήρως εξοπλισμένη συνεδριακή αίθουσα χωρητικότητας 
200 ατόμων, οργανωμένη αμμώδης παραλία με πληθώρα επιλογών από θαλάσσια σπορ, κεντρικό εστιατόριο 
Μυκήνες, εστιατόριο Αίολος δίπλα στην πισίνα, Electra bar, beach bar. Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδο-
χείου, η πισίνα, η πρόσβαση στην παραλία αλλά και τα ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια προσφέρονται και για 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Smart All Inclusive
Kεντρικό Εστιατόριο Μycenae: 07:30 - 10:30 Πρωινό αμερικάνικου τύπου σε Μπουφέ // 19:30 - 21:30 
Δείπνο σε πλούσιο Μπουφέ με “Show-Cooking” Προσφέρονται: Αναψυκτικά, χυμοί, φιλτραρισμένο νερό 
βρύσης, βαρελίσια μπύρα, κρασί λευκό & κόκκινο, καφές φίλτρου, Ελληνικός, νεσκαφέ, φραπέ, αφεψήματα, 

παγωτά
Ταβέρνα Aeolos: 10:00 - 18:00 δίπλα στην πισίνα // 11:00 - 12:30 Μίνι Σνακς // 
13:00 - 14:30 Γεύμα σε πλούσιο Μπουφέ με “Show-Cooking”  // 16:30 - 18:00 
Μίνι Σνακς
Κεντρικό Mπαρ Εlectra: 18:00 - 01:30 λειτουργεί στο σαλόνι του ξενοδοχείου κα-
θημερινά και προσφέρει διασκέδαση με ζωντανή μουσική δυο φορές την εβδομάδα.
Στην ταβέρνα Aeolos και στο Μπαρ Electra κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους προ-
σφέρονται:
Αναψυκτικά, χυμοί, φιλτραρισμένο νερό βρύσης, βαρελίσια μπύρα, κρασί λευκό & 
κόκκινο, καφές φίλτρου, Ελληνικός, νεσκαφέ, φραπέ, αφεψήματα, παγωτά
Παραλιακό Mπαρ Porto Heli : 10:30 - 18:00 Προσφέρονται: Μίνι Σνακς, βαρελίσια 
μπύρα, κρασί λευκό & κόκκινο, καφές φίλτρου, νεσκαφέ, φραπέ, αναψυκτικά, χυμοί, 
φιλτραρισμένο νερό βρύσης, παγωτά

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 1κλινο 1κλινο
Smart All Inclusive GV SV GV SV
4 ημέρες / 3 νύχτες
12/6-6/7 & 3/9-9/9 175€ 185€ 270€ 289€
6 ημέρες / 5 νύχτες
12/6-6/7 & 3/9-9/9 280€ 299€ 439€ 469€
7/7-27/7 & 27/8-2/9 345€ 365€ 540€ 575€
28/7-26/8 389€ 420€ 618€ 670€
8 ημέρες / 7 νύχτες
12/6-6/7 & 3/9-9/9 379€ 405€ 600€ 645€
7/7-27/7 & 27/8-2/9 469€ 495€ 745€ 790€
28/7-26/8 540€ 579€ 860€ 925€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 12 ετών σε κουκέτα: -30%. 3ο άτομο: -30% Οι παραπάνω τιμές είναι 
προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση +10%.  Οικογενειακές προσφορές: • 2 παιδιά 
έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: έκπτωση -30% στη συνολική τιμή του δικλίνου • 2 παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 
ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου. • 1 παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 1κλινο 1κλινο
Ημιδιατροφή & ποτά GV SV GV SV
4 ημέρες / 3 νύχτες
12/6-6/7 & 3/9-9/9 145€ 155€ 220€ 240€
6 ημέρες / 5 νύχτες
12/6-6/7 & 3/9-9/9 229€ 247€ 350€ 380€
7/7-27/7 & 27/8-2/9 295€ 315€ 459€ 489€
28/7-26/8 349€ 379€ 545€ 590€
8 ημέρες / 7 νύχτες
12/6-6/7 & 3/9-9/9 315€ 340€ 485€ 529€
7/7-27/7 & 27/8-2/9 399€ 425€ 627€ 670€
28/7-26/8 469€ 510€ 750€ 815€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 12 ετών σε κουκέτα: -30% 3ο άτομο: -30%
GV: θέα κήπος, SV: θέα θάλασσα

SMART
ALL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Για τους μικρούς μας φίλους!

• Μεγάλη & ελεγχόμενη παιδική χαρά

•  ΜΙΝΙ CLUB με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους παιδαγωγούς

• θαλάσσιο πάρκο με φουσκωτά παιχνίδια

• παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς με φουσκωτά παιχνίδια

• ατέλειωτες ώρες χαράς και παιχνιδιού στο WATERFUN PARK

• Νέο Bungee Τραμπολίνο για μικρούς και μεγάλους στην παραλία της Χηνίτσα

EARLY 
BOOKING
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Ionian Beach Bungalows 3*  
Λακόπετρα, Αχαΐα

Τιμή κατ άτομο με Smart All Inclusive 2/κλινο 3ο άτομο 2ο παιδί έως 1κλινο
 GV  12 ετών

3 ημέρες / 2 νύχτες
5/6-29/6 & 4/9-25/9 74€ 55€ 45€ 105€
4 ημέρες / 3 νύχτες
30/6-16/7 & 28/8-3/9 149€ 115€ 88€ 199€
6 ημέρες / 5 νύχτες
5/6-29/6 & 4/9-25/9 185€ 139€ 115€ 259€
30/6-16/7 & 28/8-3/9 235€ 175€ 125€ 319€
17/7-27/8 289€ 199€ 135€ 385€
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-29/6 & 4/9-25/9 255€ 189€ 155€ 359€
30/6-16/7 & 28/8-3/9 325€ 239€ 175€ 439€
17/7-27/8 375€ 275€ 185€ 525€
1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! GV: θέα κήπος. Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο τη βραδιά. Προσφορά στη χαμηλή περίοδο με διαμονή από Κυριακή έως και Πέμπτη στις 2 
νύχτες δώρο 1 νύχτα επιπλέον μόνο με πρωινό & Προσφορά στην μεσαία περίοδο στις 3 νύχτες δώρο 1 νύχτα επιπλέον μόνο με πρωινό. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.

Το Ionian Beach Bungalows 3* στη Λακόπετρα είναι ένα όμορφο ξε-
νοδοχείο διακοπών με 82 bungalows που απλώνεται σε μια έκταση 40 
στρεμμάτων που τελειώνει σε μια μεγάλη αμμώδη παραλία στη Βορειο-
δυτική Πελοπόννησο. Ένα αγαπημένο σημείο διακοπών για την ελληνική 
οικογένεια για πολλά χρόνια, προσφέρει γαλήνη και ηρεμία σε ένα εκπλη-
κτικό περιβάλλον, που συνδυάζει βουνό και θάλασσα και έχει μαγευτική 
θέα προς το Ιόνιο Πέλαγος.

Παροχές δωματίων: Τα μεμονωμένα δωμάτια (μπανγκαλόου) είναι επι-
πλωμένα λιτά αλλά με αυθεντικό ελληνικό ύφος, και το κάθε ένα έχει δικό 
του μπάνιο, air condition, τηλεόραση, ψυγείο και μια ευρύχωρη βεράντα 
με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο.

Παροχές ξενοδοχείου: Η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου είναι φιλική και 
οικογενειακή, μια επιλογή για απόλυτη χαλάρωση. Οι εγκαταστάσεις περι-
λαμβάνουν ένα ιστιοπλοϊκό όμιλο, ένα γήπεδο τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ, 
μίνι γκολφ, εστιατόριο, ταβέρνα, αίθουσα internet, πινγκ-πονγκ, παιδική 
χαρά και πισίνα με γλυκό νερό.

Smart All Inclusive
• πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ
•  ελεύθερη κατανάλωση λευκού, κόκκινου και ροζέ κρασιού, βαρελίσιας 

μπύρας και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των γευμάτων
•  smart snack 16:30 - 18:00 με δωρεάν κέικ, χυμούς, φρουτοσαλάτα, 

αναψυκτικά & γλυκά MONO ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
•  δραστηριότητες για τα παιδιά από επαγγελματίες παιδαγωγούς καθ’ όλη 

την διάρκεια της ημέρας όπως: παιδικές ταινίες στο mini cinema, κυνήγι 
θησαυρού, ζωγραφική, παιχνίδια στο νερό, θεατρικά παιχνίδια, κατα-
σκευές, περιπέτειες στο ινδιάνικο χωριό κ.α

• από φέτος ψυχαγωγικό πρόγραμμα ενηλίκων

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

SMART
ALL INCLUSIVE

ΠΑΝΩ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ
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The Grove Seaside Hotel  4*  
Δρέπανο, Αργολίδα

Το ξενοδοχείο The Grove Seaside 4* βρίσκεται στην περιοχή του Δρε-
πάνου, πολύ κοντά στο Ναύπλιο (10χλμ. ή 15 λεπτά οδήγηση). Οι επι-
σκέπτες του μπορούν να χαλαρώσουν στα υπέροχα δωμάτιά του, απο-
λαμβάνοντας τη μαγευτική θέα στη θάλασσα από όλες τις γωνιές του 
ξενοδοχείου. 

Παροχές δωματίων: στο ξενοδοχείο υπάρχουν Standard δωμάτια και 
μπανγκαλόου, όλα με μπάνιο με σεσουάρ και προϊόντα περιποίησης, μίνι 
μπαρ, κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική TV, δωρεάν Wi-Fi και φυσικά 
μπαλκόνι, όταν βρίσκονται σε όροφο. Κάθε ένα από τα δωμάτια έχει τις 
αποκλειστικές διακοσμητικές «πινελιές» του, έργα τέχνης και ποιοτικά 
έπιπλα minimal και κομψά, που, σε συνδυασμό με τους γήινους χρωματι-
σμούς, προσδίδουν στο χώρο φιλοξενίας μοναδικό χαρακτήρα.

Παροχές ξενοδοχείου: Οι εγκαταστάσεις του The Grove Seaside 
Hotel περιλαμβάνουν εστιατόριο, δύο μπαρ, πισίνες με σνακ μπαρ, γή-
πεδα, παιδική χαρά και παιδότοπο. Το εξαιρετικό εστιατόριο του ξενοδο-
χείου προσκαλεί τους επισκέπτες να ξεκινήσουν ένα λαχταριστό γευστικό 
ταξίδι στη φημισμένη αυθεντική Ελληνική κουζίνα, και να εμπλουτίσουν 
τη γευστική τους εμπειρία με παραδοσιακές δημιουργίες και απολαυστικά 
πιάτα, εμπνευσμένα από τις συνταγές της γιαγιάς. Στο μπαρ της πισίνας 

θα χαρείτε το μπάνιο σας, απολαμβάνοντας τον ήλιο, και παράλληλα θα 
συνοδεύσετε τις δροσερές σας στιγμές με κοκτέιλ, αναψυκτικά, ποτά που 
θα σας ξεδιψάσουν.

Τιμή κατ άτομο με Πλήρη διατροφή    2κλινο  3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί
       2-12
4 ημέρες / 3 νύχτες
5/6-30/6 & 4/9-30/9    137€ 99€ 210€ 60€
6 ημέρες / 5 νύχτες
5/6-30/6 & 4/9-30/9    225€ 159€ 345€ 97€
1/7-24/7 & 25/8-3/9    265€ 177€ 425€ 110€
25/7-24/8    290€ 185€ 477€ 109€
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-30/6 & 4/9-30/9    315€ 215€ 475€ 135€
1/7-24/7 & 25/8-3/9    370€ 245€ 595€ 153€
25/7-24/8    405€ 259€ 665€ 159€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH



19

Limira Mare 3* 
Superior  Νεάπολη, Λακωνία

Oasis hotel 3* 
Καλό Νερό, Μεσσηνία

Με θέα το γαλάζιο του λακωνικού κόλπου, την άγρια ομορφιά του φημισμένου Κάβο 
Μαλιά, τα υπερυψωμένα χωριουδάκια των Βατίκων να χαρίζουν δροσιά και παράδοση, 
το ξενοδοχείο Limira Mare 3* Sup. είναι ήδη δημοφιλής προορισμός. Μακριά από τους 
αστικούς θορύβους, σας περιμένει για να σας προσφέρει το «ευ ζην», μοναδική ηρεμία, 
χαλάρωση και εμπειρίες που θα σας συνοδεύσουν για πάντα.Πρόκειται για έναν προο-
ρισμό που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από το νοτιότερο άκρο της χερσονησίδας του 
Κάβο Μαλιά, στην γραφική Νεάπολη.

Παροχές δωματίων: Τα 98 δωμάτια και οι 10 σουίτες έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη 
φροντίδα.  Η λιτή και άνετη επίπλωση χαρίζει μία μοναδικά ζεστή ατμόσφαιρα η οποία 
συμβαδίζει με το αυθεντικό πνεύμα φιλοξενίας της περιοχής των Βατίκων.  Έχουν 
συμπεριληφθεί όλες οι ανέσεις και οι υπηρεσίες, με αυτόνομους εξώστες που προ-
σφέρουν γοητευτική θέα στο απέραντο γαλάζιο της λακωνικής θάλασσας μέχρι την 
Ελαφόνησο και τα Κύθηρα.  Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν κλιματισμό, τηλε-
οράσεις, mini bar, τηλέφωνο και  πλήρως εξοπλισμένα λουτρά.

Παροχές ξενοδοχείου: ζεστή ατμόσφαιρα και αισθητική. Από τα είδη διακόσμησης 
και τα έπιπλα έως τα υλικά, τα χρώματα και τα μοτίβα η έμφαση στην λεπτομέρεια χαρα-
κτηρίζει τη διαμονή.  Τους κοινόχρηστους χώρους κοσμούν έργα Ελλήνων καλλιτεχνών 
ενώ τη Reception και το ευρύχωρο lobby εικαστικά έργα υψηλής τέχνης. Καθώς οι φι-
λοξενούμενοι απολαμβάνουν το ρομαντικό ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία, παρέχονται 
συγχρόνως ανέσεις όπως χρήση χώρου φύλαξης αποσκευών, Wi-Fi, Δορυφορικής τη-
λεόρασης, Ανελκυστήρα.  Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο χώρο του επιβλητικού κήπου, 
ανάμεσα σε ποικιλίες δένδρων, θάμνων και ολάνθιστων λουλουδιών.

Το ξενοδοχείο Oasis 3* στο Καλό Νερό είναι η ιδανι-
κή βάση διαμονής για τις διακοπές σας στη Μεσσηνία 
και την Πελοπόννησο. Θα φθάσετε στο κατάλυμά σας 
έπειτα από διαδρομή 270χλμ. από την Αθήνα, 160χλμ. 
από την Πάτρα και 54χλμ. από την Καλαμάτα.

Παροχές δωματίων: Τα διαμερίσματα και τα Studio 
του Oasis Hotel βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη γνω-
στή παραλία Καλό Νερό, σε απόσταση μόλις 10μ., και 
συνιστούν την τέλεια επιλογή για στιγμές ηρεμίας και 
ξεκούρασης στη θάλασσα.  Οι χώροι διαμονής είναι 
εξοπλισμένοι με: πολυκουζινάκι, ψυγείο, κλιματισμό, 
LCD TV, τηλέφωνο, καναπέ-κρεβάτι, μπαλκόνι, ντους, 
σεσουάρ, δωρεάν ασύρματο Internet.

Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα με θαλασσινό νερό, 
το γυμναστήριο, το μπαρ, το εστιατόριο, παιδική χαρά, 
πινγκ πονγκ, κήπος και πάρκινγκ

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 1ο παιδί Suite *  1κλινο
πρωινό Std SV  έως 12  
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 85€ 45€ 25€ 265€ 135€
1/7-31/7 99€ 50€ 30€ 305€ 149€
1/8-31/8 115€ 55€ 35€ 355€ 175€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 149€ 75€ 45€ 435€ 225€
1/7-31/7 165€ 80€ 50€ 515€ 245€
1/8-31/8 195€ 85€ 55€ 585€ 285€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 & 1/9-30/9 199€ 99€ 55€ 595€ 299€
1/7-31/7 225€ 115€ 60€ 695€ 335€
1/8-31/8 265€ 125€ 70€ 795€ 385€
*Συνολική τιμή για 4 άτομα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις 
έως 10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +10%.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Διαμέρισμα* 4ο
Ημιδιατροφή Stu Stu Stu  άτομο
4 ημέρες / 3 νύχτες
28/6-7/7 115€ 77€ 178€ 307€ 74€
8/7-25/7 & 26/8-3/9 125€ 86€ 197€ 339€ 75€
6 ημέρες / 5 νύχτες
28/6-7/7 188€ 127€ 291€ 504€ 121€
8/7-25/7 & 26/8-3/9 205€ 141€ 322€ 555€ 122€
26/7-25/8 228€ 148€ 352€ 605€ 123€
8 ημέρες / 7 νύχτες
28/6-7/7 260€ 176€ 403€ 698€ 168€
8/7-25/7 & 26/8-3/9 282€ 193€ 444€ 755€ 168€
26/7-25/8 315€ 204€ 485€ 829€ 169€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 
12 ετών ή 3 ενήλικες με 1 παιδί έως 12 ετών. Για 4 ενήλικες σε διαμέρισμα υπάρχει επιπλέον 
επιβάρυνση. (4ο άτομο) Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 
31/5. Μετά επιβάρυνση +10%.

EARLY 
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Ναύπλιο - Σπήλαιο Καστανιάς - Μονεμβασιά - Μυστράς - Σπάρτη 
- Νεάπολη
1η ημέρα: Αθήνα - Ναύπλιο - Νεάπολη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την εκδρομή μας. Πρώτη 
στάση για καφέ το Ναύπλιο. Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια της 
πόλης για να θαυμάσουμε το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, την Πλατεία Συ-
ντάγματος τη μεγαλύτερη και χαρακτηριστικότερη πλατεία της πόλης, την 
πρώτη Βουλή της Ελλάδας όπου έγινε και η δίκη του Κολοκοτρώνη, την 
Πλατεία Φιλελλήνων με το αφιερωμένο μνημείο στους Γάλλους Φιλέλλη-
νες που έπεσαν κατά την Ελληνική επανάσταση και το ρολόι της πόλης. 
Μετά το προαιρετικό μας γεύμα θα αναχωρήσουμε για τον τελικό προορι-
σμό μας στο νοτιότερο άκρο της Λακωνίας, τη Νεάπολη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Νεάπολη - Ελαφόνησος (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό ακολουθεί η εκδρομή μας με το καραβάκι στην γραφική 
Ελαφόνησο. Η Ελαφόνησος φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες της. Δι-
αθέτει πολλές αμμουδιές με εξωτική ομορφιά οι οποίες αποτελούν πόλο 
έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής και γενικότερα του νομού. Ανάμε-
σά τους ξεχωρίζει η φημισμένη παραλία του Σίμου (το δίδυμο Φράγκος 
– Σαρακίνικο) που βρίσκεται στην νότια πλευρά του νησιού. Αφού απο-
λαύσουμε το μπάνιο μας και γευματίσουμε προαιρετικά σε κάποια από τις 
γραφικές ψαροταβέρνες θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Νεάπολη - Σπήλαιο Καστανιάς - Μονεμβασιά
Μετά το πρόγευμα, ακολουθώντας μια καταπράσινη ορεινή διαδρομή 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 εκατομμύ-
ρια χρόνια για να σχηματιστούν, το κατατάσσουν δεύτερο στο είδος του 
σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη 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 προαιρετικό φαγητό και επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Νεάπολη - Κύθηρα (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το καράβι για τα πανέμορφα Κύθη-
ρα. 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 πλατεία της πόλης και 
στη συνέχεια αναχώρηση για τον πανέμορφο Αβλέμονα, όπου θα απο-
λαύσουμε το μπάνιο μας και το φαγητό μας. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στην Νεάπολη. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Νεάπολη - Μυστράς - Σπάρτη - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Μυστρά 5χλμ δυτικά από τη Σπάρτη. 
Κάτω από το κάστρο όλα - παλάτια και εκκλησίες, οχυρώσεις και πύλες, 
αρχοντικά και σπίτια, δρόμοι και κρήνες - καταγράφουν την ανεπανάληπτη 
ιστορική διαδρομή της έδρας του Δεσποτάτου του Μορέως. Συνεχίζουμε 
για την Σπάρτη, όπου μετά την περιήγησή μας στην πόλη, θα έχουμε χρόνο 
για καφέ ή γεύμα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για Αθήνα όπου θα 
φτάσουμε νωρίς το βράδυ.
 

Νεάπολη - Μονεμβασιά
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 9, 23, 30/7 & 20, 27/8 & 3, 10/9

5 ημ.

Τιμή κατ άτομο Ξενοδοχείο 2/κλινο 3ο άτομο 1o παιδί 1κλινο
    έως 12
   
9/7, 3/9, 10/9 Limira Mare 3* Sup. 215€ 165€ 135€ 285€
23/7, 30/7, 20/8, 27/8 Limira Mare 3* Sup. 255€ 195€ 155€ 325€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • διαμονή στο ξενοδοχείο Limira Mare 3* Sup. • με-
ταφορές, εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα • πρωινό • αρχηγός/συνοδός 
• ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους • το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα αξίας 35€ κατ’ 
άτομο • το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στην Ελαφόνησο αξίας 5€ 
κατ’ άτομο • ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο

Mονεμβασιά

Μιστράς

Ναύπλιο
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Messina  Resort 4* 
Kυπαρισσία

Messinian Bay 3* 
Superior   
ΚαλαμάταTo Μessina Resort Hotel είναι μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στη Μεσσηνία 

(έτος λειτουργίας 2006) και βρίσκεται στον παραθαλάσσιο οικισμό Καλού Νερού σε 
απόσταση μόλις 7 χλμ. από τη γραφική Κυπαρισσία. Το συγκρότημα είναι χτισμένο 
ακριβώς μπροστά στη θάλασσα σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προσφέροντας μία 
ήσυχη, άνετη και ποιοτική φιλοξενία. Οι επισκέπτες μπορούν να χαρούν τον ήλιο και 
την θάλασσα στην παραλία που εκτείνεται ακριβώς μπροστά από το Messina Resort 
Hotel ή εάν προτιμούν να περάσουν την ημέρα τους στην πισίνα του ξενοδοχείου 
απολαμβάνοντας τον καφέ ή το ποτό τους, ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο του 
Ιονίου πελάγους.

Παροχές δωματίων: Η μονάδα αποτελείται από 10 κτίρια με 64 ιδιαίτερα ευρύ-
χωρα δωμάτια, που διακρίνονται σε δίκλινα, διαμερίσματα και μεζονέτες, με θέα 
κήπο, διπλό κρεβάτι και καναπέ κρεβάτι, μπάνιο, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, δορυφορική 
TV, μουσική, κλιματισμό, σεσουάρ. Το συγκρότημα διαθέτει 38 ευρύχωρα στούντιο 
περίπου 35 τ.μ. το καθένα. Όλα τα στούντιο διαθέτουν καθιστικό, μπάνιο με μπανιέ-
ρα, μεγάλη ευρύχωρη βεράντα. Οι σουίτες, περίπου 40 τ.μ., έχουν ξεχωριστή είσοδο 
και οι μεζονέτες, περίπου 41 τ.μ., είναι διαμερίσματα δύο επιπέδων με εσωτερική 
σκάλα.

Παροχές ξενοδοχείου: διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καθιστικό, χώρο τηλεόρασης, 
mini club για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, μπαρ και εστιατόριο δίπλα 
στην πισίνα, Wi-Fi, πάρκινγκ.

Το Messinian Bay Hotel 3* Sup. βρίσκεται στην Καλαμάτα. Είναι 
χτισμένο δίπλα στην παραλία, σε ένα σημείο από όπου ο Μεσση-
νιακός Κόλπος διαχέεται μέσα στο πέλαγος, περιτριγυρισμένος 
από καταπράσινα μέρη, προσφέροντας με αυτό το μοναδικό 
συνδυασμό την απόλυτη αρμονία και ηρεμία που χρειάζεστε. 

Παροχές δωματίων: διαθέτει 14 special και 51 standard 
δωμάτια, μοντέρνα διακοσμημένα, ανακαινισμένα, άνετα και 
διαθέσιμα να σας προσφέρουν όλη την πολυτέλεια που χρειά-
ζεστε κατά τη φιλοξενία σας. Διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση μοντέρνας τεχνολογίας LCD 20’’, προσωπικό μπά-
νιο με καλλυντικά, ψυγείο και δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο με wifi.

Παροχές ξενοδοχείου: 24ωρη εξυπηρέτηση της υποδοχής-
reception, bar και εστιατόριο που βρίσκονται στο χώρο της πι-
σίνας, πισίνα, παραλία του ξενοδοχείου, όπου θα βρείτε και το 
beach bar και τέλος, στο χώρο του εστιατορίου - restaurant, 
μπορείτε να δοκιμάσετε υπέροχα πιάτα Μεσογειακής ελληνικής 
κουζίνας, φτιαγμένα από καταξιωμένους σεφ με αγνά και ποιοτι-
κά υλικά με μεράκι και νοστιμιά.

Τιμή κατ άτομο με Πλήρη διατροφή και ποτά 2κλινο  3o άτομο 2κλινο 3o άτομο Μεζ* 1κλινο 2ο παιδί
 Stu Stu μεζ. μεζ.  Stu 7-12 ετών
4 ημέρες / 3 νύχτες
5/6-9/7 & 3/9-10/9 152€ 76€ 190€ 63€ 483€ 212€ 63€
6 ημέρες / 5 νύχτες
5/6-9/7 & 3/9-10/9 252€ 125€ 313€ 105€ 799€ 351€ 105€
10/7-30/7 & 21/8-9/9 305€ 53€ 381€ 125€ 983€ 426€ 125€
31/7-20/8 321€ 160€ 401€ 139€ 1034€ 447€ 139€
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-9/7 & 3/9-10/9 347€ 174€ 436€ 145€ 1109€ 486€ 145€
10/7-30/7 & 21/8-9/9 424€ 213€ 530€ 174€ 1359€ 595€ 174€
31/7-20/8 447€ 222€ 554€ 193€ 1428€ 622€ 193€

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή και ποτά 2κλινο  3o άτομο 2κλινο 3o άτομο Μεζ* 1κλινο 2ο παιδί
 Stu Stu μεζ. μεζ.  Stu 7-12 ετών
3 νύχτες
11/9-30/9 99€ 50€ 123€ 44€ 315€ 140€ 44€
5 νύχτες
11/9-30/9 163€ 82€ 203€ 73€ 515€ 230€ 73€
7  νύχτες
11/9-30/9 227€ 114€ 281€ 101€ 715€ 319€ 101€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα έως 4 άτομα ενήλικες. 

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 2κλινο  3o άτομο 1ο παιδί  2ο παιδί  1κλινο
   έως 12  έως 12 
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-16/7 & 6/9-30/9 152€ 112€ 42€ 78€ 225€
17/7-28/7 & 27/8-5/9 177€ 132€ 65€ 95€ 265€
29/7-26/8 215€ 159€ 85€ 115€ 315€
6 ημέρες / 5 νύχτες 
1/6-16/7 & 6/9-30/9 245€ 185€ 75€ 130€ 365€
17/7-28/7 & 27/8-5/9 279€ 209€ 99€ 149€ 415€
29/7-26/8 329€ 245€ 125€ 175€ 489€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-16/7 & 6/9-30/9 335€ 249€ 95€ 175€ 505€
17/7-28/7 & 27/8-5/9 385€ 285€ 135€ 205€ 575€
29/7-26/8 455€ 335€ 169€ 239€ 675€
Οι τιμές για τις 3 διανυκτερεύσεις στην υψηλή περίοδο θα ισχύσουν για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων.  Στην ημιδιατροφή περιλαμβάνεται 1 ποτήρι κρασί ανά ενήλικα και 1 
ποτήρι αναψυκτικό ανά παιδί στα γεύματα.

2 ΠΑΙΔΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦH
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Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία μέσα στο πράσινο, πάνω στη θά-
λασσα, με πανέμορφους περιποιημένους κήπους ολόγυρα, το 
Olympic Star σας περιμένει για να σας χαρίσει διακοπές γεμάτες 
ευκαιρίες για διασκέδαση! Οι εγκαταστάσεις του, στην Αμάρυνθο, 
μόλις μιάμιση ώρα μακριά από την Αθήνα είναι άρτια εξοπλισμένες 
με όλα όσα χρειάζονται για να σας προσφέρουν μια ευχάριστη και 
άνετη διαμονή. 

Ενημερωτικό σημείωμα:
Το Olympic Star Resort μετά από 2 χρόνια κλειστό, ανοίγει ξανά 
τις πύλες του και μάλιστα υπό νέα διεύθυνση και ιδιοκτησία, εκ-
πληρώνοντας μόλις τον Ιούνιο την 1η φάση της ανακαίνισης του 
η οποία περιλαμβάνει: Ανακαίνιση μπάνιων σε όλα τα δωμάτια, με-
ρική ανακαίνιση δίκλινων δωματίων (νέες επίπεδες τηλεοράσεις, 
κουρτίνες και λινά), πλήρη ανακαίνιση τετράκλινων δωματίων, 
ανακαίνιση εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων, πλήρη συντήρηση 
και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (κήποι, πισίνα κ.λ.π), πλήρη 
επιδιόρθωση και άριστη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού 
(δωματίων και κοινόχρηστων χώρων), πλήρη συντήρηση και άρι-
στη λειτουργία κουζίνας, καινούρια τραπέζια και καθίσματα πισίνας 
και εστιατορίου, καινούριες ξαπλώστρες και ομπρέλες πισίνας και 
παραλίας , Νέο έμπειρο και ευγενικό προσωπικό!

Στην παραλία Ιρίων, μόλις 2 ώρες ή 160 χλμ. από την Αθήνα και 20 χλμ. από το 
Ναύπλιο, μέσα σε έναν υπέροχο περιποιημένο κήπο, οι κομψές και διακριτικά δια-
κοσμημένες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Iria Beach, «αγναντεύουν» τη θάλασ-
σα και προσφέρουν στους φιλοξενούμενους επαρκείς «δόσεις» χαλάρωσης και 
διασκέδασης εξίσου.

Παροχές δωματίων: για τη φιλοξενία σας διαθέτει 20 δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια 
και 4 τετράκλινα (δύο ξεχωριστά δίκλινα δωμάτια). Το συγκρότημα ανακαινίσθηκε 
το 2010 και όλα τα δωμάτια διακοσμήθηκαν με χαλαρωτικά χρώματα και κομψή 
επίπλωση. Έχουν θέα στον Αργολικό κόλπο και διαθέτουν: κλιματισμό, σύνδεση 
Internet σεσουάρ, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοθυρίδα, μπαλκόνι

Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα με μπαρ, παραλία, ομπρέλες και ξαπλώστρες δω-
ρεάν, καφέ-μπαρ, άνετο και ευρύχωρο σαλόνι.

Επιπλέον παροχές:
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.
• Δωρεάν Wi fi στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους
•  Πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου από παιδαγωγούς!
• Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ.

Olympic Star 3*  
Αμάρυνθος, Εύβοια

Iria Beach Hotel 3*
Ίρια - Αργολίδα

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

ΠΑΝΩ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή  3/7-22/7 & 25/8-9/9 23/7-24/8
Διαν/σεις 2 5 7 5 7
2κλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 85€ 205€ 279€ 225€ 305€
3ο άτομο 69€ 165€ 215€ 185€ 245€
1κλινο 119€ 295€ 405€ 315€ 425€
2κλινο θέα πισίνα & θέα θάλασσα 89€ 215€ 289€ 235€ 315€
3ο άτομο  69€ 165€ 215€ 185€ 245€
1κλινο  125€ 305€ 415€ 325€ 439€
Family πλαϊνή θέα θάλασσα 95€ 225€ 299€ 245€ 325€
3ο άτομο  69€ 165€ 215€ 185€ 245€
4ο άτομο 55€ 135€ 175€ 155€ 205€
1ο παιδί έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2 παιδιά έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Family δωμάτιο σε κουκέτα! Οι παραπάνω τιμές 
είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων! Μετά επιβάρυνση 
+10% περίπου. Πρωινό και βραδινό σε πλούσιο μπουφέ • Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους από 
επαγγελματίες παιδαγωγούς, για 4 ώρες το πρωί και 4 ώρες το απόγευμα, καθημερινά σε ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό και 
εξωτερικό χώρο. • Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείου • Δωρεάν Wi Fi στα δωμάτια 
και στους κοινόχρηστους χώρους • Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ • 20% έκπτωση στον a la carte τιμοκατάλογο του ξενοδοχείου 
για μεσημεριανό γεύμα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING

Τιμή κατ άτομο Ημιδιατροφή 15/6-6/7 & 26/8-17/9 7/7-27/7 28/7-25/8
Διαν/σεις 3 5 7 3 5 7 5 7
2κλινο 115€ 185€ 255€ 119€ 195€ 265€ 205€ 279€
3ο άτομο 95€ 155€ 209€ 99€ 165€ 219€ 175€ 229€
2ο παιδί έως 12 65€ 105€ 139€ 65€ 109€ 149€ 119€ 159€
2χωρο διαμέρισμα* 405€ 645€ 885€ 440€ 715€ 965€ 735€ 1020€
1κλινο 149€ 249€ 339€ 159€ 265€ 359€ 275€ 375€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 10/6 για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +10% περίπου. Πρωινό σε μπουφέ 
Αμερικάνικου τύπου. Δείπνο σε μενού 4 πιάτων στη χαμηλή περίοδο και μπουφέ στην μεσαία και την 
υψηλή περίοδο
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1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Alkyon Resort 5* 
Βραχάτι Κορινθίας

Sikyon Coast
Hotel & Resort 4*  
Ξυλόκαστρο

Ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο σε μια έκταση 
23 στρεμμάτων και με μεγάλη επιλογή σε διαφορετι-
κούς τύπους δωματίων με υψηλές υπηρεσίες, καλύ-
πτει τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών επισκε-
πτών.

Παροχές δωματίων: Standard δωμάτια, Superior, 
Deluxe με μεγάλη βεράντα. Διαμερίσματα των 2 δω-
ματίων με πολυκουζινάκι και μεζονέτες όλα με κλιμα-
τισμό, δορυφορική τηλεόραση τηλέφωνο, μίνι μπαρ, 
χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.

Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο, μπαρ, σνακ 
μπαρ, 2 πισίνες, μπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ, παιδική χαρά, 
αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, γωνία internet, 
μουσικές βραδιές, παιδική απασχόληση. Στο χώρο του 
Alkyon Spa Center θα έχετε την ευκαιρία να μυηθείτε 
σ΄ ένα ολιστικό σύστημα ευεξίας και άσκησης που θα 
σας κάνει να αγαπήσετε το σώμα σας

Το ξενοδοχείο Sikyon Coast Hotel & Resort 4* βρίσκεται στην ομορφό-
τερη παραλία του Κορινθιακού κόλπου και συνορεύει με το πευκοδάσος 
του Ξυλοκάστρου σε απόσταση 120 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

Παροχές δωματίων: διαθέτει συνολικά 40 δωμάτια με θέα, ανακαινι-
σμένα, με μπαλκόνι, TV LCD, σεσουάρ, μίνι μπαρ, Internet.

Παροχές ξενοδοχείου: Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του, μέσα στους 
καταπράσινους κήπους του, θα θαυμάσετε τη βίλα του ποιητή Άγγελου 
Σικελιανού, μοναδικό κτίσμα των αρχών του 20ού αιώνα.

Επιπλέον, υπάρχει το Physis Spa & Health Center για τη φροντίδα σας, 
ενώ για τα γεύματά σας υπάρχουν εστιατόρια και μπαρ με δημιουργίες 
Μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας.

Παροχές • Πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου. • Γεύμα ή δείπνο 
σε μενού 3 πιάτων με δυνατότητα επιλογής από πολλές προτάσεις του 
Σεφ του ξενοδοχείου. • Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
και παραλία. • Δωρεάν πετσέτες θαλάσσης για τους ενήλικες. • Δωρεάν 
Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. • Δωρεάν χρήση 
των εγκαταστάσεων του SPA (χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ & 
ατμόλουτρο) κατόπιν ραντεβού. • Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ. • 20% έκ-
πτωση επί του τιμοκαταλόγου στις θεραπείες του SPA. • 10% έκπτωση 
επί του τιμοκαταλόγου στο ala carte menu του εστιατορίου Palmers.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦH
& ΠΟΤΑ

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3o άτομο 2o παιδί Family 1κλινο
Ημιδιατροφή   έως 7-12 2 χώρων* 
3 ημέρες / 2 νύχτες
29/5-25/6 & 11/9-2/10 115€ 75€ 65€ 330€ 185€
26/6-16/7 & 28/8-10/9 125€ 85€ 75€ 370€ 195€
6 ημέρες / 5 νύχτες 
29/5-25/6 & 11/9-2/10 275€ 155€ 150€ 755€ 445€
26/6-16/7 & 28/8-10/9 305€ 175€ 160€ 825€ 475€
17/7-27/8 355€ 195€ 180€ 970€ 525€
8 ημέρες / 7 νύχτες 
29/5-25/6 & 11/9-2/10 375€ 205€ 200€ 1035€ 615€
26/6-16/7 & 28/8-10/9 415€ 225€ 220€ 1125€ 645€
17/7-27/8 475€ 245€ 240€ 1310€ 715€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα. Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 10/6 για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +10%

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

EARLY 
BOOKING

Τιμή κατ άτομο 5/6-29/6 & 3/9-30/9 30/6-5/8 & 22/8-2/9 6/8-21/8
Πλήρης Διατροφή + ποτά
Διαν/σεις 2 5 7 2 5 7 2 5 7
2κλινο Standard 168€ 370€ 515€ 205€ 438€ 608€ 218€ 468€ 649€
2κλινο Superior 188€ 420€ 580€ 225€ 488€ 678€ 238€ 515€ 715€
2κλινο Executive 198€ 442€ 615€ 235€ 515€ 716€ 245€ 539€ 745€
2κλινο J.Suite 275€ 590€ 815€ 315€ 685€ 952€ 335€ 735€ 1019€
3ο άτομο 110€ 270€ 375€ 130€ 320€ 442€ 140€ 345€ 480€
1κλινο Standard 275€ 585€ 809€ 330€ 685€ 952€ 350€ 735€ 1019€
2ο παιδί 4-12 σε Sup 80€ 195€ 272€ 80€ 200€ 278€ 80€ 200€ 277€
Μεζονέτα* 550€ 1250€ 1730€ 625€ 1465€ 2035€ 670€ 1540€ 2125€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior!  *Τιμή για 
όλο το κατάλυμα για 4 άτομα 1 ενήλικας + 1 παιδί έως 12 ετών: χρέωση μονόκλινου Std: Standard 
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2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦH HMIΔΙΑΤΡΟΦH

Στο Pharae Palace 4* η κομψότητα και η καλαισθησία 
αναμειγνύονται τέλεια με τη σύγχρονη αισθητική και δι-
αχρονικότητα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε προνομιακή 
θέση και διαθέτει απίστευτη θέα στη διάσημη παραλία 
της Καλαμάτας και στον επιβλητικό Ταϋγετο.Θα απο-
λαύσετε μια άνετη διαμονή και ζεστή φιλοξενία, είτε έρ-
χεστε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή. Η 
παραλία και η νυχτερινή ζωή της πόλης είναι σε απόστα-
ση αναπνοής, δίνοντας άπειρες επιλογές διασκέδασης 
από το πρωϊ έως το βράδυ.

Παροχές δωματίων: 72 άνετα δωμάτια, τα οποία 
έχουν προσφάτως ανακαινισθεί, καθώς επίσης και 4 
πολυτελείς σουίτες για τους λάτρεις της κομψότητας 
τα οποία διαθέτουν: 32»LCD TV δορυφορικής λήψης, 
γρήγορο ασύρματο και ενσύρματο internet, κλιματισμό, 
mini bar, room service, safe box, σεσουάρ. 

Παροχές ξενοδοχείου: Οι κοινόχρηστοι χώροι του 
Pharae έχουν ευρύχωρο ντιζάιν και καλαίσθητη δια-
κόσμηση, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα, 
όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να 
απολαύσουν κάθε στιγμή της διαμονής τους. Οι επι-
σκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν την ημέρα τους με ένα 
γευστικό πρωινό από τον πλούσιο μπουφέ. Χαλαρώστε 
και διασκεδάστε με φίλους στο ζεστό και κομψό περι-
βάλλον του Pharae Palace Café Bar, απολαμβάνοντας 
τονωτικά εξωτικά κοκτέιλ και αλκοολούχα ποτά ή αρω-
ματικούς καφέδες.

Το Semantron traditional village 4* βρίσκεται στον Ελαι-
ώνα του Διακοπτού στην Πελοπόννησο, μόλις 167 χλμ. 
από την Αθήνα, 50 χλμ.από την Πάτρα και 40 χλμ. από 
τα Καλάβρυτα. Αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό της 
ηρεμίας και γαλήνης του κάμπου με το ζωηρό γαλάζιο 
της θάλασσας της παραλίας του Ελαιώνα (350 μ. από το 
ξενοδοχείο) και την άγρια γοητεία του Χελμού. Στο χώρο 
του «Λιοτριβείου» βρίσκεται το παλαιό ελαιοτριβείο της 
Μονής, όπου έχουν διατηρηθεί τα παλαιά μηχανήματα. 
Εδώ θα γευθείτε προϊόντα από τη φάρμα και τον βιολογι-
κής καλλιέργειας- κήπο του ξενοδοχείου.

Διαμονή: Τα άλλοτε «κελιά» στα ποια διέμεναν οι μο-
ναχοί της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, χτισμένα από 
το 1840, ανακαινίστηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 
42 δωμάτια και σουίτες κατηγορίας deluxe και superior, 
ιδανικά για οικογένειες και ζευγάρια καθώς και για επαγ-
γελματίες. Τα δωμάτια διαθέτουν: τηλεόραση, σεσουάρ, 
κλιματισμό, ορθοπεδικά στρώματα, DVD, μπάνιο με 
μπανιερά, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, μίνι μπαρ 
(κατόπιν αιτήματος), μπουρνούζι-παντόφλες, προϊόντα 
υγιεινής και περιποίησης οικολογικά, θυρίδες ασφαλεί-
ας, WI-FI. 

Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα, παιδική πισίνα, παιδό-
τοπο, βιβλιοθήκη, χώρο Internet, Pool restaurant, Εστι-
ατόριο a la Carte με την επωνυμία «Λιοτρίβι», κεντρικό 
μπαρ.

Pharae Palace 
Hotel 4*  Καλαμάτα

Semantron Traditional 
Village 4* Ελαιώνας Διακοπτού 

Τιμή κατ άτομο με Ημιδιατροφή 2κλινο  3ο άτομο 
6 ημέρες / 5 νύχτες
10/6-8/7 265€ 185€
9/7-20/7 & 28/8-3/9 290€ 203€
21/7-27/8 315€ 220€
8 ημέρες / 7 νύχτες
10/6-8/7  370€ 259€
9/7-20/7 & 28/8-3/9  400€ 280€
21/7-27/8  435€ 304€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ όταν μοιράζονται το δωμάτιο με 2 ενήλικες

Τιμή κατ άτομο με Ημιδιατροφή 2κλινο  2χωρο διαμέρισμα
6 ημέρες / 5 νύχτες
9/7-30/7 & 28/8-3/9 260€ 300€
30/7-27/8 290€ 335€
8 ημέρες / 7 νύχτες
9/7-30/7 & 28/8-3/9 350€ 420€
30/7-27/8 400€ 455€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 3ο άτομο: -30%
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Το Kythea Resort, είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί καθιερώνοντας νέα πρότυ-
πα ποιότητας στο χώρο της ελληνικής κλασικής φιλοξενίας. Φιλική διάθεση, 
υψηλές προδιαγραφές, απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα το κατατάσσουν στις 
κορυφαίες επιλογές για διαμονή στο νησί. Αποτελεί ιδανική επιλογή για οι-
κογένειες με παιδιά.

Παροχές δωματίων: 32 δωμάτια, έτοιμα να σας υποδεχτούν με νέα πρό-
τυπα ποιότητας στο χώρο της ελλη-
νικής φιλοξενίας. Όλα είναι εξοπλι-
σμένα με κλιματισμό, τηλέφωνο, 
δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ 
και έχουν θέα στη θάλασσα. Η πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική τους βρί-
σκεται σε αρμονική συνύπαρξη με 
το απέραντο γαλάζιο και τονίζεται 
από το λαμπερό φως του ήλιου.

Το Florida Blue Bay 4* είναι μέσα σε ένα δάσος από ελιές μεταξύ βου-
νού και θάλασσας, 2 λεπτά με τα πόδια από τον Ψαθόπυργο,15χλμ 
από την Πάτρα και 20χλμ από την Αθήνα.  Ιδανικός τόπος για χαλά-
ρωση και αναζωογόνηση, με μαγευτική θέα προς τη Στερεά αλλά και 
μια ανάσα από την κοσμοπολίτικη ζωή της Πάτρας, πλάι στα ιστορικά 
Καλάβρυτα αλλά και τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 
όπως τους Δελφούς, την Ολυμπία, την Επίδαυρο και τις Μυκήνες.

Παροχές δωματίων: μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, δορυφορική 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, ψυγείο

Παροχές ξενοδοχείου: εστιατόριο, ταβέρνα που βλέπει στην πι-
σίνα, εσωτερικό μπαρ, 2 pool bar, παροχές συνεδρίων, αίθουσα 
αναμονής, χώρο με τηλεόραση (δορυφορική), γυμναστήριο, πισίνα, 
παιδότοπο, γήπεδο τένις, γήπεδο βόλεϊ, ασύρματο internet και ιδι-
ωτικό πάρκινγκ.

Smart All Inclusive Summer Club
•  Πλήρης διατροφή καθημερινά από μπουφέ (πρωί, μεσημέρι, βράδυ)
•  1 βραδιά BBQ την εβδομάδα
•  Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο μη εμφιαλωμένο 

κρασί, μπύρα ντράφτ, αναψυκτικά και νερό σε καράφα).
Θεματικές βραδιές:
•  Μία φορά την εβδομάδα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου κατά τη 

διάρκεια του δείπνου, βραδιά με ζωντανή μουσική και διασκέδαση.
•  Παιδική δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, κα-

θημερινά από 11.00 έως 14.00 και από 17.00 έως 21.00.
•  Δωρεάν παγωτό και ποπ κορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου 

καθημερινά από 17.00 έως 19.00.
•  Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.
•  Παιδικός θερινός κινηματογράφος καθημερινά.

Kythea Resort 4* 
Superior Κύθηρα

Florida Blue Bay 4*  
Ψαθόπυργος, Αχαΐας

HMIΔΙΑΤΡΟΦH1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ 
ΔΩΡΕΑΝ

EARLY
BOOKING

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο  1κλινο 2κλινο 3ο άτομο 4ο άτομο 2o παιδί
Smart All Inclusive SV   Fam SV σε Fam σε Fam σε Fam
       

4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-30/6 & 11/9-30/9 165€ 110€ 240€ 189€ 125€ 85€ 70€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 11/9-30/9 269€ 180€ 395€ 305€ 200€ 130€ 115€
1/7-20/7 & 26/8-10/9 352€ 235€ - 415€ 270€ 170€ 150€
21/7-25/8 430€ 280€ - 510€ 330€ 220€ 170€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 & 11/9-30/9 370€ 240€ 540€ 415€ 270€ 170€ 160€
1/7-20/7 & 26/8-10/9 475€ 310€ - 565€ 360€ 220€ 195€
21/7-25/8 585€ 380€ - 700€ 445€ 290€ 224€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση 
+10%

SMART
ALL 

INCLUSIVE

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2ο παιδί   1κλινο 
Ημιδιατροφή   έως 12
4 ημέρες / 3 νύχτες
23/6-13/7 & 24/8-4/9 159€ 111€ 80€ 285€
6 ημέρες / 5 νύχτες
23/6-13/7 & 24/8-4/9 265€ 186€ 133€ 468€
14/7-23/8 325€ 228€ 163€ 585€
8 ημέρες / 7 νύχτες
23/6-13/7 & 24/8-4/9 369€ 258€ 185€ 645€
14/7-23/8 445€ 312€ 223€ 810€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
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Το ξενοδοχείο Miramare 4* είναι χτισμένο στα νότια περίχωρα της Ερέτρι-
ας. Βρίσκεται μέσα σε ένα κατάφυτο και πλούσιο σε μεσογειακή βλάστηση 
περιβάλλον με ώριμα δέντρα όπως ελιές, μανταρινιές, λεμονιές, πορτοκα-
λιές, συκιές και αμυγδαλιές. H τελευταία ανακαίνιση έγινε το 2008. 

Παροχές δωματίων: Όλα τα δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες και δια-
θέτουν: ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική τηλεόραση, ασύρματη 
πρόσβαση στο Internet ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας

Παροχές ξενοδοχείου: εστιατόρια, 2 αίθουσες συνεδρίων, πισίνα εξω-
τερική, θερμαινόμενη με γλυκό νερό, μίνι μάρκετ, γυμναστήριο, γήπεδο 
τένις, γήπεδο μπάσκετ. Πρόσβαση στο γραφικό κολπίσκο και την παραλία 
του ξενοδοχείου μόλις 130 μέτρα μακριά, μέσω υπόγειας διάβασης.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ: 
• Πλούσιοι μπουφέδες, πρωί μεσημέρι & βράδυ
• 1 θεματική βραδιά την εβδομάδα (Ελληνική Βραδιά)
•  Αναψυκτικά, κρασί σε καράφα, μπύρα βαρελίσια κατά τη διάρκεια του 

φαγητού, Δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα
•  Ελεύθερη χρήση Water Park (Ώρες λειτουργίας 11.00 - 17.30)
• Mini club (12.00 - 19.00), με παιδαγωγό
• 1 φορά την εβδομάδα: Καραγκιόζης, Ζωντανή μουσική, Latin Night, 
• 2 φορές την εβδομάδα Θερινός κινηματογράφος 

Miramare hotel 4* 
Ερέτρια

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3o άτομο   2ο παιδί   1κλινο
Πλήρης διατροφή & ποτά   2-12
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-15/7 & 22/8-11/9 262€ 183€ 131€ 390€
16/7-21/8 315€ 221€ 158€ 470€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-15/7 & 22/8-11/9 365€ 256€ 183€ 545€
16/7-21/8 439€ 307€ 220€ 655€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 1 ενήλικας με 1 παιδί έως 5 ετών: χρέωση 
μονόκλινου.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά EARLY BOOKING για κρατήσεις έως 31/5. 
Μετά επιβάρυνση +10%. 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ EARLY BOOKING ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦH
& ΠΟΤΑ

Pappas Hotel 3* 
Λουτράκι, Κορινθία

Με περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, το 
Pappas Hotel αποτελεί ολοκληρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. Το ανα-
καινισμένο συγκρότημα θα το βρείτε στην περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5 
χλμ. από το Λουτράκι και 2 χλμ. από το Καζίνο, πάνω σε μια οργανωμένη παρα-
λία, πλαισιωμένο από κήπο και πράσινο, ώστε να προσφέρει στους φιλοξενού-
μενους ηρεμία και ταυτόχρονα επιλογές αναψυχής.

Παροχές δωματίων: Τα 100 δωμάτια (84 στο κεντρικό κτίριο και 16 στο 
annex) προσφέρουν θέα στον Κορινθιακό, στον κήπο και στα Γεράνια Όρη. Δια-
θέτουν κλιματισμό, TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες ασφαλείας, τηλέφω-
νο, μουσική, μπαλκόνι. Υπάρχει δυνατότητα για τετράκλινα στα μπανγκαλόου.

Παροχές ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για ατελείωτα παιχνί-
δια στο νερό. Στις παροχές του περιλαμβάνεται εστιατόριο, ταβέρνα με θέα θά-
λασσα, μπαρ πισίνας, κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους μικρούς 
παραθεριστές. Στην παραλία λειτουργεί μπαρ, ενώ για τους πελάτες του ξενο-
δοχείου οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες διατίθενται χωρίς χρέωση. Στο Pappas 
διοργανώνονται μουσικές βραδιές. Στο εστιατόριο «Διογένης» σερβίρεται το 
πλούσιο πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου ή το δείπνο σε μια μεγάλη 
ποικιλία από ελληνικά και μεσογειακά εδέσματα και γευστικά πιάτα. Ένας όμορ-
φος, φιλόξενος και προσεγμένος χώρος για μοναδικές γευστικές απολαύσεις!
Ταβέρνα «Απόλαυση»: Ένας ζωντανός και όμορφος χώρος με τα χρώματα της 
φύσης, που προσφέρει θέα στο απέραντο γαλάζιο, αυθεντικές γεύσεις και άψο-
γο service, σας προσκαλεί και σας προκαλεί να ζήσετε, ένα μοναδικό γαστρο-
νομικό ταξίδι αισθήσεων. 

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3o άτομο 1κλινο 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί
Ημιδιατροφή MV MV MV SV/Bng SV SV 7-12 Bng
 4 ημέρες / 3 νύχτες
5/6-8/7 & 27/8-30/9 136€ 101€ 185€ 150€ 110€ 200€ 50€
6 ημέρες / 5 νύχτες 
5/6-8/7 & 27/8-30/9 210€ 150€ 285€ 235€ 165€ 310€ 75€
9/7-26/8 240€ 170€ 320€ 280€ 195€ 370€ 75€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Bungalow.
MV: θέα βουνό SV: θέα θάλασσα Bng: bungalow

HMIΔΙΑΤΡΟΦHΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ
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Το ξενοδοχείο Cosmos βρίσκεται 400 μέτρα από το γραφικό χωριό Πόρ-
το Χέλι.

Αποτελείται από 150 δωμάτια με θέα στο λιμάνι του Πόρτο Χελίου ή στη 
λιμνοθάλασσα. Το ξενοδοχείο έχει μια μεγάλη πισίνα και μια μικρότερη 
αποκλειστικά για παιδιά. Επίσης, έχει ένα διπλό γήπεδο τένις, ένα γήπεδο 
μπάσκετ/βόλεϋ, τραπέζια πινγκ-πονγκ και γήπεδο μίνι γκολφ. Τα γήπεδα, 
οι μπάλες και οι ρακέτες είναι διαθέσιμα χωρίς έξτρα χρέωση.

Το εστιατόριο λειτουργεί με μπουφέ και στο μπαλκόνι του μπορείτε να 
απολαύσετε Μεσογειακά πιάτα με θέα τον κήπο και το ηλιοβασίλεμα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 2 μπαρ – το 
ένα βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο 
με τραπέζια μέσα αλλά και στο μπαλ-
κόνι. Το δεύτερο μπαρ βρίσκεται δί-
πλα στην πισίνα. Στα μπαρ μπορείτε 
να βρείτε σνακ, καφέ και ποτό.

Μόλις 110 χλμ. νότια της Αθήνας σε κοντινή απόσταση από την Κόρινθο, 
θα βρείτε το ξενοδοχείο Margarita.
Διαθέτει 36 άνετα δωμάτια με τηλεόραση, κλιματισμό, μίνι μπαρ και βε-
ράντα.
Απολαύστε το βραδινό σας γεύμα στο εστιατόριο με θέα τον κόλπο του 
Κόρφου δοκιμάζοντας ποικιλίες πιάτων από την ελληνική και διεθνή 
κουζίνα. Στο κέντρο του ξενοδοχείου είναι η πισίνα και το pool bar όπου 
μπορείτε να πιείτε κοκτέιλ, μη αλκοολούχα ποτά και παγωμένη μπύρα!

Light All Inclusive:
πρωινό, γεύμα, δείπνο σε μπουφέ, χύμα κρασί, αναψυκτικά, νερό κατά 
την διάρκεια των γευμάτων. 17:00-19:00 παγωτό ή ποπ κορν για τα 
παιδιά & καφές ή χυμός για τους 
μεγάλους.
• Την περίοδο 1/6-9/7 & 3-17/9 η 
διαμονή γίνεται σε βάση ημιδια-
τροφής

Cosmos Hotel  
Πόρτο Χέλι 

Margarita Hotel 4*   
Κόρφος Κορινθίας  

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο   1κλινο
ημιδιατροφή plus*   
6 ημέρες / 5 νύχτες
15/6-16/7 & 27/8-10/9 200€ 150€ 290€
23/7-26/8 215€ 160€ 310€
8ημέρες/7νύχτες   
15/6-16/7 & 27/8-10/9 280€ 210€ 405€
23/7-26/8 300€ 230€ 435€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Κρασί και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο   1κλινο
Light All Inclusive    
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-8/7 & 3-16/9 (ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 185€ 130€ 320€
10-22/7 & 27/8-3/9 265€ 185€ 400€
23/7-26/8 295€ 207€ 440€
8ημέρες/7νύχτες   
1/6-8/7 & 3-16/9 (ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 260€ 182€ 448€
10-22/7 & 27/8-3/9 370€ 259€ 560€
23/7-26/8 415€ 290€ 616€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 10/6. Μετά επιβάρυνση +7%.

HMIΔΙΑΤΡΟΦH
PLUS

LIGHT
ALL  INCLUSIVE
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Sunshine Corfu Hotel & Spa 4*  
Κέρκυρα

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στην παραθαλάσσια πόλη Νησάκι στην Κέρκυρα. 
Χτισμένο αμφιθεατρικά σε έναν καταπράσινο λόφο από ελαιόδεντρα και πεύκα, το 
Sunshine Corfu Hotel & Spa 4* προσφέρει ένα συναρπαστικό συνδυασμό υπη-
ρεσιών και παροχών που μετατρέπουν τις διακοπές σε επίγειο παράδεισο:

Παροχές δωματίων: μπάνιο με μπανιέρα, σεσουάρ, κλιματιστικό, τηλέφωνο με 
απευθείας γραμμή, δορυφορική τηλεόραση, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(με χρέωση), μικρό ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, επιπλωμένο μπαλκόνι 

Παροχές ξενοδοχείου: Εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, το μπαρ της πισίνας και το 
κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου με υπέροχη θέα στη θάλασσα,  γυμναστήριο, το-
ξοβολία, πινγκ-πονγκ, ποδηλασία με τα mountain bikes, Spa.
Κεντρικό Διόνυσος: Ένας απέραντος μπουφές σας υποδέχεται καθημερινά για τα 
γεύματά σας: δυναμωτικά και ελαφριά πρωινά, ζεστά και κρύα πιάτα για το μεση-
μέρι και βραδινά γευστικά ταξίδια σε όλον τον κόσμο, κάνουν την κάθε σας μέρα 
μία πεντανόστιμη γιορτή!
Mamma Mia - εστιατόριο αλά καρτ: άρωμα ιταλικής κουζίνας! Φρεσκοψημένες 
πίτσες, φρέσκες, τραγανές σαλάτες, ζουμερά φιλέτα και ψάρια, μακαρονάδες και 
grand finale με παγωτά και τιραμισού! Ταβέρνα Ζορμπάς: με Ελληνική κουζίνα

All Inclusive
Τα κύρια γεύματα:
07:00 - 10:00 πρωινό μπουφέ στο Dionissos 
10:00 - 10:30 αργοπορημένο πρωινό μπουφέ στο Dionissos
12:30 - 14:30 μεσημεριανό μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 δείπνο μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 Ελληνικό θεματικό δείπνο στο Zorbas 
(λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα κατόπιν κράτησης)
19:00 - 21:30 Ιταλικό θεματικό δείπνο στο Mamma Mia 
(λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα κατόπιν κράτησης)
Επιπλέον παροχές:
11:00 - 24:00 Σούπες στο Dionissos
12:30 - 16:00 φρέσκιες σαλάτες, φρέσκα φρούτα και παγωτό στο Zorbas
17:00 - 18:00 καφές, τσάι και μπισκότα
10:00 - 18:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο Aphrodite
09:00 - 01:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο Thalassa
17:00 - 01:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο κεντρικό 
μπαρ Poseidon
10:00 - 18:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο Nireas
24:00 - 01:00 νυχτερινά σνακ στο Dionissos

EARLY 
BOOKING

ALL INCLUSIVE1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα κήπο    2+2* 3+1* 3+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
24/4-30/6 & 1/9-15/10 265€ 205€ 369€ 620€ 690€ 805€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 359€ 269€ 515€ 895€ 985€ 1175€
24/7-23/8 379€ 289€ 535€ 925€ 1045€ 1205€
Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα θάλασσα    2+2* 3+1* 3+2*

24/4-30/6 & 1/9-15/10 299€ 229€ 415€ 680€ 760€ 880€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 395€ 295€ 555€ 955€ 1045€ 1255€
24/7-23/8 415€ 315€ 579€ 985€ 1135€ 1285€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!  Family* Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 
ενήλικες  με 1 παιδί και 3 ενήλικες με 2 παιδιά αντίστοιχα. Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 
10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου.

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα κήπο    2+2* 3+1* 3+2*
8 ημέρες / 7 νύχτες
24/4-30/6 & 1/9-15/10 359€ 275€ 505€ 835€ 925€ 1075€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 485€ 365€ 699€ 1220€ 1330€ 1550€
24/7-23/8 505€ 385€ 719€ 1225€ 1395€ 1605€
Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα θάλασσα    2+2* 3+1* 3+2*

24/4-30/6 & 1/9-15/10 399€ 305€ 559€ 925€ 1015€ 1180€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 529€ 395€ 755€ 1295€ 1435€ 1655€
24/7-23/8 549€ 415€ 775€ 1315€ 1505€ 1715€



29

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

Το Divani Corfu Palace είναι ένα σύγχρονο, πολυτελές ξενοδοχείο 48 στην 
Κέρκυρα, που βρίσκεται στις καταπράσινες πλαγιές στο Κανόνι, με θέα 
στα πεντακάθαρα νερά της λιμνοθάλασσας. Μόνο 3 χλμ από το κέντρο 
της πόλης της Κέρκυρας και 1,5 χλμ από την παραλία του Μον Ρεπό, το 
πολυτελές ξενοδοχείο προσφέρει την τέλεια τοποθεσία για όλους όσους 
επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στις δραστηριότητες της πόλης και το διά-
σημο ιστορικό κέντρο της, αλλά παράλληλα επιζητούν την ομορφιά και την 
απομόνωση που προσφέρουν οι γύρω λόφοι.
Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει deluxe, οικογενειακά δωμά-
τια και junior suites. Όλα διαθέτουν μια όμορφη κρεβατοκάμαρα με τον κα-
τάλληλο εξοπλισμό και άνετο καθιστικό. Τα Deluxe δωμάτια έχουν όμορφη 
θέα στην πισίνα ή τους κήπους του ξενοδοχείου. Τα οικογενειακά έχουν θέα 
στη λιμνοθάλασσα ή στους κήπους του ξενοδοχείου. Όλα διαθέτουν κρε-
βάτι Queen ή δύο μονά κρεβάτια, μεγάλο επαγγελματικό γραφείο, καθιστι-
κό, ευρύχωρο λουτρό με άνετη μπανιέρα, ποιοτικά προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας, πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι, παράθυρα με διπλή υάλωση, 
πλήρως εξοπλισμένο μίνι μπαρ, Wi Fi υψηλής ταχύτητας, ηλεκτρονικό χρη-
ματοκιβώτιο στο δωμάτιο, αυτόνομο κλιματισμό.
Παροχές ξενοδοχείου: πλούσιο αμερικανικό πρωινό στο εστιατόριο 
Αμβροσία από τις 7 έως τις 10 π.μ. με μεγάλη ποικιλία εκλεκτών ζεστών 
και κρύων πιάτων. Εδώ, οι επισκέπτες θα βρουν επίσης παραδοσιακές 
ελληνικές γεύσεις, όπως μπουγάτσα και λουκουμάδες, καθώς και γλυκά 
όπως μηλόπιτες, ρυζόγαλο και χαλβά. Χυμοί φρούτων, φρέσκα φρούτα και 
ζεστά ροφήματα συμπληρώνουν αυτήν την εντυπωσιακή πανδαισία. Υπη-
ρεσία In-Room Dining όπου μπορείτε να ζήσετε μια εκλεπτυσμένη γευστική 
εμπειρία στην άνεση και τη θαλπωρή του δωματίου σας. Με ένα πλούσιο 
μενού, όλο το εικοσιτετράωρο. Πάρκινγκ του ξενοδοχείου χωρίς πρόσθετη 
χρέωση. Το κεντρικό εστιατόριό η «Αμβροσία», διαθέτει όμορφη βεράντα 
με κληματαριά και ωραία θέα στην πλαγιά. Εδώ, σερβίρουνε ένα πλούσιο 
αμερικανικό πρωινό, καθώς και βραδινό με εκλεκτή ελληνική κουζίνα και 
εξαιρετικά κρασιά. Το εστιατόριο «Blue» στην  πισίνα αποτελεί έναν ελκυστι-
κό χώρο όπου οι κολυμβητές που απολαμβάνουν την πισίνα μπορούν να 
κάνουν το διάλειμμά τους. Σερβίρει μεσημεριανό, σνακ ή δροσιστικά κο-
κτέιλ. Μπαρ «Rafaello», ιδανικό μέρος για να θαυμάσετε ένα συναρπαστικό 
ηλιοβασίλεμα

Το 5 αστέρων Ionian Blue βρίσκεται σε μια καταπράσινη πλαγιά στη 
Νικιάνα. Προσφέρει δωμάτια με μπαλκόνια με θέα στην ιδιωτική πα-
ραλία και στο Ιόνιο Πέλαγος, πισίνα υπερχείλισης, 2 γκουρμέ εστιατό-
ρια, ενώ σερβίρει πλούσιο πρωινό και γεύμα σε μπουφέ.
Παροχές δωματίων: Τα ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια του 
Ionian Bungalows Blue & Spa Resort Hotel διαθέτουν μοντέρνα δι-
ακόσμηση με ξύλινα δάπεδα και μαρμάρινα μπάνια. Είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. Το υπαίθριο εστιατόριο σερ-
βίρει μεσογειακά πιάτα δίπλα στην πισίνα. Στο lounge bar Scorpios 
μπορείτε να απολαύσετε κοκτέιλ με πανοραμική θέα στη θάλασσα, σε 
μοντέρνο περιβάλλον. Το κέντρο σπα περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα 
με υδρομασάζ. Για τους μικρούς επισκέπτες διατίθεται ειδική πισίνα και 
παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. 
Το γραφικό Νυδρί βρίσκεται 5,5χλμ. μακριά. Έξω από το ξενοδοχείο 
σταματά λεωφορείο με προορισμό την πόλη της Λευκάδας. Διατίθεται 
επίσης δωρεάν χώρος στάθμευσης.
Παροχές ξενοδοχείου: κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα, κε-ντρικό 
μπαρ, μπαρ πισίνας, καφετέρια, beach bar, αίθουσα tv, internet cafe, 
αίθουσα χαρτιών, θέατρο mini club, παιδική χαρά, πισίνα με θαλάσσιο 
νερό, εσωτερική θερμαινόμενη, ιδιωτικές πισίνες στις σουίτες, παιδική 
πισίνα, 2 παραλίες με αμμουδιά πλήρως οργανωμένες με ομπρέλες-
ξαπλώστρες, spa: κέντρο θαλασσοθεραπείας με σάουνα, χαμάμ, γυ-
μναστήριο, μασάζ. Το υπαίθριο εστιατόριο σερβίρει μεσογειακά πιάτα 
δίπλα στην πισίνα. Στο lounge bar Scorpios μπορείτε να απολαύσετε 
κοκτέιλ με πανοραμική θέα στη θάλασσα, σε μοντέρνο περιβάλλον. 
Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Το γραφικό 
Νυδρί βρίσκεται 5,5χλμ. μακριά. Έξω από το ξενοδοχείο σταματά 
λεωφορείο με προορισμό την πόλη της Λευκάδας. Διατίθεται επίσης 
δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Divani Corfu
Palace 4* Κανόνι, Κέρκυρα

Ionian Blue Bungalows 
& Spa Resort 5* Λευκάδα

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  1κλινο   1ο παιδί    3ο άτομο
Πρωινό   7-12
6 ημέρες / 5 νύχτες
1-31/5 & 1-15/10 215€ 340€ 140€ 140€
1-30/6 & 1-30/9 240€ 390€ 140€ 140€
1/7-31/8 290€ 490€ 140€ 140€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 90€ το άτομο στο σύνολο των 
διανυκτερεύσεων

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο   2ο παιδί    1κλινο
Ημιδιατροφή Sup. SV  έως 12
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-29/6 & 10/9-30/9 395€ 175€ 140€ 585€
30/6-27/7 & 20/8-9/9 555€ 329€ 189€ 995€
28/7-19/8 825€ 490€ 280€ 1385€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Δωρεάν χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, τζακούζι και 
γυμναστηρίου. Δωμάτια Superior με θέα θάλασσα. 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Το ξενοδοχείο Apollonion Resort 5* βρίσκεται στην περιοχή Ξι, πολύ γνώστη για 
την παραλία με τη χρυσή αμμουδιά της και συγκεκριμένα στο όμορφο δυτικό κομ-
μάτι της Κεφαλονιάς, στο Ληξούρι Παλικής. 

Παροχές δωματίων: Προσφέρει 127 πολυτελή δωμάτια, μεζονέτες και σου-
ίτες, όλα εξοπλισμένα με ιδιωτικό μπαλκόνι, πολυτελές μπάνιο και όλες τις σύγ-
χρονες ανέσεις. Στα δωμάτια παρέχεται: καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση, 
pay TV, μίνι μπαρ, μπουρνούζια, μπανιέρα, σεσουάρ, τηλέφωνο, Internet υψηλών 
ταχυτήτων διπλά μαξιλάρια, παντόφλες,  διπλά τζάμια, χρηματοκιβώτιο, αυτόνομη 
ρύθμιση θέρμανσης και ψύξης, ευρύχωρη ντουλάπα, ηλεκτρονικές κλειδαριές,κα-
ναπές-κρεβάτι

Παροχές ξενοδοχείου: Spa, γυμναστήριο, πισίνα 46 μ., παιδική πισίνα, το a 
la carte εστιατόριο «La Pergola», μπαρ πισίνας, γήπεδο τένις, δωρεάν Internet, 
συνεδριακό κέντρο,κέ- ντρο ψυχαγωγίας, κατάστημα δώρων, χώρος 
επιτραπέζιων παιχνιδιών, 
παιδότοπος, χώρος στάθ-
μευσης αυτοκινήτων. Για 
να χαλαρώσετε και να 
απολαύσετε το μπάνιο ή 
το αναψυκτικό σας, το 
Apollonion διαθέτει ξα-
πλώστρες και ομπρέλες 
δωρεάν στο χώρο της 
πισίνας.

To ξενοδοχείο Best Western Galaxy 5*, μέλος της καταξιωμένης ξενοδοχειακής 
αλυσίδας Best Western, βρίσκεται στον πιο όμορφο κόλπο του Ιονίου στην πα-
ραλία του Λαγανά στη Ζάκυνθο προσφέροντας μαγευτική θέα και εκλεπτυσμένη 
φιλοξενία.

Παροχές δωματίων: υψηλές προδιαγραφές με διακεκριμένα δωμάτια, πολυτε-
λείς σουίτες και οικογενειακά δωμάτια, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων για τον επισκέπτη. Περιλαμβάνουν διπλό κρεβάτι (queen size) ή δύο μονά 
κρεβάτια και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα. Τα περισσότερα δωμάτια διαθέτουν 
κρεβάτι/καναπέ ή κουκέτα/καναπέ και μπορούν άνετα να φιλοξενήσουν έως και 
τέσσερα 4 άτομα (3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 παιδιά). To μπάνιο είναι πλήρως 
εξοπλισμένο με μπανιέρα ή ντους και μαρμάρινο πάγκο. Υπάρχει δυνατότητα παρο-
χής 2 δωματίων με εσωτερική πόρτα.

Παροχές ξενοδοχείου: Εστιατόριο GalaxyStars με εκλεκτή ελληνική & διεθνή 
κουζίνα, κεντρικό μπαρ Horizons, μπαρ πισίνας / παραλίας, Roof-Garden Μπαρ 
Galaxy με μαγευτική θέα στο κόλπο του Λαγανά, σαλόνι με μπιλιάρδο, σαλόνι με 
δορυφορική τηλεόραση, εξωτερική βεράντα, εξωτερική πισίνα (γλυκό νερό) με 
ομπρέλες και ξαπλώστρες, παιδική πισίνα Caretta (γλυκό νερό) με ομπρέλες και 
ξαπλώστρες, παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες, παιδότοπος, παιδική χαρά, 
Beach Volley, θαλάσσια σπορ στην παραλία, ιππασία σε κοντινή απόσταση, βρα-
διές ψυχαγωγίας, γυμναστήριο, σάουνα & jacuzzi (σε κοντινό ξενοδοχείο του 
ομίλου), ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους και τα 
δωμάτια, Internet Corner.

Apollonion Resort
& Spa 5*  Ξι, Κεφαλονιά

Best Western Galaxy 
5* Lux  Λαγανάς, Ζάκυνθος

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2ο παιδί   1κλινο 
Ημιδιατροφή & ποτά   έως 12

6 ημέρες / 5 νύχτες
12/7-1/8 & 22/8-1/9 308€ 215€ 154€ 590€
2/8-21/8 410€ 287€ 205€ 785€
8 ημέρες / 7 νύχτες
12/7-1/8 & 22/8-1/9 427€ 299€ 213€ 795€
2/8-21/8 563€ 394€ 281€ 1080€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 
31/5. Μετά επιβάρυνση +10%. Δυνατότητα για smart all inclusive 
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τους τιμοκαταλόγους στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση 

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο Fam.  1 Suite* Suite 1κλινο
Ημιδιατροφή Dlx Dlx Dlx*  Mais.**
για 6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-11/7 & 1/9-18/9 385€ 215€ 1095€ 1270€ 1695€ 560€
12/7-31/8 465€ 255€ 1355€ 1565€ 2095€ 675€
για 8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-11/7 & 1/9-18/9 529€ 295€ 1535€ 1775€ 2375€ 769€
12/7-31/8 645€ 355€ 1875€ 2165€ 2905€ 935€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
**Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα. 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ EARLY 
BOOKING

HMIΔΙΑΤΡΟΦH HMIΔΙΑΤΡΟΦH
& ΠΟΤΑ
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Χτισμένο παραδοσιακά, μέσα σε καταπράσινο ελαι-
ώνα, είναι μοναδικά τοποθετημένο δίπλα στην ορ-
γανωμένη παραλία Μέγα Άμμος, το στολίδι των Συ-
βότων. Με τη χρήση ενός όμορφου, πετρόχτιστου 
μονοπατιού συνδέεται απευθείας με την παραλία- 
δεν θα χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσετε το αυτο-
κίνητό σας. Βρίσκεται επίσης σε βολική τοποθεσία 
πολύ κοντά στο χωριό των Συβότων, Έτσι μπορεί 
κανείς να απολαύσει την ηρεμία της εξοχής, χωρίς 
να είναι απολύτως απομονωμένος.

Παροχές δωματίων:  στρώμα coco mat, κλιμα-
τισμός, επίπεδη τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ψυγείο, τηλέφωνο.

Παροχές ξενοδοχείου: αίθουσα πρωινού, εστια-
τόριο, pool μπαρ, σαλόνι, χώρος αναψυχής, πίσινα, 
παιδική πισίνα, παιδική χαρά, γυμναστήριο.

Παραθαλάσσιο resort στην Πάργα, το οποίο αποτελείται από νεοκλασικά βενε-
τσιάνικα μπάνγκαλοους, περιτριγυρισμένα από ελαιόδεντρα 350 ετών και έναν 
μοναδικής ομορφιάς κήπο με πάνω από 500 φυτά. Στην παραλία του Βάλτου, 
μια από τις πιο φημισμένες και όμορφες παραλίες της Ελλάδας, με χρυσαφένια 
άμμο, καθαρά κρυστάλλινα νερά και με μια καταπληκτική θέα στο Ενετικό κά-
στρο και την Πάργα.
Παροχές δωματίων:  Air condition , Τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, Ορ-
θοπεδικά στρώματα Coco-mat, Mini Bar, Φυσικά Προϊόντα Κορρές, Πετσέτες 
θαλάσσης, Σεσουάρ, Δωρεάν ασύρματο δίκτυο, Ιδιωτική βεράντα ή μπαλκόνι, 
Ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο.
Παροχές ξενοδοχείου: 104 δωμάτια και σουίτες σε μπανγκαλόου με παρα-
δοσιακό Ενετικό στυλ ,Thalassa Seaside Restaurant & Bar πλούσιος κήπος , 
φιλικό σε άτομα με αναπηρίες ,τρεις πισίνες και μία παιδική θερμαινόμενη, παι-
δότοπος, βραδιά ταινιών και βραδιά Ντίσκο στον παιδότοπο παιδική χαρά ,γυ-
μναστήριο ,μαθήματα Yoga, μαθήματα Bootcamp, δωρεάν παρκινγκ, δωρεάν 
ασύρματο ίντερνετ,  χώρος αναμονής/υποδοχής, 24ωρη εξυπηρέτηση από τη 
ρεσεψιόν, θαλάσσια σπορ δίπλα στο ξενοδοχείο.

Mega Ammos
Hotel 3* Σύβοτα, Πάργα

Parga Beach
Resort  4* Βάλτος, Πάργα

Τιμή κατ άτομο Πρωινό 4-17/6 18/6-8/7 & 10-23//9 9-29/7 & 27/8-9/9 30/7-26/8
για 5 διανυχτερεύσεις
2κλινο  298€ 390€ 445€ 565€
2κλινο SV 330€ 418€ 505€ 655€
3ο άτομο  90€ 90€ 95€ 95€
1ο  & 2ο  παιδί(2-11ετών) 65€ 55€ 65€ 60€
1κλινο 510€ 660€ 760€ 960€

Τιμή κατ άτομο με Ημιδιατροφή 3/6-30/6 & 9/9-22/9 1/7-21/7 & 26/8-8/9 22/7-4/8 5/8-25/8
διανυχτερεύσεις 5 7 5 7 5 7 5 7
2κλινο Dlx 578€ 809€ 638€ 893€ 725€ 1015€ 800€ 1120€
3ο άτομο 445€ 623€ 485€ 679€ 550€ 770€ 600€ 840€
1ο παιδί 2-11 185€ 259€ 185€ 259€ 185€ 259€ 245€ 343€
2ο παιδί 2-11 155€ 217€ 155€ 217€ 160€ 224€ 210€ 294€
2κλινο J.Suite 683€ 956€ 683€ 1061€ 875€ 1225€ 963€ 1348€
3ο άτομο 515€ 721€ 515€ 791€ 650€ 910€ 715€ 1001€
1ο παιδί 2-11 185€ 259€ 185€ 252€ 180€ 252€ 245€ 343€
2ο παιδί 2-11 155€ 217€ 155€ 224€ 160€ 224€ 215€ 301€
4 ενήλικες 599€ 839€ 599€ 926€ 763€ 1068€ 838€ 1173€

Τιμή κατ άτομο Ημιδιατροφή 4-17/6 18/6-8/7 & 10-23//9 9-29/7 & 27/8-9/9 30/7-26/8
για 5 διανυχτερεύσεις
2κλινο  370€ 460€ 518€ 638€
2κλινο SV 400€ 490€ 578€ 725€
3ο άτομο  160€ 160€ 160€ 160€
1ο  & 2ο  παιδί(2-11ετών) 105€ 105€ 110€ 110€
1κλινο 580€ 735€ 835€ 1035€
Διαμονή 2 παιδιά(2-11) μόνο σε Bungalow

HMIΔΙΑΤΡΟΦH HMIΔΙΑΤΡΟΦH ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Οδικές Εκδρομές Ελλάδας
Γύρος Κρήτης
Χανιά -  Τάφοι  Βενιζέλων – Λίμνη  Κούρνα -  
Μονή Αρκαδίου  -  Ηράκλειο -  Κνωσσός -  
Ενυδρείο  Κρήτης – Χερσόνησος – Ελούντα  -  
Σπιναλόγκα –  Πλάκα – Παραλία  Πλακιά -  
Αργυρούπολη -  Ρέθυμνο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ–ΚΡΗΤΗ & αντίστροφα σε 4κλινες εσω-
τερικές καμπίνες (ΑΒ4) • Διαμονή, 3 διαν/σεις στο ξεν/χείο VANISKO 3* 
(αναχ: 15/7 & 21/8) στην  περιοχή   Αμμουδάρα του Ηρακλείου, στο  
ξενοδοχείο OLYMPIC 3* στο  Ηράκλειο (αναχ:  31/70, στο  ξενοδοχείο 
ΑTRION 3* στο  Ηράκλειο (αναχ:15/8). • Τρία πρωινά και τρία δείπνα •  
Μεταφορές-περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα  με το  πρό-
γραμμα • Αρχηγός-συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης • 
Φ.Π.Α

Βόλος Σκιάθος
Νέα Αγχίαλος - Βόλος - Πήλιο (Μηλιές, 
Καλά Νερά, Πορταριά, Μακρυνίτσα) – 
Σκιάθος - Αμαλιάπολη - Ιερά Μονή Ξένιας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο παραθαλάσσιο  ξεν/χείο  ΤΟ-
ΚΑLIS  BUTIQUE HOTEL & SPA στην  παραλία της  NEAΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ • Τρία 
πρωινά  και  τρία δείπνα σε  μπουφέ • Δωρεάν ομπρέλες   και  ξαπλώστρες 
στην  παραλία  του  ξενοδοχείου •  Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου  για  την  
ολοήμερη  κρουαζιέρα στη ΣΚΙΑΘΟ • Αρχηγός – συνοδός • Φ.Π.Α.

Κέρκυρα – Πάργα 
Αχίλλειο - Κανόνι - Μοναστήρι της Παναγίας 
Βλαχέρνας - Ποντικονήσι - Παλαιοκαστρίτσα - 
Κασσιόπη - Σπιανάδα - Μπενίτσες – Πάργα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εκδρομές-  περιηγήσεις  με  
κλιματιζόμενα  πούλμαν • Διαμονή 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο 
ROYAL  BOUTIQUE  3* στο  ΚΑΝΟΝΙ • (Για την αναχώρηση  16/8, η  δια-
μονή  θα  γίνει  στο  ξενοδοχείο POTAMAKI,  στις  ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ) • Τέσσερα  
πρωινά  και τέσσερα  δείπνα • Εισιτήρια  F/B HΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  -  ΚΕΡΚΥΡΑ  
ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ • Αρχηγός -  συνοδός • Ασφαλιστική  κάλυψη  αστικής  
ευθύνης • Φ.Π.Α.

Νεάπολη - Κύθηρα - Μονεμβασιά  
Ελαφόνησος 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εκδρομές περιηγήσεις, με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή (3) 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA  MARE 3* 
στη  ΝΕΑΠΟΛΗ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ • Τρία πρωινά σε μπουφέ • 
Εισιτήρια  F/B  για  ΚΥΘΗΡΑ  και  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ • 
Αρχηγός – συνοδός • Ασφαλιστική  κάλυψη  αστικής  ευθύνης •  Φ.Π. Α.

Καβάλα – Θάσος – 
Ουρανούπολη (Άγιον Όρος)
Ασπροβάλτα - Κεραμωτή - Σκάλα – Λιμενάρια - 
Μονή Αρχαγγέλου - Χρυσή Αμμουδιά - 
(προαιρετική) περιήγηση στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις 
ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους - παραλία  των  Νέων  Πόρων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν • Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις 
στο   ξενοδοχείο «ΕSPERIA» 3*  στην  πόλη  της  
ΚΑΒΑΛΑΣ • Τρία  πρωινά και  τρία  δείπνα  σε 
μπουφέ • Εισιτήρια F/B για  ΘΑΣΟ • Αρχηγός – 
συνοδός • Φ.Π.Α.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί 4-12 ετών σαν 3ο άτομο

15/7 – 31/7 - 21/8 335€ 410€ 305€
15/8 360€ - 330€
Επιβάρυνση για αλλαγή καμπίνας (βάση διαθεσιμότητας): ΑΧ2:55€, ΑΧ3:30€, ΑΧ4:20€, ΑΒ2:45€, ΑΒ3:20€

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί 0-12 ετών σαν 3ο άτομο

15/7,29/7,4/8,12/8 & 19/8 178€ 226€ 158€

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί 0-12 ετών σαν 3ο άτομο

21/7, 29/7, 4/8 & 19/8 185€ 260€ 155€

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί 0-12 ετών σαν 3ο άτομο

15/7, 29/7, 12/8, 16/8 255€ 360€ 225€

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί 0-12 ετών σαν 3ο άτομο

23/7  & 25/8 175€ 220€ 155€

6 ημ. 4 ημ.

5 ημ.

5 ημ.

4 ημ.
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Το ξενοδοχείο Amada Colossos βρίσκεται πάνω στην όμορφη αμμουδιά της 
Καλλιθέας και σας προσκαλεί να ζήσετε πραγματικά αξέχαστες οικογενειακές δια-
κοπές. Χάρη στη μεγάλη γκάμα επιλογών που σας προσφέρει, αποτελεί το ιδανικό 
μέρος για διακοπές γεμάτες δραστηριότητες και περιπέτεια. Απέχει 3 χλμ από το 
Φαληράκι και 12 χλμ από την πόλη της Ρόδου. 

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια Deluxe, οικογενειακά, 
σουίτες και βίλες, εξοπλισμένα όλα με κλιματισμό, μπάνιο, ψυγείο, τηλέφωνο, 
δορυφορική TV, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, ενώ όλα προσφέρονται με μπαλκόνι 
ή βεράντα με θέα κήπου, πισίνας ή θάλασσας.

Παροχές ξενοδοχείου: Στις εγκαταστάσεις του Amada Colossos θα βρείτε 
εστιατόρια, μπαρ, καφετέρια, πισίνες με σνακ μπαρ, γήπεδα τένις, υδατοσφαίριση, 
beach volley, γυμναστήριο κ.ά. Για τα παιδιά υπάρχει kids’ club με οργανωμένη 
δημιουργική απασχόληση, aquatower με νεροτσουλήθρες και διάφορα ευχάρι-
στα δροσιστικά παιχνίδια, θεματικές βραδιές και προβολή κινουμένων σχεδίων, 
λέσχη εφήβων κ.λπ. Η ιδιωτική αμμώδης παραλία της Καλλιθέας, μήκους 430 
μέτρων, που απλώνεται μπροστά στο Resort, συμπληρώνει τη μαγευτική εικόνα 
και αίσθηση!

Το Louis Creta Princess αποτελεί την καλύτερη επιλογή για διακοπές στην Κρήτη και είναι 
ιδανικό για οικογένειες. Βρίσκεται ακριβώς στην παραλία στον κόλπο του Μάλεμε μέσα 
σε μεγάλους κήπους με πλούσια βλάστηση 40 λεπτά από το αεροδρόμιο των Χανίων, 6 
χλμ. από το τουριστικό θέρετρο του Πλατανιά και 17 χλμ. από την πόλη των Χανίων. Το 
ξενοδοχείο Louis Creta Princess σας υπόσχεται αξέχαστες διακοπές στην Κρήτη. Έλαβε 
Πιστοποιητικό Υπεροχής από το Trip Advisor και το Holiday Check για το 2015.

Παροχές δωματίων: Αποτελείται από 420 δωμάτια που ανακαινίστηκαν πλήρως το 
καλοκαίρι του 2013. Είναι κομψά διακοσμημένα και παρέχουν ιδιωτικό μπαλκόνι, τα πε-
ρισσότερα με θέα στο Κρητικό Πέλαγος. Είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης και μίνι ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, λουτρό, wc, μουσικό κανάλι, τηλέ-
φωνο, θέρμανση, ψυγειάκι, χρηματοκιβώτιο (με τοπική χρέωση) και wifi  (με έξτρα χρέωση).

Παροχές ξενοδοχείου: Το μοναδικό θέρετρο στην περιοχή Χανίων που παρέχει υπηρε-
σίες All Inclusive. 65.000 τ.μ. από εξωτικές πισίνες σε σχήμα νησιού και κήπους, μεγάλη 
ποικιλία από εστιατόρια που περιλαμβάνονται στο πακέτο All Inclusive. Επίσης παρέχει 
υπηρεσίες ανταλλαγής συναλλάγματος, υπηρεσία ταξί, ενοικίασης αυτοκινήτων, μεταφορά 
με λεωφορείο για την πόλη των Χανίων 3 φορές την ημέρα εκτός Κυριακής και αργιών, 
ενοικίαση ποδηλάτων, μπιλιάρδο, χρυσοχοείο, μίνι μάρκετ, ηλεκτρονικά παιχνίδια (με έξτρα 
χρέωση),κατάστημα αναμνηστικών, internet corner στο lobby (με επιπλέον χρέωση), μπαρ, 
pool bar, ντίσκο, υπηρεσία πλυντηρίου (έναντι χρέωσης), πάρκινγκ, γυμναστήριο, μίνι spa, 
εγκαταστάσεις εμψύχωσης και παιδικές εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνονται ακόμα  πλούσιο 
πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό με θεματικές βραδιές, κρητική, ιταλική, ασιατική κ.τ.λ.

Για τους μικρούς μας φίλους! 
Ιδιωτικό υδροπάρκο με 5 διαφορετικές νεροτσουλήθρες και 2 παιδικές πισίνες με θέμα 
τη ζούγκλα.

Amada Louis Colossos 
Beach 4* Kαλλιθέα, Ρόδος

Louis Creta Princess 4* 
Πλατανιάς Μάλεμε Κρήτης

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο  2κλινο 3ο άτομο 2κλινο Family Family Studio
Ultra All Inclusive θέα κήπος θέα κήπος Πλαϊνή θέα Πλαϊνή θέα θέα Πλαϊνή θέα Μοιραζόμενη
   Θάλασσα* Θάλασσα* Θάλασσα* Θάλασσα* πισίνα*

6 ημέρες  / 5 νύχτες
1-21/7 699€ 525€ 735€ 549€ 779€ 1885€ 2540€
22/7-27/8 745€ 559€ 779€ 585€ 839€ 1985€ 2675€
28/8-30/9 545€ 409€ 579€ 435€ 605€ 1520€ 2120€
8 ημέρες  / 7 νύχτες
1-21/7 979€ 735€ 1029€ 769€ 1089€ 2640€ 3555€
22/7-27/8 1045€ 785€ 1089€ 819€ 1175€ 2785€ 3750€
28/8-30/9 765€ 575€ 809€ 609€ 845€ 2130€ 2970€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο  Family SSV   3o άτομο  
All Inclusive IV ΚΚ SV  ΚΚ (2+2)* SSV
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 17/9-30/9 479€ 519€ 1365€ 1455€
1/7-14/7 & 26/8-16/9 579€ 619€ 1635€ 1725€
15/7-25/8 739€ 779€ 1940€ 2060€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
Family *η τιμή αφορά όλο το κατάλυμα (2 ενήλικες + 2 παιδιά) 
SV: θέα θάλασσα SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝULTRA
ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

FAMILY FRIENDLY

FAMILY FRIENDLY

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Βρίσκεται στη βόρεια ακτή της όμορφης Κέρκυρας, 
στην παραλία του Αλμυρού, μέσα σε καλά φροντι-
σμένους κήπους έκτασης 35.000μ². Σε απόσταση 
38,5 χιλιομέτρων από την πόλη της Κέρκυρας και 
το αεροδρόμιο. 

Παροχές δωματίων: Όλα τα δωμάτια έχουν  
μπαλκόνι με θέα στον κήπο, την πισίνα ή το Ιόνιο 
Πέλαγος, τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια,στε-
γνωτήρα μαλλιών.

Παροχές ξενοδοχείου: Ρεσεψιόν, σαλόνι, κε-
ντρικό μπαρ, καφετέρια, μίνι μάρκετ, αίθουσες συ-
σκέψεων, παιχνίδια, μπιλιάρδο,γυμναστήριο πισίνα 
ελεύθερης μορφής με ξαπλώστρες και ομπρέλες, 
μπαρ πισίνας. Για τους μικρούς επισκέπτες διαθέ-
τει παιδική πισίνα και παιδική χαρά. Όλα τα γεύματα 
σερβίρονται σε στυλ μπουφέ στα 2 εστιατόρια του 
Cyprotel Almyros Hotel

Almyros Hotel 4*
Αλμυρός, Κέρκυρα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ALL 
INCLUSIVE

Τιμή κατ άτομο 2/6-15/6 16/6-30/6 1/7-15/7 16/7-31/7 1/8-25/8 26/8-16/9
με All Inclusive  & 17/9-28/9  
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
2κλινο SV 333€ 466€ 348€ 487€ 378€ 529€ 420€ 588€ 453€ 634€ 408€ 571€
1κλινο 665€ 931€ 695€ 973€ 755€ 1057€ 840€ 1176€ 905€ 1267€ 815€ 1141€
3ο άτομο 225€ 315€ 245€ 343€ 265€ 371€ 300€ 420€ 315€ 441€ 285€ 399€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Ελάχιστη διαμονή: 3 διανυκτερεύσεις SV: θέα θάλασσα

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive 1/6-30/6 1/7-20/8 21/8-27/9
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7 
2κλινο 320€ 448€ 445€ 623€ 358€ 501€
1κλινο 580€ 812€ 875€ 1225€ 655€ 917€
2κλινο Family 363€ 508€ 490€ 686€ 400€ 560€
3ο άτομο 255€ 357€ 340€ 476€ 280€ 392€
2ο παιδί 2-11 185€ 259€ 245€ 343€ 200€ 280€
4 ενήλικες 309€ 433€ 417€ 583€ 240€ 476€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
Ελάχιστη διαμονή: 3 νύχτες. Για την περίοδο  1/6-4/10: από 7-10 ημέρες πριν την άφιξη 30% ακυρωτικά, από 
3-6 ημέρες πριν την άφιξη 50% ακυρωτικά & από 0-2 ημέρες & non show 100% ακυρωτικά.

Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στις Μπενίτσες σε από-
σταση 3 χλμ απο το Μουσείο της Κέρκυρας, το Πα-
λάτι της Σίσσυς, και το Αχίλλειο και μόλις 7χλ απο 
την πόλη της Κέρκυρας.

Παροχές δωματίων:  Τα 96 ηχομονωμένα δω-
μάτια διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi και κρεβάτια με 
επίστρωμα,τηλεοράση με δορυφορικά κανάλια, 
ψυγείο.

Παροχές ξενοδοχείου: Δωρεάν wi-fi, εξωτερι-
κή πισίνα, παιδική πισίνα, ομπρέλες & ξαπλώστρες 
στην πισίνα, pool bar, εστιατόριο, νεροτσουλήθρα, 
Θαλάσσιο πάρκο, πρόσβαση στο υδάτινο πάρκο 
(με επιπλέον χρέωση), χώρος ψυχαγωγίας/παιχνι-
διών, μπιλιάρδο, γυμναστήριο.

Grande Mare Wellness 
Hotel 4* Μπενίτσες, Κέρκυρα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ALL 
INCLUSIVE
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Λίγη μόλις ώρα από την Αθήνα, στο καταπράσινο περιβάλ-
λον της Βόρειας Εύβοιας, στο Πευκί, με θέα την θάλασσα, 
σε ένα χώρο 5 στρεμμάτων ειδικά διαμορφωμένο για να κα-
λύψει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Ελάτε να πε-
ράσετε στιγμές ηρεμίας δίπλα στη πισίνα  να χαλαρώσετε στο 
Altamar Pool Bar και περάσετε τις διακοπές που σας αξίζουν.

Παροχές δωματίων: Ευρύχωρα και καλόγουστα δωμάτια 
με minimal διάθεση που μπορούν να σας προφέρουν στιγμές 
χαλάρωσης διαθέουν Plasma TV, AC / Κλιματισμός,WiFi / 
Ιντερνέτ,Πιστολάκι μαλλιών. Τα δίκλινα δωμάτια έχουν θέα 
είτε προς τη πισίνα ή πλάγια θέα προς τη θάλασσα ,διαθέτουν 
ένα διπλό κρεβάτι και μπορεί να φιλοξενήσουν έως 3 άτομα. 
Τα οικογενειακά δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα.

Παροχές ξενοδοχείου: Πισίνα με άνετες ξαπλώστρες για 
το καφέ ή το κοκτέιλ σας από το Pool Bar. Εστιατόριο με γεύ-
σεις από ελληνική κουζίνα μεσημέρι, βράδυ και δυνατότητα 
room service, ασύρματο δίκτυο internet στους χώρους του 
ξενοδοχείου, Parking εντός του ξενοδοχείου 

Altamar Hotel 3*
Πευκί, Εύβοια

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

Ένα μεγάλο θέρετρο διακοπών που περιβάλλεται από καταπρά-
σινους κήπους, ανάμεσα στα χωριά Μωραΐτικα και Μεσογγή. 
Xτισμένο στις εκβολές του ποταμού Μεσσογής, σε ένα σημείο 
φυσικού κάλλους όπου η βλάστηση και  τα νερά του μεσογειακού 
κερκυραϊκού τοπίου σμίγουν με την θάλασσα, σε ένα καταπράσινο 
τοπίο σεβόμενο το περιβάλλον,  προσφέρει όλες τις ανέσεις για 
αξέχαστες διακοπές.

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει διάφορους τύ-
πους καταλυμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από άνεση, βολι-
κές παροχές και φιλόξενη ατμόσφαιρα, όλα με μπαλκόνι και θέα 
τη θάλασσα, την πισίνα ή το βουνό και εξοπλισμένα με όλες τις 
απαραίτητες ανέσεις όπως τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, ιδι-
ωτικό μπάνιο, πιστολάκι κ.α. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
Bungalow, Superior Δίκλινο, Comfort Δίκλινο 

Παροχές ξενοδοχείου: 24ωρη ρεσεψιόν, ειδικά διαμορφω-
μένη αίθουσα πρωινού, παρκινγκ, σαλόνι υποδοχής με τηλεόρα-
ση, εστιατόριο με Ελληνική και Ευρωπαϊκή κουζίνα, συνεδριακές 
εγκαταστάσεις, 3 διαφορετικά μπαρ καθώς και Night Club Bar 
και Disco, μίνι μάρκετ, κοσμηματοπωλείο, κατάστημα Swarovski, 
γυμναστήριο, 3 εξωτερικές πισίνες ( 2 πισίνες για ενήλικες και 1 
Υδάτινο Πάρκο) με δωρεάν ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία, 2 παι-
δικές πισίνες και παιδική χαρά για τη διασκέδαση των μικρότερων 
επισκεπτών, νεροτσουλήθρες με χρέωση.

Messonghi Beach 
Resort 3* Μωραΐτικα,  Κέρκυρα

ALL 
INCLUSIVE

Τιμή κατ άτομο 4-15/6 16-30/6 & 1-15/7 16-31/7 & 1-25/8
με All Inclusive  17-26/9  26/08-16/9
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
2κλινο Com. SV 270€ 378€ 298€ 417€ 330€ 462€ 358€ 501€ 390€ 546€
3ο άτομο 185€ 259€ 210€ 294€ 225€ 315€ 250€ 350€ 265€ 371€
1ο παιδί 2-11 40€ 56€ 45€ 63€ 50€ 70€ 60€ 84€ 55€ 77€
2κλινο Sup GV 288€ 403€ 318€ 445€ 348€ 487€ 378€ 529€ 408€ 571€
3ο άτομο 200€ 280€ 220€ 308€ 245€ 343€ 265€ 371€ 285€ 399€
1κλινο 540€ 756€ 595€ 833€ 660€ 924€ 715€ 1001€ 780€ 1092€
1ο παιδί 2-11 45€ 63€ 45€ 63€ 50€ 70€ 60€ 84€ 60€ 84€
Com: Comfort Sup: Superior GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Ελάχιστη διαμονή: 3 διανυκτερεύσεις.

Τιμή κατ άτομο 1/6-9/7 10/7-10/9 11/9-31/10
με πρωινό   
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7
2κλινο 145€ 203€ 175€ 245€ 130€ 182€
3ο άτομο 30€ 42€ 30€ 42€ 30€ 42€
Family (2+2)* 350€ 490€ 420€ 588€ 340€ 476€

Τιμή κατ άτομο 1/6-9/7 10/7-10/9 11/9-31/10
με ημιδιατροφή   
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7
2κλινο 218€ 305€ 248€ 347€ 200€ 280€
3ο άτομο 105€ 147€ 100€ 140€ 105€ 147€
Family (2+2)* 565€ 791€ 635€ 889€ 555€ 777€
Family (4)** 640€ 896€ 705€ 987€ 630€ 882€
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 4-11 ετών. **Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 ενήλικες.
Ελάχιστη διαμονή: 1 νύχτα
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Το Cronwell Rahoni Park Hotel  σε κοντινή απόστα-
ση από την παραλία, στην Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, 
ανάμεσα στα πεύκα και στους ελαιώνες σας προ-
σφέρει άνετες και ξεκούραστες διακοπές με εκπλη-
κτική θέα στο Αιγαίο πέλαγος
 
Παροχές δωματίων: Τα δωμάτια διαθέτουν κρε-
βάτι king size και μοντέρνο μπάνιο. Περιλαμβάνουν 
δωρεάν Wi-Fi, αυτόνομο κλιματισμό και θέρμανση, 
τηλεόραση με καλωδιακά και δορυφορικά κανάλια 
και θυρίδα ασφαλείας. Έχουν επίσης ιδιωτικό μπαλ-
κόνι με θέα στη θάλασσα ή το δάσος.

Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα, ιδιωτική παραλία, 
βεράντα, σάουνα, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και 
spa, εστιατόριο

Ένα κομψό ξενοδοχειακό συγκρότημα μέσα σε μια 
μεγάλη εκτάση απο φυσικούς κήπους  με πισίνα επι-
φάνειας 250τ.μ και μπροστά στην ιδιωτική αμμώδη 
παραλία του Βασιλικού 

Παροχές δωματίων:  Όλα τα δωμάτια και οι σου-
ίτες με θέα τη θάλασσα ή το βουνό ,έχουν μονά ή 
διπλά κρεβάτια, δορυφορική έγχρωμη τηλεόραση, 
κλιματισμό, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ψυγείο 
ή μίνι μπαρ, πιστολάκι για τα μαλλιά, είδη μπάνιου 
(σαμπουάν, αφρόλουτρο, κτλ) και θυρίδα για τα τι-
μαλφή.   

Παροχές ξενοδοχείου: Εξωτερική πισίνα, παιδική 
πισίνα, ιδιωτική αμμώδης παραλία με χωρίς χρέωση 
ξαπλώστρες και ομπρέλες, πετσέτες για την παραλία 
,χωρίς χρέωση ασύρματο ίντερνετ, μπαρ & εστιατό-
ριο στην πισίνα, κεντρικό εστιατόριο, σπα (τζακούζι, 
σάουνα, μασάζ), γυμναστήριο, 2 γήπεδα τένις

Cronwell Rahoni Park 
Hotel 5* Νέα Σκιώνη, Χαλκιδική

The Bay Hotel & 
Suites 4* Βασιλικός, Ζάκυνθος

HMIΔΙΑΤΡΟΦH HMIΔΙΑΤΡΟΦH

Τιμή κατ άτομο 07/06-01/07 & 26/09 02/07-25/07 & 28/08-16/09  26/07-27/08
με Ημιδιατροφή   
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7
2κλινο sup 463€ 648€ 535€ 749€ 678€ 949€
3ο άτομο sup 325€ 455€ 370€ 518€ 475€ 665€
2κλινο Suite  523€ 732€ 610€ 854€ 778€ 1089€
3ο άτομο Suite  370€ 518€ 425€ 595€ 540€ 756€
2κλινο Luxury 613€ 858€ 698€ 977€ 838€ 1173€
3ο άτομο Luxury 425€ 595€ 490€ 686€ 580€ 812€
1κλινο 745€ 1043€ 960€ 1344€ 1220€ 1708€
2 παιδιά έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Sup: Superior

Τιμή κατ άτομο 1-30/6 & 25/8 -25/9 1/7-31/7 1/8-24/8 26/9-20/10
με Ημιδιατροφή   
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7 5 7
Senior Suite GV 663€ 928€ 883€ 1235€ 955€ 1337€ 443€ 620€
3ο άτομο 465€ 651€ 615€ 861€ 665€ 931€ 310€ 434€
1ο παιδί 6-11 195€ 273€ 265€ 371€ 285€ 399€ 135€ 189€
4 ενήλικες 562€ 786€ 748€ 1047€ 812€ 1136€ 374€ 524€
Junior Suite SV 663€ 928€ 883€ 1235€ 955€ 1337€ 443€ 620€
3ο άτομο 465€ 651€ 615€ 861€ 665€ 931€ 310€ 434€
1ο παιδί 6-11 195€ 273€ 265€ 371€ 285€ 399€ 135€ 189€
1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Ελάχιστη διαμονή: 3 διανυκτερεύσεις GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Μικρό, φιλικό και λειτουργικό, χτισμένο ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα της 
θάλασσας, το Locanda 3* δημιουργεί μοναδική αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας. 
Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Ζακύνθου, στην αρχή του 
Αργασιού, μόλις 200 μέτρα από το κέντρο της περιοχής, στον κεντρικό δρόμο. 
Οι γλυκές αποχρώσεις της ώχρας, το λευκό και το ξύλο δημιουργούν μια ατμό-
σφαιρα φρεσκάδας και ρομαντισμού. Τα χρώματά του σε παλ τόνους αναδει-
κνύουν ακόμα περισσότερο το πράσινο της φύσης και το μπλε της θάλασσας 
που το περιβάλουν. Η μυρωδιά και μόνο της θάλασσας που αισθάνεσαι ότι ει-
σχωρεί στους χώρους του ξενοδοχείου, είναι αρκετή για να αφήσει κανείς πίσω 
τους ρυθμούς της πόλης.

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο αποτελείται από 2 ανεξάρτητα κτίρια, τα 
οποία διαθέτουν συνολικά 45 δωμάτια, ικανά να φιλοξενήσουν ως 90 άτομα.  
Όλα τους ευρύχωρα και πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις 
όπως air-condition, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, ιδιωτικό μπάνιο, πιστολάκι 
κ.α. 

Παροχές ξενοδοχείου: Στο Locanda 3* θα βρείτε μεγάλη πισίνα με σνακ 
μπαρ και ατμοσφαιρικό μπαρ, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα πρωινού, ασύρ-
ματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες, μπιλιάρδο, 
ποδοσφαιράκι κ.α.

Το ξενοδοχείο «Νεφέλη» είναι η ποιοτική επιλογή διακοπών στη Σκύρο. Διακο-
σμημένο με χρήση οικολογικών υλικών, αποτελεί ένα πρότυπο άψογης φιλοξε-
νίας, ποιοτικών υπηρεσιών και διακριτικής πολυτέλειας. Βρίσκεται στην είσοδο 
της πόλης της Σκύρου, κοντά στην κεντρική πλατεία.

Παροχές δωματίων: Διαθέτει μεγάλη ποικιλία τύπων καταλυμάτων, που πε-
ριλαμβάνουν Standard, Executive, Antique Studio, Οικογενειακά δωμάτια και 
Σουίτες, όλα εξοπλισμένα με: ΤV, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, 
μίνι μπαρ, κλιματισμός, σεσουάρ

Παροχές ξενοδοχείου: Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου προσφέρονται ελλη-
νικές και Μεσογειακές γεύσεις, μαγειρεμένες με πολλά προϊόντα που προέρχο-
νται από την ιδιωτική φάρμα του «Νεφέλη».

Locanda Hotel 3* 
Ζάκυνθος

Nefeli 4*  
Σκύρος

Τιμή κατ άτομο Πρωινό 25/5-10/6 11/6-30/6 1/7-15/7 16/7-31/7 1/8-24/8
  & 17/9-28/9 & 25/8-16/9 
Διαν/σεις 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
2κλινο Beach Front 115€ 161€ 130€ 182€ 138€ 193€ 155€ 217€ 168€ 235€
1κλινο Beach Front 230€ 322€ 260€ 364€ 275€ 385€ 310€ 434€ 335€ 469€
3ο άτομο 80€ 112€ 85€ 119€ 95€ 133€ 110€ 154€ 110€ 154€
1ο παιδί 2-11 60€ 84€ 60€ 84€ 70€ 98€ 75€ 105€ 85€ 119€
2κλινο Side Sea View 118€ 165€ 133€ 186€ 140€ 196€ 158€ 221€ 170€ 238€
1κλινο  Side Sea View 235€ 329€ 265€ 371€ 280€ 392€ 315€ 441€ 340€ 476€
3ο άτομο 85€ 119€ 85€ 119€ 100€ 140€ 110€ 154€ 120€ 168€
1ο παιδί 2-11 65€ 91€ 65€ 91€ 70€ 98€ 80€ 112€ 85€ 119€
Minimum διανυκτερεύσεων: 3 νύχτες.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3o άτομο   2κλινο   1κλινο
Πρωινό   Studio
6 ημέρες / 5 νύχτες
18/4-1/6, 6/6-15/6 & 16/9-31/10 195€ 40€ 255€ 315€
2/6-5/6, 16/6-19/7 & 1/9-15/9 268€ 50€ 333€ 400€
20/7-31/8 358€ 90€ 453€ 540€
8 ημέρες / 7 νύχτες
18/4-1/6, 6/6-15/6 & 16/9-31/10 273€ 56€ 357€ 441€
2/6-5/6, 16/6-19/7 & 1/9-15/9 375€ 70€ 466€ 560€
20/7-31/8 501€ 126€ 634€ 756€
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Ένας χώρος φιλοξενίας σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι των Νέων Στύρων, φτιαγμένος 
με το μεράκι και την αγάπη των ιδιοκτητών, σας περιμένει να περάσετε αξέχαστες διακοπές. 
Το ξενοδοχείο είναι αμφιθεατρικά χτισμένο σαν μικρό χωριό, σε έκταση 25 στρεμμάτων μέσα 
στο πράσινο. Το ξενοδοχείο αποτελείται από 115 Standard και Deluxe δωμάτια με θέα το 
απέραντο γαλάζιο του N. Eυβοϊκού.

Παροχές δωματίων: τα Standard δωμάτια διαθέτουν: ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, κλι-
ματισμό, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, μπαλκόνι με θέα

Παροχές ξενοδοχείου: διαθέτει ένα υπέροχο Cafe - Beach Bar, όπου μπορείτε να απολαύ-
σετε γευστικά κοκτέιλ, μοναδικό service και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα με την αίσθηση της 
θαλασσινής αύρας του Ευβοϊκού. Επίσης διαθέτει εστιατόριο, όπου σερβίρεται παραδοσιακό 
Ελληνικό πρωινό με κατά το πλείστον βιολογικά προϊόντα, την ταβέρνα «Λεύκα» με εκλεκτή 
Ελληνική κουζίνα δίπλα στη θάλασσα, κρυστάλλινη πισίνα, οργανωμένη παραλία, θαλάσσια 
σπορ, υπηρεσίες μασάζ από επαγγελματίες μασέρ, παιδική χαρά, ασύρματο internet, γωνία 
υπολογιστή, parking, και δωρεάν μεταφορά για τα Νέα Στύρα 4 φορές την ημέρα.

Kymi Palace 3*   
Κύμη, Εύβοια

Venus Beach Hotel 3* 
Νέα Στύρα, Εύβοια

Το ξενοδοχείο Kymi Palace 4* είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στην πλαγιά του 
λόφου με θέα προς το λιμάνι της Κύμης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. 
Το μαγικό του περιβάλλον θα σας ταξιδέψει και η καταγάλανη πισίνα του θα σας 
χαλαρώσει και θα σας δημιουργήσει μία αίσθηση διασκέδασης και ευχαρίστησης. 
Απαλή μουσική και ειδυλλιακή ατμόσφαιρα θα είναι αυτά που θα συνοδεύουν το 
ποτό ή το φαγητό σας.

Παροχές δωματίων: Απέριττος και καλαίσθητος ο προσωπικός χώρος διαμο-
νής, με απλότητα των καθαρών γραμμών και λιτή διακόσμηση. Άνετα, πλήρως 
εξοπλισμένα δωμάτια αλλά και υπερπολυτελείς σουίτες με ιδιωτική πισίνα, τζάκι 
αλλά και βεράντες με θέα στη θάλασσα όπου μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό.  
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό, mini bar, T.V. με DVD (suites), T.V. (δω-
μάτια), σεσουάρ μαλλιών, ασύρματο internet, μπαλκόνι. 

Παροχές ξενοδοχείου: διαθέτει εστιατόριο, bar, πολυτελές και σύγχρονο γυ-
μναστήριο, Spa με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα σας φροντίσει για στιγμές 
χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Smart All Inclusive
• πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι-βράδυ)
• 1 βραδιά ΒΒQ την εβδομάδα
•  ελεύθερη κατανάλωση ποτών (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά, νερό) 

κατά τη διάρκεια των γευμάτων
•  παιδότοπος με απασχόληση από παιδαγωγό, καθημερινά 11:00-13:00 και από 

18:00-20:00 (για το χρονικό διάστημα από 10/07 έως 05/09/17)
• δωρεάν παγωτό και ποπ-κορν στο μπαρ της πισίνας 17:00-19:00

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2ο παιδί  1κλινο 2κλινο 3o άτομο 2o παιδί
Πρωινό GV GV έως 12 GV GV SV SV έως 12 SV
4 ημέρες / 3 νύχτες
18/4-4/7 & 1/9-30/10 70€ 55€ 45€ 105€ 75€ 60€ 50€
5/7-26/7 90€ 50€ 40€ 120€ 100€ 55€ 45€
6 ημέρες / 5 νύχτες
18/4-4/7 & 1/9-30/10 115€ 85€ 75€ 175€ 125€ 90€ 80€
5/7-26/7 145€ 75€ 65€ 190€ 155€ 80€ 70€
27/7-31/8 155€ 90€ 80€ 205€ 170€ 95€ 85€
8 ημέρες / 7 νύχτες
18/4-4/7 & 1/9-30/10 155€ 115€ 105€ 235€ 170€ 125€ 115€
5/7-26/7 190€ 95€ 85€ 255€ 205€ 100€ 90€
27/7-31/8 205€ 110€ 100€ 275€ 225€ 120€ 110€
Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2ο παιδί  1κλινο 2κλινο 3o άτομο 2o παιδί
Ημιδιατροφή GV GV έως 12 GV GV SV SV έως 12 SV
4 ημέρες / 3 νύχτες
18/4-4/7 & 1/9-30/10 99€ 85€ 75€ 135€ 105€ 90€ 80€
5/7-26/7 115€ 75€ 65€ 150€ 130€ 85€ 75€
6 ημέρες / 5 νύχτες
18/4-4/7 & 1/9-30/10 160€ 130€ 120€ 220€ 175€ 140€ 130€
5/7-26/7 185€ 115€ 105€ 235€ 200€ 125€ 115€
27/7-31/8 195€ 130€ 120€ 250€ 215€ 140€ 130€
8 ημέρες / 7 νύχτες
18/4-4/7 & 1/9-30/10 220€ 180€ 170€ 300€ 240€ 195€ 185€
5/7-26/7 250€ 155€ 145€ 320€ 270€ 165€ 155€
27/7-31/8 265€ 170€ 160€ 340€ 290€ 185€ 175€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Τιμές Early Booking για 
κρατήσεις έως 10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +10% περίπου.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2ο παιδί 
Smart All Inclusive   έως 12
6 ημέρες / 5 νύχτες
25/6-22/7 & 28/8-7/9 250€ 190€ 300€
23/7-27/8 275€ 205€ 380€
8 ημέρες / 7 νύχτες
25/6-22/7 & 28/8-7/9 335€ 250€ 420€
23/7-27/8 370€ 270€ 499€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 3/6. Μετά επιβάρυνση 
+10%.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

SMART
ALL INCLUSIVE

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ EARLY 
BOOKING

HMIΔΙΑΤΡΟΦH
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Palmariva Beach Bomo Club 4*  
Ερέτρια - Εύβοια

Το Palmariva Beach Bomo Club 4* είναι ένα πολυτελές θέρετρο σε απόσταση αναπνοής από την 
Αθήνα. Προσφέρει εγκαταστάσεις για αξέχαστες διακοπές και απόλυτη χαλάρωση, ευχάριστο πε-
ριβάλλον, απέραντη αμμώδης παραλία, γαστρονομική κουζίνα, ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμά-
τια, άφθονη διασκέδαση και το σύστημα Ultra All Inclusive που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας.

Παροχές δωματίων: Τα 274 κομψά δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ψυγείο, κλιματισμό, χρη-
ματοκιβώτιο, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, ασύρματη σύνδεση στο 
Internet.

Παροχές ξενοδοχείου: καταστήματα με κοσμήματα, είδη δώρων, τσιγάρα, ρούχα, πισίνα Ολυ-
μπιακών διαστάσεων, αίθουσα TV, πάρκινγκ, 2 γήπεδα τένις, μίνι-γκολφ, πινγκ-πονγκ, beach 
volley, θαλάσσια σπορ, εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, μασάζ, ντίσκο, αμμώδη παραλία, 
δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ζωντανές μουσικές βραδιές, παιδική απασχόληση, παιδική 
χαρά κ.ά

Ultra All Inclusive
Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό - μπουφές με διεθνές και μεσογειακό μενού.
Θεματικές βραδιές (ιταλικές, ελληνικές).
Σνακ-μπαρ 10:00-18:00
Επιδόρπιο 12:00-18:00 - παγωτό όλη μέρα.
Μενού για διαβητικούς και χορτοφάγους (κατόπιν αιτήματος)
Μπουφές με κρύα σνακ αργά το βράδυ
Ποτά (ντόπιας παραγωγής)
Στο μπαρ (της πισίνας η το κεντρικό) απεριόριστη κατανάλωση: καφές, τσάι, αναψυκτικά, γάλα, 

ροφήματα σοκολάτας, χυμοί, νερό, αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τεκίλα, ρούμι, ούζο, λικέρ, μπράντι, 
βαρελίσιο κρασί και μπύρα).
Στο εστιατόριο: βαρελίσιο κρασί, μπύρα, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, καφές, τσάι.
Στα δωμάτια: εμφιαλωμένο κρασί την ημέρα άφιξης, ψυγείο με νερό, χυμο και μπύρα.
Γυμναστήριο, γήπεδο τένις, επιτραπέζιο τένις, μπάσκετ, αεροβική. Σάουνα (1-φορά κατά την διάρ-
κεια διαμονής) - κατόπιν αιτήματος. Θαλάσσια σπορ
Βραδιές ζωντανής μουσικής - 3 φορές την εβδομάδα
Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία, πετσέτες θαλάσσης (με εγγύηση)
Παιδότοπος και παιδική χαρά
Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
Δωρεάν χρηματοκιβώτιο στα δωμάτια
VIP-παροχές
Υποδοχή VIP-επισκεπτών με κοκτέιλ από σαμπάνια και αναψυκτικά.
Για τους νεόνυμφους, επισκέπτες που εορτάζουν τα γενέθλια τους κατά την διάρκεια διαμονής στο 
ξενοδοχείο (σαμπάνια και καλάθι με φρούτα στα δωμάτιο).
Για παραπάνω παροχές απαιτείται εκ των προτέρων ενημέρωση διεύθυνσης του ξενοδοχείου.
Τα αλκοολούχα ποτά σερβίρουν στα άτομα άνω των 18 ετών.
Πρόγραμμα All Inclusive λειτουργεί έως τις 23:00.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο με Ultra All Inclusive 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο 2κλινο 3ο άτομο 4κλινο 4κλινο
 MB/GV  BNG GV MB/GV BNG MB/SV SV GV* SV*
4 ημέρες / 3 νύχτες
1-20/6 & 21/9-15/10 196€ 135€ 276€ 208€ 141€ 582€ 615€
21-24/6 204€ 144€ 285€ 223€ 153€ 615€ 651€
25/6-10/7 & 13-25/7 & 25/8-20/9 240€ 168€ 333€ 261€ 186€ 720€ 765€
26/7-24/8 273€ 189€ 357€ 291€ 207€ 768€ 789€
6 ημέρες / 5 νύχτες 
1-20/6 & 21/9-15/10 327€ 225€ 460€ 347€ 235€ 970€ 1025€
21-24/6 340€ 240€ 475€ 372€ 255€ 1025€ 1085€
25/6-10/7 & 13-25/7 & 25/8-20/9 400€ 280€ 555€ 435€ 310€ 1200€ 1275€
26/7-24/8 455€ 315€ 595€ 485€ 345€ 1280€ 1315€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 11 ετών. GV: θέα κήπος, SV: θέα θάλασσα, Bng: Bungalow, 
MΒ: κεντρικό κτίριο
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Stefania Hotel 3*  
Αμάρυνθος, Εύβοια

Triton Boutique 
Aparthotel  
Δρέπανο, Αργολίδα

Το ξενοδοχείο Stefania βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Εύβοιας, σε από-
σταση 29 χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού, τη Χαλκίδα, με την πε-
ρίφημη γέφυρα του ανεξήγητου μυστηρίου της παλίρροιας και 7 μόλις 
χλμ. από την ιστορική πόλη της Ερέτριας, το αρχαιολογικό Μουσείο της 
οποίας αποτελεί πόλο έλξης ξεχωριστού ενδιαφέροντος.

Παροχές δωματίων:  92 ευρύχωρα, άνετα και κομψά δωμάτια, όλα με: 
• θέα θάλασσα, • βεράντα • ιδιωτικό μπάνιο • μουσική 3 προγραμμάτων 
• τηλέφωνο • τηλεόραση • κλιματισμό

Παροχές ξενοδοχείου: για την ψυχαγωγία σας 
υπάρχει παραλία με θαλάσσια σπορ, πισίνα με 
μπαρ, εστιατόριο, disco, ταβέρνα, σαλόνι, αίθουσα 
χαρτιών, αίθουσα τηλεόρασης, σκάκι, είδη λαϊκής 
τέχνης

Το μικρό αλλά φιλόξενο Triton Boutique Aparthotel βρίσκεται στο Δρέπανο 
μόλις 200 μέτρα από το κέντρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν μίνι 
μάρκετ και πολλές παραδοσιακές ταβέρνες, επίσης η οργανωμένη παραλία 
της Πλάκας απέχει μόλις 300 μέτρα, απόσταση που θα μπορούσε να διανύ-
σει κανείς σε ελάχιστα λεπτά με τα πόδια. Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό τόσο 
για ολιγοήμερες αποδράσεις αλλά και για πολυήμερες διακοπές, μιας και το 
Δρέπανο είναι σε απόσταση μόλις 10χλμ από την γραφική πόλη του Ναυπλίου 
που είναι ιδανικό για όμορφες και γραφικές βόλτες στα σοκάκια της πόλης ή 
για βραδινές εξορμήσεις. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό 
χώρο των Μυκηνών όπου απέχει 30 χιλιόμετρα, καθώς και το αρχαίο θέατρο 
της Επιδαύρου που είναι προσβάσιμο σε λίγα λεπτά με αυτοκίνητο.

Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια που είναι ανακαινισμέ-
να το 2015 και προσφέρουν υπέροχη θέα στην θάλασσα είτε στους καταπρά-
σινους πορτοκαλεώνες της Αργολίδας, καλαισθησία αλλά και λειτουργικότητα. 
Όλα τους άνετα και προσεγμένα, με κομψά έπιπλα είναι πλήρως εξοπλισμένα 
με όλες τις ανέσεις όπως air-condition, τηλεόραση, ψυγείο, μικρή κουζίνα, ιδι-
ωτικό μπάνιο.

Παροχές Ξενοδοχείου: Πισίνα για ενήλικες και παιδική, μπαρ πισίνας, αί-
θουσα πρωινού, ξαπλώστρες και ομπρέλες, δωρεάν Wi-Fi, δωρεάν ιδιωτικός 
χώρος στάθμευσης

Τιμή κατ άτομο 2κλινο  3o άτομο  2o παιδί Δίχωρο
με ημιδιατροφή Std σε 2κλινο έως 12 4κλινο*
4 ημέρες / 3 νύχτες
15/5-7/7 & 26/8-20/9 125€ 85€ 55€ 405€
8/7-25/7 140€ 85€ 55€ 435€
26/7-25/8 155€ 85€ 55€ 465€
6 ημέρες / 5 νύχτες
15/5-7/7 & 26/8-20/9 190€ 130€ 90€ 645€
8/7-25/7 215€ 130€ 90€ 695€
26/7-25/8 240€ 130€ 90€ 745€
8 ημέρες / 7 νύχτες
15/5-7/7 & 26/8-20/9 260€ 180€ 123€ 865€
8/7-25/7 295€ 180€ 123€ 935€
26/7-25/8 330€ 180€ 123€ 1005€
Το 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  1κλινο 3ο άτομο 2ο παιδί 
Ημιδιατροφή & ποτά*    έως 12
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-4/7 & 11/9-31/10 98€ 136€ 62€ 47€
5/7-27/7 & 21/8-10/9 106€ 145€ 67€ 50€
28/7-20/8 116€ 160€ 73€ 56€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-4/7 & 11/9-31/10  157€ 220€ 102€ 76€
5/7-27/7 & 21/8-10/9  170€ 235€ 110€ 82€
28/7-20/8  187€ 260€ 120€ 91€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-4/7 & 11/9-31/10  211€ 299€ 140€ 104€
5/7-27/7 & 21/8-10/9  229€ 320€ 151€ 112€
28/7-20/8  253€ 333€ 165€ 125€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Αναψυκτικά από post mix & κρασί κατά τη διάρκεια του 
δείπνου 

HMIΔΙΑΤΡΟΦH
& ΠΟΤΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Galini Wellness Spa & 
Resort 5* Kαμμένα Βούρλα, Φθιώτιδας

Mare Nostrum Hotel 
Club Thalasso 4* Βραυρώνα, Αττική

Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα (μόνο 150 χλμ βόρεια) και σε μία πανέμορφη τοπο-
θεσία γεμάτη με ευκαλύπτους, το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανική αφετηρία για μακρινούς 
περιπάτους, εκδρομές για επισκέψεις στα μοναστήρια των Μετεώρων, τους Δελφούς, 
τις Θερμοπύλες και πολλούς ακόμη ενδιαφέροντες προορισμούς. 

Το Galini Wellness Spa, 3.000 τ.μ. σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες προ-
σώπου, σώματος καθώς και μασάζ, που όλα διέπονται από την Ανατολική φιλοσοφία, 
χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών της περιοχής. 2 θερ-
μαινόμενες εσωτερικές πισίνες (1 με θαλασσινό νερό και 1 με ιαματικό νερό), Jacuzzi, 
σάουνα, rasul, χαμάμ, γυμναστήριο , κομμωτήριο. 

Παροχές Δωματίων: 224 δωμάτια, ανάμεσά τους 3 σουίτες και μία Προεδρική, θέα 
θάλασσα ή βουνό. Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση με χαλιά, αυτόνομη θέρμανση, δο-
ρυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι/βερά-
ντα, μίνι μπαρ κ.ά.

Παροχές Ξενοδοχείου: εστιατόριο με πλούσιο Μεσογειακό μπουφέ, μπαρ, αίθουσα 
TV, δωρεάν Wi-Fi, παρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές και παιδική χαρά. Τα 
παιδιά της παρέας θα παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, που 
περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση από ειδικούς. Το Galini Wellness Spa, 3.000 
τ.μ. σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, 
που όλα διέπονται από την Ανατολική φιλοσοφία. 

Το Mare Nostrum Hotel Club Thalasso βρίσκεται 
σε μια υπέροχη τοποθεσία μπροστά στον κόλπο 
της ιστορικής Βραυρώνας, σε απόσταση μόλις 
38χλμ από την Αθήνα. Το ξενοδοχείο ανακαινίστη-
κε πλήρως το 2015 και ανανεώθηκε τόσο στους 
εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 346 δωμάτια. 
Όλα τα δωμάτια έχουν μπαλκόνι, αυτόνομο κλι-
ματισμό & θέρμανση, mini bar, δορυφορική TV, 
χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ μαλλιών και καλλυντικά 
μπάνιου.

Παροχές Ξενοδοχείου: Δωρεάν WiFi ίντερνετ 
στη ρεσεψιόν και στο κεντρικό μπαρ, παρκινγκ, μίνι 
μάρκετ, κατάστημα δώρων, εστιατόριο, μεσογεια-
κό εστιατόριο/ταβέρνα δίπλα στην πισίνα, pool bar, 
εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, παιδική χαρά και 
μίνι κλαμπ, γήπεδα τένις, μπάσκετ, Beach Volley, 
5x5 mini soccer, πινγκ-πονγκ, θαλάσσια σπορ, 
thalasso spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 
με θαλασσινό νερό, τζακούζι, υδροθεραπείες, μα-
σάζ, κομμωτήριο, σάουνα, χαμάμ και γυμναστήριο.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦH
ALL INCLUSIVE

Τιμή κατ άτομο All Inclusive 10/4-27/5 & 1/10-15/10 28/5-8/7 & 29/8-30/9 9/7-28/8
Διαν/σεις 3 5 7 3 5 7 3 5 7
2κλινο KK θέα βουνό 137€ 222€ 307€ 190€ 310€ 430€ 212€ 347€ 482€
2κλινο ΚΚ θέα θάλασσα 160€ 260€ 360€ 205€ 335€ 465€ 235€ 385€ 535€
2κλινο Bng θέα θάλασσα 160€ 260€ 360€ 220€ 360€ 500€ 250€ 410€ 570€
4κλινο με κουκέτα* 350€ 600€ 815€ 470€ 800€ 1095€ 530€ 900€ 1235€
Family** 505€ 845€ 1155€ 580€ 970€ 1330€ 640€ 1070€ 1470€
1κλινο KK θέα κήπος 199€ 325€ 451€ 259€ 425€ 591€ 295€ 485€ 675€
1κλινο ΚΚ θέα θάλασσα 229€ 375€ 521€ 289€ 475€ 661€ 325€ 535€ 745€
3ο άτομο 100€ 160€ 220€ 115€ 185€ 255€ 130€ 210€ 290€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 
12 ετών σε κουκέτα. **Τιμή έως και 4 άτομα σε οικογενειακό δωμάτιο. KK: κεντρικό κτίριο Bng: 
Bungalow

Τιμή κατ άτομο ημιδιατροφή 1/6-30/6 & 17/9-30/9 1/7-21/7 & 1/9-16/9 22/7-31/8
Διαν/σεις 3 5 7 3 5 7 3 5 7 
2κλινο θέα βουνό 167€ 273€ 370€ 189€ 310€ 422€ 221€ 363€ 496€
2κλινο θέα θάλασσα 180€ 295€ 401€ 206€ 338€ 461€ 242€ 398€ 545€
2κλινο Sup. θέα θάλασσα 195€ 320€ 436€ 224€ 368€ 503€ 263€ 433€ 594€
Family / Μεζονέτα* 497€ 780€ 1083€ 557€ 880€ 1223€ 650€ 1035€ 1440€
Executive Suite* 605€ 960€ 1335€ 662€ 1055€ 1468€ 761€ 1220€ 1699€
Superior Suite* 785€ 1260€ 1755€ 836€ 1345€ 1874€ 887€ 1430€ 1993€
3ο άτομο 120€ 200€ 280€ 120€ 200€ 280€ 120€ 200€ 280€
2ο παιδί έως 12 90€ 150€ 210€ 90€ 150€ 210€ 90€ 150€ 210€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα. Επιπλέον χρέωση για 
πλήρη διατροφή: 11€ ο ενήλικας τη βραδιά & 8€ το παιδί. Επιπλέον χρέωση για All Inclusive: 16€ 
ο ενήλικας τη βραδιά & 13€ το παιδί
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Aquis Aquamarina 
Hotel 4* Μάτι Αττικής

Golden Coast Hotel & 
Bungalows 4* Μαραθώνας Αττικής

Σε μια ιδανική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, το Aquis Aquamarina βρί-
σκεται σε απόσταση 3χλμ από τη Νέα Μάκρη και μόλις 25χλμ από την 
Αθήνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα-Spa που 
συνδυάζει την πολυτέλεια με τη φιλική εξυπηρέτηση, προσφέροντας στιγ-
μές χαλάρωσης αλλά και φιλοξενία όλο το χρόνο. 

Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο αποτελούμενο από 2 πλήρως ανα-
καινισμένα κτήρια, διαθέτει 129 δωμάτια (μονόκλινα, δίκλινα, σουίτες & 
δωμάτια για οικογένειες) όλα με μπαλκόνι, όμορφη θέα και εξοπλισμένα 
με αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση plasma, τηλέφωνο, 
δωρεάν Wi-Fi, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο , στεγνωτήρα μαλλιών.  

Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο μπουφέ, κεντρικό μπαρ, μπαρ πισί-
νας, εξωτερική πισίνα, δωρεάν Wi-Fi, Wellness Center με εσωτερική θερ-
μαινόμενη πισίνα θαλασσινού νερού, υδρομασάζ, χαμάμ, Jacuzzi, καμπίνα 
μασάζ, γυμναστήριο.

ΔΩΡΕΑΝ είσοδος στο Wellness Centre & Spa
(από 14 ετών & άνω)
ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi Internet
Παιδότοπος & 
προβολή παιδικών ταινιών

Το ξενοδοχείο Golden Coast Hotel & Bungalows βρίσκεται στην αμμώδη χρυσή ακτή του Μα-
ραθώνα, σε απόσταση 4χλμ από τη Νέα Μάκρη και μόλις 35χλμ από την Αθήνα. Χτισμένο 
σε μεγάλη έκταση με καταπράσινους κήπους, παραδοσιακό στυλ αλλά και μοντέρνες πινελιές, 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθώς και άνετη, όμορφη και ξεκούραστη διαμονή. 

Παροχές Δωματίων: Αποτελείται από 527 δωμάτια & διαμερίσματα, τα 226 (μονόκλινα, 
δίκλινα, τρίκλινα και οικογενειακές σουίτες) βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο με θέα τη θάλασ-
σα ή τους κήπους και 301 (οικογενειακά δωμάτια και διαμερίσματα) σε διώροφα Bungalows, 
χτισμένα μέσα σε ολάνθιστους κήπους και πισίνες. Όλα τα δωμάτια έχουν μπαλκόνι, αυτόνομο 
κλιματισμό & θέρμανση, ατομικό ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ 
μαλλιών και καλλυντικά μπάνιου.

Παροχές Ξενοδοχείου: Κεντρικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα, μεσογειακό εστιατόριο/
ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, pool bar, beach bar, 3 εξωτερικές πισίνες, 2 παιδικές πισίνες, 
δωρεάν WiFi στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και στο κεντρικό μπαρ, 12 γήπεδα τένις, 3 γήπε-
δα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, μίνι-ποδοσφαίρου & μπάντμιντον, μίνι γκολφ, Πινγκ-πονγκ, beach 
βόλεϊ, μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρόγραμμα γυμναστικής από την ομάδα ψυχαγωγίας, 
ενοικίαση ποδηλάτων, κέντρο καταδύσεων πιστοποιημένο με PADI, θαλάσσια σπορ, δραστηρι-
ότητες για τους μικρούς μας φίλους. 

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family 
με ημιδιατροφή και ποτά SSV  SSV (2+2)*
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/4-27/5 & 1/10-31/10 120€ 80€ 180€ 405€
28/5-8/7 & 29/8-30/9 159€ 100€ 240€ 495€
9/7-28/8 185€ 130€ 273€ 545€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/4-27/5 & 1/10-31/10 190€ 129€ 290€ 675€
28/5-8/7 & 29/8-30/9 265€ 155€ 390€ 825€
9/7-28/8 299€ 205€ 440€ 905€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 
12 ετών. SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα: 15€ το δωμάτιο 
τη βραδιά. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τα ποτά στα γεύματα: Βαρελίσια μπύρα, χύμα κρασί, 
αναψυκτικά, χυμούς, νερό. SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα

ALL INCLUSIVE ΠΑΝΩ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

FAMILY FRIENDLY
HMIΔΙΑΤΡΟΦH

& ΠΟΤΑ

Για τους μικρούς μας φίλους:
Το mini club  του ξενοδοχείου με 2 εξωτερικές θερμαινόμενες πισίνες γλυκού νερού, 

πλήρως εξοπλισμένη & ασφαλή παιδική χαρά, 10 αίθουσες δραστηριοτήτων (50τμ 

η καθεμία) με ζωγραφική, χειροτεχνίες, παραμύθια, παιχνίδια, διαγωνισμούς, χορούς 

& τραγούδια καθώς και προβολή ταινιών, θα ενθουσιάσει τους μικρούς μας φίλους 

που θα παίξουν και θα διασκεδάσουν υπό την υπεύθυνη επίβλεψη κατάλληλα εκπαι-

δευμένου και πολύγλωσσου προσωπικού μεταξύ 09:30 με 18:00.

Τιμή κατ άτομο All Inclusive 10/4-27/5 & 1/10-9/10 28/5-8/7 & 29/8-30/9 9/7-28/8
Διαν/σεις 3 5 7 3 5 7 3 5 7 
2κλινο ΚΚ θέα κήπος 130€ 210€ 290€ 175€ 285€ 395€ 205€ 335€ 465€
2κλινο ΚΚ θέα θάλασσα 152€ 247€ 342€ 197€ 322€ 447€ 212€ 347€ 482€
2κλινο Bng θέα κήπος 152€ 247€ 342€ 212€ 347€ 482€ 235€ 385€ 535€
4κλινο με κουκέτα* 320€ 550€ 745€ 425€ 725€ 990€ 515€ 875€ 1200€
Family** 475€ 795€ 1085€ 565€ 945€ 1295€ 625€ 1045€ 1435€
1κλινο ΚΚ θέα κήπος 181€ 295€ 409€ 244€ 400€ 556€ 280€ 460€ 640€
1κλινο ΚΚ θέα θάλασσα 211€ 345€ 479€ 274€ 450€ 626€ 310€ 510€ 710€
3ο άτομο 100€ 160€ 220€ 115€ 185€ 255€ 130€ 210€ 290€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 
12 ετών σε κουκέτα. **Τιμή έως και 4 άτομα σε οικογενειακό δωμάτιο. KK: κεντρικό κτίριο Bng: 
Bungalow
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Καβάλα - Πόρτο Λάγος - Φανάρι - Ξάνθη - Δέλτα Έβρου - Αλεξανδρούπολη

1η ημέρα: Αθήνα - Καβάλα
Νωρίς το πρωί αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό θα φτάσουμε νω-
ρίς το απόγευμα στην Καβάλα και στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια 
και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Καβάλα
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα γνωρίσουμε την πόλη που θα μας φιλοξενήσει κατά τη 
διάρκεια της εκδρομής μας. Θα δούμε αξιόλογα κτίσματα και αξιοθέατα όπως τις Καμάρες, 
ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο και κτίσμα της πόλης της Καβάλας, το μουσείο καπνού 
όπου θα ενημερωθούμε για την επεξεργασία και εμπορία του καπνού, τον μεγαλοπρεπή ναό 
του Αγίου Παύλου ο οποίος βρίσκεται σε έναν από τους κεντρικότερους και πιο εμπορικούς 
δρόμους της πόλης στην οδό Ομόνοιας, το αρχαιολογικό μουσείο και φυσικά το σήμα κα-
τατεθέν της πόλης το περίφημο κάστρο της. Έπειτα θα έχουμε πολύ χρόνο για καφέ, φαγητό 
και μπάνιο σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της περιοχής την Νέα Πέραμο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Πόρτο Λάγος - Φανάρι - Ξάνθη
Νωρίς το πρωί μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το κέντρο πληροφόρησης στο Πόρτο 
Λάγος. Κατά τη δίωρη περίπου επίσκεψή μας θα ενημερωθούμε για το Εθνικό Πάρκο Ανατο-
λικής Μακεδονίας & Θράκης και θα παρακολουθήσουμε βίντεο για τη ζωή της λίμνης. Στη 
συνέχεια, με το πούλμαν θα περιηγηθούμε στον υγρότοπο, στον αλιευτικό συνεταιρισμό και 
στον Άγιο Νικόλαο συνοδεία ξεναγού και θα παρατηρήσουμε τα σπάνια είδη πουλιών με τη-
λεσκόπιο. Έπειτα, σε κοντινή απόσταση θα επισκεφτούμε το Φανάρι, ένα γραφικό ψαροχώρι 
στα νοτιοδυτικά του νομού Ροδόπης. Ο οικισμός αριθμεί περίπου 700 μόνιμους κατοίκους, 
όμως η νευραλγική θέση του, μεταξύ Κομοτηνής και Ξάνθης τον έχει μετατρέψει σε αξιόλο-
γο τουριστικό θέρετρο. Στάση για να απολαύσουμε τον καφέ και το μπάνιο μας και έπειτα 
θα  αναχωρήσουμε για την Ξάνθη. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην Παλιά Πόλη έναν 
διατηρητέο οικισμό όπου θα δούμε πολλά αξιόλογα κτίσματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Θάσος (προαιρετική εκδρομή)
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για την Κεραμωτή, όπου θα πάρουμε το καραβάκι για 
να μας περάσει στη Θάσο. Φτάνοντας στο νησί, η πορεία μας ξεκινά κατά μήκος της δυ-
τικής ακτής συναντώντας πανέμορφα και γραφικά χωριά προτού φτάσουμε στην πρωτεύ-
ουσα Θάσο ή Λιμένα. Εδώ θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο με το θέατρο του 3oυ 
αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια, στα ταβερνάκια στο λιμάνι θα απολαύσουμε το ουζάκι μας με 
παραδοσιακούς ψαρομεζέδες. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για 
ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Δέλτα Έβρου - Αλεξανδρούπολη
Νωρίς πρωινό και ξεκινάμε για την εκδρομή μας στον ακριτικό νομό της Αλεξανδρούπολης, 

Καβάλα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/7, 30/7, 27/8, 3/9, 14/9 & 21/9 

6 ημ.

Πόρτο Λάγος - Μακεδονία

Τιμή κατ άτομο Ξενοδοχείο 2/κλινο 1κλινο 3ο άτομο 1o παιδί 2o παιδί
Αναχωρήσεις 2017     έως 6 7-12
   
30/7, 6/8, 20/8 Esperia 3* 265€ 355€ 235€ 135€ 175€
27/8  245€ 335€ 215€ 115€ 155€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.

όπου πρώτα θα επισκεφθούμε τον υδροβιότοπο Έβρου. Φτάνοντας στο εθνικό πάρκο, προ-
στατευμένο από την συνθήκη Ramsar, θα ενημερωθούμε για το οικοσύστημα που σχηματίζει 
ο ποταμός. Έπειτα αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη, μια πόλη ‘κλειδί’, είτε φεύγεις είτε 
έρχεσαι από ανατολή και δύση. Θα περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα και τέλος 
στον παραθαλάσσιο οικισμό της Μακρής θα απολαύσουμε το μπάνιο μας και παραδοσιακό 
φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό σε μπουφέ, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την επιστροφή μας στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, μπάνιο και φαγητό. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Esperia 3* στο κέντρο της Καβάλας
• πρωινό καθημερινά σε μπουφέ 
•  μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμ-

μα της εκδρομής
• αρχηγός εκδρομής
• ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στην Θάσο αξίας 15€ κατ’ άτομο
• επιβάρυνση ημιδιατροφής 50€ κατ’ άτομο στο σύνολο της εκδρομής
•  οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρε-

τικό ή προτεινόμενο

Λιμάνι, Καβάλα

Νέστος Ποταμός, Θράκη

Ξάνθη

EARLY BOOKING
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Leda Village Resort 4*  
Xόρτο, Πήλιο

Το Leda Village Resort έχει σχεδιαστεί και χτιστεί έτσι ώστε να μοιάζει 
με ένα μικρό πηλιορείτικο χωριό. Όλα τα κτίριά του απλώνονται αρ-
μονικά ανάμεσα σε πρασιές και παρτέρια με πολύχρωμα λουλούδια 
χωρίς καθόλου να χαλούν το υπέροχο τοπίο. Βρίσκεται σε μια ήσυχη 
τοποθεσία σε έναν κόλπο περιτριγυρισμένο από καταπράσινη βλάστη-
ση και σε πολύ μικρή απόσταση από μια πανέμορφη παραλία. Ακόμη, 
οι ανέσεις και οι δραστηριότητες που παρέχει το κάνουν τον τέλειο 
τόπο για διακοπές!

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο αποτελείται από δωμάτια, 
studios, διαμερίσματα και βίλες. Με θέα σε αυλή, μπαλκόνι ή θάλασ-
σα, τα δωμάτια του συγκροτήματος διαθέτουν τραπεζαρία φαγητού, 
δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi), 
τηλέφωνο, ψηφιακό χρηματοκιβώτιο, ενώ στο μπάνιο υπάρχει στε-
γνωτήρας μαλλιών και πρίζα ξυριστικής μηχανής.

Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα , παιδική πισίνα, εξωτερικό υδρομα-
σάζ, ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία, ξαπλώστρες και ομπρέ-
λες γύρω από την πισίνα, παιδική χαρά, kid’s club ένας παραμυθένιος 
χώρος για τους μικρούς μας φίλους, υπαίθριο σκάκι, πινγκ πονγκ, μίνι 

γκολφ, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, ασύρματη πρόσβαση στο διαδί-
κτυο, χώροι στάθμευσης, μαθήματα ελληνικών χορών, μαθήματα 
ελληνικής κουζίνας, μαθήματα aqua aerobic, γήπεδο ποδοσφαίρου 
5x5, beach volley και γήπεδο μπάσκετ. Στην υποδοχή μπορείτε να 
εξυπηρετηθείτε για e-mail, fax, αλλαγή συναλλάγματος, παροχή τα-
χυδρομικών υπηρεσιών, να πάρετε πληροφορίες για δραστηριότητες 
και τοπικές εκδηλώσεις, εκδρομές, να νοικιάσετε αυτοκίνητο, ποδή-
λατο, βάρκα κ.λ.π. ώστε να γνωρίσετε τις ομορφιές της γύρω περι-
οχής. Επίσης παρέχονται δραστηριότητες με ΜΙΚΡΗ ΧΡΕΩΣΗ όπως 
σάουνα, εσωτερικό υδρομασάζ, ποδήλατα βουνού, ποδηλασία για 
παιδιά, ιππασία, ενοικίαση κανό, ιστιοσανίδων, μηχανοκίνητων σκα-
φών και γιωτ, γήπεδο τένις, φύλαξη παιδιών κατόπιν συνεννόησης, 
μαθήματα γιόγκα, συμμετοχή στις δραστηριότητες του ‘Pilion Summer 
Academy’ και τοξοβολία.
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ΔΩΡΕΑΝ
ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

2 ΠΑΙΔΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦH
ΚΡΑΣΙ & χυΜΟΙ

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή κρασί & χυμοί 2κλινο  3ο άτομο 2κλινο 3ο άτομο Διαμερ. 3ο άτομο 1κλινο
   studio studio 2 χώρων σε διαμ

6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-17/6 & 11/9-30/9 160€ 95€ 195€ 115€ 250€ 125€ 240€
18/6-6/7 & 1/9-10/9 195€ 115€ 235€ 125€ 285€ 135€ 295€
7/7-28/7 & 19/8-31/8 260€ 135€ 290€ 145€ 365€ 165€ 420€
29/7-18/8 310€ 170€ 355€ 190€ 480€ 210€ 510€
Τιμή κατ άτομο με Πλήρη διατροφή κρασί & χυμοί 2κλινο  3ο άτομο 2κλινο 3ο άτομο Διαμερ. 3ο άτομο 1κλινο
   studio studio 2 χώρων σε διαμ

1/5-17/6 & 11/9-30/9 200€ 135€ 235€ 155€ 290€ 165€ 280€
18/6-6/7 & 1/9-10/9 235€ 155€ 275€ 165€ 325€ 175€ 335€
7/7-28/7 & 19/8-31/8 300€ 175€ 330€ 185€ 405€ 205€ 460€
29/7-18/8 350€ 210€ 395€ 230€ 520€ 250€ 550€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 10/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση 

+10% περίπου. Ξαπλώστρες στην παραλία ΔΩΡΕΑΝ! 
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Μακρυνίτσα - Πορταριά - Καλά Νερά - Ζαγορά - Άγιος Ιωάννης - Τσαγκαράδα - 
Μηλιές - Βυζίτσα

Early Booking για κρατήσεις έως 30/6!

1η ημέρα: Αθήνα - Μακρυνίτσα - Πορταριά - Καλά Νερά - Αγριά Βόλου
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση, θα φτάσουμε 
στη Μακρυνίτσα το «μπαλκόνι του Πηλίου» όπου πανοραμικά θα απολαύσουμε την πόλη 
του Βόλου και τα ασημένια νερά του Παγασητικού. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο 
και στη συνέχεια αναχώρηση για την Πορταριά, ένα όμορφο χωριό με υπέροχη θέα. Χρόνος 
για αγορά τοπικών προϊόντων και εκ νέου αναχώρηση για τα Καλά Νερά Βόλου, όπου θα 
γευματίσουμε σε κάποιο παραθαλάσσιο εστιατόριο. Άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής μας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε μπουφέ με τοπικές γεύσεις 
και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Ζαγορά - Άγιος Ιωάννης - Τσαγκαράδα
Μετά το πρωινό, θα επισκεφτούμε ένα όμορφο, παραδοσιακό χωριό, τη Ζαγορά. Η Ζαγορά, 
ίσως, έχει την απόλυτη γοητεία του πιο αυθεντικά ζωντανού χωριού του Πηλίου. Στάση για 
καφέ και αναχώρηση για ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα του Πηλίου, τον Άγιο Ιωάννη όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μπάνιο. Τέλος θα επισκεφτούμε ακόμα ένα όμορφο χωριό, 
την Τσαγκαράδα. Στάση για φαγητό με αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε μπουφέ και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σκιάθο (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το χωριό Πλατανιά, όπου θα επιβιβαστούμε στο κα-
ράβι μας για να πραγματοποιήσουμε κρουαζιέρα στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, 
την Σκιάθο. Πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στις Κουκουναριές, όπου θα θαυμάσουμε 
την πασίγνωστη παραλία και θα απολαύσουμε τα καταγάλανα νερά. Στη συνέχεια θα ρίξουμε 
άγκυρα στο γραφικό παλιό λιμάνι για να επισκεφτούμε την πόλη της Σκιάθου, τη λεγόμενη 
Χώρα έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο. Σεργιανίζοντας στα στενά σοκάκια στο παλιό κέντρο 
της πόλης θα θαυμάσουμε τα κατάλευκα σπίτια χτισμένα σε τυπικό νησιωτικό στυλ, διακο-
σμημένα με φανταχτερά χρώματα και στολισμένα με ανθισμένες μπουκαμβίλιες. Θα δούμε 
επίσης το Μπούρτζι, το παλιό κάστρο που κυριαρχεί στο λιμάνι και την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου στην κορυφή του λόφου. Μετά το μεσημεριανό μας φαγητό θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο για την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε μπουφέ 
και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ελεύθερη ημέρα
Πρωινό και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξεκούραση. Έτσι, σε ελεύθερο πρό-
γραμμα θα απολαύσουμε τους υπέροχους χώρους του ξενοδοχείου και το μπάνιο μας στην 
πισίνα ή στην παραλία. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε μπουφέ με τοπικές γεύσεις και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Μηλιές - Βυζίτσα - Βόλος - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου τις Μηλιές, ένα μέ-
ρος αξεπέραστης φυσικής ομορφιάς το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους κατά την επανάσταση. Έπειτα θα συναντήσουμε την Βυζίτσα, η οποία 
βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μ. και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο χωριό, ζωντανό μουσείο 
παραδοσιακής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής που εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή τους 
επισκέπτες. Η μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία με τα αιωνόβια πλατάνια, προσφέρεται για να 
απολαύσουμε τον καφέ μας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την πόλη του Βόλου, όπου θα 
απολαύσουμε την υπέροχη παραλία με τα αναρίθμητα τσιπουράδικα. Μετά το μεσημεριανό 
μας φαγητό θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση.

Βόλος - Πήλιο
Αναχωρήσεις: 23/7, 30/7, 27/8, 3/9, 14/9 & 21/9 

5 ημ.
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Σκιάθος

Πορταριά

Μυλοπόταμος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο Πηλίου ή 
στο πολυτελές Valis Resort 5* στην Αγριά Βόλου • ημιδιατροφή καθημερινά 
σε πλούσιο μπουφέ • δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην 
παραλία των ξενοδοχείων • δωρεάν κρασί για τους ενήλικες και χυμοί για τα 
παιδιά εντός των γευμάτων (μόνο στο Leda Village Resort) • δωρεάν καλω-
σόρισμα με τσίπουρο και μεζέ (μόνο στο Valis Resort) • δωρεάν χρήση Wi-Fi 
(μόνο στο Valis Resort) • μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής • αρχηγός εκδρομής • ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • το εισιτήριο της κρουαζιέρας 
στην Σκιάθο αξίας 35€ το άτομο • ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Τιμή κατ άτομο Ξενοδοχείο 2/κλινο 3o άτομο 1/κλινο  1o παιδί 2o παιδί
Αναχωρήσεις 2017     έως 12 έως 12
   
23/7, 30/7, 27/8 Valis Resort 5* 295€ 245€ 425€ 95€ 195€
3/9 Valis Resort 5* 265€ 215€ 385€ 95€ 175€
14/9, 21/9 Leda Village 4* 215€ 175€ 285€ 95€ 95€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.
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Το ξενοδοχείο Poseidon Palace 4* βρίσκεται μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 65 
στρεμμάτων, στην αμμώδη παραλία της Λεπτοκαρυάς, με την πεντακάθαρη θάλασ-
σα κοντά στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου. Λειτουργεί όλο το χρόνο. Όλοι 
οι χώροι τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί, με τη μοντέρνα σχεδίαση προσ-
δίδουν μια νέα πνοή ποιότητας και πολυτέλειας με έμφαση στη λειτουργικότητα και 
την άψογη παροχή υπηρεσιών.

Παροχές δωματίων: Αποτελείται από επτά ανεξάρτητα διώροφα κτίρια, κλιμα-
τιζόμενα, με δυνατότητα 500 κλινών. Τα άνετα δωμάτια και οι πολυτελείς σουίτες 
είναι πλήρως ανακαινισμένα, κλιματιζόμενα, με κομψή επίπλωση, διαθέτουν εκτός 
των άλλων τηλεόραση και μίνι-μπαρ και οι μεγάλες βεράντες τους έχουν θέα στη 
θάλασσα και στον Όλυμπο.

Παροχές ξενοδοχείου: Έχει πολλές επιλογές για το φαγητό ή το ποτό σας. Δια-
θέτει αίθουσα πρωινού, εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια, μπαρ στην πισίνα και ταβέρνα 
που μπορείτε να γευθείτε τη διεθνή και ελληνική κουζίνα με παραδοσιακά φαγητά 
και επίσης μπαρ στην παραλία, αίθουσα υποδοχής, αίθουσες συνεδρίων και κοι-
νωνικών εκδηλώσεων, μίνι μάρκετ, κοσμηματοπωλείο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις-
βόλεϊ-μπάσκετ-μίνι γκολφ, παιδική χαρά και Disco Club. 

Olympian Bay 4*
Λεπτοκαρυά, Πιερία

Poseidon Palace 4* 
Λεπτοκαρυά, Πιερία

Τo Olympian Bay είναι ένα συγκρότημα ξενοδοχείου και μπανγκαλόου δίπλα σε μια εξαιρετική παραλία με ξανθή αμμουδιά και κρυστάλλινη θάλασσα 
και μέσα σε καταπράσινους κήπους, κάτω από τον Όλυμπο. Πρόκειται για ένα άριστα  οργανωμένο resort και στόχος του είναι η ψυχαγωγία για όλες 
τις ηλικίες.

Παροχές δωματίων: Οι εγκαταστάσεις του Olympian Bay αποτελούνται από ένα κεντρικό κτίριο 4 ορόφων με 124 δωμάτια και επτά κτίρια μπανγκα-
λόου με 140 συνολικά δωμάτια. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στον κήπο με ψηλά δέντρα, λουλούδια, γκαζόν και πισίνες. Διαθέτουν θέα στο Αιγαίο ή τον 
Όλυμπο και έχουν απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα. Σε όλα τα δωμάτια παρέχεται κλιματισμός, TV με δορυφορι κά κανάλια, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, 
χρηματοκιβώτιο (safe) χωρίς χρέωση, μπανιέρα ή ντους και πιστολάκι για τα μαλλιά.

Παροχές ξενοδοχείου: Το “Olympian Bay Resort” σας προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών, ικανές να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες σας: 24ωρη 
υποδοχή στο ξενοδοχείο, δωρεάν parking, δύο πισίνες εξωτερικές και μία παιδική, παιδική χαρά υπαίθρια με σύγχρονα παιχνίδια, club για παιδιά, 
animation δραστηριότητες δωρεάν Internet στους κοινόχρηστους χώρους, τέσσερις χώρους εστίασης και τρία μπαρ, συνεδριακή αίθουσα, pc play 
room, πινγκ – πονγκ, 4 γήπεδα τένις, water polo, δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία και στις πισίνες, 24ωρη φύλαξη security, mini 
market, κατάστημα, κοσμηματοπωλείο, δωρεάν μεταφορά από/ προς το “Le Spa”, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο, χαμάμ, σάουνα, 
κομμωτήριο, μανικιούρ – πεντικιούρ, αποτρίχωση, solarium, υπηρεσία αφύπνισης, υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων (στην υποδοχή), και scuba diving 
(παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη κατόπιν χρέωσης).

All Inclusive
Εστιατόρια: Κεντρικό εστιατόριο «La Terazza»: Εστιατόριο στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου, σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε μπουφέ 
βασισμένο στην ελληνική κουζίνα. Ώρες λειτουργίας 07:30-10:30, 13:00-15:00, 19:00-21:45. Ιταλικό εστιατόριο «La Piazzetta»: Σερβίρει ιταλική 
κουζίνα. Ώρες λειτουργίας 19:30-24:00. Sea food restaurant «Barbouni» στην παραλία: Ώρες λειτουργίας 13:00-15:00 & 19:30-22:00. Κρεπερί με 
ποικιλία παγωτών & κρέπες (με χρέωση). Ώρες λειτουργίας 16:00-24:00. Μπαρ: Το πακέτο ποτών για το all inclusive περιλαμβάνει: Postmix αναψυ-
κτικά και χυμοί. Τοπικά ποτά (λευκό-κόκκινο κρασί), draft μπύρα, ούζο, μπράντυ. Μεγάλη ποικιλία από διάφορα κοκτέιλ αλκοολούχα και συγκεκριμένα 
από τον κατάλογο του All Inclusive. Αφεψήματα (γαλλικός καφές, τσάι).
Main bar 17:00-23:00: Σερβίρονται all inclusive drinks και à la carte drinks. Pool bar 10:00-23:00: Σερβίρονται ποτά από τον κατάλογο all inclusive 
και ποικιλία κοκτέιλ. Beach Bar «Sabia» 09:00-02:00: Το πρόγραμμα all inclusive δεν ισχύει στο μπαρ της παραλίας.

Λοιπές δωρέαν παροχές:  • Στην παραλία & στις πισίνες οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες είναι δωρεάν  • Wi-fi στους κοινόχρηστους χώρους • 
Δορυφορικά κανάλια • Mini club για τα παιδιά • Δωρεάν μεταφορά στο spa του Dion Palace για όλους τους πελάτες που επιθυμούν να το επισκεφτούν 
και να κάνουν κάποια θεραπεία.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 3ο άτομο  1κλινο 2ο παιδί 
All Inclusive MV/Bng SV  MV 7-12
4 ημέρες / 3 νύχτες
15/6-30/6 & 1/9-20/9 149€ 159€ 109€ 209€ 37€
1/7-19/7 & 25/8-31/8 179€ 189€ 125€ 249€ 37€
6 ημέρες / 5 νύχτες
15/6-30/6 & 1/9-20/9 247€ 265€ 181€ 346€ 61€
1/7-19/7 & 25/8-31/8 295€ 315€ 205€ 409€ 61€
20/7-24/8 355€ 377€ 249€ 495€ 60€
8 ημέρες / 7 νύχτες
15/6-30/6 & 1/9-20/9 344€ 369€ 252€ 481€ 84€
1/7-19/7 & 25/8-31/8 411€ 439€ 289€ 575€ 85€
20/7-24/8 495€ 525€ 345€ 689€ 84€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά Early Book-
ing για κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση 15% περίπου. MV: θέα βουνό Bng: bungalow SV: θέα θάλασσα

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2ο παιδί   1κλινο 
Ημιδιατροφή   έως 12
4 ημέρες / 3 νύχτες
 6/6-9/7 & 1/9-20/9 125€ 85€ 69€ 175€
 159€ 109€ 89€ 225€
6 ημέρες / 5 νύχτες
2/5-5/6 & 21/9-31/10 199€ 139€ 109€ 279€
6/6-9/7 & 1/9-20/9 255€ 175€ 139€ 359€
10/7-31/8 335€ 255€ 175€ 495€
8 ημέρες / 7 νύχτες
2/5-5/6 & 21/9-31/10 269€ 179€ 145€ 379€
6/6-9/7 & 1/9-20/9 349€ 229€ 189€ 489€
10/7-31/8 459€ 339€ 245€ 675€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 
10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15%. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ 
ALL INCLUSIVE ΣΤΟ SITE ΜΑΣ 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ EARLY 
BOOKING

EARLY 
BOOKING
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1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Athos Palace 4*  
Καλλιθέα - Χαλκιδική

Kassandra
Palace 5* Κρυοπηγή, Χαλκιδική

Βρίσκεται δύο μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χωριό της Καλλιθέας, που σφύζει από 
ζωή με τα πολλά καταστήματα, μπαράκια, εστιατόρια και καφέ για εκείνους που επι-
θυμούν να περιπλανηθούν έξω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το ξενοδοχείο 
Athos Palace διαθέτει περισσότερα από 2.500 τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων για συνέδρια και εκδηλώσεις καθώς και ένα ιδιαίτερα έμπειρο στελεχιακό 
δυναμικό, το οποίο μπορεί να κάνει ακόμη και την πιο σύνθετη εκδήλωση απόλυτη 
επιτυχία. Λόγω της θέσης του στην παραλία, από τα δωμάτιά του, που βλέπουν προς 
τη θάλασσα, η θέα στο Αιγαίο πέλαγος είναι εκπληκτική και απλώνεται μέχρι τη Σιθω-
νία, το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και δωμάτια 
με θέα στο βουνό από όπου η θέα είναι το ίδιο εντυπωσιακή με τους καταπράσινους 
πευκόφυτους λόφους που σου δίνουν την εντύπωση, ότι δεν τελειώνουν ποτέ.

Παροχές δωματίων: 197 δωμάτια (μονόκλινα, δίκλινα και οικογενειακά) βλέπουν 
στους καταπράσινους κήπους του συγκροτήματος, στην Ολυμπιακών διαστάσεων 
πισίνα και στο απέραντο γαλάζιο του Τορωναίου Κόλπου.190 δωμάτια (μονόκλινα, 
δίκλινα και οικογενειακά) βλέπουν στο πυκνό πευκόδασος των απέναντι βουνών. 
Τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό (ψύξη/θέρμανση), λουτρό με μπανιέρα,μπρίζα για 
ξυριστική μηχανή, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη προσωπικής περιποίησης, μπαλκόνι με 
εκπληκτική θέα, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμ-
μή, μίνι ψυγείο, χρηματοθυρίδα, δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.

Βρίσκεται στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής, εγγυάται άριστη φιλοξενία με πληθώ-
ρα παροχών, και μάλιστα μόλις 80χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Απολαύστε το 
καλοκαίρι με δροσερές πισίνες, μια ειδυλλιακή παραλία, πληθώρα δραστη-
ριοτήτων που καλύπτουν όλα τα γούστα και τις ηλικίες και διαμονή πέντε 
αστέρων, συνιστούν μια εμπειρία παραθερισμού που θα αφήσει ικανοποιη-
μένη όλη την οικογένεια!

Παροχές δωματίων: Οι χώροι φιλοξενίας που προσφέρει το Kassandra 
Palace ακολουθούν πιστά τις προδιαγραφές ποιότητας και κομψότητας που 
διέπουν τη λειτουργία συνολικά του συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, για τη 
διαμονή σας προσφέρει κομψά διακοσμημένα δίκλινα δωμάτια Deluxe με 
θέα κήπο ή θάλασσα, Executive δίκλινα, Σουίτες Deluxe και Grand Suites, 
όλα με κλιματισμό, σεσουάρ, μπαλκόνι, μίνι μπαρ, TV και τηλέφωνο.

Παροχές ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτική παραλία βρα-
βευμένη με Γαλάζια Σημαία, όπου προσφέρονται πετσέτες, ξαπλώστρες και 
ομπρέλες στους πελάτες. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει εξωτερική πισίνα με 
ξεχωριστό ασφαλές παιδικό τμήμα, εσωτερική πισίνα στο Spa. Φρέσκα ψά-
ρια και γευστικά πιάτα κρεατικών αποτελούν κορυφαίες δημιουργίες στο a la 
carte εστιατόριο-μπυραρία του Kassandra Palace και το κεντρικό εστιατό-
ριο, ενώ στα μπαρ σερβίρονται δροσιστικά κοκτέιλ και εκλεκτά ποτά και ρο-
φήματα. Τα παιδιά θα χαρούν εξίσου με τους μεγάλους, αφού θα περάσουν 
ώρες χαράς και ξενοιασιάς τόσο στην υπαίθρια παιδική χαρά όσο και στην 
οργανωμένη απασχόληση που προσφέρει το Mickey Club. Τα «παιχνίδια» 
των μεγάλων περιλαμβάνουν τένις, μπιλιάρδο, θαλάσσια σπορ, χορευτικές 
βραδιές, Spa, περιπάτους.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 1κλινο 1κλινο
Ημιδιατροφή & ποτά GV SV GV SV
4 ημέρες / 3 νύχτες
18/6-28/6 & 7/9-12/9 172€ 185€ 252€ 275€
5 ημέρες / 4 νύχτες
29/6-19/7 & 24/8-6/9 262€ 283€ 390€ 420€
6 ημέρες / 5 νύχτες
18/6-28/6 & 7/9-12/9 270€ 295€ 405€ 440€
29/6-19/7 & 24/8-6/9 325€ 349€ 485€ 525€
20/7-23/8 372€ 395€ 555€ 590€
8 ημέρες / 7 νύχτες
18/6-28/6 & 7/9-12/9 379€ 410€ 565€ 615€
29/6-19/7 & 24/8-6/9 450€ 485€ 675€ 730€
20/7-23/8 515€ 545€ 768€ 820€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί 2-11 ετών -60%   //  3ο άτομο: -30%  // GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα 
Πρωινό - βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, παιδική απασχόληση, Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για 
κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση +10% περίπου. ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 2κλινο 1κλινο
Ημιδιατροφή Dlx MV Dlx SV Exe GV MV
4 ημέρες / 3 νύχτες
11/5-28/5 & 28/9-8/10 103€ 126€ 139€ 179€
29/5-20/6 & 13/9-27/9 165€ 195€ 225€ 232€
21/6-14/7 & 26/8-12/9 199€ 219€ 235€ 289€
6 ημέρες / 5 νύχτες
11/5-28/5 & 28/9-8/10 169€ 208€ 229€ 295€
29/5-20/6 & 13/9-27/9 269€ 315€ 359€ 375€
21/6-14/7 & 26/8-12/9 345€ 375€ 409€ 499€
15/7-25/8 499€ 535€ 565€ 785€
8 ημέρες / 7 νύχτες
11/5-28/5 & 28/9-8/10 235€ 289€ 319€ 412€
29/5-20/6 & 13/9-27/9 369€ 435€ 495€ 519€
21/6-14/7 & 26/8-12/9 479€ 519€ 559€ 689€
15/7-25/8 695€ 735€ 779€ 1075€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή: 25€ το άτομο
Dlx: Deluxe Exe: Executive MV: θέα βουνό SV: θέα θάλασσα GV: θέα κήπος

HMIΔΙΑΤΡΟΦH
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Sunshine Rhodes 4* Superior  
Ρόδος

Το ξενοδοχείο Sunshine Rhodes 4* Superior, όμορφα χτισμένο πάνω 
στο κύμα, σε απόσταση αναπνοής από την αρχαία πόλη της Ιαλυσού 
και μόλις 7 χλμ από την καρδιά της πόλης της Ρόδου, μεταμορφώνεται 
καθημερινά σε έναν χώρο ατέλειωτης γιορτής για όλους! Με φόντο την 
όμορφη, οργανωμένη παραλία και την απέραντη θάλασσα του Αιγαίου, 
ο επισκέπτης ξεκινά το δικό του μικρό, αποκαλυπτικό ταξίδι διακοπών, 
καθώς ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, υπηρεσιών και παροχών απο-
γειώνει την απόδραση.
Η γαλήνια τοποθεσία του ξενοδοχείου που όμως βρίσκεται τόσο κοντά στη 
Ρόδο, «την πόλη της νυχτερινής ζωής», η ποικιλία άνετων, καλόγουστων 
δωματίων, μεγάλο μέρος των οποίων ανακαινίστηκε το 2015, το εξαιρετι-
κό φαγητό, η διασκέδαση για τα παιδιά, οι δραστηριότητες και τα σπορ για 
μικρούς και μεγάλους, η νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως… οι άνθρωποι 
του που προσφέρουν εγκάρδια τις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζουν ότι ο 
επισκέπτης θα απολαύσει κοντά μας την κάθε στιγμή των διακοπών του.
Η διαμονή σας έχει σχεδιαστεί με φροντίδα και στυλ. Οικογενειακά δίχωρα 
και μονόχωρα, δίκλινα δωμάτια και σουίτες. Όλα με θαυμάσια θέα στο 
καταγάλανο Αιγαίο, τους κήπους και τις πισίνες. Όλα ευρύχωρα και κα-
λόγουστα, εξοπλισμένα με τις απαραίτητες ανέσεις, δημιουργούν κάθε 
προϋπόθεση για να περάσετε αξέχαστες διακοπές!

All Inclusive
Τα κύρια γεύματα:
07:00 - 10:00 πρωινό μπουφέ στο Dionissos 
10:00 - 11:00 αργοπορημένο πρωινό μπουφέ στο Dionissos
12:30 - 14:30 μεσημεριανό μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 δείπνο μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 Ιταλικό θεματικό δείπνο στο Mamma Mia (κατόπιν κράτησης)
Επιπλέον παροχές:
12:30 - 16:00 φρέσκιες σαλάτες, φρέσκα φρούτα και παγωτό στο Zorbas
17:00 - 18:00 καφές, τσάι και μπισκότα στο Poseidon
10:00 - 18:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο Aphrodite
09:00 - 01:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο Thalassa
17:00 - 01:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο κεντρικό μπαρ 
Poseidon
10:00 - 18:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά στο Nireas

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL INCLUSIVE EARLY 
BOOKING

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Family*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 ενήλικες  με 1 παιδί και 3 ενήλικες με 2 παιδιά αντίστοιχα.
Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου.

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα κήπο 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
21/4-30/6 & 1/9-15/10 259€ 199€ 365€ 645€ 715€ 855€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 369€ 285€ 529€ 920€ 1015€ 1220€
24/7-23/8 389€ 295€ 549€ 950€ 1070€ 1250€

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα κήπο 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
8 ημέρες / 7 νύχτες
21/4-30/6 & 1/9-15/10 349€ 265€ 495€ 875€ 945€ 1155€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 499€ 379€ 725€ 1255€ 1350€ 1660€
24/7-23/8 519€ 389€ 745€ 1285€ 1405€ 1695€

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα θάλασσα 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
21/4-30/6 & 1/9-15/10 299€ 235€ 419€ 705€ 785€ 915€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 405€ 305€ 575€ 980€ 1080€ 1300€
24/7-23/8 425€ 325€ 595€ 1010€ 1150€ 1330€

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα θάλασσα 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2 3+1* 3+2*
8 ημέρες / 7 νύχτες
21/4-30/6 & 1/9-15/10 399€ 309€ 565€ 955€ 1035€ 1245€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 545€ 409€ 785€ 1335€ 1435€ 1770€
24/7-23/8 565€ 425€ 805€ 1365€ 1505€ 1795€
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1η ημέρα: Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά 06.30 και αναχώρηση 
07.25 με το blue star . Άφιξη στη Σαντορίνη  15.00 και μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο μας. Τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος . Το βράδυ ακολουθεί 
βόλτα στα Φηρά (21.00-00.00). Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε στις 09.30 για το 
γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε τον Προφήτη Ηλία και τον Πύργο που 
αποτελεί μεσαιωνικό στολίδι και δεσπόζει πάνω σε ένα λόφο που επο-
πτεύει τη Σαντορίνη από τη μια άκρη ως την άλλη, από το Ακρωτήρι ως 
την Οία. Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψη στο Ακρωτήρι, ένα χωριό με 
σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα,(προαιρετική είσοδος στον αρχαιολο-
γικό χώρο), θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες στην φημισμένη κόκκινη 
παραλία και θα καταλήξουμε  στην κοσμοπολίτικη Περίσσα, γνωστή για 
τις απέραντες μαύρες αμμουδιές της. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και 
φαγητό. Το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ. Δι-
ανυκτέρευση

3η ημέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη μέρα για μπάνιο και ξε-
κούραση. Το απόγευμα προαιρετική επίσκεψη στην Οία (χρέωση 14€ ανά 
άτομο), όπου  θα απολαύσουμε τις βόλτες μας στα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια και καλντερίμια. Το ηλιοβασίλεμα θα μας μείνει αξέχαστο από το 
έντονο κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα του ουρανού. Επιστροφή το βράδυ στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 09.30 για την προαι-
ρετική κρουαζιέρα (χρέωση 25€ ανά άτομο) στην Παλιά και Νέα Καμμένη, 
για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα φτάσουμε στο ηφαίστειο με εκδρομι-
κά καΐκια και θα δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου, από όπου βγαίνουν 
θειάφι και ζεστός αέρας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο για ξε-
κούραση. Το βράδυ ακολουθεί βόλτα στα Φηρά (21.00-00.00). Διανυ-
κτέρευση.

5η ημέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ένα τελευ-
ταίο μπάνιο στην παραλία του ξενοδοχείου. Παράδοση των δωματίων την 
προβλεπόμενη ώρα και αναχώρηση 12.30 για  επίσκεψη στο διάσημο οι-
νοποιείο Santo Wine. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι όπου 
ακολουθεί η αναχώρηση 15.30 του πλοίου της blue star για Πειραιά.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: 07:25 – 14:55 , BLUE STAR DELOS
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 15:30 – 23:20, BLUE STAR DELOS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει η δυνατότητα αεροπορικής επιστροφής, με +45€ ανά άτο-
μο.Η πτήση ως εξής: Σαντορίνη • Αθήνα : Αναχ: 09:30 - Άφιξη 10:20  Πτήση: V7 
4111

Σαντορίνη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23-27/7 & 20-24/8 

5 ημ.

Τιμή κατ άτομο Ξενοδοχείο 2/κλινο 1κλινο 3ο άτομο 1o παιδί
     6-12
     ετών
23/7 & 24/8  ΑLEXANDRA 2* OR SIMILAR 295€ 395€ 259€ 195€
 STAR 3* OR SIMILAR 315€ 415€ 279€ 215€
 OKEANIS BEACH 4*          339€ 459€ 289€ 229€
Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ σε διακεκριμένες και 

αριθμημένες θέσεις(σε κάθε γκρουπ, στην μία διαδρομή προφέρονται αριθμη-
μένα καθίσματα και στην άλλη διακεκριμένη θέση).

•  Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν στη Σαντορίνη, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

•  04 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
•  Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ
•  ΔΩΡΟ: 1 δείπνο σε μπουφέ 
•  Γευσιγνωσία και ξενάγηση στο οινοποιείο Santo Wine.
•  Έμπειρος αρχηγός συνοδός.
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
•  Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
* Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

EARLY BOOKING
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Orizontes Hotel
& Villas Πύργος, Σαντορίνη

Splendour Resort 5* 
Φηροστεφάνι, Σαντορίνη

Το όμορφο θέρετρο Orizontes Hotel & Villas, βρίσκεται σε μια ιδανική το-
ποθεσία, ανάμεσα από την πόλη των Φηρών και το γραφικό χωριό του 
Πύργου, προσφέροντας πανοραμική θέα του νησιού, του ηφαιστείου αλλά 
και των κρυστάλλινων γαλάζιων νερών του Αιγαίου. Η διαμονή σας στις 
μοντέρνες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, που όμως είναι άριστα δε-
μένες με το παραδοσιακό κυκλαδίτικο στυλ, θα σας χαρίσει στιγμές μονα-
δικής χαλάρωσης, ηρεμίας αλλά και διασκέδασης.

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από δω-
μάτια σχεδιασμένα με φροντίδα και στυλ, που θα καλύψουν όλες τις ανά-
γκες αλλά και τις επιθυμίες ακόμα και του πιο απαιτητικού επισκέπτη, όλα 
τους ευρύχωρα και εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις όπως air-
condition, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, ιδιωτικό μπάνιο, πιστολάκι κ.α. 
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Standard Double Room με θέα κήπο ή 
θάλασσα, Executive Double Room με θέα κήπο ή θάλασσα, Superior Sea 
View, Honeymoon Room με θέα θάλασσα, Maisonette με θέα θάλασσα ή 
τη Sigma villa με θέα θάλασσα και ιδιωτική πισίνα.

Παροχές ξενοδοχείου: Πισίνα, αίθουσα πρωινού, εστιατόριο με μεγάλη 
ποικιλία από εγχώρια αλλά και διεθνή πιάτα, Bar, σάουνα και χαμάμ, μίνι 
μάρκετ, υπηρεσίες κατόπιν αίτησης όπως babysitting, μασάζ, κομμωτήριο 
κτλ και μια σειρά από σπορ.

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Splendour Resort 5*, με απεριό-
ριστη θέα στο λαμπερό μπλε του Αιγαίου, βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, μόλις 
10 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Σαντορίνης, το χωριό των Φηρών. 
Το ξενοδοχείο συνδυάζει με μαγικό τρόπο το κυκλαδίτικο περιβάλλον του 
και τις μοντέρνες εγκαταστάσεις του, διαθέτοντας εκπληκτική θέα στην ανα-
τολική πλευρά του νησιού, που σίγουρα θα σας εκπλήξει.

Παροχές δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από δω-
μάτια σχεδιασμένα με φροντίδα και στυλ, που θα καλύψουν όλες τις ανά-
γκες αλλά και τις επιθυμίες ακόμα και του πιο απαιτητικού επισκέπτη, όλα 
τους ευρύχωρα και εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις όπως 
air-condition, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, ιδιωτικό μπάνιο, πιστολάκι 
κ.α. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Standard Double ή Twin Room, 
Superior Double ή Twin Room, Suite with Spa Bath, Family Suite, Junior 
Suite with Private Pool ή Superior Suite with Private Pool.

Παροχές ξενοδοχείου: Για την εξυπηρέτησή σας, στο ξενοδοχείο θα 
βρείτε: εξωτερική πισίνα, μπαρ, 24-ώρες Front Desk, χώρο αποθήκευσης 
αποσκευών, χώρο ιδιωτικής παραλίας, δωρεάν Wi-Fi Internet.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  1o παιδί  3ο άτομο 1κλινο  2κλινο 2κλινο Sup. SV
πρωινό Std SV 7-12  Std SV Exe GV Exe SV 2+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-10/6 & 1/9-30/9 289€ 100€ 140€ 520€ 345€ 385€ 975€
11/6-15/7 325€ 150€ 175€ 580€ 379€ 419€ 1050€
16/7-31/8 449€ 175€ 200€ 805€ 499€ 539€ 1250€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/5-10/6 & 1/9-30/9 399€ 140€ 195€ 720€ 479€ 535€ 1350€
11/6-15/7 449€ 210€ 245€ 810€ 529€ 585€ 1450€
16/7-31/8 625€ 245€ 280€ 1125€ 699€ 755€ 1750€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, το 
ένα έως 6 ετών και το άλλο έως 12 ετών. GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Std: Standard Sup: 
Superior Exe: Executive. Η πολιτική παιδιών ισχύει για διαμονή με 2 ενήλικες σε Execuitve GV.

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο  3ο άτομο 2o παιδί έως 1κλινο 2κλινο Fam.
πρωινό Std Sup. Sup. 12  Sup. Std J.Suite  Pool Suite*
6 ημέρες / 5 νύχτες
30/5-20/6 299€ 339€ 195€ 169€ 525€ 395€ 870€
& 1/10-25/10 
21/6-18/7
& 9/9-30/9 355€ 409€ 235€ 199€ 609€ 479€ 970€
19/7-8/9 419€ 495€ 275€ 230€ 699€ 599€ 1220€
8 ημέρες / 7 νύχτες
30/5-20/6 409€ 469€ 269€ 230€ 729€ 545€ 1195€
& 1/10-25/10 
21/6-18/7
& 9/9-30/9 485€ 555€ 319€ 275€ 845€ 659€ 1340€
19/7-8/9 579€ 675€ 389€ 315€ 975€ 819€ 1695€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 
12 ετών Std: Standard Sup: Superior J.Suite Pool: Junior Suite με πισίνα Fam: Οικογενειακό 
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Aegean Land 3* 
 Νάξος

Το κτισμένο το 2008, πολυτελές και σύγχρονο ξενο-
δοχείο Aegean Land 3*, προσφέρει όλες τις εγκατα-
στάσεις και τις ευκολίες που χρειάζονται για ευχάριστες, 
χαλαρωτικές και αξέχαστες διακοπές στο μοναδικό Κυ-
κλαδονήσι της Νάξου, δίπλα στα καταγάλανα νερά του 
Αιγαίου.

Το Aegean Land βρίσκεται στην περιοχή Πλάκας, στα 
Νοτιοδυτικά της Νάξου, 7χμ από την πρωτεύουσα και 
3χμ από το αεροδρόμιο, πάνω στην πανέμορφη παρα-
λία με τα καταγάλανα νερά. Η περιοχή προσφέρει ένα 
μοναδικό συνδυασμό ηρεμίας και διασκέδασης.

Παροχές δωματίων: Διαθέτει 60 πλήρως εξοπλι-
σμένα και άνετα δωμάτια με κλιματισμό, επίπεδη τηλεό-
ραση με δορυφορικά κανάλια και μπαλκόνι με θέα στη 
θάλασσα ή την πισίνα.

Παροχές ξενοδοχείου: Το Aegean Land διαθέτει 
μεγάλη πισίνα ακανόνιστου σχήματος με μπαρ δίπλα 
στην πισίνα που περιβάλλεται από μεγάλους κήπους. 
Παρέχει σπα με σάουνα, υδρομασάζ και γυμναστήριο. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινό-
χρηστους χώρους και δωρεάν ενσύρματο Internet στα 
δωμάτια και δωρεάν χώρο στάθμευσης.

EARLY 
BOOKING

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο  1κλινο 2ο παιδί 
πρωινό SV/PV PV SV 2-12 PV
3 ημέρες / 2 νύχτες
15/5-10/6 & 16/9-3/10 76€ 46€ 129€ 39€
4 ημέρες / 3 νύχτες
15/5-10/6 & 16/9-3/10 111€ 67€ 189€ 57€
11/6-10/7 & 29/8-15/9 151€ 91€ 257€ 82€
11/7-31/7 195€ 119€ 351€ 119€
6 ημέρες / 5 νύχτες
15/5-10/6 & 16/9-3/10 182€ 110€ 309€ 94€
11/6-10/7 & 29/8-15/9 245€ 149€ 417€ 135€
11/7-31/7 319€ 192€ 575€ 192€
1/8-28/8 389€ 235€ 775€ 235€
8 ημέρες / 7 νύχτες
15/5-10/6 & 16/9-3/10 254€ 153€ 432€ 130€
11/6-10/7 & 29/8-15/9 339€ 205€ 577€ 185€
11/7-31/7 445€ 267€ 801€ 267€
1/8-28/8 535€ 325€ 1065€ 325€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ για κρατήσεις έως 31/5!  PV: θέα πισίνα SV: θέα θάλασσα 3ο άτομο ενήλικας ή 
παιδί μόνο σε δωμάτιο με θέα πισίνα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 10/6! Μετά 
επιβάρυνση +10% περίπου.

Εναλλαγή λευκού και πέτρας, χαρακτηριστικές αψίδες στα μικρά Κυκλα-
δίτικα σπιτάκια που είναι χτισμένα γύρω από κέδρους, σε λοφίσκο. Αυτό 
είναι το Naxos Palace στη Στελίδα, 3χλμ. από τη Χώρα και μόλις 800μ. 
από τον Άγιο Προκόπιο.

Παροχές δωματίων: Διαθέτει 77 δωμάτια, άρτια εξοπλισμένα, με διπλό 
ή μονά κρεβάτια και θέα της επιλογής σας. Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει 
δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet, καθώς και δορυφορική τηλε-
όραση. Για τις οικογένειες διατίθενται επίσης συνδεόμενα δωμάτια. 

Παροχές ξενοδοχείου: στο Naxos Palace υπάρχει πισίνα ενηλίκων με 
μπαρ και παιδική πισίνα, εστιατόριο με τοπικές σπεσιαλιτέ της Ναξιώτικης 
κουζίνας αλλά και κλασικά Ελληνικά ή διεθνή πιάτα, υπαίθριο Jacuzzi-
υδρομασάζ, γυμναστήριο, mini Spa, σάουνα, χαμάμ.

Naxos Palace 4* 
Στελίδα, Νάξος

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 3o άτομο   4κλινο* 1κλινο 
Πρωινό Std Sup. Std
3 ημέρες / 2 νύχτες
30/4-7/7 & 11/9-25/10** 73€ 89€ 42€ 230€ 127€
4 ημέρες / 3 νύχτες
30/4-7/7 & 11/9-25/10** 108€ 132€ 62€ 338€ 186€
8/7-26/7 & 26/8-10/9 120€ 153€ 64€ 362€ 219€
6 ημέρες / 5 νύχτες
30/4-7/7 & 11/9-25/10** 178€ 219€ 102€ 561€ 306€
8/7-26/7 & 26/8-10/9 197€ 252€ 105€ 593€ 359€
27/7-25/8 325€ 448€ 230€ 897€ 645€
8 ημέρες / 7 νύχτες
30/4-7/7 & 11/9-25/10** 248€ 303€ 143€ 776€ 427€
8/7-26/7 & 26/8-10/9 274€ 340€ 143€ 818€ 498€
27/7-25/8 449€ 625€ 319€ 1246€ 897€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα 
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 13€ ο ενήλικας & 7€ το 2o παιδί τη βραδιά. (το 1ο παιδί είναι δωρεάν) Επιβάρυνση 
για πλήρη διατροφή: 22€ ο ενήλικας & 11€ το 2o παιδί τη βραδιά. (το 1ο παιδί είναι δωρεάν) 
Std: Standard Sup: Superior 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Narges Hotel 4*  
Πάρος Zefi Hotel 3*   

Πάρος
Ένας παράδεισος καλοκαιρινής φιλοξενίας στην κοσμο-
πολίτικη Πάρο, που δημιουργήθηκε με τη φιλοσοφία να 
προσφέρει ιδανικές διακοπές σε μία από τις ωραιότερες 
παραλίες του νησιού. Παραδοσιακή κυκλαδική αρχιτεκτο-
νική, ζεστή ελληνική φιλοξενία, σύγχρονες παροχές και 
εξυπηρέτηση πάντα με το χαμόγελο είναι τα στοιχεία που 
δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για να ζήσει ο επι-
σκέπτης το καλοκαιρινό του όνειρο σε ένα καλόγουστο 
περιβάλλον κομψότητας άνεσης και λιτής πολυτέλειας. Το 
ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό, 
την Αλυκή, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού και σε 
απόσταση 10 χιλιόμετρα από την Παροικιά.

Παροχές δωματίων: διαθέτει 4 σουίτες, 2 νυφικές σου-
ίτες, 11 junior σουίτες και 60 ευρύχωρα δωμάτια. Κάθε 
δωμάτιο είναι ξεχωριστά σχεδιασμένο και διακοσμημένο 
και τηρεί την Πλήρη αρμονία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτο-
νικής, φωτεινά χρώματα μινιμαλιστική πολυτέλεια και την 
ελληνική φιλοξενία. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: μαρμάρι-
νο μπάνιο, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, στεγνωτήρα 
μαλλιών, ψυγείο, τηλεόραση, κεντρική θέρμανση / κλιμα-
τισμός, χρηματοκιβώτιο, μεγάλες βεράντες

Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα, pool bar, εστιατόριο, 
μπαρ, παρκινγκ.

Το ξενοδοχείο Zefi 3* βρίσκεται 300 μέτρα από τη Νά-
ουσα, 10 χλμ από το λιμάνι της Παροικιάς και 20χμ από 
το αεροδρόμιο της Αλυκής. Σε απόσταση 400 μέτρων θα 
βρείτε τη μαγευτική παραλία των Αγίων Αναργύρων, 2,5 
χλμ από εδώ την παραλία της Παναγίας, ενώ 50 μέτρα 
από το ξενοδοχείο υπάρχει σούπερ μάρκετ, ταβέρνες και 
εστιατόρια.

Παροχές δωματίων: Όλες οι μονάδες του συγκροτήμα-
τος διαθέτουν:μπάνιο, τηλέφωνο,    τηλεόραση, μουσική, 
μίνι μπαρ, ψυγείο, κλιματισμό, κάποιες μονάδες αποτελού-
νται από καθιστικό, σαλόνι, κουζίνα με όλα τα απαραίτητα, 
καθώς και μπαλκόνι ή βεράντα με φανταστική θέα.

Παροχές ξενοδοχείου: Το καλαίσθητα διακοσμημένο 
ξενοδοχείο, εκτός από τις πολυτελείς μονάδες, διαθέτει: 
καθιστικό, καφετέρια, αίθουσα πρωινού, μπαρ, αίθουσα 
τηλεόρασης, Υπάρχει χώρος στάθμευσης, Στον εξωτερικό 
χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει πισίνα (με ναυαγοσώστη 
και ξαπλώστρες), μπαρ και Jacuzzi. Η διεύθυνση του ξενο-
δοχείου οργανώνει πολύ συχνά μπάρμπεκιου και διάφορες 
εκδηλώσεις.

Τιμή κατ άτομο με Πρωινό 2κλινο  3o άτομο 2ο παιδί  1κλινο 2κλινο 2κλινο
 Std  7-12   PV J. Suite
6 ημέρες / 5 νύχτες 
16/5-30/6 & 16-30/9 189€ 90€ 80€ 280€ 209€ 305€
1-21/7 & 26/8-15/9 255€ 115€ 100€ 395€ 279€ 395€
22/7-25/8 325€ 150€ 125€ 495€ 349€ 535€
8 ημέρες / 7 νύχτες 
16/5-30/6 & 16-30/9 259€ 120€ 110€ 385€ 289€   425€
1-21/7 & 26/8-15/9 349€ 155€ 140€ 545€ 385€ 550€
22/7-25/8 449€ 210€ 175€ 685€ 485€ 745€
1o παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Ειδική προσφορά Early Booking έως 12/6, 
έκπτωση 10% για ελάχιστη διαμονή 7 διανυκτερεύσεων εκτός περιόδου 16/7-31/8.
Std: Standard PV: θέα πισίνα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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HMIΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ 
ΔΩΡΕΑΝ

EARLY 
BOOKING

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 2κλινο  3o άτομο 4ο άτομο  1κλινο 2κλινο Σουίτα*
 Std  2-12   Sup
6 ημέρες / 5 νύχτες
15/5-5/7 & 8/9-12/10 229€ 119€ 115€ 355€ 259€ 640€
6-26/7 & 24/8-7/9 259€ 145€ 129€ 415€ 299€ 770€
27/7-23/8 299€ 165€ 149€ 495€ 329€ 910€
8 ημέρες / 7 νύχτες
15/5-5/7 & 1/9-12/10 309€ 165€ 155€ 490€ 359€ 890€
6-26/7 & 24-31/8 359€ 195€ 179€ 575€ 409€ 1.070€
27/7-23/8 409€ 225€ 205€ 690€ 459€ 1.270€
1o παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Το δείπνο είναι σε μενού 3 πιάτων *Τιμή για όλο το 
κατάλυμα (2 ενήλικες + 2 παιδιά) . Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking 
για κρατήσεις έως 19/6. Μετά επιβάρυνση +7%. Std: Standard Sup: Superior
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Kavuras Village 4*  
Αγ. Προκόπιος, Στελίδα, Νάξος

Σε απόσταση μόλις 350 μ. από τη διάσημη παραλία του Αγίου 
Προκοπίου, μια από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, απο-
τελείται από βίλες, σουίτες, στούντιο και διαμερίσματα, χτισμένο σε 
κυκλαδίτικο στυλ, σε έναν τεράστιο χώρο των 25.000τμ.

Παροχές δωματίων: Όλα τα δωμάτια είναι ανακαινισμένα 
(2015) και εξοπλισμένα με βεράντα ή μπαλκόνι, τηλεόραση, τηλέ-
φωνο, ψυγείο, κλιματιστικό, πιστολάκι για τα μαλλιά.

Παροχές ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει μια σειρά από 
καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις, όπως την εξαιρετική εξωτερι-
κή πισίνα του, 350τμ και μια επιπλέον παιδική πισίνα, κοντά η μια 
στην άλλη. Απολαύστε ένα δροσερό ποτό στο Pool Bar “Μύθος”. 
Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται από τη διεύθυνσή του, για τη διατήρηση 
της ποιότητας, της άριστης φροντίδας, της άνεσης και της προσω-
πικής περιποίησης των φιλοξενούμενων. Καθημερινή καθαριότητα 
δωματίων (10:00-16:00), καθημερινή αλλαγή πετσετών, αλλαγή 
λινών ανά 2 ημέρες, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο ζεστό νερό. Πε-
τσέτες θαλάσσης, αλλαγή κάθε 2 μέρες στην υποδοχή.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL INCLUSIVE

All Inclusive
•  καθημερινά πλούσιοι μπουφέδες πρωί - μεσημέρι - βράδυ στο κεντρικό εστιατό-

ριο: πρωινό 07:30-10:00, γεύμα 13:00-14:30, δείπνο 19:00-21:30
• σνακ, ποτά, αναψυκτικά στο pool bar (10:00-00:00)
•  pasta corner και barbeque corner: θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 

κάποια γεύματα να προετοιμάζονται από τον σεφ, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 
πρωινό αυγά, ομελέτες, κρέπες, κλπ.

•  κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού και του βραδινού μπορείτε να απολαύσετε 
κρέας και ψάρι στην ψησταριά, αλλά και πίτσα και ζυμαρικά από Ιταλό σεφ

•  ποτά και αναψυκτικά στο εστιατόριο σε βάση Self Service από αυτόματα μηχανή-
ματα τα οποία προσφέρουν αναψυκτικά, μπύρα, κρασί (κόκκινο και λευκό), νερό 
(φιλτραρισμένο βρύσης)

•  από μηχανήματα Self Service καφές: espresso και καπουτσίνο, φίλτρου, γάλα, 
τσάι από βότανα κλπ.

•  στο bar (10:00-24:00) θα προσφέρονται: από μηχανήματα Self Service καφές: 
Espresso και καπουτσίνο, φίλτρου, γάλα, τσάι από βότανα κλπ.

•  Ελληνικά ποτά: ούζο, κονιάκ, ρακί, ουίσκι, batida, βερμούτ, τζιν, βότκα, διάφορα 
κοκτέιλς με βάση τα ποτά που προσφέρονται.

• διάφορα σνακ ζεστά και κρύα, γλυκά και αλμυρά (11:00-12:30)
• καφές ή τσάι συνοδευόμενα από κέικ ή μπισκότα (16:00-17:00)
• σνακ αργά τη νύχτα (23:30-24:00) pitsa, focatsa, pasta
• παγωτό (10:00-18:00) στο κεντρικό bar

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί

4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 160€ 119€ 239€ 90€
1/7-28/7 & 27/8-9/9 210€ 155€ 315€ 122€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 259€ 190€ 380€ 150€
1/7-28/7 & 27/8-9/9 339€ 245€ 515€ 190€
29/7-26/8 415€ 299€ 625€ 231€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 355€ 260€ 525€ 205€
1/7-28/7 & 27/8-9/9 465€ 340€ 710€ 260€
29/7-26/8 567€ 415€ 866€ 315€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών διαμένουν σε δωμάτιο με διώροφη κουκέτα. Τα δίκλινα είναι όλα με 2 μονά κρεβάτια.
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Τιμή κατ άτομο 2κλινο  3o 1κλινο 2ο παιδί Studio Studio Διαμ.
  άτομο  έως 12 2 ατ. 3 ατ. 4 ατ.

6 ημέρες / 5 νύχτες
18/6-30/6 & 29/8-15/9 115€ 60€ 185€ 35€ 125€ 105€ 95€
1/7-21/7 155€ 75€ 245€ 50€ 165€ 135€ 125€
22/7-28/8 179€ 75€ 289€ 50€ 199€ 160€ 155€
8 ημέρες / 7 νύχτες
18/6-30/6 & 29/8-15/9 155€ 90€ 255€ 50€ 175€ 145€ 135€
1/7-21/7 209€ 105€ 335€ 70€ 229€ 185€ 175€
22/7-28/8 249€ 105€ 399€ 70€ 269€ 225€ 215€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για πρωινό: 7€ το άτομο ημερησίως

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3o 1κλινο 2κλινο J.Suite  GV* J.Suite  SV*
πρωινό SV / GV άτομο GV Sup. SV 2-4 ατ 2-4 ατ

6 ημέρες / 5 νύχτες
20/5-28/6 & 11/9-30/9 135€ 75€ 185€ 159€ 500€ 540€
29/6-19/7 & 27/8-10/9 185€ 90€ 215€ 205€ 640€ 730€
20/7-26/8 245€ 105€ 375€ 289€ 810€ 890€
8 ημέρες / 7 νύχτες
20/5-28/6 & 11/9-30/9 185€ 105€ 255€ 219€ 695€ 755€
29/6-19/7 & 27/8-10/9 249€ 125€ 295€ 285€ 890€ 1020€
20/7-26/8 339€ 145€ 520€ 399€ 1120€ 1240€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Δυνατότητα δείπνου με 15€ ο ενήλικας & 8€ το παιδί έως 12 ετών σε μενού 3 πιάτων. *Τιμή για 
όλο το κατάλυμα. Οι σουίτες είναι δίχωρες. SV: θέα θάλασσα GV: θέα κήπος Sup: Superior 

Το πρόσφατα ανακαινισμένο Arkas Inn βρίσκεται σε 
μια από τις ομορφότερες παραλίες της Πάρου, τον 
Λογαρά, είναι πάνω σε λόφο και απέχει μόλις 150 
μέτρα από τις αμμουδιές Λογαρά και Πίσω Λιβάδι.

Αποτελείται από 8 Studios που μπορούν να φιλοξε-
νήσουν τρία άτομα, 2 διαμερίσματα που φιλοξενούν 
τέσσερα άτομα, 2 διαμερίσματα δύο υπνοδωματί-
ων και 11 δωμάτια χωρητικότητας δύο ατόμων. Τα 
Studio και τα διαμερίσματα είναι χτισμένα με κυκλα-
δίτικο στιλ και βρίσκονται αμφιθεατρικά σε λόφο, 
προφέροντας μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.
 
Παροχές δωματίων: μπαλκόνι με θέα στη θάλασ-
σα, μπάνιο με μπανιερά ή ντουζιέρα, τηλεόραση, 
κλιματισμό, καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, 
ψυγείο, παροχή σίδερου και σιδερώστρας κατόπιν 
αιτήματος, παροχή σεσουάρ μαλλιών κατόπιν αιτή-
ματος . Τα Studios και τα διαμερίσματα έχουν επιπλέ-
ον: σκεύη κουζίνας, ηλεκτρικά μάτια, καφετιέρα και 
βραστήρα.

Στο γραφικό νησί της Πάρου, μόλις 100μ. από την πανέμορφη δαντελωτή 
ακτή της Νέας Χρυσής Ακτής, στην κορυφή του βράχου Τσερδάκια, δεσπό-
ζει ατενίζοντας το Αιγαίο το ανακαινισμένο, αλλά και νεόδμητο ξενοδοχει-
ακό συγκρότημα Captain’s Rocks Hotel & Resort 3*, με όμορφους ευ-
ρύχωρους χώρους έχοντας μοναδική θέα στα γειτονικά νησιά της Νάξου, 
Ηρακλειάς και Ίου.

Παροχές δωματίων: Αποτελείται από 19 δωμάτια και 4 σουίτες κλασι-
κού τύπου με μοντέρνα επίπλωση και 6 δωμάτια και 6 σουίτες (οικογενει-
ακά δωμάτια) με ρουστίκ επίπλωση.  Όλα τα δωμάτια παρέχουν: ψυγείο, 
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, ντους ή μπανιέρα. Σχεδόν 
όλα τα δωμάτια ατενίζουν το Αιγαίο και τα γειτονικά κυκλαδονήσια και μόνο 
4 δωμάτια και 1 σουίτα βλέπουν προς τον κήπο και το ορεινό τοπίο της 
Πάρου.

Παροχές ξενοδοχείου: Πρωινό σε μπουφέ, γρήγορο φαγητό και δρο-
σερά κοκτέιλ προσφέρονται δίπλα στην πισίνα. Ένας όμορφος κήπος προ-
σφέρεται για το παιχνίδι των μικρών φίλων, καθώς και υπαίθριος χώρος 
στάθμευσης. Παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη, σύνδεση με το διαδί-
κτυο, δανεισμός βιβλίων, baby-sitting και αισθητικός εφόσον ζητηθεί.

Arkas Inn Hotel & 
Apartments Λογαράς, Πάρος

Captain’s Rocks 3* 
Νέα Χρυσή Ακτή, Πάρος

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Aeolos Bay Hotel 3* 
Τήνος Tinos Beach 4*   

Τήνος

Ανακαινισμένο και χτισμένο πάνω σε μία από τις πιο ονομαστές πα-
ραλίες της Τήνου, στην περιοχή Κιόνια, μόλις 3 χλμ. ή 5 λεπτά από 
τη Χώρα. Κατέχει προνομιακή θέση δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, για 
να κάνετε το μπάνιο σας με άνεση. Tinos Beach διαθέτει για τη φιλο-
ξενία σας δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια στην πτέρυγα «Κυκλαδίτικα», 
που καταλαμβάνoυν τα τριώροφα κτίρια (χωρίς ασανσέρ) δίπλα στο 
κεντρικό του ξενοδοχείου.

Παροχές δωματίων: Όλα τα δωμάτια δέχονται στον κυρίως χώρο 
τους την προσθήκη τρίτου και τέταρτου κρεβατιού. Τα δωμάτια είναι 
εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλέφωνο, μουσική, βεράντα ή μπαλκό-
νι, τηλεόραση, μπάνιο με είδη ατομικής υγιεινής. Διατίθενται πετσέ-
τες για την πισίνα, από την υποδοχή.

Παροχές ξενοδοχείου: Στη διάθεσή σας στους εξωτερικούς χώ-
ρους βρίσκονται: πισίνα, παιδική πισίνα, οργανωμένη παραλία, μπαρ 
παραλίας, ταβέρνα, παιδική χαρά, σύνδεση nova. Εμπιστευθείτε τα 
γεύματά σας στο εστιατόριο «Άμμος», πάνω στο κύμα, ίσως το κο-
ρυφαίο παραθαλάσσιο εστιατόριο στο νησί της Τήνου. Επιπλέον, το 
μεσημέρι μπορείτε να παίρνετε το light γεύμα στο μπαρ της πισίνας. 
Για την ψυχαγωγία σας υπάρχει μπαρ, αίθουσα επιτραπέζιων, αίθου-
σα τηλεόρασης, μίνι μάρκετ, πινγκ πονγκ.

Τιμή κατ άτομο με smart all inclusive 2κλινο Κυκλ.  2κλινο KK 1κλινο 2χωρο  2χωρο
 Classic SSV Aegean SV  2+2* 3+1*
4 ημέρες / 3 νύχτες
20/6-16/7 & 3/9-10/9 152€ 169€ 217€ 462€ 495€
6 ημέρες / 5 νύχτες
20/6-16/7 & 3/9-10/9 242€ 270€ 330€ 740€ 785€
17/7-31/7 & 27/8-2/9 276€ 315€ 380€ 840€ 895€
1/8-26/8 339€ 390€ 498€ 1050€ 1130€
8 ημέρες / 7 νύχτες
20/6-16/7 & 3/9-10/9 329€ 362€ 460€ 995€ 1070€
17/7-31/7 & 27/8-2/9 373€ 425€ 515€ 1150€ 1220€
1/8-26/8 460€ 525€ 680€ 1450€ 1530€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί 6-12: -50%
3ο άτομο: -30% Όλες οι τιμές είναι για διαμονή στην πτέρυγα “Κυκλαδίτικα” με θέα θάλασσα. 
Ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας και για Classic δωμάτια στο κεντρικό κτίριο με πλευρική θέα 
θάλασσα. 2ο παιδί μόνο στα κυκλαδίτικα δωμάτια. *Συνολική τιμή δωματίου για (2+2) 2 
ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών (3+1) 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών. Οι παραπάνω τιμές είναι 
προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

Το ξενοδοχείο Aeolos Bay απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Τήνου. Η 
παραλία “Αγκάλη” κυριολεκτικά το αγκαλιάζει ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται η εκπληκτι-
κή παραλία του Αγίου Φωκά. Παιδί του Ξένιου Δια, το έσπειρε ο θεός της φιλοξενίας σε μία 
όμορφη αιγαιοπελαγίτικη ακτή. Χαμογελώντας στο γαλάζιο της θάλασσας της Τήνου και κλεί-
νοντας προκλητικά το μάτι στο φωτεινό ήλιο των Κυκλάδων, ανοίγει την αγκαλιά του για να 
σας καλοδεχτεί και να σας χαρίσει αξέχαστες στιγμές απόλαυσης και νησιώτικης φιλοξενίας.

Παροχές Δωματίου: Διαθέτει 69 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με τηλεόραση, ψυγείο, 
κλιματισμό, τηλέφωνο, καθημερινή καθαριότητα δωματίου, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα, 
μπαλκόνι με θέα στο πέλαγος την πισίνα και την πόλη, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο δια-
δίκτυο.

Παροχές Ξενοδοχείου: Αίθουσα πρωινού, καφέ μπαρ, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο 
διαδίκτυο, αίθουσα εστιατορίου με θέα την θάλασσα ή τον θαυμάσιο κήπο, πισίνα, Pool Bar 
Restaurant.

Δωρεάν μεταφορά Λιμάνι - Ξενοδοχείο - Λιμάνι
Δωρεάν ένα μπουκάλι νερό στα γεύματα
Δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρα στην πισίνα
Δωρεάν χρήση Wi Fi στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια
Δωρεάν πάρκινγκ

SMART
ALL INCLUSIVE

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΝΩ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ

EARLY 
BOOKING

Τιμή κατ άτομο 3 διαν/σεις 1/5-30/6 & 11/9-14/10 2/6-30/6 1/7-20/7 & 28/8-10/9
 Πρωινό Ημιδιατροφή Πλήρης διατροφή
 STD SV STD SV STD SV
2κλινο 50€ 55€ 85€ 100€ 115€ 125€
3ο άτομο 45€ 50€ 70€ 90€ 105€ 115€
2ο παιδί έως 12 30€ 30€ 55€ 55€ 75€ 75€
1κλινο 75€ 90€ 125€ 150€ 175€ 195€

Τιμή κατ άτομο 2/6-30/6 1/7-20/7 21/7-30/7 31/7-27/8
5 διαν/σεις  & 28/8-10/9
 Ημιδιατροφή  Πλήρης διατροφή
 STD SV STD SV STD SV STD SV
2κλινο 135€ 160€ 195€ 215€ 215€ 240€ 255€ 290€
3ο άτομο 115€ 150€ 175€ 195€ 195€ 215€ 215€ 250€
2ο παιδί έως 12 95€ 95€ 120€ 120€ 125€ 125€ 130€ 130€
1κλινο 210€ 245€ 285€ 330€ 305€ 360€ 385€ 410€
Τιμή κατ άτομο 2/6-30/6 1/7-20/7 21/7-30/7 31/7-27/8
7 διαν/σεις  & 28/8-10/9
 Ημιδιατροφή  Πλήρης διατροφή
 STD SV STD SV STD SV STD SV
2κλινο 185€ 205€ 260€ 290€ 290€ 325€ 340€ 395€
3ο άτομο 150€ 180€ 235€ 260€ 265€ 290€ 285€ 345€
2ο παιδί έως 12 125€ 125€ 160€ 160€ 165€ 165€ 170€ 170€
1κλινο 285€ 335€ 380€ 440€ 415€ 490€ 520€ 555€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα. Για κρατήσεις έως 27/6 για διαμονή 1/7-10/9 κερδίζετε έκπτωση 
5% στις παραπάνω τιμές. Για κρατήσεις έως 20/5 για διαμονή 1/5-30/6 & 11/9-14/10 κερδίζετε έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές.
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HMIΔΙΑΤΡΟΦH
PLUS

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Γαλησσάς 100 μέτρα 
από αμμώδη παραλία. Η Ερμούπολη και το λιμάνι βρίσκονται στα 8χλμ 
μακρυά. 

Παροχές ξενοδοχείου: Wi-Fi διατίθεται σε ολόκληρο το ξενοδοχείο 
και δεν χρεώνεται, Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης δωρεάν, στο χώρο του 
ξενοδοχείου, απαιτείται κράτηση, Κοινόχρηστος χώρος lounge/τηλεό-
ρασης, τα κατοικίδια επιτρέπονται, Χωρίς επιπλέον χρέωση, Καθημερινή 
υπηρεσία καθαριότητας

Παροχές δωματίων: με κομψή διακόσμηση διαθέτουν μίνι ψυγείο, κλι-
ματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο. όλα έχουν θέα 
στον κήπο ή στην πόλη

Tο ξενοδοχείο Perrakis βρίσκεται 200 μέτρα από τη θάλασσα, στο όμορφο Κυπρί, 
βορειοδυτικά της Άνδρου, κοντά στο Γαύριο και το Μπατσί.  Η παραλία μπροστά 
στο ξενοδοχείο, η ακτή Κυπρί, διαθέτει μια θαυμάσια αμμουδιά, θάλασσα με κρυ-
στάλλινα μέρα και ένα μαγευτικό βυθό, ιδανικό για καταδύσεις. Απολαύστε βου-
τιές στην πισίνα, χαλάρωση στο beach bar, μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο 
Cyclades, άνεση στους προσεγμένους χώρους υποδοχής, εκπληκτική θέα στο 
γαλάζιο του Αιγαίου από τα 44 δωμάτια και ένα προσωπικό που κατέχει και προ-
σφέρει απλόχερα, γνήσια ελληνική φιλοξενία.

Παροχές δωματίων: Τα 2 είδη δωματίων είναι τα standard και τα superior. Με: 
A/C, κεντρική θέρμανση, TV, θυρίδα ασφαλείας, I-phone deck, mini ψυγείο, χρη-
ματοκιβώτιο και μπάνιο. Τα standard είναι πρόσφατα ανακαινισμένα, με υπέροχη 
θέα. Τα superior είναι πιο ευρύχωρα και διαθέτουν καθιστικό και μεγάλη βεράντα.

Παροχές ξενοδοχείου: μεγάλη εξωτερική πισίνα, pool bar, beach bar, ομπρέ-
λες & ξαπλώστρες παραλίας (χωρίς 
χρέωση, ανάλογα με τη διαθεσιμό-
τητα), αίθουσα & βεράντα πρωινού, 
εστιατόριο Cyclades (σάλα & βερά-
ντα), Blue bar & lounge, αίθουσα 
TV, 24ωρη υπηρεσία υποδοχής, 
καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας, 
room service, δωρεάν Wi-Fi ίντερνετ, 
δωρεάν παρκινγκ.

Εvi Evan Hotel 3*
Γαλησσάς, Σύρος

Perrakis Hotel 3* 
Άνδρος

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο   **Family Room
ημιδιατροφή plus*   (2 ενήλικες+2 παιδιά έως 12 ετών)
6 ημέρες / 5 νύχτες
15/6-8/7 175€ 150€ 425€
9/7-22/7 & 27/8-5/9 200€ 150€ 475€
23/7-26/8 220€ 150€ 525€
8 ημέρες / 7 νύχτες
15/6-8/7 245€ 210€ 595€
9/7-22/7 & 27/8-5/9 280€ 210€ 665€
23/7-26/8 310€ 210€ 735€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! **2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών. Η ημιδιατροφή 
προσφέρεται στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY (80 μέτρα απόσταση) σε πλούσιο μπουφέ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ EARLY BOOKING

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 3ο άτομο 1ο παιδί 2ο παιδί έως 1κλινο
ημιδιατροφή Std Sup Sup έως 12 12 σε Sup. Std

6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-30/6 & 3/9-30/9 229€ 269€ 100€ 80€ 80€ 315€
1/7-2/9 355€ 420€ 120€ 80€ 80€ 575€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/5-30/6 & 3/9-30/9 323€ 375€ 140€ 110€ 110€ 440€
1/7-2/9 482€ 565€ 168€ 110€ 110€ 770€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση +10%.



57

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  2κλινο 2κλινο 2ο παιδί 2ο παιδί 1κλινο 1κλινο
Πλήρης Διατροφή & ποτά MV PV/SSV SV 2-12  PV/SSV 2-12  SV MV PV/SSV

4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 159€ 175€ 182€ 102€ 107€ 235€ 265€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 250€ 280€ 290€ 150€ 160€ 380€ 425€
1/7-28/7 & 27/8-9/9 339€ 359€ 369€ 180€ 198€ 505€ 528€
29/7-26/8 394€ 400€ 415€ 230€ 240€ 595€ 615€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 355€ 396€ 412€ 200€ 217€ 525€ 590€
1/7-28/7 & 27/8-9/9 449€ 470€ 495€ 252€ 265€ 680€ 715€
29/7-26/8 549€ 560€ 580€ 325€ 335€ 850€ 870€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3ο άτομο: -30% MV: θέα βουνό PV: θέα πισίνα SV: θέα θάλασσα SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα 
Η χρέωση του 2ου παιδιού αναβαθμίζει την οικογένεια σε δίχωρο δωμάτιο. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για 
κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση +10%

Το Porto Paros είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα των Κυκλάδων και βρίσκεται 
στις Κολυμπήθρες. Απέχει από τη Νάουσα 3,5 χλμ., από το λιμάνι της Παροικιάς 14 χλμ. 
Παροχές δωματίων: έχει 199 δωμάτια, (124 2κλινα/1κλινα), 6 δωμάτια δίχωρα (Family) 
στο κεντρικό συγκρότημα και 69 Bungalows δίχωρα (δύο υπνοδωμάτια).Όλα με αυτόνομος 
κλιματισμός, ψυγείο, θυρίδες ασφαλείας, τηλεόραση, τηλέφωνο, είδη προσωπικής περιποίη-
σης, σεσουάρ μαλλιών.
Παροχές ξενοδοχείου: πισίνα - παιδική πισίνα, παρκινγκ, υπηρεσία πλυντηρίου και σιδε-
ρωτήριου, massage room, μίνι μάρκετ, γυμναστήριο, 5 γήπεδα tennis, TV room, εστιατόρια, 
μπαρ παραλίας, μπαρ πισίνας.

Πλήρης διατροφή & ποτά
•  πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύσεων, πρωί - μεσημέρι - βράδυ στο κεντρικό εστι-

ατόριο
•  αναψυκτικά, κρασί σε καράφα, μπύρα βαρελίσια κατά τη διάρκεια του φαγητού
•  δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα & την παραλία
•  Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με μουσική μια φορά την εβδομάδα
•  δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες (τένις, ping -pong, beach volley)
•  είσοδος με έκπτωση στο Aqua Park με τις νεροτσουλήθρες

Το Dolphin Bay 4* είναι ένα κομψό, άνετο και κλασικά όμορφο παραθαλάσσιο θέρετρο, κτισμένο 
αμφιθεατρικά σε ιδιαίτερα φιλικό για οικογένειες περιβάλλον, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. στον κόλπο 
του Γαλησσά, μόλις 7 χλμ. από την αρχοντική Ερμούπολη, με πανοραμική θέα στην μεγαλύτερη 
αμμώδη παραλία του νησιού, που βραβεύεται συνεχώς με γαλάζια σημαία.
Παροχές δωματίων: δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, έγχρωμη TV, κλιματισμός, τηλε-
φωνική γραμμή, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, ψυγείο, προϊόντα προσωπικής περιποίησης
Παροχές ξενοδοχείου: Καλωσόρισμα κατά την άφιξη, 24ωρη υποδοχή, ανελκυστήρας, φύλα-
ξη παιδιού με συνεννόηση, γιατρός με κλήση, δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi- Fi, δωρεάν χώρος
στάθμευσης, φύλαξη αποσκευών, υπηρεσία πλυντηρίου, καφετέρια, μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα,
μελετημένα παιδικά μενού, χώροι παιχνιδιού για όλες τις ηλικίες, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική
πισίνα, εξωτερική παιδική χαρά, εσωτερικός παιδότοπος, κανάλι τηλεόρασης με παιδικά προγράμμα-
τα, σινεμά για παιδιά, παιδικά καθισματάκια στο εστιατόριο, παιδικές κούνιες, γήπεδο τένις, αίθουσες
εκδηλώσεων.

Smart All Inclusive
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι- βράδυ)
• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό)
• Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Νέο Mini Club (αίθουσα 50 τ.μ.), καθημερινά από 10:00 
έως • 13:00 και από 18:00 έως 22:00, για το χρονικό διάστημα από 21/6 έως 15/9
• Teenagers corner με Play station, X-BOX και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο μπαρ της πισίνας.
• Νέα Nεροτσουλήθρα 18 μέτρων στη μεγάλη πισίνα
• Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη μικρή πισίνα
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.

Porto Paros 4* 
Κολυμπήθρες, Πάρος

Dolphin Bay 4*  
Γαλησσάς, Σύρος

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦH
ΚΑΙ ΠΟΤΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ EARLY BOOKING

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο   1κλινο
Smart All Inclusive   
6 ημέρες / 5 νύχτες
5/6-7/7 & 2/9-15/9 282€ 175€ 395€
8/7-28/7 & 21/8-1/9 339€ 175€ 480€
29/7-20/8 393€ 175€ 565€
8 ημέρες / 7 νύχτες
5/6-7/7 & 2/9-15/9 395€ 240€ 550€
8/7-28/7 & 21/8-1/9 475€ 240€ 670€
29/7-20/8 550€ 245€ 790€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +15€ το δωμάτιο τη βραδιά. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά 
Early Booking για κρατήσεις έως 31/5. Μετά επιβάρυνση +10%.

SMART
ALL  INCLUSIVE
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Sunshine Crete Village 4*  
Ιεράπετρα, Κρήτη

Tο Sunshine Crete Village 4* ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλού-
το των παροχών και υπηρεσιών του. Xτισμένο πάνω σε μια πλαγιά, μόνο 
μερικά μέτρα από 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 παράδεισος. 
Με την πρώτη ματιά, ο επισκέπτης αισθάνεται τη διαφορά: το κυρίως κτί-
ριο, μπροστά από την πισίνα, τα μικρά κτίσματα διάσπαρτα στους κήπους, 
με φόντο τη χαρακτηριστική βλάστηση της νότιας Κρήτης, ξανοίγονται 
πάνω στο καταγάλανο του ουρανού και της θάλασσας. Υπέροχη τοποθε-
σία, πλούσια γκάμα τύπων δωματίων, εξαιρετικό φαγητό, δραστηριότητες 
και σπορ για παιδιά και για μεγάλους, νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως… 
οι άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν εγκάρδια τις 
υπηρεσίες τους, εξασφαλίζοντας ότι ο επισκέπτης απολαμβάνει την κάθε 
στιγμή των καλοκαιρινών του διακοπών.

All Inclusive
Τα κύρια γεύματα:
07:00 - 10:00 πρωινό μπουφέ στο Minos
10:00 - 10:30 αργοπορημένο πρωινό μπουφέ στο Minos
12:30 - 14:30 μεσημεριανό μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 δείπνο μπουφέ στο Minos
19:00 - 21:30 Ιταλικό θεματικό δείπνο στο Mamma Mia (κατόπιν κράτησης)
Επιπλέον παροχές
Σάντουιτς & σούπες 
11:00 - 18:00 στο μπαρ πισίνας
18:00 - 24:00 στο κεντρικό μπαρ
Σνακ
12:30 - 16:00 στην περιοχή της παραλίας (σαλάτες, φρούτα κ.α.)
Καφές, τσάι και μπισκότα
16:00 - 17:00 στο μπαρ πισίνας
Αναζωογονητικά ροφήματα & αφεψήματα
10:00 - 18:00 στο μπαρ της θάλασσας
10:00 - 18:00 στο μπαρ πισίνας
18:00 - 24:00 στο κεντρικό μπαρ
23:00 - 02:00 στη ντίσκο (2-3 φορές την εβδομάδα)

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL INCLUSIVE EARLY 
BOOKING

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Family*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 ενήλικες  με 1 παιδί και 3 ενήλικες με 2 παιδιά αντίστοιχα.
Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου.

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα κήπο 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-15/10 225€ 175€ 315€ 575€ 645€ 755€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 325€ 245€ 465€ 830€ 920€ 1090€
24/7-23/8 345€ 265€ 485€ 850€ 980€ 1125€

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα κήπο 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-15/10 305€ 235€ 429€ 780€ 870€ 1020€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 445€ 329€ 639€ 1130€ 1270€ 1490€
24/7-23/8 465€ 349€ 659€ 1150€ 1300€ 1520€

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα θάλασσα 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-15/10 255€ 195€ 355€ 685€ 755€ 885€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 355€ 265€ 505€ 905€ 995€ 1190€
24/7-23/8 375€ 295€ 525€ 925€ 1085€ 1215€

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive θέα θάλασσα 2/κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
    2+2* 3+1* 3+2*
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-15/10 339€ 259€ 479€ 925€ 1035€ 1195€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 479€ 355€ 685€ 1225€ 1365€ 1595€
24/7-23/8 505€ 385€ 705€ 1250€ 1400€ 1640€
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Sunshine Crete Beach 5*  
Ιεράπετρα, Κρήτη

Το Sunshine Crete Beach 5*, με οικογενειακά δωμάτια και πάρκο με νεροτσου-
λήθρες, ανακαινισμένο το 2012, ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο των 
παροχών και υπηρεσιών του. Χτισμένο 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 
παράδεισος.

Η διαμονή στο Sunshine Crete Beach 5* είναι συνώνυμο της κρητικής φιλοξενίας 
και της απόλυτης άνεσης. Δίκλινα δωμάτια, σουίτες, και πληθώρα οικογενειακών 
δωματίων θα καλύψουν την κάθε ανάγκη και επιθυμία σας. Φροντισμένα, ευρύχω-
ρα και εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις, τα δωμάτια του ξενοδοχείου 
δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον μίας διαμονής που θα σας μείνει αλησμόνητη!

All Inclusive
Τα κύρια γεύματα:
07:00 - 10:00 πρωινό μπουφέ στο Dionissos 
10:00 - 11:00 αργοπορημένο πρωινό μπουφέ στο Aphrodite
12:30 - 14:30 μεσημεριανό μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 δείπνο μπουφέ στο Dionissos
19:00 - 21:30 Ελληνικό θεματικό δείπνο στο Zorbas
(λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα κατόπιν κράτησης)
19:00 - 21:30 Ιταλικό θεματικό δείπνο στο Mamma Mia
(λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα κατόπιν κράτησης)
19:00 - 23:30 α λα καρτ δείπνο με Κρητική κουζίνα στο Kapetanios
Επιπλέον παροχές:
Σάντουιτς & σούπες 
11:00 - 18:00 στο μπαρ πισίνας
18:00 - 24:00 στο κεντρικό μπαρ
Σνακ
12:30 - 16:00 στην περιοχή της παραλίας (σαλάτες, φρούτα κ.α.)
Νυχτερινά σνακ
23:00 - 23:30 στο κεντρικό μπαρ (πίτσα, σπανακόπιτα κ.α.)
Καφές, τσάι και μπισκότα
16:00 - 17:00 στο μπαρ πισίνας
Αναζωογονητικά ροφήματα & αφεψήματα
10:00 - 18:00 στο μπαρ της θάλασσας
10:00 - 18:00 στο μπαρ πισίνας
18:00 - 24:00 στο κεντρικό μπαρ
23:00 - 02:00 στη ντίσκο (2-3 φορές την εβδομάδα)

EARLY 
BOOKING

ALL INCLUSIVE1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα κήπο    2+2* 3+1* 3+2*
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-15/10 265€ 205€ 369€ 625€ 695€ 820€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 365€ 275€ 519€ 895€ 985€ 1175€
24/7-23/8 385€ 295€ 539€ 915€ 1045€ 1210€
Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα θάλασσα    2+2* 3+1* 3+2*

1/5-30/6 & 1/9-15/10 299€ 229€ 415€ 705€ 775€ 910€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 399€ 299€ 565€ 975€ 1065€ 1280€
24/7-23/8 419€ 329€ 585€ 995€ 1155€ 1305€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Family* Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 
ενήλικες  με 1 παιδί και 3 ενήλικες με 2 παιδιά αντίστοιχα. Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 
10/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου. 

Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα κήπο    2+2* 3+1* 3+2*
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-15/10 359€ 275€ 505€ 845€ 935€ 1105€
1/7-23/7 & 24/8-31/8 495€ 369€ 710€ 1220€ 1360€ 1605€
24/7-23/8 515€ 389€ 730€ 1240€ 1390€ 1635€
Τιμή κατ άτομο με All Inclusive, 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο Family Family Family
δωμάτια με θέα θάλασσα    2+2* 3+1* 3+2*

1/5-30/6 & 1/9-15/10 399€ 305€ 565€ 950€ 1060€ 1225€

1/7-23/7 & 24/8-31/8 539€ 399€ 765€ 1320€ 1460€ 1720€
24/7-23/8 559€ 429€ 779€ 1345€ 1495€ 1765€
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Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο 2κλινο  3ο άτομο 4ο άτομο Family
Ημιδιατροφή Stu Stu Apart Apart Apart Apart*
8 ημέρες / 7 νύχτες
25/5-20/6 & 16/9-30/9 375€ 295€ 405€ 315€ 295€ 995€
21/6-1/7 395€ 305€ 420€ 325€ 305€ 1015€
2/7-27/8 520€ 410€ 555€ 425€ 395€ 1415€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
Για δωμάτιο με θέα θάλασσα: +10% στις παραπάνω τιμές κατόπιν ζήτησης. Επιβάρυνση για All Inclusive: 
20€ ο ενήλικας τη βραδιά & 8€ το παιδί. Στις δύο πρώτες περιόδους η διαμονή είναι χωρίς κανένα 
περιορισμό άφιξης καθώς και διανυκτερεύσεων (οι τιμές βγαίνουν αναλογικά). Την περίοδο 2/7-27/8 
εξυπηρετούνται 7νυχτες κρατήσεις και μόνο αυτές με άφιξη και αναχώρηση Κυριακή.

HMIΔΙΑΤΡΟΦH

Το Iolida Beach Hotel 5* στα Χανιά διαθέτει 49 μονόχωρα studios που αποτελούν ιδανική 
επιλογή για ολιγομελείς οικογένειες και μικρές παρέες έως τριών ατόμων. Κάθε studio έχει 
έκταση 28-34 τ.μ. και διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο. Υψηλή αισθητική, καλοκαιρινά 
χρώματα, περίσσια άνεση συνθέτουν ένα κομψό, ζεστό και οικείο περιβάλλον διαμονής που θα 
ικανοποιήσει τις ανάγκες σας και θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες σας με τον καλύτερο 
τρόπο. Οι σύγχρονες παροχές των δωματίων, οι μοντέρνες υπηρεσίες, οι άρτιες εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου και η άψογη εξυπηρέτηση από το ειδικευμένο προσωπικό θα συμπληρώσουν 
αρμονικά το περιβάλλον των καλύτερων διακοπών σας στα Χανιά.
Τα 88 δίχωρα apartments, του πολυτελούς ξενοδοχείου Iolida Beach στα Χανιά, είναι η εν-
δεδειγμένη επιλογή για οικογένειες και παρέες, καθώς μπορούν να φιλοξενήσουν έως 4 άτο-
μα. Έχουν έκταση 39 τ.μ. και διαθέτουν ένα υπνοδωμάτιο, ένα καθιστικό και ένα μπάνιο. Το 
εσωτερικό των δωματίων χαρακτηρίζεται από υψηλή καλαισθησία. Μοντέρνα διακόσμηση με 
πρωτότυπες πινελιές και σύγχρονη αισθητική με έντονη καλοκαιρινή διάθεση δημιουργούν ένα 
περιβάλλον διαμονής που θα σας συναρπάσει και θα δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις 
για να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε τις διακοπές σας. 
Παροχές ξενοδοχείου: εστιατόριο, pool bar, lobby bar, γυμναστήριο, ιδιωτική αμμώδη πα-
ραλία, εξοπλισμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ παρέχεται σε αυτήν η δυνατότητα θα-
λάσσιων σπορ για τους φίλους της αδρεναλίνης. Έχει επίσης, δύο πισίνες ενηλίκων και δυο 
παιδικές πισίνες, στις οποίες υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες που διατίθενται δωρεάν στους 
ενοίκους. Δίπλα στην παιδική πισίνα, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, υπάρχει μια σύγχρονη 
ασφαλής παιδική χαρά στην οποία τα παιδιά μπορούν να ευχαριστηθούν ξέγνοιαστα το παιχνίδι 
τους, υπό την επίβλεψη των γονιών τους.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 6χλμ από την πόλη των Χανίων και έχει πανοραμική θέα στον 
κόλπο των Χανίων και στο νησί Θοδωρού. Ανάμεσα στην Αγία Μαρίνα και το Καλαμάκι.

Παροχές δωματίων: όμορφη διακόσμηση, θέα βουνό ή θάλασσα, όλες τις σύγχρονες ανέ-
σεις. Διαθέτουν τηλεόραση, μίνι μπαρ, μπαλκόνι, κλιματισμό.

Παροχές ξενοδοχείου: κεντρικό εστιατόριο, εξοπλισμένο γυμναστήριο, κομμωτήριο, μπαρ, 
πισίνα, δωρεάν WIFI, δωρεάν χώρος στάθμευσης, κέντρο ευεξίας και spa, σνακ μπαρ, παιδική 
χαρά.

ALL INCLUSIVE
Πρωινό: 7:30-10:00 Αμερικάνικο σε μπουφέ, κρητική γωνιά με εδέσματα
Μεσημεριανό: 12:00-15:00 Επιλογή από ψητά κρέατα και παραδοσιακά πιάτα
Βραδινό 19:00-21:30 Καθημερινά ξεχωριστές επιλογές από μπουφέ με εβδομαδιαίες ελληνι-
κές και κρητικές βραδιές με ζωντανή μουσική, ξεχωριστό μενού για παιδιά. 
Από τις 10:30 έως 18:00 σερβίρεται παγωτό
Από τις 10:30 έως 12:30 σνακς, γλυκά
Από τις 16:30 έως 18:00 καφές, τσάι, γλυκά και μπισκότα
Από τις 22:00 έως 24:00 σνακς, γλυκά
Καθ’ όλη την διάρκεια της μέρας σερβίρονται ποτά, μπύρες, κρασί και cocktails (10:00–24:00)
Στο Panoramic bar από τις 21:00 έως τις 24:00 cocκtails
Ακόμα συμπεριλαμβάνονται και μπύρες, κρασιά, ποτά, τσάι, καφές φίλτρου με τα γεύματά σας.

Iolida Beach Hotel 5* 
Αγία Μαρίνα, Χανιά

Panorama Hotel 5*  
Αγία Μαρίνα, Κρήτη

Τιμή κατ άτομο με 2κλινο  3ο άτομο   Διαμέρισμα FAMILY
ALL INCLUSIVE   Θέα θάλασσα Θέα θάλασσα (2+2)*
6 ημέρες / 5 νύχτες
1-31/7 450€ 315 1000€
1-31/8 475€ 441 1050€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1-31/7 630€ 332€ 1400€
1-31/8 665€ 465€ 1470€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. * Η τιμή αφορά όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 
12 ετών.  Family: δίχωρα διαμερίσματα. Οι παραπάνω τιμές είναι για δωμάτια με θέα θάλασσα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ακτοπλοϊκά

Εισιτήρια

ALL INCLUSIVE
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GOUTOS LINES

ΖΑΝΤΕ ferries

Ακτοπλοϊκά

Εισιτήρια
απ’ όλα τα λιμάνια

για όλους

τους προορισμούς!
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Κρουαζιέρες
«Βαλτική Ανακάλυψη»
Με το Costa Mediterranea

Οργανωμένες αναχωρήσεις: 
22 Ιουλίου & 05 Αυγούστου 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Ελλάδα–Στοκχόλμη. Άφιξη στη Σουηδία, μεταφορά στο πλοίο και διαν/ση στο πολυτε-
λές κρουαζιερόπλοιο Costa Mediterranea.
2η ημέρα: Αναχώρηση από Στοκχόλμη, Σουηδία 10:00. Υπόλοιπη μέρα εν πλω 
3η ημέρα: Άφιξη στις 08.00 στο Ελσίνκι στην Φινλανδία και αναχώρηση στις 18.00 
4η ημέρα: Άφιξη στις 08.00 στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία και περιήγηση, προεραιτική εκδρομή, 
διαν/ση στο πλοίο
5η ημέρα: παραμονή στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία μέχρι τις 18.00 που το πλοίο αναχωρεί 
6η ημέρα: Άφιξη στις 09.00 στο Ταλλίν στην Εσθονία και αναχώρηση στις 17.00
7η ημέρα: Άφιξη στις 09.00 στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Αμέσως μετά το πρωινό μας θα επιβιβα-
στούμε στο λεωφορείο μας για μια ξενάγηση στο κέντρο της πόλης.Μετά το τέλος της εκδρομής 
επιστροφή στο πλοίο μας. Ελεύθερο απόγευμα και βράδυ. Διαν/ση στο πλοίο. 
8η ημέρα: Στοκχόλμη, Σουηδία. Αποβίβαση από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο ελεύθερος χρόνος 
στην πόλη της Στοκχόλμης για τις τελευταίες αγορές σας και μεταφορά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής μας στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: •Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνα της επιλογής σας •Αεροπορι-
κά εισιτήρια με Norwegian Air: Αθήνα–Στοκχόλμη–Αθήνα με απευθείας πτήσεις •Πλήρης διατροφή 
καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο •Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγω-
γία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου •Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/
κρουαζιερόπλοιο •Ξενάγηση Στοκχόλμης με έλληνα συνοδό και τοπικό ξεναγό •Έλληνας συνοδός 
του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας •Ασφάλιση αστικής και 
επαγγελματικής ευθύνης 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: •Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 235€, προαιρετικές εκδρο-
μές, ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται), η κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών, η *χρέωση παροχής 
υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές 
από τα καταστήματα του πλοίου, είσοδοι στα μουσεία, ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα 
περιλαμβανόμενα.
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες: 10€ το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά από 4-14: 50% έκπτωση 
€ το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ Το ανωτέρω ποσό είναι κατ’ άτομο και είναι 
αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας 
και καταβάλλονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.

  22 Ιουλίου 5 Αυγούστου
 Κατ Περιγραφή Tιμή Tιμή Τιμή Τιμή Tιμή Tιμή
  καμπίνων Προσφοράς  Κανονική Moνόκλινου Προσφοράς Κανονική Moνόκλινου

 IC Εσωτερική Classic 1.199€ 1.299€ 1.799€ 1.249€ 1.349€ 1.849€
 ΕΡ Εξωτερική Premium 1.329€ 1.429€ 1.999€ 1.349€ 1.449€ 2.049€
 BC Μπαλκόνι Classic 1.499€ 1.599€ 2.149€ 1.549€ 1.649€ 2.199€

  3ος/4ος ενήλικας   899€   949€
 Παιδιά & νέοι κάτω των 17   599€    649€
 στην ίδια καμπίνα με δύο ενήλικες 
 Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων                            235€ 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος - Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ
Ημερομηνίες αναχωρήσεων

«Πανοραμικό Αιγαίο
από Λαύριο» 
με το Celestyal Nefeli

Αναχώρηση: 
Αναχώρηση κάθε Παρασκευή
έως 23/6 & από 8/9 έως 20/10
Λαύριο - Σαντορίνη - Σμύρνη – Ναύπλιο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας 
• πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, με-
σημεριανό, δείπνο) • απεριόριστο πακέτο ποτών (Μπλε πακέτο*) • 
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου, γυμνα-
στήριο • εκδρομή στη Σμύρνη • λιμενικά & λοιπά έξοδα • χρέωση 
παροχής υπηρεσιών • ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

«Ελληνικά νησιά» 
με το Horizon της Pullmantur

Αναχωρήσεις: από 21/5 έως 24/9
Πειραιάς - Μύκονος - Χανιά - Ρόδος - 
Πάτμος - Σαντορίνη - Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • 
πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο • όλα τα ποτά 
και αναψυκτικά • πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας • ασφά-
λιση – επαγγελματικής ευθύνης

 Αναχωρήσεις  Εσωτερικές καμπίνες Εξωτερικές καμπίνες
 Προσφορά* Smart τιμή   κανονική  τιμή Smart τιμή κανονική τιμή
14/4, 21/4, 28/4, 6/10, 13/10, 20/10 259€ 315€ 511€ 379€ 620€
5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 279€ 349€ 555€ 399€ 666€
16/6, 23/6, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9

Αναχωρήσεις 2017 Εσωτερική Εξωτερική Junior Suite

18/6 899€ 999€ 1379€
9/7, 16/7 1099€ 1199€ 1634€
6/8, 13/8 1199€ 1314€ 1749€
3/9 1025€ 1130€ 1480€
10/9, 17/9 999€ 1099€ 1449€
24/9 899€ 999€ 1349€
Οι παραπάνω τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ, σε δίκλινη καμπίνα στη χαμηλότερη διαθέσιμη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ισχύ-
ουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν 
ή να αποσυρθούν από την εταιρία χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε κάθε 
περίπτωση μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές ή τις προσφορές που θα προ-
κύψουν ΜΕΤΑ την εκτύπωση του εντύπου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

899€

3/4 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

259€

8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

1199€
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3/4 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

259€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

929€

4/5 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

339€

«Εικόνες του Αιγαίου»  
με τη Celestyal Cruises από Πειραιά

Αναχώρηση: 
κάθε Παρασκευή έως 27/10
Πειραιάς - Μύκονος - Κουσάντασι - 
Πάτμος - Ηράκλειο - Σαντορίνη – Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, με-
σημεριανό, δείπνο) • απεριόριστο πακέτο ποτών (Μπλε πακέτο*)
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου, γυ-
μναστήριο • μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου • εκ-
δρομή στην ‘Εφεσο • λιμενικά & λοιπά έξοδα • χρέωση παροχής 
υπηρεσιών • ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

«Δυτική Μεσόγειος»  
Με το νεότευκτο &
υπερπολυτελές MSC Meraviglia
Οργανωμένες αναχωρήσεις: 
30/7, 13/8, 27/8, 22/10, 12/11
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Πτήση για Μιλάνο. Μεταφορά στο λιμάνι της Γένοβα 
& επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο MSC Meraviglia.
2η ημέρα: Άφιξη στη Νάπολη στις 13:00 και αναχώρηση στις 19:00.
3η ημέρα: Φτάνουμε στη Μεσίνα στις 08:00 και μένουμε έως τις 18:00.
4η ημέρα: Άφιξη στη Βαλέττα της Μάλτας στις 08:00 και αναχώρηση στις 18:00.
5η ημέρα: Εν πλω.
6η ημέρα: Άφιξη στη Βαρκελώνη στις 09:00 & αναχώρηση στις 18:00.
7η ημέρα: Φτανουμε στη Μασσαλία στις 13:00 και αναχωρούμε 20:00.
8η ημέρα: Φτάνουμε στο λιμάνι της Γένοβα στις 09:00. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την πτήση 
επιστροφής στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας. • Αεροπορικά εισιτήρια 
οικονομικής θέσης Αθήνα-Μιλάνο-Αθήνα με την Aegean Airlines. • Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιε-
ρόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό & βραδινό). • Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία 
και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου • Όλες • οι μεταφορές σας από/προς λιμάνι/κρουαζιερόπλοιο/αε-
ροδρόμιο. • Έμπειρος συνοδός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας. • Ασφάλιση αστικής και 
επαγγελματικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 230 €, ταξιδιωτική ασφάλεια 20 €, προαι-
ρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, η *χρέωση παροχής υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής 
και αναζωογόνησης,  οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον φαγητά και ποτά 
εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα.
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών:  Ενήλικες 10€ το άτομο την ημέρα • Παιδιά & νέοι 2 έως 12 ετών: 50% • 
Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ.  Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρου-
αζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο.  Σε κάθε περίπτωση 
μπορούν να προπληρωθούν

«Εικόνες του Αιγαίου»  
με τη Celestyal Cruises από Πειραιά

Αναχώρηση: 
κάθε Δευτέρα έως 23/10
Πειραιάς - Μύκονος - Κουσάντασι - 
Πάτμος - Ρόδος - Ηράκλειο - 
Σαντορίνη – Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
• πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, με-
σημεριανό, δείπνο) • απεριόριστο πακέτο ποτών (Μπλε πακέτο*)
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου, γυ-
μναστήριο • μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου • εκ-
δρομή στην ‘Εφεσο • λιμενικά & λοιπά έξοδα • χρέωση παροχής 
υπηρεσιών • ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

 Αναχωρήσεις  Εσωτερικές καμπίνες Εξωτερικές καμπίνες
 Προσφορά* Smart τιμή   κανονική  τιμή Smart τιμή κανονική τιμή
16/6, 23/6, 1/9, 279€ 313€ 566€ 355€ 689€
8/9, 15/9, 22/9, 29/9 
30/6, 7/7, 14/7,
21/7, 28/7, 4/8, 299€ 330€ 599€ 381€ 735€
11/8, 18/8, 25/8 
6/10, 13/10, 20/10, 27/10 259€ 284€ 522€ 338€ 632€

 Αναχωρήσεις  Εσωτερική Fantastica – Ι2 Εξωτερική με Παράθυρο Fantastica – O2  Καμπίνα με Μπαλκόνι Fantastica – B2 
 Προσφορά* κανονική  τιμή Μονόκλινο Προσφορά* κανονική  τιμή Μονόκλινο Προσφορά* κανονική  τιμή Μονόκλινο
30 Ιουλίου 1.299 € 1.399 € 1.999 € 1.449 € 1.549 € 2.399 € 1.599 € 1.699 € 2.699 €
13 Αυγούστου 1.399 € 1.499 € 2.099 € 1.549 € 1.649 € 2.499 € 1.699 € 1.799 € 2.799 €
27 Αυγούστου 1.259 € 1.359 € 2.049 € 1.429 € 1.529 € 2.299 € 1.579 € 1.679 € 2.599 €
22 Οκτωβρίου 979 € 1.079 € 1.549 € 1.229 € 1.329 € 1.999 € 1.349 € 1.449 € 2.199 €
12 Νοεμβρίου 929 € 1.029 € 1.499 € 1.099 € 1.199 € 1.799 € 1.229 € 1.329 € 1.999 €
       Αναχωρήσεις 30/7, 13/8, 27/8  22/10, 12/11
3ος/4ος ενήλικας όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες       999 €  799 €
Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών όταν μοιράζονται την καμπίνα με δύο ενήλικες       899 €  699 €
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων  για όλες τις αναχωρήσεις       230 €

 Αναχωρήσεις  Εσωτερικές καμπίνες Εξωτερικές καμπίνες
 Προσφορά* Smart τιμή   κανονική  τιμή Smart τιμή κανονική τιμή
5/6, 12/6, 19/6, 26/6,
4/9, 11/9, 18/9, 369€ 404€ 803€ 480€ 969€
25/9 
3/7, 10/7, 17/7,
24/7, 31/7, 7/8, 399€ 429€ 836€ 514€ 1004€
14/8, 21/8, 28/8 
2/10, 9/10, 16/10, 23/10 339€ 361€ 736€ 446€ 911€
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7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

499€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

609€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

649€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

699€

«Αιγαίο & Αδριατική»  
με το MSC Poesia από Πειραιά   

Αναχώρηση: 
κάθε Πέμπτη έως 25/10
Πειραιάς – Άγιοι Σαράντα – Ντουμπρόβνικ – 
Βενετία – Μπάρι – Κατάκολο – 
Μύκονος – Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, 
πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο 
κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά εστιατόρια υπάρχει χρέω-
ση κατ’ άτομο), υπηρεσία δωματίου, συμμετοχή στις δραστηριότητες 
και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες 
υπάρχει χρέωση), το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυ-
μναστήριο, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.

«Παραλίες Αιγαίου 
& Ιονίου»   
με το MSC Poesia από Πειραιά
  

Αναχώρηση: κάθε Δευτέρα έως 18/9
Πειραιάς – Μύκονος – Σαντορίνη – 
Μπάρι – Κέρκυρα – Πειραιάς

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, 
πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο 
κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara εστιατόρια υπάρχει χρέ-
ωση κατ’ άτομο), πακέτο ποτών «Pranzo & Cena» με κρασί, μπύρα 
και αναψυκτικά δωρεάν κατά την διάρκεια του μεσημεριανού και 
βραδινού, υπηρεσία δωματίου δωρεάν στις premium κατηγορίες 
(υπάρχει χρέωση στις κατηγορίες classic), συμμετοχή στις δραστη-
ριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε 
κάποιες υπάρχει χρέωση), το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας, γυμναστήριο και ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.

«Αδριατική & Ιόνιο ΙΙ»  
με το Costa Luminosa από Κατάκολο
  

Αναχώρηση: κάθε Τρίτη έως 19/9
Κατάκολο – Μύκονος – Ντουμπρόβνικ – 
Βενετία – Τεργέστη – Κέρκυρα – Κατάκολο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Μεταφορά Αθήνα - Κατάκολο – Αθήνα, 
διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, πλήρης διατροφή (πρωινό, 
μεσημεριανό, δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club 
& Samsara εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), συμμετοχή στις 
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερό-
πλοιο, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο 
και ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.

«Ειδυλλιακό Αιγαίο»   
με το Celestyal Nefeli από Λαύριο

Αναχώρηση: κάθε Παρασκευή 
από 30/6 έως 28/7
Λαύριο – Μύκονος – Κουσάντασι – 
Σάμος – Μήλος – Πειραιάς – Σύρος – 
Τσεσμέ – Κως – Ίος – Σαντορίνη - Λαύριο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, 
πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεση-
μεριανό, δείπνο), τα λιμενικά & λοιπά έξοδα, χρέωση παροχής υπη-
ρεσιών, η μεταφορά με πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου, η εκ-
δρομή στο Κουσάντασι και η εκδρομή στην Σμύρνη, το Απεριόριστο 
Μπλε Πακέτο Ποτών, το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
επί του πλοίου, γυμναστήριο, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
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7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

779€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

779€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

999€

7/8 ημ.
Τιμή κατ΄άτομο

σε δίκλινη καμπίνα:

από

669€

«Τα Φιορδ της
Νορβηγίας»   
με το Costa Favolosa από Κοπεγχάγη   

Αναχώρηση: 
κάθε Σάββατο έως 2/9
Κοπεγχάγη – Χέλεσιλτ – Γκεϊράνγκερ – 
Μπέργκεν – Κριστιανσάντ – Άρχους – 
Βαρναμούντε – Κοπεγχάγη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, 
λιμενικά & λοιπά έξοδα, πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, 
δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara 
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), υπηρεσία δωματίου δω-
ρεάν στις premium κατηγορίες (υπάρχει χρέωση στις κατηγορίες 
classic), συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει χρέωση), το 
πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο και ασφά-
λιση – επαγγελματικής ευθύνης.

«Ιταλία, Ισπανία, 
Βαλεαρίδες»    
με το Costa neoRiviera από Σαβόνα  

Αναχώρηση: 
κάθε Κυριακή έως 27/8
Σαβόνα – Πόρτο Τόρρες (Σαρδηνία) – Μαχόν, 
Μινόρκα – Ίμπιζα – Πάλμα ντι Μαγιόρκα – 
Ταρραγόνα – Σαβόνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, 
λιμενικά & λοιπά έξοδα, πλήρης    διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, 
δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara 
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), υπηρεσία δωματίου δω-
ρεάν στις premium κατηγορίες (υπάρχει χρέωση στις κατηγορίες 
classic), συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει χρέωση), το 
πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο και ασφά-
λιση – επαγγελματικής ευθύνης.

«Δυτική Μεσόγειος»   
με το Norwegian Epic 
από Βαρκελώνη   

Αναχώρηση: 
κάθε Κυριακή έως 22/10
Βαρκελώνη – Νάπολη – Τσιβιταβέκεια – 
Λιβόρνο – Κάννες – Πάλμα ντι Μαγιόρκα – 
Βαρκελώνη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας, 
λιμενικά & λοιπά έξοδα, Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, 
δείπνο) καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά 
εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο), καφές, τσάι, νερό και πα-
γωμένο τσάι κατά τη διάρκεια των γευμάτων και κάποιοι χυμοί στο 
πρωινό, υπηρεσία δωματίου (υπάρχει χρέωση 7,95$ ανά παραγ-
γελία–Δωρεάν Ευρωπαϊκό πρωινό διαθέσιμο από τις 06:30 έως 
10:00), συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει χρέωση), το πρό-
γραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ασφάλιση – επαγγελματικής 
ευθύνης.

«Ιταλία, Ισπανία, 
Γαλλία»    
με το MSC Slendida
Αναχώρηση: 
κάθε Σάββατο έως 11/11
Γένοβα – Τσιβιταβέκεια – Παλέρμο – 
Κάλιαρι – Πάλμα ντι Μαγιόρκα – Βαλένθια – 
Μασσαλία – Γένοβα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Γένοβα – Τσιβιταβέκεια – Παλέρμο – Κά-
λιαρι – Πάλμα ντι Μαγιόρκα – Βαλένθια – Μασσαλία – Γένοβα
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

27/6, 28/6 Ibis Paris 17 Berthier 3*   Με 1παιδί
  515€ 725€ 310€ 
    Με 2 παιδιά
    410€ (το καθένα)
 BW Ronceray Opera 3* 575€ 820€ 310€
4/7, 11/7, 12/7, 18/7, Ibis Paris 17 Berthier 3* 495€ 670€ 1 παιδί
19/7, 25/7, 1/8, 2/8,    310€
8/8, 10/8, 15/8, 23/8,    2 Παιδιά
30/8, 5/9    395€ (το καθένα)
 BW Ronceray Opera 3* 535€ 735€ 310€
 Ibis Opera Grand Boulevards 3*
 Holiday Inn Opera 615€ 875€ 310€
 Grand Boulevards 4*
Ο Δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο τη βραδιά σε 3* ξενοδοχεία & 2,48€ σε 
4* ξενοδοχεία πληρώνεται με την εξόφληση της εκδρομής στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια με Air France • 5 διανυκτερεύσεις σε ξενο-
δοχείο της επιλογής σας • Πρωινό • Πανοραμική ξενάγηση πόλεως • Ξενάγηση στο Λούβρο 
• Ξενάγηση  στο παλάτι των Βερσαλλιών • Επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard • 
Μεταφορά στη Disneyland • Αρχηγός / συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
• Ενημερωτικά έντυπα • Εκπτωτικά κουπόνια Galeries Lafayette • επίσκεψη στην Παναγία των 
Παρισίων, Βαστίλλη, Μαραί, πλατεία Βοσγίων
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου (155€) • Αχθοφορικά • Είσοδοι σε 
μουσεία (Λούβρο 17-23€+ 2€ ακουστικά) ( Βερσαλλίες 15€ ακουστικά 2€) • Είσοδος στην 
Disneyland (75€ ενήλικες 68€ παιδιά έως 11 ετών) • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβα-
νόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Παρίσι-Disneyland 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/7, 19/7, 2/8, 10/8, 23/8, 30/8, 5/9

6
ημ.

Παρίσι-Βερσαλλίες-Λούβρο-Disneyland

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι - πανοραμική ξενάγηση πόλεως - Μουσείο Αρωμάτων
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση. Άφιξη στο Παρίσι. Επιβίβαση στο πούλμαν 
και θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του 
Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και 
το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας, την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυ-
σύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες 
του Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, τη νέα 
γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο 
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέτσα κή-
πους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές 
γύρω από το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό 
σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περί-
φημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το μέγαρο των 
Απομάχων.  Επίσκεψη στο μουσείο αρωμάτων της Fragonard, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ, προαιρετικά προτείνουμε μια επίσκεψη 
στην πανέμορφη και γραφική Μονμάρτη μαζί με την κρουαζιέρα στο Σηκουάνα, όπου θα 
θαυμάσουμε την φωταγωγημένη πόλη του Φωτός. 
2η ημέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο (Παναγία Παρισίων - Καρτιέ Λατέν - 
Σαιν Ζερμαίν)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα 
Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων, όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των 
Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλι-
κούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες. Συνεχίζουμε με την ξενάγηση στο περίφημο 
μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, 
την Ελληνική πτέρυγα, καθώς και την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το μοναδικό αρι-
στούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Μετά το τέλος της ξενάγησης μπορείτε να 
ακολουθήσετε την αριστερή όχθη και να επισκεφτείτε το νησάκι Ιλ ντε Λα Σιτέ με την επιβλη-
τική Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό καμπαναριό, να περπατήσετε και να γευματίσετε 
στα στενά δρομάκια του Καρτιέ Λατέν και Σαιν Ζερμαίν ή ακολουθώντας την δεξιά όχθη να 
περιπλανηθείτε στα γραφικά δρομάκια του Μαρέ και να επισκεφτείτε το μουσείο μοντέρνας 
τέχνης Πομπιντού και να πάρετε ένα σνακ στη Brasserie George του μουσείου με θέα σε 
όλη την πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε Παρισινό Καμπαρέ (Moulin Rouge, 
Crazy Horse, Paradis Latin).
3η ημέρα: Παρίσι 
Πρόγευμα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της Gallerries 
Lafayette και Printemps. Πάρτε ένα καφέ απο το Café de la Paix και περπατείστε την Opera 
Garnier, τη Λεωφόρο Capucines, τη Rue Royale και Rue de la Paix, Rue du Marche St. 
Honore, κ.λ.π. Το βράδυ περίπατος στη γραφική Σανς Ελυζέ.
4η ημέρα: Παρίσι  
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή μας στη Νορμανδία. Πρώτη μας στάση η αριστοκρατική Ντωβίλ με τα γραφικά 
δρομάκια, το επιβλητικό καζίνο και την κοσμική παραλία. Επόμενος σταθμός η αγαπημένη 
πόλη των Ιμπρεσιονιστών, η γραφική Τρουβίλ για να καταλήξουμε μέσα απο μιά μοναδική 

διαδρομή στο παλιό ψαροχώρι των Βίκινλγς την Ονφλέρ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
Παρίσι, χρόνος ελεύθερος.
5η ημέρα: Παρίσι - Disneyland 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνευλαντ. Το πάρκο άνοιξε τις πόρτες 
του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 χλμ. από το Παρίσι. Από τον Μάρ-
τιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. 
Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφτείτε το νησί 
των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ ιδίων σε 
ένα από τα 29 ρεστοράν και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο 
και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Επιστροφή στο Παρίσι και χρόνος 
ελεύθερος.
6η ημέρα: Παρίσι - Aθήνα
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος, επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτή-
ση επιστροφής.

ΔΩΡO
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο* 3κλινο* 4κλινο* παιδιά

AIR FRANCE Παρίσι: Holiday inn Clichy 4* 810€ 3κλινο 4κλινο 1 παιδί 535€
 27/6 & 28/6 Disneyland: Magic Circus 4*  ενήλικες ενήλικες 2 παιδιά 595€
   790€ 770€ 
 Παρίσι: Holiday Inn Opera 4* 870€ 3κλινο 4κλινο 1 παιδί
 Disneyland: Magic Circus 4*  ενήλικες ενήλικες 535€
   850€ 830€
AIR FRANCE Παρίσι: Ibis Berthier 3* 845€ 798€ 770€ 1 παιδί 590€
4,11,12,18,19,25/7 &   Disneyland: Magic Circus  4*    2 παιδιά 628€
1, 2,8,10,15,23,30/8 & 5/9     
 Παρίσι: Holiday Inn Opera 4* 960€ 914€ 884€ 1 παιδί 590€
 Disneyland: Magic Circus 4*    2 παιδιά 787€
• Η σειρά των ξεναγήσεων σε πολλά προγράμματα μπορεί να αλλάξει λόγω του ωραρίου πτήσεων, των 
αργιών, και των ημερών που είναι κλειστά τα μουσεία. Όμως δεν θα παραλειφθεί τίποτα από όλα τα 
προγράμματα. • Τα παιδία πρέπει να συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο για να έχουν τις παιδικές 
τιμές. • Τα τρίκλινα δωμάτια (2 ενήλικες + 1 παιδί έως 11 ετών) είναι δίκλινα με έξτρα κρεβάτι. • Τρίκλινα για 
ενηλίκους μόνο κατόπιν συνεννοήσεως. •  Για να αποφύγετε τις μεγάλες ουρές στα πιο δημοφιλή παιχνίδια και 
στα 2 πάρκα της Disneyland υπάρχει το Fastpass. Στα ειδικά μηχανήματα με την ομώνυμη ονομασία και στα 
θεάματα που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να εισάγετε το εισιτήριο εισόδου και παίρνετε ένα χαρτάκι με 
ώρα προσέλευσης στην ειδική είσοδο Fastpass του εκάστοτε θεάματος.

Πτήσεις με Air France ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
 Αθήνα-Παρίσι AF 1033 06:05 – 08:35
  Παρίσι-Αθήνα AF 1032 19.50 – 00.00
 10/08 Αθήνα-Παρίσι AF 1233 12.15 – 14.40
 Παρίσι-Αθήνα AF 1032 19.50 – 00.00

Disneyland – Παρίσι  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27,28/6 & 4,11,12,18,19,25/7 &  1, 2,8,10,15,23,30/8 & 5/9

6
ημ.

Disneyland-Παρίσι-Βερσαλλίες-Λούβρο–Παναγία Παρισίων
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι - πανοραμική ξενάγηση πόλεως - Μουσείο Αρωμάτων Συγκέντρωση στο αε-
ροδρόμιο και αναχώρηση. Άφιξη στο Παρίσι. Επιβίβαση στο πούλμαν και θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση. 
Θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πε-
δίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία Ομονοίας, την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα 
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες του Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, 
την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία 
των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με γαλλική φινέ-
τσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από το Σαν 
Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει 
μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό 
ως το μέγαρο των Απομάχων.  Επίσκεψη στο μουσείο αρωμάτων της Fragonard, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Για το βράδυ, προαιρετικά προτείνουμε μια επίσκεψη στην πανέμορφη και γραφική 
Μονμάρτη μαζί με την κρουαζιέρα στο Σηκουάνα, όπου θα θαυμάσουμε την φωταγωγημένη πόλη του Φωτός. 
2η ημέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο (Παναγία Παρισίων - Καρτιέ Λατέν - Σαιν Ζερμαίν) Πρό-
γευμα και αναχώρηση για την ξενάγηση στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την 
αίθουσα των κατόπτρων, όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919. Χρόνος ελεύθερος για να 
επισκεφθείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες. Συνεχίζουμε με την ξενάγηση στο 
περίφημο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική 
πτέρυγα, καθώς και την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη 
Τζοκόντα. Μετά το τέλος της ξενάγησης μπορείτε να ακολουθήσετε την αριστερή όχθη και να επισκεφτείτε το νησάκι 
Ιλ ντε Λα Σιτέ με την επιβλητική Παναγία των Παρισίων και το ιστορικό καμπαναριό, να περπατήσετε και να γευμα-
τίσετε στα στενά δρομάκια του Καρτιέ Λατέν και Σαιν Ζερμαίν ή ακολουθώντας την δεξιά όχθη να περιπλανηθείτε 
στα γραφικά δρομάκια του Μαρέ και να επισκεφτείτε το μουσείο μοντέρνας τέχνης Πομπιντού και να πάρετε ένα 
σνακ στη Brasserie George του μουσείου με θέα σε όλη την πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε Παρισινό 
Καμπαρέ (Moulin Rouge, Crazy Horse, Paradis Latin).
3η ημέρα: Παρίσι Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Μπορείτε να συμμετάσχετε στην προαιρετική ολοήμερη εκδρο-
μή μας στη Νορμανδία. Πρώτη μας στάση η αριστοκρατική Ντωβίλ με τα γραφικά δρομάκια, το επιβλητικό καζίνο 
και την κοσμική παραλία. Επόμενος σταθμός η αγαπημένη πόλη των Ιμπρεσιονιστών, η γραφική Τρουβίλ για να 
καταλήξουμε μέσα απο μιά μοναδική διαδρομή στο παλιό ψαροχώρι των Βίκινλγς την Ονφλέρ. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο Παρίσι, χρόνος ελεύθερος.
4η ημέρα: Παρίσι - Disneyland Μετά το πρόγευμα, μεταφορά στη Disneyland. Ο κόσμος της φαντασίας ξετυ-
λίγεται μπροστά μας, ενώ οι ήρωες του Disney περπατούν δίπλα μας και μας καλούν στο ταξίδι της χαράς και του 
κεφιού. Θα περπατήσουμε στη Main Street και θα μεταφερθούμε στον κόσμο της άγριας δύσης, κάνοντας μια 
βόλτα με το τρένο που σε ταξιδεύει μέσα από ορυχεία στη σκληρότητα της εποχής. Η σπηλιά των Πειρατών θα σας 
γοητεύσει. Ο Πήτερ Παν, ο Πινόκιο και η βαρκάδα στο Μικρό Κόσμο θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. 
Το ταξίδι στην περιπέτεια συνεχίζεται με την Discovery Land, το Star Tour ενώ για τους τολμηρούς η εκτόξευση στο 
γαλαξία με το Space mountain θα μείνει αξέχαστη. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Disneyland Πρόγευμα και άλλη μια μέρα μαγείας στο πάρκο σας περιμένει. Ξεκινήστε με το πάρκο 
Walt Disney Studios, αφού πρώτα συμβουλευτείτε τα ωράρια των show από το ειδικό έντυπο που παραλαμβάνετε 
κατά την άφιξή σας. Τα Ιπτάμενα Χαλιά, το Cine Magique, το Studio Tram Tour, το Armagedon, το Moteurs action 

stunt show, το τρενάκι Rock ‘n’ Roller Aerosmith, είναι μερικά από τα θεάματα που δεν πρέπει να χάσετε. Μην 
ξεχάσετε να προμηθευθείτε τα αναμνηστικά και τα δώρα σας από τα μαγαζιά και των δύο πάρκων. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Disneyland - Παρίσι - Αθήνα Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος, επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια με Air France • Πρωινό • Πανοραμική ξενάγηση πόλεως • 
Ξενάγηση στο Λούβρο • Ξενάγηση  στο παλάτι των Βερσαλλιών • Επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard 
• Μεταφορά στη Disneyland • Αρχηγός / συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική • Ενημερωτι-
κά έντυπα • Εκπτωτικά κουπόνια Galeries Lafayette • 3 διανυκτερεύσεις στο Παρίσι • 2 διανυκτερεύσεις στη 
Disneyland στο Magic Circus 4* • είσοδος 3 ημερών στα 2 πάρκα της Disneyland (Disneyland park & Walt 
Disney Studios)
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου (155€) • Αχθοφορικά • Είσοδοι σε μουσεία (Λούβρο 17-
23€+ 2€ ακουστικά) ( Βερσαλλίες 15€ ακουστικά 2€) • Είσοδος στην Disneyland (75€ ενήλικες 68€ παιδιά 
έως 11 ετών) • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

4 ημέρες  Royal National 3* 495€ 645€ 415€
κάθε Παρασκευή Holiday Inn Regents Park 4* 565€ 795€ 415€
από 30/6 έως 15/9 Cumberland 4* Sup. 675€ 975€ 525€
5 ημέρες Royal National 3* 545€ 745€ 445€
κάθε Πέμπτη & Παρασκευή Holiday Inn Regents Park 4* 645€ 945€ 445€
από 29/6 έως 21/9 Cumberland 4* Sup. 785€ 1165€ 635€
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση 50€ κατ’ άτομο και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων.

Λονδίνο
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4ήμερου: κάθε Παρασκευή από 30/6 έως 15/9  • 5ήμερου: κάθε Πέμπτη & Παρασκευή από 29/6 έως 21/9

4&5
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με τη British Airways
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά (continental στο ROYAL NATIONAL)
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Αρχηγός-συνοδός
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (165€), Είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά στα ξενοδοχεία,  Ό,τι 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

1η ημέρα: Αθήνα - Λονδίνο ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την British για Λονδίνο. Άφιξη και γνωρι-
μία με την Βρετανική πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο 
του Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία της Φυ-
σικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο αφιερω-
μένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χόλ. Στη συνέχεια θα περάσουμε 
από το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς, Χάρβει Νίκολς. 
Διασχίζοντας την Park Lane θα δούμε τη Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. 
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογέ-
νειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από το Ουέστμινστερ με την Πλατεία 
Κοινοβουλίου όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του Κοινο-
βουλίου και το Αβαείο. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδο-
χεία, Cumberland 4* Sup στην καρδιά της Oxford Street ή στο Holiday Inn Regents 
Park 4*σε απόσταση περιπάτου από την Oxford Street ή στο Royal National 3*.
2η ημέρα: Λονδίνο (κρουαζιέρα στον Τάμεση & νυχτερινός γύρος πόλης)
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεσή σας. Ξεκινήστε από την Ρητζεντ 
Στρητ, την Κάρναμπι Στρητ που είναι ο παράδεισος των Fashionistas και συνεχίστε 
στα αμέτρητα καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στρητ. Πρώτο και 
καλύτερο το παγκόσμια γνωστό Harrods. Για όσους ενδιαφέρονται προτείνεται προ-
αιρετικά μία εκδρομή - κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, με επίσκεψη στην πόλη του 
Γκρίνουιτς. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 
ωρών (έξοδα ατομικά) στο νυχτερινό Λονδίνο. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της 
νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου το west end με τα υπέροχα musical, το soho 
με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, τη China Town, τη Leicester square η πλατεία 
όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών. Στη συνέχεια 
θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση του Λονδί-
νου. Στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, London Eye, Big 
Ben, Millennium London Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, 
Shard. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Λονδίνο - Madame Tussaud’s - Βρετανικό Μουσείο - Κόβεντ 
Γκάρντεν
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιω-
μάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος) το καλύτερο στο είδος του, «για 
να γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της 
show biz και του αθλητισμού. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτού-
με το Βρετανικό Μουσείο όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και 
μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στην πανέμορφη 
πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, εκεί μπορείτε να απολαύσετε έναν καφέ ή και μεσημεριανό 
γεύμα,  παρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες street performers (τραγου-
διστές, μίμους, κωμικούς κ.α.).
4η ημέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη - Στράτφορντ Απόν Έιβον – Bicester Outlet 
Village)
Μπουφέ πρόγευμα και όλη η ημέρα στη διάθεσή σας. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να 
συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλί-

ας. Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησια-
στικούς οβελίσκους, που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια, περιποιημένα 
παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος 
χρόνος για αγορές, περιήγηση. Επόμενη μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ 
Απόν Έιβον, η γενέτειρα πόλη του William Shakespeare, έναν από τους μεγαλύ-
τερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο 
σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και ελεύθερος χρόνος για 
μια βόλτα παρόχθια του ποταμού Έιβον. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα. 
Τελευταία μας στάση το χωριό Bicester Outlet Village όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
για αγορές στις διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας.
5η ημέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι αναχώρηση για την εκδρο-
μή μας στο Γουίντσορ. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το κάστρο του 
Windsor (προαιρετική είσοδος), την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον και-
ρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το 
Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μετά το 
τέλος της επίσκεψής μας, θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Το τετραήμερο περιλαμβάνει μία ελεύθερη μέρα λιγότερο. Οι τιμές είναι βασισμένες 
με ισοτιμία λίρας του μήνα Μαρτίου.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

Κάθε Σάββατο από 22/7 έως 9/9 4* & 5* 1195€ 1795€ 995€
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση 50€ κατ’ άτομο και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό 
κρατήσεων. Λόγω των πολλών φεστιβάλ στη περιοχή του Γκόλγουεϊ, η διανυκτέρευση μπορεί να αντικατασταθεί σε 
αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο στην γύρω περιοχή Mayo.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

14/7, 21/7, 28/7 3* & 4* 1095€ 1495€ 895€
4/8, 11/8, 18/8 3* & 4* 1165€ 1595€ 965€

Γύρος Ιρλανδίας
ΑΝΑΧΩΡΗΣH: κάθε Σάββατο από 22/7 έως 9/9

Σκωτία  - Highlands - 
Αγγλικές Λίμνες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8

8 ημ. 7 ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Δουβλίνο - Αθήνα με Aegean • Διαμονή σε επιλεγμένα ξε-
νοδοχεία 4* & 5* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία και 3 δείπνα συνολικά • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  • Ταξιδιωτικά έντυπα – χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός συνοδός • Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (155€) • Είσοδοι σε μουσεία, χώρους 
επισκέψεων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μάντσεστερ/Εδιμβούργο-Αθήνα με την Aegean • Διαμονή σε 
ξενοδοχεία 3* & 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά και 2 δείπνα συνολικά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός –συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκ-
δρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (160€) • είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά 
αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

1η ημέρα: Αθήνα – Δουβλίνο Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Δουβλίνο. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα:  Δουβλίνο - πανοραμική ξενάγηση  Πρωινό και ξενάγηση. Θα περάσουμε από το παλαιό Τε-
λωνείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Με το πούλμαν θα γυρίσουμε το μεγαλύτερο μέρος της πόλης περ-
νώντας την Εθνική Πινακοθήκη, το Κάστρο του Δουβλίνου, τον Άγιο Πατρίκιο, τον Καθεδρικό καθεδρικό του 
Χριστού, θα επισκεφθούμε το κολλέγιo Trinity, το Φοίνιξ Πάρκ καθώς και το αποστακτήριο ουίσκυ Jameson 
και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness.Το βράδυ θα επισκεφθούμε την περιοχή Temple Bar, όπου θα 
απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα ακούγοντας ζωντανή ιρλανδέζικη μουσική.
3η ημέρα:  Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνευ Πρόγευμα και αναχώρηση για την κο-
μητεία Κέρυ. Πρώτος σταθμός ο  Βράχος του Κάσελ. Συνεχίζουμε για την πόλη Κορκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Ιρλανδίας. Περιήγηση. Τέλος, αναχώρηση για την κομητεία του Κέρυ, γνωστή και ως «Το Βασίλειο». 
Άφιξη στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα:  Δακτυλίδι του Κέρυ και παρακολούθηση Ιρλανδέζικης βραδιάς  Το δαχτυλίδι του Κέρυ 
αποτελεί την πιο διάσημη πανοραμική διαδρομή της Ιρλανδίας. Θα περάσουμε από το γραφικό χωριό Κιλόγκρλιν, 
το Γκλενμπέι, όπου η απότομη βουνοπλαγιά επιτρέπει πανοραμική θέα προς τη χερσόνησο και τον κόλπο του 
Ντινγκλ μετά το χωριό Καχιρσαiβίν και στη συνέχεια θα φτάσουμε στην πόλη Γουότερβιλ. Συνεχίζουμε μέσα από 
τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ και μέχρι το σημείο Λέιντις Βιού απ’ όπου θα απολαύσουμε 
τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνεϋ. Το  απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για δείπνο. Το βράδυ προαιρετικά θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον παραδοσιακό 
Ιρλανδέζικο χορό River Dance καθώς και να ακούσουμε παραδοσιακές Ιρλανδέζικες μπαλάντες. 
5η ημέρα:  Κέρυ - Mπανράττυ Castle - Βράχοι Μόχερ - περιοχή Μπέρρεν - Γκόλγουει  Πρωι-
νό και αναχώρηση για την πόλη Galway. Πρώτη μας επίσκεψη είναι το κάστρο Μπανράττυ, πάνω στον ποταμό 
Shannon. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στους Βράχους του Μόχερ. Θα συνεχίσουμετη διαδρομή μας μέσα 
από την ιδιόμορφη περιοχή Μπέρρεν. Συνεχίζουμε για την επαρχιακή πόλη Galway χτισμένη πάνω στον ομώνυμο 
κόλπο. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. Δείπνο. 
6η ημέρα:  Galway - Μεγαλιθικό Καροουμορ - Sligo - (Λόντον) Ντέρυ Μετά το πρωινό θα κατευθυν-
θούμε βόρεια στην πόλη Ντέρυ περνώντας από το μεγαλιθικό νεκροταφείο του Καροουμορ. Στη συνέχεια θα 
περιηγηθούμε στην πόλη του Sligo. Αργά το απόγευμα φτάνουμε στην πόλη Ντέρυ. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο και περιήγηση της πόλης. Δείπνο. 
7η ημέρα:  Ντέρυ - Giant’s Causeway - Μπέλφαστ Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Δρόμο του 
Γίγαντα, διάσημο φαινόμενο. Αργά το απόγευμα, άφιξη στο Μπελφαστ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η ημέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για μια πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε 
το κυρτό ρολόι, το κτίριο της όπερας, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο της Βασίλισσας, την παμπ Κράουν Μπαρ 
κ.α. Μετά την ξενάγηση, συνεχίζουμε το ταξίδι για το Δουβλίνο και το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

1η ημέρα: Αθήνα - Μάντσεστερ - Αγγλικές Λίμνες - Γουίντερμιρ – Γλασκώβη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Πρώτη μας επίσκεψη το πα-
νέμορφο θέρετρο Bowness on Windermere στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Εκεί θα έχουμε την ευκαι-
ρία (προαιρετικά) για μια κρουαζιέρα 5 λεπτών στη μεγαλύτερη λίμνη του Εθνικού Πάρκου Lake District, την 
Windermere. Περνάμε τα νοητά σύνορα Αγγλίας - Σκωτίας. Αργά το απόγευμα, άφιξη στη Γλασκώβη. Τακτο-
ποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο.
2η ημέρα: Γλασκώβη Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά 
Βικτωριανά κτίρια και το δημαρχείο της πόλης, θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό Ναό, το Πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης και τον ποταμό Κλάιντ. Ελεύθερος χρόνος.
3η ημέρα: Γλασκώβη - Λοχ Λόμοντ - Φορτ Αγκούστους - Λόχνες - Ινβερνές – Άβιενμορ
Πρωινό. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε 
για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς. Αρχίζουμε να διασχίζουμε τα Χάιλαντς, περνώντας μέσα από 
το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ, για να φτάσουμε στο Φορτ Αγκούστους. 
Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας ταξιδεύοντας παράλληλα με τις μα-
γευτικές λίμνες της Σκωτίας και την γνωστή σε όλους Λοχ Νες. Αργά το απόγευμα φτάνουμε στο Ινβερνές. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Άβιενμορ, στην καρδιά των Χάιλαντς. Δείπνο.
4η ημέρα: Άβιενμορ - Μπλερ Άθολ - Πιτ Λόχρυ – Εδιμβούργο
Πρωινό και αναχώρηση για Εδιμβούργο. Πρώτη στάση το περίφημο Blair Castle, (προαιρετική είσοδος) 
περιήγηση εντός του κάστρου αλλά και στους κήπους, ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
(προαιρετική είσοδος) ένα παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευής ουίσκι. Προαιρετική ξενάγηση στο χώρο 
παρασκευής και δοκιμή single malt whiskey. Συνεχίζουμε με το πανέμορφο χωριό Πιτ Λόχρυ με τα παραδοσι-
ακά σπίτια, ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική αγορά του χωριού και για γεύμα. Άφιξη στο Εδιμβούργο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργά το απόγευμα προτείνουμε μια βόλτα με τη βοήθεια του αρχηγού μας στην 
Παλιά Πόλη. Θα επισκεφτούμε μια από τις παραδοσιακές παμπ στην οδό Grassmarket.
5η ημέρα: Εδιμβούργο Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση του Εδιμβούργου. Θα ξεκινήσουμε με την 
Νέα Γεωργιανού τύπου πόλη και στη συνέχεια θα ανεβούμε το Λόφο Κάλτον, όπου από την κορυφή του θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της Πόλης. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα 
δούμε την Εκκλησία Κάνονγκειτ, το Τόλμπουθ, το σπίτι του Τζον Νοξ, και τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Τζάιλς 
κ.α. Στο τέλος της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος) το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του 
Εδιμβούργου. Το απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ (προαιρετική συμμετοχή) θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε 
σε μία σκωτσέζικη βραδιά με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT.
6η ημέρα: Εδιμβούργο Πρωινό και ελεύθερη μέρα. 
7η ημέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος έως τη μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Εδιμβούργου για την απευθείας πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
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Εκδρομές στην Ισπανία - Πορτογαλία

Βαρκελώνη
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, 
πρωινό,  μεταφορές, ξενάγηση πόλης.
ΔΩΡΟ: Η Εκδρομή Φιγκέρες, Χερόνα, 
Μουσείο Νταλί

Λισσαβώνα 
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενο-
δοχείο 5*, πρωινό, μεταφορές, ξενάγηση πόλης! 
Δώρο η εκδρομή Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ!

Μαδρίτη - Ανδαλουσία 
Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα - Τολέ-
δο Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε 
ξενοδοχεία 4*, πρωινό, 3 γεύματα, μεταφορές, 
ξεναγήσεις πόλεων Δώρο η εκδρομή στη 
Ρόντα - Λευκά Χωριά

Μαδρίτη Τολέδο 
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή 
σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό, μεταφορές, 
ξενάγηση πόλης, εκδρομή στο Τολέδο.

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι
1/6, 16/6 4* 695€ 890€ 635€ 145€
28/6  545€ 665€ 485€ 
5/7, 12/7, 19/7, 21/7,  645€ 815€ 585€
26/7, 28/7, 2/8, 3/8,
4/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8,
14/8, 17/8, 18/8, 30/8  

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι
4/6, 25/6 4* 775€ 1005€ 715€ 145€
2/7, 9/7, 16/7, 23/7,
30/7, 6/8, 7/8, 13/8,
14/8, 20/8, 27/8, 28/8  775€ 995€ 715€ 
 

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι
1/6, 23/6 4* 575€ 715€ 515€ 145€
14/7, 21/7, 28/7,
4/8, 11/8, 18/8, 25/8  545€ 675€ 485€ 
 

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι
3/6 5* 625€ 825€ 585€ 145€
13/7, 20/7, 27/7, 3/8,
10/8, 17/8, 24/8, 31/8  645€ 865€ 585€

5
ημ.

5
ημ.

8
ημ.

5
ημ.
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Χώρα των Βάσκων  
Early Booking 

Μπιλμπάο - Βιτόρια - Παμπλόνα - 
Σαν Σεμπαστιάν -  Σανταντέρ - Οβιέδο - 
Χιχόν - Λα Κορούνια - Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα - 
Ορένσε – Πόρτο
Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 
πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων

Πανόραμα Πορτογαλίας  
Early Booking 

Λισσαβώνα – Πόρτο - Μπραγκα, Γκιμαραες, 
Κοϊμπρα, Φατιμα, Ναζαρε, Ομπιτους, Αβειρο, 
Σιντρα – Κασκαις – Εστορίλ, Μπουσακου, Μπαταλια

Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε  ξενοδοχεία 4* στη Κοίμπρα και τη 
Λισσαβώνα και 5* στο Πόρτο, πρωινό μπουφέ καθημερινά, μεταφο-
ρές, ξεναγήσεις, αρχηγός /συνοδός 

Βόρεια Ισπανία-Πορτογαλία   

Μπιλμπάο - Βιτόρια - Παμπλόνα - 
Σαν Σεμπαστιάν - Σανταντέρ - Οβιέδο - 
Κορούνια - Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα - 
Πόρτο - Μπιαρίτζ

Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 
5*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων

Γύρος Ισπανίας
Μαδρίτη - Τολέδο - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα 
- Βαλένθια – Βαρκελώνη! Αεροπορικά εισιτήρια 
με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, 3 
γεύματα, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων
ΔΩΡΟ η εκδρομή στη Ρόντα - Λευκά Χωριά

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι
10 ημέρες 11/7, 2/8, 21/8 4* 995€ 1295€ 935€ 145€
8 ημέρες 19/7, 14/8  4* 785€ 995€ 725€

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι

22/7 Μπιλμπάο: Silken Indautxu 4* 995€ 1340€ 905€ 235€
 Σαν Σεμπαστιάν: Silken Amara Plaza 4*
 Οβιέδο: Silken Monumental Naranco 4*
 Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα:
 Hesperia Peregrino 4*
 Πόρτο: Eurostars Des Artes 4* 
12/8  1025€ 1370€ 935€

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι

24/6 Λισσαβώνα: 5* 895€ 1225€ 815€ 145€
 Πόρτο: 5*
 Κοΐμπρα: 4* 
8/7, 22/7, 29/7, 5/8,  945€ 1180€ 885€
12/8, 19/8, 26/8  

Τιμές κατ΄άτομο
Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι

2/7, 23/7, 4/8,  4* & 5* 995€ 1340€ 935€ 235€

13/8, 22/8, 31/8

10
ημ.

8
ημ.

10
ημ.

10
ημ.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

16/6, 19/7, 9/8, 8/9 4* 995€ 1190€ 845€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά   επιβάρυνση 
+50€ για κάθε ενήλικα.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

20/6, 20/7, 10/8, 10/9, 19/9  4* 595€ 760€ 535€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση.  
Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.

Κορσική – Σαρδηνία
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/6, 19/7, 9/8, 8/9

Μεγάλη Ελλάδα – Σικελία
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/6, 20/7, 10/8, 10/9, 19/9

10
ημ.

8
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα-Ανκόνα/Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με κοινοπραξία 
ΑΝΕΚ/Superfast & Minoan • Εισιτήρια πλοίου οικονομικής θέσης στα δρομολόγια Λιβόρνο - Μπάστια και Μπονιφάτσιο 
- Σάντα Τερέζα Γκαλούρα • Εισιτήρια πλοίου Όλμπια - Λιβόρνο σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Διαμονή σε ξενοδοχεία 
4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (μόνο στα ξενοδοχεία, όχι στα πλοία) • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλιση αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, πύργους, αξιοθέατα • Checkpoint 25€ ανά άτομο • Τα περιη-
γητικά τρενάκια στις πόλεις • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι με επιστροφή σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) • 5 νύ-
χτες διαμονή στη Σικελία: 1 στο Ρήγιο, 1 στο Παλέρμο, 1 νύχτα στη Κατάνια, 1 νύχτα στη Μεσσήνη (ενδέχεται να γίνει στη 
Κατάνια) και 1 στο Λέτσε σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα • Εισιτήρια πλοίου από και προς Σικελία • Τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα & τις Συρακούσες • Έμπειρος 
αρχηγός / συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους • Γεύματα επί των πλοίων • Φόρος 
Ιταλίας 3-5€ το άτομο τη νύχτα πληρωτέα επί τόπου • Check point στις πόλεις της Σικελίας 20€ κατ΄άτομο  • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Λιβόρνο - Μπάστια - Κόρτε - Αζάτσιο - Καρυές - Μπονιφάτσιο - Σάσσαρι - Αλγκέρο - Μπόσα 
- Κάλιαρι - Μπαρουμίνι - Όλμπια - Πόρτο Τσέρβο - Κόστα Σμεράλντα - Πίζα - Φλωρεντία – Μο-
ντεκατίνι
1η ημέρα: Αθήνα - Πάτρα 
Αναχώρηση από την Αθήνα και μεταφορά στην Πάτρα, από όπου θα πάρουμε το πλοίο για Ιταλία. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες, διανυκτέρευση εν πλω.
2η ημέρα: Ανκόνα - Λιβόρνο 
Άφιξη στην Ανκόνα. Αναχώρηση για το Λιβόρνο και το ξενοδοχείο μας όπου θα διανυκτερεύσουμε.
3η ημέρα: Λιβόρνο - Μπάστια - Κόρτε - Αζάτσιο
Πρωινό και επιβίβαση στο πλοίο για την Κορσική. Μετά από 4 ώρες φτάνουμε στην Μπάστια. Η Μπάστια είναι 
όμορφη και γραφική με το κάστρο της, ενώ κάτω από αυτό εκτείνεται η πλατεία του Αγίου Νικολάου, τρίτη με-
γαλύτερη πλατεία στην Ευρώπη. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, θα επισκεφτούμε την πόλη του Κόρτε. Επόμενος 
προορισμός το Αιάκειο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Αζάτσιο - Καρυές - Αζάτσιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το χωριό Καρζές. Οφείλει την καταγωγή του σε μια ελληνική αποικία Μανιατών 
από την Πελοπόννησο που εγκαταστάθηκε στην Κορσική το 1676. Παντού θυμίζει Ελλάδα καθώς βαδίζει κα-
νείς στην οδό Ελλάδος, στην οδό Μάνης και στην οδό Οιτύλου. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Αζάτσιο. 
Θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την πλατεία Σαρλ Ντε Γκωλ, με το μνημείο του Ναπολέοντα, την πλατεία Αού-
στερλιτς και επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η λεωφόρος Πρεμιέρ Κονσύλ. Περιφερειακά της πλατείας 
απλώνεται η Παλαιά Πόλη, στη νότια συνοικία της οποίας βρίσκεται το σπίτι του Βοναπάρτη. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Αζάτσιο - Μπονιφάτσιο - Σάσσαρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπονιφάτσιο, το στενό που χωρίζει την Κορσική από τη Σαρδηνία. Με το κα-
ραβάκι θα περάσουμε στη Σαρδηνία και αναχωρούμε για το Σάσσαρι. Θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου 
Giuzepe, την εκκλησία της Σάντα Μαρία ντι Μπετλέμ, το σιντριβάνι Φοντάνα ντι Ροζέλο, θα καταλήξουμε στην 
Πιάτσα Ντι Ιτάλια όπου κυριαρχεί το Παλάτσο ντε λα Προβίτσια. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Σάσσαρι - Αλγκέρο - Μπόσα - Κάλιαρι
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή με κατάληξη στο νότο. Πρώτος σταθμός θα είναι το Αλγκέρο, 
μια πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη. Συνεχίζουμε για την πόλη Μπόσα, που βρίσκεται κοντά στις εκβολές 
του ποταμού Τέμο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο Κάλιαρι. Το Κάλιαρι είναι από εκείνες τις πόλεις της 
Μεσογείου που φαίνεται να έχουν δανειστεί στοιχεία από όλους τους λαούς που πέρασαν από το νησί. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Ρήγιο - Μεσσήνη - Κεφαλού - Μονρεάλε - Παλέρμο - Ακράγαντας - 
Κατάνια - Συρακούσες - Ταορμίνα - Λέτσε - Στερνατία – Καλημέρα
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Πάτρα
2η ημέρα: Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Ρήγιο
3η ημέρα: Ρήγιο - Μεσσήνη - Κεφαλού - Μονρεάλε - Παλέρμο  
4η ημέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Κατάνια
5η ημέρα: Συρακούσες - Ταορμίνα - Μεσσήνη
6η ημέρα: Μεσσήνη - Λέτσε
7η ημέρα: Ελληνόφωνα χωριά - Μπάρι
8η ημέρα: Πάτρα - Αθήνα

7η ημέρα: Κάλιαρι - Μπαρουμίνι - Όλμπια - Πόρτο Τσέρβο - Κόστα Σμεράλντα
Πρωινό και κατευθυνόμαστε βόρεια για να συναντήσουμε το μνημείο της Unesco Νουράγκε του Μπαρουμίνι, 
που χρονολογείται από τον 20ο αιώνα π.Χ. Επόμενη στάση η Cοsta Εsmeralda. Επισκεπτόμαστε το Πόρτο 
Τσέρβο, όπου και θα περπατήσουμε τη μικρή αυτή περιοχή που είναι πλήρως οργανωμένη για τους επίλε-
κτους ανά τον κόσμο τουρίστες. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Όλμπια, άφιξη και σύντομη περιήγηση. 
Επιβίβαση στο πλοίο για το Λιβόρνο. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η ημέρα: Λιβόρνο - Πίζα - Φλωρεντία - Μοντεκατίνι
Το πρωί άφιξη στο λιμάνι του Λιβόρνου και άμεση αναχώρηση για την Πίζα, όπου θα περιηγηθούμε στην πόλη 
με το γνωστό κεκλιμένο Πύργο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Φλωρεντία. Θα δούμε μεταξύ άλλων 
το Βαπτιστήριο, το περίφημο Ντουόμο,  το Παλάτσο Βέκκιο, το Πόντε Βέκκιο, την γκαλερία των Ουφίτσι. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι. Δείπνο και διανυκτέρευση.
9η ημέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Ανκόνα και επιβίβαση στο πλοίο με προορισμό την Πάτρα.
10η ημέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας και επιστροφή στην Αθήνα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

6 ημέρες
20/7, 27/7, 3/8, 10/8, Cannes Palace 4* 695€ 945€ 545€
17/8, 31/8 
8 ημέρες
Κάθε Τρίτη Cannes Riviera 4* 795€ 1145€ 635€
από 18/7 έως 29/8
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early booking για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +60€ 
για κάθε ενήλικα & παιδί.

Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  6ήμερου: 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 31/8 8ήμερου: κάθε Τρίτη από 18/7 έως 29/8

6,8
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νίκαια - Αθήνα με την Aegean • Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*
• Πρωινό • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις και μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν βάση 
προγράμματος • Ασφάλεια ταξιδιωτική και αστικής ευθύνης tour operator • Αρχηγός – συ-
νοδός • ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων (150€) • Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά • 
Είσοδοι σε μουσεία και συναφείς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή ανα-
φέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Κάννες - Νίκαια - Μονακό - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμό - Μόντε Κάρλο - Εξ αν Προβάνς - Βιλ 
Φρανς
1η ημέρα: Αθήνα - Νίκαια – Κάννες
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νίκαια. Άφιξη και αναχώρηση για τις Κάννες, όπου και θα 
τακτοποιηθούμε στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο Cannes Palace 4* σε απόσταση περιπάτου από την κο-
σμοπολίτικη παραλία της Croisette. Το βράδυ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να περπατήσουμε στην εντυ-
πωσιακή λεωφόρο Κρουαζέτ. Για το δείπνο σας προτείνουμε τα γραφικά ταβερνάκια της παλιάς πόλης.
2η ημέρα: Κάννες - χωριά Προβηγκίας 
Μετά το πρόγευμα εκδρομή στα χωριά της Προβηγκίας. Θα ξεκινήσουμε για το Μουζέν, ένα πανέμορφο 
μεσαιωνικό χωριό, σε σχήμα κοχυλιού. Τα σαγηνευτικά τοπία, έχουν αποτελέσει πόλο έλξης για πολ-
λούς καλλιτέχνες και διασημότητες, όπως ο Πικάσο, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Κρίστιαν Ντιόρ κ.α. Στο 
χωριό Μουζέν, ο Πικάσο πέρασε τα 15 τελευταία χρόνια της ζωής του. Επόμενο σημείο αναφοράς θα 
είναι η περίφημη Γκουρντόν σκαρφαλωμένη στο βράχο με θέα που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό της Βιολέτας και των καλλιτεχνών, την Τουρέτ. Το απόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για το αριστοκρατικό χωριό Σαν Πωλ ντε Βανς. Περιπλανηθείτε στα στενά του σοκάκια 
με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, αποδώστε φόρο τιμής στο Μαρκ Σαγκάλ. Μη λησμονήσετε να ανεβείτε 
στο γοτθικό καθεδρικό ναό του χωριού, όπου φυλάσσεται η Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας, πίνακας που 
αποδίδεται στον Τιντορέτο.
3η ημέρα: Κάννες - Νίκαια (προαιρετική επίσκεψη Μόντε Κάρλο)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την περιήγησή μας στην πόλη της Νίκαιας. Θα ξεκινήσουμε από την παλιά 
πόλη όπου φιλοξενείται η αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια της, ο καθεδρικός της ναός, το μέγαρο 
της δικαιοσύνης και η όπερα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη διάσημη πλατεία Μασενά. Θα ολοκλη-
ρώσουμε τον περίπατο μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν, όπου βρίσκεται η Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρόνος 
για τα ψώνια ή τον καφέ μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά μια επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο, 
στο πιο διάσημο Καζίνο του κόσμου. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο μας.
4η ημέρα: Κάννες - Εζ μουσείο αρωμάτων Fragonard – Μονακό
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκονάρ. Μυηθείτε στα 
μυστικά της αρωματοποιίας. Θα συνεχίσουμε με την επίσκεψή μας στο δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του 
πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στο βράχο, όπου κυριαρχεί το ωκεανογραφικό μου-
σείο που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα 
των Πριγκηπισσών και τους εξωτικούς κήπους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Νικολάου όπου βρίσκονται οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας, της οικογένειας 
Γκριμάλντι. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκήπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκι-
πα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η ημέρα: Κάννες  (προαιρετική εκδρομή Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς)
Μετά το πρόγευμα, η ημέρα σας είναι ελεύθερη να εξερευνήσετε τις ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επι-
θυμείτε να εντρυφήσετε στην περιοχή της Προβηγκίας, ακολουθήστε την προαιρετική εκδρομή μας στην 
Μασσαλία και στη Εξ αν Προβάνς. Πρώτος μας σταθμός η Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα, 
όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ που στεγάζεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το Σατό Ντ’ 
Ιφ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη των νερών, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Εξ. Θα περι-
πλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, όπου κυριαρχεί ένας από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς 
της Γαλλίας, η πλατεία του Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, η Κουρ Μιραμπό, ο πιο ανθοστόλιστος 
δρόμος της πόλης. Το απόγευμα επιστροφή Κάννες και στο ξενοδοχείο μας.

6η ημέρα: Κάννες - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμό
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή μας στα θέρετρα της Κυανής Ακτής. Πρώτος μας σταθμός το 
Σαν Τροπέ. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της πόλης με τις πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά 
καφέ. Επόμενος μας σταθμός το Πόρτ Γκριμό που θεωρείται, όχι άδικα ως η μικρή Βενετία της Κυανής 
Ακτής. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η ημέρα: Κάννες - Beau Lieu Sur Mer - Βίλλα “Κύριλλος” & Βιλ Φρανς
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε τη βίλλα “Κύριλλος” που αποτελεί αντίγραφο μιας Αθηναϊκής Βίλ-
λας των κλασικών χρόνων. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την αινιγματική Βιλφράνς. Η ελεύθερη 
από δασμούς πόλη στεγάζεται σε έναν υπέροχο όρμο. Θα περπατήσουμε στην τάφρο του κάστρου της 
και στη σκεπαστή οδό αλλά και στο λιμανάκι. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γεύμα. Αργά το απόγευ-
μα θα επιστρέψουμε στις Κάννες και στο ξενοδοχείο μας.
8η μέρα: Κάννες - Νίκαια – Αθήνα
Πρόγευμα χρόνος ελεύθερος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής μας.

Συνοπτικό πρόγραμμα 6ημερης εκδρομής
1η ημέρα: Αθήνα - Νίκαια – Κάννες
2η ημέρα: Κάννες - Εζ μουσείο αρωμάτων Fragonard – Μονακό
3η ημέρα: Κάννες (προαιρετική εκδρομή Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς)
4η ημέρα: Κάννες - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμό
5η ημέρα: Κάννες - Beau Lieu Sur Mer - Βίλλα “Κύριλλος” & Βιλ Φρανς
6η ημέρα: Κάννες - Νίκαια – Αθήνα
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8 4* 625€ 805€ 595€
Η παιδική τιμή ισχύει όταν το παιδί μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες

Πανόραμα Ιταλίας
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  κάθε Κυριακή από 23/7 έως 27/8

7
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή (πρωινό & 6 κύρια γεύματα ή δείπνα -σερβιριζόμενο μενού 3 πιάτων)
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Αρχηγός / συνοδός
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης
• Φ.Π.A
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φόροι αεροδρομίου (150€)
• Chekpoint 25€ το άτομο
• Εισόδοι μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, βαπορέττο στη Βενετία 
• Ποτά & αναψυκτικά στα γεύματα
• Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται επί τόπου στα ξενοδοχεία)
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η ημέρα: Αθήνα - Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη και αναχώρηση για 
τη Φλωρεντία, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στην όμορφη Σιένα. Άφιξη στη 
Φλωρεντία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυ-
κτέρευση.
2η ημέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Φλωρεντία
Πρωινό και ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την Πόντε Βέκιο, 
την παλαιότερη γέφυρα στον ποταμό Άρνο, τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, με το Παλάτσο Βέκιο, το Βαπτιστήριο, το Καμπανίλε του Τζιότο, την 
εκκλησία Σάντα Κρότσε κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και κατόπιν αναχώρηση για την Πίζα, 
όπου στην πλατεία των θαυμάτων θα μας εντυπωσιάσει ο περίφημος κεκλιμένος 
πύργος, σήμα κατατεθέν της πόλης ο οποίος «δένει» αρμονικά με το Βαπτιστήριο και 
τον καθεδρικό ναό. Επιστροφή στη Φλωρεντία, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Φλωρεντία - Βερόνα - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βενετία, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στη Βερό-
να. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της πόλης, θα 
βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου θα δούμε τη Ρωμαική Αρένα, το παλάτι Barbieri, 
το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολλά υπαίθρια cafe, 
πιτσαρίες και τρατορίες. Άφιξη στη Βενετία νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση και χρό-
νος ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Βενετία 
Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Μεταφορά με το βαπορέττο στο ιστορικό κέντρο. 
Θα ξεκινήσουμε από το νησάκι του Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που 
αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται από περίπου 400 γέφυρες. Εδώ θα δούμε 
τα «παλαιά» και «νέα κυβερνεία» και την «Ναπολεόντεια πτέρυγα», τον πύργο του 
ρολογιού, φημισμένο για τους Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), 
την  έξοχη βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου, και δίπλα το περίφημο παλάτι των 
δόγηδων και την γέφυρα των στεναγμών. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Βενετία - Μαρανέλλο/Μουσείο Ferrari - Ρώμη
Αποχαιρετάμε τη Βενετία και αναχωρούμε για τη Ρώμη, με ενδιάμεση στάση στο Μα-
ρανέλλο, το «σπίτι» της Ferrari! Το μουσείο ιδρύθηκε το 1990 και έχει μέσα αυτοκί-
νητα από όλες τις συλλογές της εταιρίας. Στο μουσείο το παρελθόν και το μέλλον της 
Ferrari συναντώνται αρμονικά προσφέροντας ένα υπέροχο θέαμα με τα πολυτελή 
και γρήγορα αμάξια. Περιήγηση της συλλογής (διάρκεια περίπου 1 ώρα). Για τους 
πιο τολμηρούς, υπάρχει η δυνατότητα οδήγησης μιας αυθεντικής Ferrari!!! (ατομικά 
έξοδα-ρωτήστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες).  Άφιξη στη Ρώμη αργά το από-
γευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Ρώμη

Πρόγευμα και ξενάγηση, κατά την οποία  θα δούμε μεταξύ άλλων, την πλατεία της 
Βενετίας με το μνημείο του Βιττόριο Εμμανουέλε και το Παλάτσο Βενέτσια, το Καπι-
τώλιο, τη Ρωμαϊκή αγορά, το επιβλητικό Κολοσσαίο, την Φοντάνα ντι Τρέβι. Χρόνος 
ελεύθερος. Προαιρετικά σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε μια απογευμα-
τινή  εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’Este, μία από τις σημαντικότερες αναγεννη-
σιακές βίλες στην Ιταλία,  με τους περίφημους κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια 
και έδρα της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Θα υπάρχει 
χρόνος να κάνετε αν θέλετε ένα περίπατο στο μεσαιωνικό Τίβολι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ημέρα: Ρώμη - Αθήνα
Πρωινό και η ημέρα στη διάθεσή σας! Μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) σε 
ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής.
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Ρώμη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  κάθε Παρασκευή έως 25/8

4
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia • 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας  • Πρωινό • Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα • Ελλη-
νόφωνη ξενάγηση πόλης• Ξενάγηση στις Κατακόμβες • Check points (περιλαμβάνονται στην τιμή 
για αναχωρήσεις έως 30/6)• Κόστος αποσκευής• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων (150€) , Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, 
Κόστος συμμετοχής για την ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού & Αγ. Πέτρο (πληρωμή απευθείας στον 
ξεναγό) . Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό. 
Δημοτικός φόρος πόλης της Ρώμης (6€ το άτομο τη βραδιά για τα 4* ξενοδοχεία & 4€ για τα 3*)

1η ημέρα: Αθήνα - Ρώμη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον Ελλη-
νόφωνο ξεναγό και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης με 
πρώτη επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου θα δούμε τις κρύπτες των Πάππων 
και τους τάφους των πρώτων χριστιανών ή εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι ανοικτές) στις 
εντυπωσιακές αρχιτεκτονικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους εκκλησία είναι 
αφιερωμένη στους Αγ. μάρτυρες Νηρίο και Αχίλλειο. Διασχίζοντας την Αππία οδός θα δούμε 
τα πιο διάσημα Λουτρά (Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλλα, που λειτουργούσαν πάνω 
από 300 χρόνια, πριν καταλήξουμε στο πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, 
περνώντας κάτω από το Καπιτώλιο την τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης και σημερινό Δη-
μαρχείο της αιώνιας πόλης, θα καταλήξουμε στη πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο 
Βιτοριάνο κτίριο αφιερωμένο το Α’ Βασιλιά της Ιταλίας που ενσωματώνει και το μνημείο του 
άγνωστου στρατιώτη, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι στο οποίο ανέβαινε ο Μουσολίνι και 
έβγαζε τους λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια η 
μητέρα του Ναπολέοντα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Για το βράδυ προαιρετικά 
μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή περιήγηση της πόλης ανάμεσα 
στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει η διαφορετική της όψη υπό 
το φώς των αστεριών (κόστος συμμετοχής 25€, για συμμετοχή 7-8 ατόμων).
2η ημέρα: Ρώμη 
Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στον κόσμο. 
Προαιρετικά, όσοι επιθυμείτε μια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια μαγείας» 
από την Ιταλία στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. Για την επίσκεψη αυτή έχουμε 
φροντίσει για εσάς εξασφαλίζοντας την αντίστοιχη προ-κράτηση, για την αποφυγή αναμονής 
στη μεγάλη ουρά. (κόστος συμμετοχής με μεταφορά, προ-κράτηση, κόστος εισόδου, ακου-
στικά, Ελληνόφωνος ξεναγός: 50€ ενήλικας, 40€ παιδί έως 18 ετών ή φοιτητικό έως 25 
ετών για minimum συμμετοχή 7-8 ατόμων). Στα μουσεία θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές 
ανεκτίμητων έργων τέχνης, όπως η φημισμένη Καπέλα Σιξτίνα ή τα δωμάτια του Ραφαήλ. 
Ακολουθεί η περιήγηση στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου, όπου αποτελεί τη μεγαλύτερη παπι-
κή εκκλησία στη Ρώμη, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα που από 
μόνα τους αποτελούν καλλιτεχνικούς θησαυρούς με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου.
3η ημέρα: Ρώμη  
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία (κό-
στος συμμετοχής 85€, για συμμετοχή 7-8 ατόμων), η πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη, 
μια πόλη-ύμνο στην Αναγέννηση. 
4η ημέρα: Ρώμη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστρο-
φής στην Αθήνα. 

Για τις αναχωρήσεις Ιουλίου - Αυγούστου:
Περιλαμβάνεται μεταφορά & ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού. Με την εγγραφή σας 
απαιτείται η δήλωση συμμετοχής (τουλάχιστον 7 μέρες πριν την αναχώρηση βάση διαθεσιμό-
τητας) με κόστος εισόδου 30€ ο ενήλικας, 25€ παιδί 6-18 ετών & φοιτητής έως 25 ετών 
(πληρωτέα απευθείας στο ξεναγό). Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα 
ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

9/6, 16/6, 23/6, 30/6 Buenos Aires 3* 295€ 455€ 265€
 Villa Grazioli 4* 335€ 485€ 305€
 Ludovisi Palace 4* 
 Empire Palace 4* 465€ 665€ 435€
 Rose Garden Palace 4* Sup. 505€ 730€ 475€
7/7, 14/7, 21/7, 28/7 Buenos Aires 3* 265€ 340€ 235€
 Villa Grazioli 4* 305€ 375€ 275€
 Ludovisi Palace 4* 350€ 495€ 320€
 Empire Palace 4* 375€ 545€ 345€
 Rose Garden Palace 4* Sup.
 Berg Luxury 4* Sup. 425€ 635€ 395€
4/8, 11/8, 18/8, 25/8 Buenos Aires 3* 295€ 375€ 265€
 Villa Grazioli 4* 325€ 405€ 295€
 Ludovisi Palace 4* 
 Empire Palace 4* 385€ 545€ 355€
 Rose Garden Palace 4* Sup.
 Berg Luxury 4* Sup. 465€ 665€ 435€
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Ρώμη - Φλωρεντία 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 18/8 & 25/8

7
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: •Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα με Alitalia •3 διαν/σεις σε ξε-
νοδοχεία 4* στη Ρώμη •3 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4* στη Φλωρεντία • πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• ελαφρύ πρόγευμα σε τοπικό café την ημέρα της άφιξης στη Ρώμη • 1 γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • 
μεταφορές, περιηγήσεις & εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Ελληνόφωνοι ξεναγοί 
σε Ρώμη, Φλωρεντία & Ασίζη • αρχηγός-συνοδός τοπικός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής • 
δημοτικός φόρος πόλεων στα ξενοδοχεία •κόστος αποσκευής έως 23 κιλά • ασφάλεια αστικής 
ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου (150€) • είσοδοι μουσείων και φιλοδωρήμα-
τα • ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Σιένα - Πίζα - Λούκα - Περούτζια - Ασίζη
1η ημέρα: Αθήνα-Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη στην Αιώνια πόλη, ελα-
φρύ πρόγευμα σε τοπικό καφέ και λίγος χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Ακολουθεί ξενάγηση της 
πόλης, όπου θα δούμε το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 
κόσμου. Στην ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαίας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτο-
κρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν 
από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας, παγκόσμιο 
σύμβολο της «Dolce Vita», θα σας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιερωμένο στον Βίκτωρ Εμ-
μανουήλ Β΄, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που είναι επίσης και το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται μπροστά από τον λόφο του Καπιτωλίου, τον πιο σημαντικό από 
τους επτά ιστορικούς λόφους που ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη. Θα δούμε τη διάσημη Φοντάνα Ντι 
Τρέβι, όπου μπορείτε να ρίξετε ένα νόμισμα και να κάνετε μια ευχή, που κατά την παράδοση θα μας 
φέρει ξανά στη Ρώμη. Λίγο πιο πέρα θα δούμε την πολύβουη Πιάτσα Ντι Σπάνια, όπου γίνονται οι περί-
φημες επιδείξεις μόδας. Θα περάσουμε από την Βία Ντι Κοντότι όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι Οίκοι 
Υψηλής Ραπτικής. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση δωματίων. 
Απόγευμα ελεύθερο.
2η ημέρα: Ρώμη-Μουσεία Βατικανού
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να ξεναγηθούμε στα 
περίφημα μουσεία του, όπου θα δούμε τις αίθουσες των γλυπτών, των χαλιών, των παπύρων, των 
αυτοκρατόρων και θα καταλήξουμε στην διάσημη Καπέλα Σιστίνα, το παρεκκλήσιο του Αποστολικού 
Παλατιού, επίσημης κατοικίας του Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η οροφή του ζωγραφίστη-
κε από τον Μιχαήλ-Άγγελο. Θα περάσουμε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, χτισμένη πάνω στον τάφο 
του Αποστόλου Πέτρου. Θα δούμε τις Κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου και τις Κρύπτες των Παπών 
καθώς και τους τάφους των πρώτων Χριστιανών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
3η ημέρα: Ρώμη 
Μέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Επισκεφθείτε κάποιο μουσείο, περπατήστε 
δίπλα από το ποτάμι της Ρώμης, τον Τίβερη, πάρτε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή και κάντε τα 
ψώνια σας από την πλούσια αγορά της πόλης.
4η ημέρα: Ρώμη-Σιένα - Φλωρεντία
Πρόγευμα και αναχώρηση με το λεωφορείο για να κατευθυνθούμε στη Φλωρεντία με σταθμό στη 
μεσαιωνική πόλη, Σιένα. Θα περπατήσουμε μέσα στην παλιά πόλη, εξερευνώντας τα δρομάκια και τις 
γειτονιές, θα σταθούμε στην Πιάτσα ντελ Κάμπο, με τον πύργο του Δημαρχείου και θα ανηφορήσουμε 
μέχρι την πλατεία Ντουόμο. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη.
5η ημέρα: Φλωρεντία
Πρωινό και γνωριμία με την πόλη της Αναγέννησης. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα δούμε την 
εκκλησία του Τίμιου σταυρού, την Σάντα Κρότσε, την πιο εντυπωσιακή εκκλησία της Φλωρεντίας και 
τόπο ταφής 270 επιφανών Φλωρεντίνων, ανάμεσα στους οποίους ο Γαλιλαίος, ο Μιχαήλ Άγγελος και 
ο Μακιαβέλι. Θα θαυμάσουμε την γέφυρα Πόντε Βέκιο, με τα σπίτια και τα μαγαζάκια που μοιάζουν να 
αιωρούνται πάνω από το ποτάμι, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Φλωρεντίας. Στην Πιάτσα 
ντε λα Σινιορία θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο - έδρα της τοπικής κυβέρνησης επί επτακόσια χρόνια, στο 

οποίο σήμερα φιλοξενούνται αξιόλογα έργα γλυπτικής, και θα φτάσουμε στην Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι 
- όπου εκεί βρίσκεται ο τρίτος μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός της Ευρώπης, η Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι, σήμα κατατεθέν της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέτζο, πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο.  
6η ημέρα: Φλωρεντία-Πίζα-Λούκα
Πρωινό και η γνωριμία μας με την πανέμορφη Τοσκάνη συνεχίζεται με επίσκεψή στην Πίζα, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μοναδικό κεκλιμένο Πύργο και τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό 
Ναό. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη και πολύ γνωστή Λούκα, που περιβάλλεται από τα ισχυρά αμυ-
ντικά της τείχη, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να περπατήσουμε, στα γραφικά της στενά, με τα παλαιά 
αρχοντικά και την παλαιά οβάλ πλατεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Φλωρεντία.
7η ημέρα: Φλωρεντία-Περούτζια-Ασίζη-Ρώμη-Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουμβρίας, την Περούτζια. Στη περιήγησή μας θα δού-
με την Πιάτσα Νοβέμπρε με την Φοντάνα Ματζόρε, τον Καθεδρικό του Σαν Λορέντζο και το μέγαρο 
των Πριόρι, τις μεσαιωνικές γειτονιές και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στην γύρω περιοχή. 
Ακολουθεί η πόλη της Ασίζη, όπου πέρα από τα τείχη, το κάστρο, τις πέτρινες κεραμοσκεπές κατοικίες, 
η διπλή Βασιλική εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, όπου βρίσκεται ο τάφος του και βέβαια οι νωπογρα-
φίες του Τζιότο και του Ταιμαμπουέ, είναι σημαντικά αξιοθέατα κατά την περιήγησή μας στην πόλη αυτή. 
Τέλος, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ρώμης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής για τη Αθήνα. 

EARLY  BOOKING

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

14/7, 21/7, 28/7, ημικεντρικά
 Ρώμη: Colombo / American Palace 4* 675€ 785€ 535€
 Φλωρεντία: Nil Hotel 4* 
 κεντρικά 
 Ρώμη: Albani 4* 735€ 865€ 655€
 Φλωρεντία: Mediterraneo 4* 
4/8, 18/8, 25/8 ημικεντρικά
 Ρώμη: Colombo / American Palace 4* 705€ 815€ 565€
 Φλωρεντία: Nil Hotel 4* 
 κεντρικά 
 Ρώμη: Albani 4*
 Φλωρεντία: Mediterraneo 4* 765€ 895€ 685€



77

Bella Italia 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  2,9,16,23,30/6 & 7,14,21,28/7 & 4,11,25,  1,8,15,22,29/9

8
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και Βενετία -
Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). • Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4*. • Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου). • Εκδρομές, περι-
ηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. • Τοπικοί ξεναγοί 
στην Ρώμη & Φλωρεντία . • Έμπειρος αρχηγός - συνοδός • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής 
ευθύνης. • Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Καραβάκι Βενε-
τίας, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. • 
Checkpoint (20€) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μοντεκατίνι 1,4€)
Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Ρώμη, Σιένα, Πίζα, Μοντεκατίνι Τέρμε, Φλωρεντία, Βερόνα, Βενετία.
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ–ΠΑΤΡΑ–AΝΚΟΝΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι της Ανκόνα. Διαν/ση εν πλω.
2η ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ-ΡΩΜΗ Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση 
για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεση σας 
για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διαν/ση.
3η ημέρα: ΡΩΜΗ (ξενάγηση πόλης) Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχί-
σει με την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του κόσμου και την αψίδα του Μεγ. Κωνσταντίνου. Η ρωμαϊκή αγορά ήταν η καρδιά της αρχαί-
ας Ρώμης και το κέντρο εξουσίας μιας αυτοκρατορίας που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος 
του τότε γνωστού κόσμου. Σήμερα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ευρώπης. Στην πλατεία Βενετίας θα μας εντυπωσιάσει το ογκώδες μνημείο αφιε-
ρωμένο στον Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, τον πρώτο βασιλιά της σύγχρονης ενωμένης Ιταλίας, που 
είναι επίσης και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό το μικρό-
τερο κρατίδιο του κόσμου που βρίσκεται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου η μεγαλύτερη εκκλησία 
της χριστιανοσύνης. Συνεχίζουμε για την πολύβουη Πιάτσα ντι Σπάνια και τέλος τη φημισμένη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο και διαν/ση. 
4η ημέρα: ΡΩΜΗ–ΣΙΕΝΑ–ΠΙΖΑ-ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 
για την Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, 
όπου δεσπόζει το μεσαιωνικό Δημαρχείο.
Στην περιήγησή μας στα γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε τα μεσαιωνικά αρχο-
ντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ο οποίος 
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον ξακουστό Κεκλιμένο 
Πύργο της, καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα στο «Πεδίο 
των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις 
πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και διαν/ση. 
5η ημέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ–ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη 
Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της αισθητικής, που 
έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην πανο-
ραμική ξενάγηση μας, θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη 
και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο 
του Μπρουνελέσκι.
Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι του Πο-
σειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλά-
τσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων 
Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκε-
ψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματο-
πωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη 
χαρακτηριστική αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski. Χρόνος ελεύθερος για 

επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία 
των Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διαν/ση. 
6η ημέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ–ΒΕΡΟΝΑ–ΒΕΝΕΤΙΑ Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση 
για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού 
Αδίγη. Στην κεντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχί-
σουμε για τις όμορφες πλατείες Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα 
διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια και φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό 
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βενετία, που έχει ανακηρυχτεί Μνη-
μείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ 
ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και 
στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ 
και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ 
βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτο-
νικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα 
λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος . Αργά το Βράδυ μεταφορά στο λιμάνι 
της Βενετίας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διαν/ση εν πλω.
7η & 8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΠΑΤΡΑ–ΑΘΗΝΑ Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου 
πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και 
μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

2,9,16,23,30/6 & 
7,14,21,28/7 & 4,11,25  Ξενοδοχεία 4* 495 € 575 € 465 €
&  1,8,15,22,29/9
Η παιδική τιμή ισχύει όταν το παιδί μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες και είναι έως 12 
ετών. Επιβάρυνση 50 € στην αναχώρηση 25/08
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

20/6, 20/7, 10/8,  Grand Salerno 4* 565€ 685€ 495€
10/9, 19/9 
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως και 21 ημέρες πριν την αναχώρηση! Μετά +20€ για 
κάθε ενήλικα.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

31/5, 17/6, 6/7, 18/7,  Barcelo Milan 4* 575€ 735€ 495€
25/7, 1/8, 7/8,
14/8, 28/8, 8/9
Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά +20€

Κοστιέρα Αμαλφιτάνα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/6, 20/7, 10/8, 10/9, 19/9

Λίμνες Β. Ιταλίας-Saint Moritz 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/6, 6/7, 14/7, 5/8, 14/8, 28/8, 8/9

7 ημ. 8 ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (Επιβάρυνση καμπίνας: ΑΒ2+65€, Α2+80€, 
Α4+25€, ΑΒ3+30€, Α3+35€) • 4 διανυκτερεύσεις στο Σαλέρνο • Ημιδιατροφή (εκτός πλοίου) • Αρχηγός/συνοδός • 
Ξεναγός στην Πομπηία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, Εισιτήρια πλοίου για Κάπρι , Check point 
Ιταλίας 20€. Δημοτικός φόρος 4€ κατ’ άτομο τη νύχτα, που πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο. Ό,τι δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Ματέρα - Σαλέρνο - Πομπηία - Νάπολη - Σορέντο - Αμάλφι - Ποζιτάνο - Κάπρι – Αλμπερομπέλο
1η ημέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) 
Αναχώρηση αργά το πρωί από Αθήνα για Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους 
για Μπάρι ή Μπρίντιζι. 
2η ημέρα: Μπάρι - Ματέρα (η «Καππαδοκία της Μεσογείου») – Σαλέρνο
Άφιξη το πρωί στο Μπάρι και αναχώρηση για τη Ματέρα, την «Καππαδοκία της Μεσογείου». Η Ματέρα κλείνει 
στους τοίχους και στις σπηλιές της ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης στη Γη, με ευρήματα σ’ αυ-
τήν που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική Εποχή. Συνεχίζουμε για το Σαλέρνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Πομπηία - Νάπολη - Σορέντο
Πρωινό και αναχώρηση για την Πομπηία, όπου θα έχουμε ξενάγηση στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις 
στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στη Νάπολη για την ξενάγηση, που θα συνο-
δευτεί και με επίσκεψη στο τοπικό Αρχαιολογικό μουσείο. Συνεχίζουμε για το Σορέντο όπου θα περιηγηθούμε. 
Στο Σορέντο, όπου παραθέριζαν ο Καζανόβα και ο Γκαίτε, θα εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω 
στις πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια νερά, τους μεσογειακούς κήπους με τις ελιές και τα εσπε-
ριδοειδή, το πολυσύχναστο κοσμοπολιτικό λιμάνι όπου αράζουν πανάκριβα σκάφη και τη ζωή στα καφέ της 
Piazza Tasso, η οποία αγαπήθηκε τόσο από τον Νίτσε και τον Ίψεν. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Αμάλφι - Ποζιτάνο
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για το πανέμορφο κομμάτι της Χερσονήσου του Αμάλφι. Θα επι-
σκεφθούμε το κουκλίστικο Ποζιτάνο και το ιστορικό Αμάλφι με πλοιάριο (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Δείπνο.
5η ημέρα: Κάπρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάπρι. Επιβίβαση στο πλοίο (ατομικά έξοδα) για το πασίγνωστο νησί του 
διεθνούς τζετ σετ. Γνωριμία και περίπατος στα στενά δρομάκια στην πλατεία Πιασέτα. Χρόνος ελεύθερος για 
φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η ημέρα: Αλμπερομπέλο - Μπάρι (πλοίο)
Πρωινή αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο, μια μικρή ιταλική πόλη στην επαρχία του Μπάρι, στην Απουλία, 
στη νοτιοανατολική Ιταλία. Το Αλμπερομπέλο είναι διάσημο για τις μοναδικές κατοικίες του με τις κωνικές 
στέγες, οι οποίες είναι γνωστές ως «Τρούλοι». Το 1996 η UNESCO ανακήρυξε το Αλμπερομπέλο ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Συνεχίζουμε για το Μπάρι όπου και θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής.
7η ημέρα: Πάτρα – Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για την Αθήνα.

Μιλάνο - Λάκο Ματζόρε - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Μπέργκαμο - Σεντ Μόριτζ - 
Στρέζα - κρουαζιέρα στα Μπορομέ - Ράπαλο – Κόμο
1η ημέρα: Αθήνα - Πάτρα (εν πλω)
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους.
2η ημέρα: Ανκόνα - Μιλάνο 
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία για Μιλάνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
3η ημέρα: Λάκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα νησάκια Μπορομέ 
Πρόγευμα και εκδρομή στη λίμνη Ματζόρε και τη ρομαντική ολάνθιστη Στρέζα. Δυνατότητα για κρου-
αζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ. Επιστροφή στο Μιλάνο και περιήγηση. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο 
Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
4η ημέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο 
Εκδρομή στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστικό κέντρο των VIPs με τις πολυτελείς θαλαμηγούς 
στο γραφικό του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής 
Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευ-
μα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
5η ημέρα: Μιλάνο - Mπέργκαμο - Κόμο
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό Μπέργκαμο, 40 χλμ. από το Μιλάνο, στην περιφέρεια Λομβαρδίας. 
Βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της 
είναι μοναδική. Την πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και 
την Piazza Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. 
Συνεχίζουμε για Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε το 
καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο.
6η ημέρα: Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ
Πρωινό σε μπουφέ. Ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, 
δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η ημέρα: Μιλάνο - Ανκόνα - πλοίο 
Πορεία για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Απόπλους.
8η ημέρα: Πάτρα – Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε τετράκλινες καμπίνες  (Επιβάρυνση καμπίνας: ΑΒ2+65€, 
Α2+80€, Α4+25€, ΑΒ3+30€, Α3+35€) • Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*  • Ημιδιατροφή (εκτός πλοίου) • Μετακινήσεις, εκδρομές και πε-
ριηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος συνοδός / αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι στα μουσεία & στους ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους • Check point Iταλίας 20€ • Δη-
μοτικός Φόρος στο Μιλάνο που πληρώνεται επί τόπου στο ξενοδοχείο (6€ το άτομο τη βραδιά) • Το πλοιάριο για τα νησάκια Borome 
(12€), η είσοδος στο παλάτι (12€) και το πλοιάριο στο Πόρτο Φίνο (10€) • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

21/7 (KLM) & 14/8 (Aegean) 545€ 595€ +160€ 495€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση

Άμστερνταμ Μάρκεν – 
Βόλενταμ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/7 & 14/8

5
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα  • Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ozo 4* ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός - ξεναγός • 
Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165€ • Aχθοφορικά, φιλοδωρήματα, 
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα. 

1η ημέρα: Αθήνα – Άμστερνταμ (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο «Schiphol», 
συνάντηση με τον αρχηγό μας και ξεκινάμε για την πρώτη μας γνωριμία με την πόλη του Άμστερ-
νταμ. Ο παραδοσιακός «Μύλος του Rembrandt»στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό 
«Στάδιο Αρένα», η «Heineken», το επιβλητικό «Rijksmuseum», η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», 
το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά», ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά 
αξιοθέατα μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Ολοκληρώνουμε στη πλατεία των μουσεί-
ων και κατόπιν σε ένα από τα μεγαλύτερα Αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό οίκο COSTER 
DIAMONDS, για να παρακολουθήσετε την διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών με 
Ελληνόφωνη παρουσίαση των τεχνικών επεξεργασίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ, ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει προ-
αιρετικά σε μία βόλτα στα περίφημα κόκκινα φανάρια την γνωστή Red Light District, την πλατεία 
Dam και το κέντρο του Amsterdam (μετάβαση με τραμ και υπόδειξη στον τρόπο χρήσης του). 
2η ημέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Marken και Volendam
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά, ψαράδικα χωριά Marken και Volendam. Θα 
κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια 
της εκδρομής θα επισκεφθούμε ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέ-
ζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως φτιάχνουν τα τυριά και στη συνέχεια 
θα έχουμε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. 
3η ημέρα: Άμστερνταμ - (Προαιρετικά Ρότερνταμ, Ντέλφτ, Χάγη)
Μπουφέ πρόγευμα και η ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκ-
δρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 75€). Θα Θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ το 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ολλανδίας, τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα 
και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια, και τις γέφυρες Villem και Erasmus. Στην συνέχεια θα επι-
σκεφθούμε το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μία ιστορική πόλη με 
το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος θα επι-
σκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το 
περίφημο «παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες 
και υπουργεία. 
4η ημέρα: Άμστερνταμ (ελεύθερη ημέρα)
Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για βόλτα στα στενά σοκάκια της πόλης ή για μια κρουαζιέρα στα 
πολυάριθμα ρομαντικά κανάλια της.  
5η ημέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

20, 27/7 & 3,10,17/8 375€ 395€ +100€ 335€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση 

Βενετία 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20, 27/7 & 3,10,17/8

4
ημ.

Ραβέννα – Μπολόνια – Φερράρα – Βερόνα – Βιτσέντσα
1η ημέρα: Αθήνα - Βενετία
Πρωινή πτήση για τη Βενετία. Άφιξη και αναχώρηση για το tronchetto, απ’ όπου θα πά-
ρουμε το βαπορέτο για τη Βενετία. Θα θαυμάσουμε τη φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρ-
κου, το «Ωραιότερο Σαλόνι του κόσμου» κατά το Ναπολέοντα, το παλάτι των Δόγηδων, 
τον πύργο του Ωρολογίου και τη γέφυρα των Στεναγμών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
στο Μέστρε. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας και διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: Ραβέννα – Μπολόνια – Φερράρα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το σημερινό μας πρόγραμμα. Πρώτη στάση η πόλη της 
Ραβέννα, αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως Χώρος Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όταν 
τα οκτώ μνημεία της του 5ου και του 6ου αιώνα συμπεριλήφθηκαν, το 1996, στον Κα-
τάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Επόμενος σταθ-
μός η Μπολόνια. Η επίσκεψη στην Μπολόνια δεν μπορεί να μην ξεκινήσει από την Piazza 
Maggiore, μία από τις πιο γοητευτικές πλατείες της Ιταλίας. Εδώ θα δούμε το δημαρχείο 
Palazzo del Comune, τη βασιλική του San Petronio- αριστούργημα γοτθικού ρυθμού, 
αφιερωμένο στον προστάτη της πόλης, τον Άγιο Πετρώνιο- και το Palazzo d’Accursio, 
του οποίου ο πύργος με το ρολόι είναι το Big Ben της Μπολόνια. Συνεχίζουμε για τη 
Φερράρα. Η Φερράρα μπορεί να μην είναι παγκοσμίως γνωστή ως τουριστικός προορι-
σμός, σε αντίθεση με άλλες ιταλικές πόλεις, είναι όμως μια πόλη ξεχωριστή, με ανεκτί-
μητη κληρονομιά και μοναδική ατμόσφαιρα. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μέστρε.  Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: Βερόνα – Βιτσέντσα 
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Άφιξη και περιήγηση στη Βερόνα. Η πατρίδα όπου γεννή-
θηκε και πέθανε ο μεγαλύτερος λογοτεχνικός έρωτας, αυτός του Ρωμαίου και της Ιου-
λιέτας, δεν θα μπορούσε να μην πλημμυρίζει από ρομαντισμό και γραφικότητα. Θα δούμε 
το μπαλκόνι της Ιουλιέτας, την αρένα της πόλης κ.α. σημαντικά αξιοθέατα. Συνεχίζουμε 
για τη Βιτσέντσα, η οποία χρωστά την φήμη της στον πρωτοποριακό αρχιτέκτονα Αντρέα 
Παλάντιο. Η βασιλική του με τις κιονοστοιχίες δωρικού και ιωνικού ρυθμού και το μονα-
δικό Teatro Olimpico ανήκουν στα αριστουργήματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρόγευμα και παράδοση των δωματίων. Θα πραγματοποιήσουμε μια αποχαιρετιστήρια 
επίσκεψη στη Βενετία για μια τελευταία βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης. Μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βενετία-Αθήνα με Air Serbia  • 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό κα-
θημερινά στο ξενοδοχείο Ambasciatori 4* ή παρόμοιο στο Μέστρε  • Μεταφορές με πολυτελές/κλιματιζόμενο πούλμαν 
βάση προγράμματος  • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων  140€  • checkpoint 15€ ( πληρωτέα στο γραφείο μας)  • Είσοδοι 
μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  • έξοδα βαπορέτου για οποιαδήποτε μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εκδρομής
• δημοτικός φόρος πόλης της Βενετίας 4€ την ημέρα ανά άτομο και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
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Τιμές κατ΄άτομο:    Παιδικό
Αναχωρήσεις                     Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο έως 12 ετών

Κάθε Δευτέρα από 5/6-25/9              Ξενοδοχεία 3* & 4* 465€ 595€ 435€
Η παιδική τιμή ισχύει όταν το παιδί μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

Κροατία Ντουμπρόβνικ 
– Λίμνες Πλίτβιτσε 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 5/6-25/9

Λίμνες Β. Ιταλίας – 
St. Moritz & Ιταλική Ριβιέρα 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 19, 26/07, 02, 09, 16/08

6 ημ. 5 ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Ντουμπρόβνικ & Σπλίτ –Αθήνα με Air 
Croatia • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Διαμονή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3 & 4 αστέρων • Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός – συνοδός • Τοπικός 
ξεναγός για τη ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης • Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλός καυσίμων • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώ-
ρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται  • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Checkpoint (10€) • 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων (10€)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μιλάνο-Αθήνα με Air Serbia • 4 διανυκτερεύσεις με ημιδιατρο-
φή καθημερινά στο ξενοδοχείο Barcelo Milan 4* ή παρόμοιο • Μεταφορές με πολυτελές/κλιματιζόμενο πούλμαν βάση 
προγράμματος • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φόροι αεροδρομίων (140€) • Checkpoint 20€  • Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • έξοδα βαπορέ-
του για οποιαδήποτε μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εκδρομής • Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο 6€ το άτομο τη βραδιά 
πληρωτέο στο ξενοδοχείο • Το πλοιάριο για τα νησάκια Borome (12€), η είσοδος στο παλάτι(12€) και το πλοιάριο στο 
Πόρτο Φίνο (10€)

Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα - λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ - Τρογκίρ - Μόσταρ
1η ημέρα: Αθήνα – Ντουμπρόβνικ - Τρέμπινιε  Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντουμπρόβνικ. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Τρέμπινιε (περιοχή Βοσνίας - 25 χλμ. από το Ντουμπρόβ-
νικ). Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Τρέμπινιε - Ντουμπρόβνικ Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο πανέμορφο Ντουμπρόβνικ. 
Στην ξενάγησή μας, θα δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του 
Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πόλης που λειτουργεί από τον 13ο αι., το Μέ-
γαρο Σπόνζα, τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς του πολέμου της Κροατίας, τη μαρμάρινη στήλη με 
το ανάγλυφο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγίου Βλασίου –προστάτη της πόλης–, τον πύργο του Ρολογιού, το 
Παλάτι του Ρέκτορα (διοικητή), στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο της Πόλης, και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διαν/ση.
3η ημέρα: Τρέμπινιε – Κότορ – Μπούτβα Πρωινό και θα κατευθυνθούμε προς τις εκπληκτικές ακτές του 
Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ (ελ. Ασκρήβιον), μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα, σύντομη περιήγηση και ελεύθερος χρόνος, 
για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο, κάνοντας βόλτες και αγορές. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διαν/ση.
4η ημέρα: Τρέμπινιε - Μόσταρ - Σίμπενικ Πρωινό. Αναχώρηση για το Μόσταρ, στις όχθες του ποταμού Νε-
ρέτβα. Το όνομα της πόλης οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατο της πόλης, τη γέφυρα Στάρι Μοστ (Παλαιά Γέφυρα). 
Τελικός προορισμός μας το Σίμπενικ. Με την άφιξη θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα της πόλης που ανάμεσα τους ξεχω-
ρίζει ο Καθεδρικός αφιερωμένος στον Αγιο Ιάκωβο.  Άλλα αξιοθέατα είναι τα τέσσερα οχυρά με το οχυρό του Αγίου 
Νικολάου , στο λιμάνι της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (περιοχή Σίμπενικ). Δείπνο. Διαν/ση.
5η ημέρα: Σίμπενικ – (Λίμνες Πλίτβιτσε – Ζαντάρ) Πρωινό. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα 
της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς. Δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται σε δια-
φορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ 
και του γαλαζοπράσινου. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη Ζαντάρ. Ιδιαίτερο αξιοθέατο 
αποτελεί το «μουσικό όργανο» του Ζαντάρ, μια κατασκευή που βρίσκεται στο λιμάνι και καθώς μπαίνουν μέσα σ’ 
αυτήν τα νερά της θάλασσας, παράγει διαφορετικούς ήχους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διαν/ση.
6η ημέρα: Σίμπενικ - Τρογκίρ – Σπλιτ - ΑΘΗΝΑ Πρωινό. Αναχώρηση για το Τρογκίρ. Θα δούμε τα πιο σημα-
ντικά αξιοθέατα: τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Λαυρεντίου, το μέγαρο Τσίπικο, τη Λότζια του 15ου αι., το φρούριο 
Καμερλένγκο κ.λ.π. Τελευταίος σταθμός μας το μεγαλύτερο λιμάνι της Κροατίας και πολυσύχναστο τουριστικό θέ-
ρετρο: το Σπλιτ. για να χτίσει το ανάκτορό του (293-305). Η πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας ελληνικής 
αποικίας Ασπάλαθος. Το ανάκτορο του Διοκλητιανού, στο οποίο το 693 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα γειτο-
νικά Σάλωνα, για να γλιτώσουν από τις επιδρομές των Αβάρων, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της πόλης και μέσα σε 
αυτό βρίσκονται πλήθος καταστημάτων, τραπεζών και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Δόμνου (πρώην μαυσωλείο 
του Διοκλητιανού). Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Σπλίτ για τη πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

Δώρο! Εκδρομή στο ST. MORITZ
Μιλάνο - Λάκο Ματζόρε – Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα – Μπέργκαμο - Σεντ 
Μόριτζ - Στρέζα Κρουαζιέρα στα Μπορομέ - Ιταλική Ριβιέρα – Ράπαλο -  Κόμο
1η μέρα: Αθήνα – Μιλάνο - Λάκο Ματζόρε – Στρέζα - Κρουαζιέρα στα νησάκια 
Μπορομέ 
Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για την εκδρομή στη λίμνη Ματζόρε και 
τη ρομαντική ολάνθιστη Στρέζα. Δυνατότητα για κρουαζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ. Μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Δείπνο και διαν/ση. 
2η μέρα: Μιλάνο (περιήγηση πόλης & shopping) 
Μετά το πρωινό μας μεταφορά στο Μιλάνο και περιήγηση. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο 
Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Ελεύθερος χρόνος για 
τα ψώνια μας στη πρωτεύουσα της μόδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα – Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο 
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστι-
κό κέντρο των VIPs με τις πολυτελείς θαλαμηγούς στο γραφικό του λιμανάκι. Συνεχίζουμε 
για την Σάντα Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνου-
με με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Υπό-
λοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και διαν/ση.
4η μέρα:  Σεντ Μόριτζ (Δώρο) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ 
Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυ-
χής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Μιλάνο – Mπέργκαμο – Κόμο – Αθήνα 
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό Μπέργκαμο, 40 χλμ. από το Μιλάνο, στην περιφέρεια 
Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των 
Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Την πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και 
ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την Piazza Vecchia, όπως και την εκκλη-
σία της Santa Maria Maggiore, μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Συνεχίζουμε για Κόμο. Θα 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο 
τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνο και 
πτήση επιστροφής. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί

19, 26/7 &  2, 9, 16/08 495€ 525€ +120€ 415€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση

EARLY 
BOOKING
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις                                                  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

22,29/7 &  5,12,19,26/8 & 2/9                     Ξενοδοχεία 4* 795€ 1045€ 615€
Η παιδική τιμή ισχύει όταν το παιδί μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν 
έκπτωση 50 € κατ άτομο και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις                                                Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

13, 27/7 & 3,10,24/8 & 7,21/9                Ξενοδοχεία 3* & 4* 595€ 745€ 545€
Η παιδική τιμή ισχύει όταν το παιδί μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

Πανόραμα Ελβετίας 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  22,29/7 &  5,12,19,26/8 & 2/9

Πανόραμα Ελβετίας 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  22,29/7 &  5,12,19,26/8 & 2/9

7
ημ.

9
ημ.

Γενεύη - Λωζάνη - Βέρνη - Γκρυγιέρ - Ζυρίχη- Βασιλεία - Φράιμπουργκ - Εγκισέμ - Ιντερλάκεν 
Λουκέρνη - Καταρράκτες Ρήνου - Σταιν αμ Ραιν
1η ημέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Σταιν αμ Ράιν Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύ-
σης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη.  Τέλος επίσκεψη στο μικρό μεσαιωνικό χωριό Σταιν αμ Ραιν με καλοσυ-
ντηρημένα σπίτια γεμάτα ζωγραφιές. Δίκαια οι Ελβετοί το ονομάζουν το Ρότεμπουργκ της Ελβετίας. Επιστροφή 
στη Ζυρίχη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4*sup 
2η ημέρα: Ζυρίχη ….shopping - Κονστάνζ Μπουφέ πρόγευμα και γνωριμία με την οικονομική πρωτεύ-
ουσα της Ελβετίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους, την Μπάνχοφ-
στρασσε, την παλιά πόλη, την εκκλησία Φράουμινστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον Πύργο του 
ρολογιού, τις γέφυρες ολόγυρα στη γαλήνια λίμνη. Το απόγευμα μπορείτε να συμμετάσχετε ( έξοδα ατομικά 
) στη προαιρετική εκδρομή στη  γειτονική πόλη Κωνστάνζ στην Γερμανία, μια πόλη πάνω στην λίμνη που δεν 
καταστράφηκε ποτέ. Μπορείτε να περπατήσετε στους δρόμους της, να κάνετε φτηνά ψώνια και να φάτε το 
περίφημο γερμανικό κότσι.
3η ημέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λωζάννη Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο 
θέρετρο του Ιντερλάκεν, που είναι χτισμένο στην συμβολή δυο λιμνών με ανθοστόλιστα πάρκα, επιβλητικά 
ξενοδοχεία και ολόγυρα τις πανύψηλες βουνοκορφές του Jungfraujof. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Βέρνη 
όπου είναι χτισμένη στη καμπή του ποταμού Ααρ με φόντο τις Άλπεις. Συνεχίζουμε τη πορεία μας για τη πα-
νέμορφη Λοζάννη, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από την λίμνη ατενίζοντας τις βουνοκορφές των 
Άλπεων. Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη καρδιά της πόλης.
4η ημέρα: Λωζάννη - Γενεύη Μετά το πρόγευμα γνωριμία με τη πόλη που μας φιλοξενεί. Πεζοί, θα επι-
σκεφτούμε το παλιό κομμάτι της πόλης με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες, 
μέχρι να φτάσουμε στον Γοτθικό, Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δού-
με το Ολυμπιακό μουσείο, στο Ουσί, της Ολυμπιακής επιτροπής που έχει εδώ την έδρα της. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη Γενεύη. Περπατήσετε στην παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα και πλακόστρωτα δρομάκια, τις 
κουκλίστικες αντικερί, τα μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία και τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ όπως το «La 
Clemence» με τις φημισμένες tartines (μπαγκέτες με βούτυρο και ζελέ μαρμελάδας). Αργά το απόγευμα επι-
στροφή στη Λωζάννη. 
5η ημέρα: Λωζάννη - Γκρυγιέρ - Βασιλεία Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη πατρίδα της γραβιέρας, 
τη μικροσκοπική Γκρυγιέρ το γραφικό χωριουδάκι με το κάστρο του. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για 
τη Βασιλεία που βρίσκεται πάνω στον ποταμό Ρήνο. Φιλοξένει τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων 

ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΒΕΡ-
ΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ – ΓΕΝΕΥΗ - ΛΩΖΑΝΝΗ - ΒΕΝΕΤΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ–ΠΑΤΡΑ-ΕΝ ΠΛΩ
2η Ημέρα: ΑΝΚΟΝΑ–ΜΙΛΑΝΟ
3η Ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ–ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ–ΖΥΡΙΧΗ
4η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ–ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ
5η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ–ΒΕΡΝΗ–ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ–ΓΕΝΕΥΗ 
6η Ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΝΗ 
7η Ημέρα: ΓΕΝΕΥΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ-ΕΝ ΠΛΩ 
8η Ημέρα: ΕΝ ΠΛΩ
9η Ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΠΑΤΡΑ–ΑΘΗΝΑ 

τέχνης της χώρας καθώς και τον υπέροχο καθεδρικό ναό Μύνστερ. Σήμερα η Βασιλεία είναι η ισχυρότερη 
οικονομικά πόλη της Ελβετίας. Μετά το τέλος της περιήγησης τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by 
MARRIOTT BASEL 4* 
6η  ημέρα: Βασιλεία - Φράιμπουργκ - Εγκισέμ Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Φράιμπουργκ 
την ηλιακή “πρωτεύουσα της Γερμανίας” και επιπλέον από τις γνωστότερες & πλέον φημισμένες πανεπιστη-
μιουπόλεις. Εκεί θα περιηγηθούμε περιπατητικά. Συνεχίζουμε για να περάσουμε στην Γαλλία, και το γραφικό 
χωριό Eguisheim στο οποίο οι λέξεις ποτέ δεν μοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την ομορφιά του. Βρί-
σκεται «απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε 
αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1257 και τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα 
σοκάκια σε κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim έναν μοναδικό χαρακτήρα. Το κλίμα της περιοχής είναι ιδανικό 
για αμπελοκαλλιέργεια. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βασιλεία.
7η  ημέρα: Βασιλεία - Λουκέρνη - Ζυρίχη - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, χτισμένη στην άκρη της λίμνης των τεσσάρων 
καντονιών με το παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο των Λεόντων και 
τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης για τη πτήση 
της επιστροφής.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 
να παραλειφθεί κάτι. Σε κάποιες αναχωρήσεις το πρόγραμμα πραγματοποιείτε αντίστροφα .Τελικό πρόγραμμα 
με το ενημερωτικό σας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL 
• Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα ή παρόμοια  • Μπουφέ πρόγευμα κα-
θημερινά  • Μεταφορές, περιηγήσεις & επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν  • Αρχηγός-συνοδός  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  • Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (150€), φόροι πόλεων, 
Check point - parking 20 ευρώ κατ άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία - επισκεπτό-
μενους χώρους, προαιρετικές εκδρομές κ.λπ. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενε-
τία – Ηγουμενίτσα /Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4). • Διαμονή σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3* & 4*. • Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. • Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός  • Ασφάλεια αστι-
κής/επαγγελματικής ευθύνης. • Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου 
απαιτείται. • Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. ( Μι-
λάνο 2€, Ζυρίχη 2,5 Ελβετικά Φράγκα ) • Check point 10 €.
Σημείωση: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.



82

Οδικές Εκδρομές στην Ευρώπη

Αιώνια & Αναγεννησιακή
Τοσκάνη - Τσίνκουε Τέρε 
«5 τόποι»
Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - 
Σαν Τζιμινιάνο - Τσίνκουε Τέρε

Αυστριακό Πανόραμα
Ίννσμπρουκ - Κίτσμπιχελ – Σάλτσμπουργκ – 
Χάλστατ - St. Wolfgang – Αβαείο Μελκ – 
Κρεμς - Βιέννη – Γκρατς - Πάντοβα

Βουλγαρία - Ακτή ΗλίουOktoberfest, η γιορτή του 
Μονάχου! Αυστρία - 
Ιταλικό Τιρόλο
Ροβερέτο - Μπολζάνο «η Πόρτα των 
Δολομιτών» - Ίνσμπρουκ - Αυστριακό Τιρόλο - 
Κιτσμπουέλ - Σάλτσμπουργκ - Μόναχο – Κάστρο Νοϊσβαν-
στάιν – Μπολόνια

8
ημ.

11
ημ.

6
ημ.

10
ημ.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

17/6 7 6, 14/7 &  5, 14,28/8 & 8/9 565€ 585€ +120€ 485€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/7, 11/8 & 11/9 495€ 525€ +120€ 415€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

11, 18, 25/7 &  1, 8, 15, 22, 29/8 
& 5, 12/9 325€ 345€ +120€ 295€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

13/9 495€ 525€ +120€ 415€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα-Ανκόνα/Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες με κοινοπραξία ΑΝΕΚ/Superfast & Minoan • Μεταφορές με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν • 5 νύχτες διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Ημιδιατροφή 
καθημερινά (μόνο στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο) • Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέ-
ρονται • Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών • Αρχηγός/
συνοδός

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Check Point € 20 • Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρχαι-
ολογικών χώρων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο  • Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο 
ξενοδοχείο • Kόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε (εισιτήρια τρένου ή 
πλοίου έξοδα ατομικά περίπου 30€)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές/περιηγήσειςς όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές 
πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) 
• 8 διανυκτερεύσεις συνολικά σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρόγευμα μπουφές καθη-
μερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραμμα • οπικός ξεναγός για την 
ξενάγηση στη Βιέννη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση ως 75 ετών • 
Αρχηγός/συνοδός
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Checkpoint 20€ το άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, αξιο-
θέατα & αρχαιολογικούς χώρους • Γεύματα επί των πλοίων • Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα 
περιλαμβανόμενα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • 5 Διανυκτερεύ-
σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Μπόροβετς: Lion Hotel 4*-Ακτή Ηλίου: Lions Hotel 4* ή 
παρόμοια) • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Τοπικός ξεναγός στη Σόφια • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, πύργους • Checkpoint 25€ • Ποτά 
στα γεύματα • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές/περι-
ηγήσειςς όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές 
πούλμαν • Προσφορά σε 2κλινες καμπίνες 
ΑΒ2 (κατά σειρά προτεραιότητας και περιορι-
σμένο αριθμό), για Early booking κρατήσεις 21 
μέρες πριν • Εισιτήρια πλοίου σε καμπίνες ΑΒ4 
Πάτρα-Ανκόνα-Πάτρα σε κρατήσεις επί των κα-
νονικών τιμών (μη early booking) • Διαμονή 7 
νύχτες (1 Ροβερέτο, 1 στην περιοχή της Μπολόνιας) σε 4* ξενοδοχεία & 5 σε παραδοσιακό 
σαλέ στο Αυστριακό Τιρόλο, ως άνω • Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) καθημερινά στα 
ξενοδοχεία (όχι στο πλοίο) • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Check point 20€ • Είσοδοι σε χώρους επίσκεψης & μου-
σεία • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

EARLY  BOOKING
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Δαλματικές Ακτές τα 
«μαργαριτάρια της 
Αδριατικής»!
Μοντενέγκρο – Βοσνία – Κροατία – 
Σλοβενία - Σερβία - Φιόρδ Μπόκα - 
Άγιος Στέφανος - Κοτόρ – Μπούτβα – Ντουμπρόβνικ – 
Μόσταρ - Σπλιτ - Τρογκίρ- Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - 
Σπήλαια Ποστόινα – Λιουμπλιάνα - Βελιγράδι

Πολωνία
Βουδαπέστη – Κρακοβία – Αλατωρυχεία
Βιελίτσκα – Άουσβιτς – Βαρσοβία - 
Μπρατισλάβα – Βελιγράδι - Σκόπια

Σερβία - Βελιγράδι
Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - 
Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci

Gardaland – Μουσείο Φεράρι
 – Βενετία 
Άγιος Μαρίνος – Μπολόνια – Μάντοβα – 
Βερόνα – Βενετία

8
ημ.

10
ημ.

6
ημ.

8
ημ.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

03, 10, 17, 24/6, 1, 8, 15, 22, 29/7, 
5, 12, 19, 26/8, 2, 9, 16, 23, 30/9 475€ 495€ +120€ 395€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

9, 16,23,30/7 & 6,13,20,27/8 645€ 665€ +220€ 565€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

12, 26/7 & 02, 11, 23/8 & 6, 19/9 & 3, 27/10 375€ 395€ +120€ 335€
Η τιμή για early booking είναι για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί

8,22,29/7 & 5,12/8 395€ 455€ 345€
Παιδικό μέχρι 12 ετών όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • 1 διανυκτέρευ-
ση στα Τίρανα, 2 διανυκτερεύσεις στο Τρέμπινιε ή Νέουμ, 1 στην ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ, 
2 Ζάγκρεμπ, 1 στη Νις ή Κρούσεβατς), σε ξενοδοχεία 3* ή 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Έμπειρος αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, Λίμνες Πλίτβιτσε (15 – 
24€), σπήλαιο Ποστόινα (23€) • Checkpoint 20€ • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβα-
νόμενα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με 
πολυτελές πούλμαν • 9 διανυκτερεύσεις (1 νύχτα Νις, 1 Βουδαπέστη, 2 Κρακοβία, 2 Βαρ-
σοβία, 1 Μπρατισλάβα, 1 Βελιγράδι & 1 Σκόπια σε ξενοδοχεία 3* ή 4*) • Ημιδιατροφή 
καθημερινά (πρωινό και βραδινό)• Έμπειρος συνοδός/αρχηγός• Τοπικός ξεναγός στο Βελι-
γράδι, στη Κρακοβία και στη Βαρσοβία • Κόστος εισιτηρίων, τοπικών ξεναγών στο Άουσβιτς 
και στα αλατωρυχεία • Ασφάλεια αστικής & ταξιδιωτικής ευθύνης μέχρι 75 ετών.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Δημοτικοί φό-
ροι πόλεων πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο • Check point € 20 • Είσοδοι σε μουσεία, 
αξιοθέατα •Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Εκ-
δρομές, περιηγήσεις με πολυτελές 
πούλμαν  • 5 νύχτες διαμονή (1 νύ-
χτα Θεσσαλονίκη, 3 στο Βελιγράδι 
& 1 στα Σκόπια) σε ξενοδοχεία 4* • 
Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα 
Σκόπια • Γεύμα με πλούσια πιάτα, 
κρασί & μουσική στο εκπληκτι-
κό Sremski Karlovci, στις όχθες 
του Δούναβη - περιλαμβάνεται για 
όλους (ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι) • Έμπειρος αρχηγός • Τοπικός ελληνό-
φωνος ξεναγός στο Βελιγράδι • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & Ταξιδιωτι-
κή ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Δημοτικός 
φόρος Βελιγραδίου €1,30 κατ’ άτομο τη νύχτα πληρωτέο επί τόπου • Είσοδοι σε μουσεία 
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό • Check point €15

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακι-
νήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και 
Βενετία- Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) • Διαμονή 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. • Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) • Εκδρομές, περιηγή-
σεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής •  Έμπειρος 
Αρχηγός – Συνοδός •  Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης • Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Βαπορέτο 
Βενετίας, θεματικό πάρκο • Gardaland και γενικά όπου απαιτείται. • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. •Checkpoint (20€) • Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου το άτομο 
τη βραδιά (Μπολόνια 2,5€, Βερόνα 1€ ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποι-
ηθούν. 
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

25/7, 15/8, 22/8, 5/9 Ταλλίν: Nordic Forum 4*
 Ρίγα: Astor Riga 4* 595€ 775€ 535€
 Βίλνιους: BW Vilnius 4* 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

30/7, 6/8, 12/8,
19/8, 26/8, 2/9  4*  615€ 865€ 565€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση για περιορισμένο 
αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +60€ για κάθε ενήλικα & παιδί

Βαλτικές Χώρες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/7, 15/8, 22/8, 5/9 Βαλτικές Χώρες 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/7, 6/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9

7 ημ. 8 ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* • Πρωινό • Μεταφορές, 
εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός / συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου (300€)  • Είσοδοι  • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξεν. 4*, ημιδιατροφή • μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα, επισκέψεις στα κάστρα Τουράιντε & Τρακάι, και στο ανάκτορο Ρούνταλε, είσοδοι, αρχηγός 
/ συνοδός,  • ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • φόροι αεροδρομίου, ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Ταλλίν - Ταρτού - Σιγκούλντα - Ρίγα - Γιούρμαλα - Κάουνας - Βίλνιους - Τρακάι - Μπελμόντας - Κερνάβε
1η ημέρα: Αθήνα - Ταλλίν Πρωινή αναχώρηση, μέσω του ενδιάμεσου σταθμού της Ρίγας, για το γοητευτικό Ταλλίν. 
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με το ιστορικό πεζο-
δρομημένο κέντρο της παλιάς πόλης, περνώντας από την πύλη Viru με τον τριγυρισμένο από λουλούδια ομώνυμο 
πύργο. Λιθόστρωτα δρομάκια, μυτεροί πύργοι, επικλινείς στέγες και εκπληκτικές εκκλησίες συνθέτουν ένα μοναδικό 
μεσαιωνικό σκηνικό. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Μετά το δείπνο προαιρετικά γνωριμία με το νυχτερινό Ταλλίν. Διαν/ση. 
2η ημέρα: Ταλλίν Πρωινό και αναχώρηση για μια περιμετρική βόλτα στην παλιά πόλη, ξεκινώντας την ξενάγηση από 
την περιοχή του λόφου Τουμπέα θα δούμε το Εσθονικό κοινοβούλιο, τον Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αλέ-
ξανδρου Νέφσκι, την θέα από την κορυφή του λόφου, την βαριά πόρτα που έκλεινε κάθε βράδυ για να διαχωρίζει την 
πάνω από την κάτω πόλη, την εκκλησία του Αγ.Πνεύματος και του Αγ.Νικολάου, το γοτθικό δημαρχείο της Β.Ευρώπης 
και το μεσαιωνικό τμήμα της κάτω πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά στο πάρκο του παλατιού Καντριοργκ (προαιρετική 
είσοδος). Τελευταίος σταθμός το μοναστήρι Αγίας Πιριτας και οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Επιστροφή,  απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διαν/ση.
3η ημέρα: Ταλλίν - Ταρτού - Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε - Σιγκούλντα - Ρίγα Πρωινό και αναχώρηση για τη 
αρχαιότερη πόλη της Εσθονίας, την πανεπιστημιούπολη του Τάρτου με μικρή στάση για περιήγηση. Στην πορεία μας 
προς την πόλη θα αντικρύσουμε ένα καταπράσινο τοπίο με άφθονα νερά, λίμνες και ποτάμια. Θα επισκεφθούμε τα 
σπήλαια στο ποτάμι και θα συνεχίσουμε προς την Ρίγα. Άφιξη το βραδάκι. Προαιρετικά πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Δείπνο και διαν/ση.
4η ημέρα: Ρίγα - μουσείο αυτοκινήτων - Γιούρμαλα Πρωινό και αναχώρηση για τη Ρίγα. Ξεκινάμε από την 
πλατεία Δημαρχείου (Ratslaukums), το άγαλμα του πολιούχου αγίου της πόλης (St. Roland), το Δημαρχιακό  Μέγαρο, 
το Μουσείο Κατοχής, το Μουσείο Επαγγελμάτων, την «Οικία των Μαυροκέφαλων». Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο 
μοναδικό μουσείο των αυτοκινήτων όπου και θα θαυμάσουμε τα εξαιρετικά αυτοκίνητα - αντίκες που φιλοξενούνται. Στη 
συνέχεια θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη πεζοί. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στη κοντινή Γιούρμαλα, η πόλη έχει 
μία παραλία μήκους 33 χλμ., με λευκή άμμο και χαρακτηρίζεται από την Αρτ Νουβό αρχιτεκτονική της, δείγμα της οποίας 
είναι τα πανέμορφα παραλιακά ξύλινα σπίτια, με πλούσια ξυλόγλυπτα στοιχεία.  Επιστροφή στη Ρίγα. Δείπνο και διαν/ση.
5η ημέρα: Ρίγα - Ανάκτορο Ρούνταλε - Κάουνας - Βίλνιους Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Λιθουανία. 
Πρώτη μας στάση στο Ρούνταλε. Θα συνεχίσουμε για το Κάουνας στη συμβολή των ποταμών Nemunas και Neris. 
Συνεχίζουμε την πορεία μας και άφιξη στο Βίλνιους. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διαν/ση.
6η ημέρα: Βίλνιους - Κάστρο Τρακάι Πρωινό και αναχώρηση για την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη. Θα δού-
με τον ναό του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, της Αγ. Άννας και θα μας γοητέψει το καταπράσινο περιβάλλον που 
περιβάλλει την πόλη. Μετάβασή στο Τρακάι, μόλις 27 χλμ από το Βίλνιους, μια πόλη κυριολεκτικά χτισμένη πάνω στο 
νερό, περιτριγυρισμένη με περισσότερες από 200 φυσικές λίμνες, 14 τεχνητές και 21 μικρά νησάκια. Σαν κάστρο πα-
ραμυθιού, το κάστρο Trakai δεσπόζει στην μέση μιας λίμνης στην ομώνυμη πόλη της Λιθουανίας. Επόμενος σταθμός 
μας η πύλη της πόλης του Βίλνιους,  η οδός Pilies, το ιστορικό πανεπιστήμιο του Βίλνιους κά. Απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο και διαν/ση.
7η ημέρα: Βίλνιους/Κάουνας - Μπελμόντας - Κερνάβε - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή Μπελ-
μόντας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ποτάμια, καταρράκτες και πολλά καφέ όπου θα κάνουμε στάση. Γεμάτοι συναισθή-
ματα και πλούσιες εικόνες μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Βίλνιους - Κάουνας - Τρακάι - Ρίγα - Σιγκούλντα - Πάρνου – Ταλλί
1η ημέρα: Αθήνα - Βίλνιους
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βίλνιους μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στο Βίλνιους. Ο ναός 
των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και η παλιά συνοικία με τα γραφικά κτίρια, το περίτεχνο αρχιτεκτονικό συ-
γκρότημα του Πανεπιστημίου, ο Καθεδρικός Ναός, η εκκλησία της Αγίας Άννας είναι οι κυριότεροι σταθμοί μας. 
Tακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
2η ημέρα: Κάουνας - Τρακάι
Πρωινό και θα κατευθυνθούμε 28 χλμ. δυτικά του Βίλνιους για την ιστορική πόλη-θέρετρο, το Τρακάι. Σημαντικής 
σημασίας είναι το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο Τρακάι, κατοικία των μεγάλων Δουκών της Λιθουανίας. Συνεχί-
ζουμε με προορισμό το Κάουνας. Στην περιήγηση της πόλης, μεταξύ των άλλων θα δούμε μια από τις μεγαλύτερες 
πλατείες της Ευρώπης, τον Καθεδρικό Ναό, το εντυπωσιακό Χολ το οποίο υπήρξε δικαστήριο, θησαυροφυλάκιο, 
φυλακές, κατοικία του Τσάρου και δημαρχείο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Βίλνιους - Ανάκτορο Ρούνταλε - Ρίγα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Ρίγα. Καθοδόν θα γνωρίσουμε το Ανάκτορο Ρούνταλε, το οποίο περιβάλλεται από 
μπαρόκ κήπους, αποτελεί αρχιτεκτονικό έργο του ιταλού αρχιτέκτονα Ραστρέλι και θερινή κατοικία του Δούκα του 
Courland. Άφιξη στη Ρίγα και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
4η ημέρα: Ρίγα
Πρωινό και θα ξεναγηθούμε στην Παλιά Πόλη. Θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό καθώς και τις εκκλησίες του 
Αγίου Πέτρου και του Αγίου Γεωργίου. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, ενώ με το Μνημείο της 
Ελευθερίας που αποτελεί σύμβολο της Λεττονικής ελευθερίας θα κλείσει η σημερινή μας περιήγηση. Για το ελεύ-
θερο απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή να δοκιμάσετε διάφορα είδη καπνιστών ψαριών και πίτες 
συνοδευμένα με την τοπική μπύρα της χώρας ή να επισκεφτείτε τη λουτρόπολη Γιούρμαλα. Επιστροφή στη Ρίγα.
5η ημέρα: Ρίγα - Σιγκούλντα - Παλάτι Τουράιντε
Πρωινό και θα κατευθυνθούμε στα βορειανατολικά της Ρίγα, με προορισμό την Σιγκούλντα. Επίσκεψη στο ένδοξο 
παλάτι των Ιπποτών Τουράιντε. Επιστροφή στη Ρίγα.
6η ημέρα: Ρίγα - Πάρνου - Ταλλίν
Πρωινό και αναχώρηση για το Ταλλίν με ενδιάμεση στάση στην πόλη του Πάρνου. Οι εκκλησίες της Αγίας Αικατε-
ρίνης και της Αγίας Ελισάβετ, το Δημαρχείο, ο Κόκκινος Πύργος και η Πύλη του Ταλλίν είναι μόνο μερικά από τα 
αξιοθέατα της πόλης. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με τελικό προορισμό το Ταλλίν. Tακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. 
7η ημέρα: Ταλλίν
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγηση. Σύμβολο της πόλης αποτελεί το Δημαρχείο με το χαρακτηριστικό καμπαναριό. 
Θα δούμε επίσης το παλαιότερο φαρμακείο της Ευρώπης, το κάστρο Τουμπέα, το Εθνογραφικό μουσείο μαζί με το 
παλάτι και το πάρκο Κάτριοργκ. Απόγευμα ελεύθερο. 
8η ημέρα: Αθήνα -Ταλλίν
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος έως τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Στις αναχωρήσεις 30/7, 6/8, 12/8 η πτήση της αναχώρησης θα γίνει από το Κάουνας.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

8, 15, 22, 29/7 & 5, 12 & 19/8 Queens Astoria 4*
 Hotel Turist 4* 525€ 695€ 335€

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

13,20,27/7 & 3,10,17/8 Panorama 4*(or similar) Ζάγκρεμπ
 Radisson Blu 4*(or similar) Λιουμπλιάνα 695€ 845€ 395€
 Queens Astoria 4* (or similar) Βελιγράδι 

Σερβία 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 8, 15, 22, 29/7 & 5, 12 & 19/8

Σερβία-Κροατία
Σλοβενία ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13,20,27/7 & 3,10,17/8

7 ημ. 7 ημ.

Βελιγράδι-Μοναστήρι Χόποβο-Σρέμσκι Κάρλοβτσι-Νόβισαντ-
Άβαλα-Τοπόλα-Κραλίεβο-Μοναστήρι Ζίτσας-Βρίνιατσκα Μπά-
νια 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Ημέρα: Αθήνα-Βελιγράδι, περιήγηση
2η Ημέρα: Βελιγράδι, πανοραμική ξενάγηση & μίνι κρουαζιέρα
3η Ημέρα: Βελιγράδι-Άντα Τσιγκάνλια
4η Ημέρα: Βελιγράδι-Μοναστήρι Χόποβο-Σρέμσκι Κάρλοβτσι-
Οινοποιείο και Μουσείο Μελισσοκομίας-Νόβισαντ
5η Ημέρα: Βελιγράδι-Βουνό Άβαλα-Τοπόλα-Κράλιεβο 
6η Ημέρα: Κράλιεβο-Μοναστήρι Ζίτσας-Λουτρόπολη Βρίνιατσκα 
Μπάνια
7η Ημέρα: Κράλιεβο-Βελιγράδι-Πολυκατάστημα-Αθήνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Ζάγκρεμπ-Λίμνες Πλίτβιτσε-Σπήλαια Ποστόινα-Κάστρο Μπλέντ-
Λιουμπλιάνα-Βελιγράδι 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η Ημέρα: Αθήνα-Βελιγράδι-Ζάγκρεμπ
2η Ημέρα: Ζάγκρεμπ-Λίμνες Πλίτβιτσε
3η Ημέρα: Ζάγκρεμπ-Σπήλαια Ποστόινα-Λιουμπλιάνα
4η Ημέρα: Λιουμπλιάνα-Λίμνη και Κάστρο Μπλέντ-Μίνι βαρκάδα
5η Ημέρα: Λιουμπλιάνα-Βελιγράδι 
6η Ημέρα: Βελιγράδι-Δείπνο στη Σκαντάρλια
7η Ημέρα: Βελιγράδι-Πύργος Άβαλα-Αθήνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βελιγράδι-Αθήνα με AIR 
SERBIA • 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Queens Astoria 4* ή παρόμοιο στο Βελι-
γράδι • 2 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Turist  4*  ή παρόμοιο στο Κράλιεβο • Early 
check in με πρόγευμα κατά την άφιξη τη 1η μέρα • Πρωινό μπουφέ & ένα δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δείπνο με συνοδεία μουσικής στη περιοχή της Σκα-
ντάρλια (μέρος ημιδιατροφής) • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Μίνι κρουαζιέρα στο ποταμό Σάβα και Δούναβη • Είσοδος στο οινοποι-
είο και μουσείο μελισσοκομίας Ζιβάνοβιτς & δοκιμή 8 κρασιών, 3 ειδών μέλι και 
ρακί • Εισιτήριο για το τρενάκι στο φρούριο Καλεμεκτάν • Εισιτήριο τρένου στη Άντα 
Τσικάνλια • Εισιτήρια εσόδων στο Πύργο του Άβαλα, στη Τοπόλα, εκκλησία Αγίου 
Γεωργίου, κονάκι Καραγιώργη, εξοχικό του Βασιλιά Πέτρου, Μουσείο Βασιλικό Οι-
νοποιείο • Εισιτήριο τρένου στη Λουτρόπολη Βρίνιατσκα Μπάνια • Ελληνόφωνος 
τοπικός ξεναγός • Έμπειρος τοπικός αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής • Κόστος αποσκευής έως 23 κιλά • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων 150€ • Είσοδοι μουσεί-
ων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ότι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή των 
ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώ-
ρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το παραλάβετε με το ενημε-
ρωτικό σας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βελιγράδι-Αθήνα με AIR SERBIA • Δυο (2) 
διαν/σεις στο ξενοδοχείο Panorama 4* ή παρόμοιο στο Ζάγκρεμπ • Δυο 
(2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Radisson Blu  4* ή παρόμοιο στη Λιουμπλιά-
να • Δυο (2) διαν/σεις στο ξενοδοχείο Queens Astoria 4* ή παρόμοιο στο 
Βελιγράδι • Πρωινό μπουφέ & ένα δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δεί-
πνο με συνοδεία μουσικής στη περιοχή Σκαντάρλια (μέρος ημιδιατροφής) • 
Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις ως αναλυτικό πρόγραμμα • Ξεναγήσεις 
με Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό • Αρχηγός-συνοδός τοπικός καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής • Κόστος εισόδου στο κάστρο Μπλέντ • Κόστος 
εισόδου & καραβάκι στις Λίμνες Πλίτβιτσε • Κόστος αποσκευής έως 23 
κιλά • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φόροι αεροδρομίων 150€ • Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθο-
φορικά • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων/δείπνων • Ότι δεν ανα-
φέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων 
και λειτουργίας χώρων και μουσείων. Το τελικό ημερήσιο πρόγραμμα θα το 
παραλάβετε με το ενημερωτικό σας.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

4 ημέρες Diplomat 4* 525€ 645€ 425€
Κάθε Παρασκευή 987 4* 545€ 685€ 445€
έως 20/10 Marriott Prague 5* 695€ 965€ 575€
5 ημέρες Diplomat 4* 565€ 725€ 465€
Κάθε Παρασκευή  έως 20/10. 987 4* 595€ 775€ 495€
Επιπλέον κάθε Τετάρτη από 12/7-23/8 Marriott Prague 5* 775€ 1135€ 655€

Πράγα
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  4ήμερου: κάθε Παρασκευή έως 20/10 5ήμερου: κάθε Παρασκευή έως 20/10 & επιπλέον κάθε Τετάρτη από 12/7-23/8

4&5
ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πρωινό
• Ξενάγηση της Παλιάς πόλης με γεύμα
• Ξενάγηση της Καστρούπολης
• Κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα
• Μεταφορές βάσει προγράμματος
• Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός
• Ταξιδιωτική ασφάλεια 
• Ενημερωτικά έντυπα
• Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίου (150€) , Είσοδοι στα μουσεία, Ποτά στη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η ημέρα: Αθήνα - Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στη ‘‘χρυσή πόλη’’ και 
συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο λεωφορείο και η ξενάγησή 
μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές 
συνοικίες στην Πράγα. Θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου, θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα 
από τα μεσαιωνικά δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς πό-
λης, με το Δημαρχείο και το φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των 
αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την 
ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο για να απολαύσουμε την παραδοσι-
ακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δια-
σκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και μπύρα παραγωγής 
τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.

2η ημέρα: Καστρούπολη - κρουαζιέρα στο Μολδάβα
Πρωινό, ξενάγηση Καστρούπολης και Κάστρου – μεταξύ άλλων θα δούμε το μο-
ναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρ-
χιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βίτου, 
το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε από την 
όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 2ωρη κρουαζιέρα με 
γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Το βράδυ συνιστούμε παράσταση Όπερας ή Μαύρου 
θεάτρου.

3η ημέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με προορισμό τη γνωστή λου-
τρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών. Τον 
14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο τον 4ο  και 
έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων, των 
τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό 
Τέπλα καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της 
Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση στην πόλη θα έχουμε 
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

4η ημέρα: Πράγα – Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

25/6, 16/7, 23/7,  Πράγα:  Marriott Courtyard 4*
30/7, 6/8, 20/8,  Βιέννη:  Ananas 4*  795€ 985€ 615€
27/8, 17/9, 8/10 Βουδαπέστη:  Novotel Centrum 4* 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

24/7, 31/7, 7/8,  Βουδαπέστη: Hungaria City Center 4*  645€ 825€ 615€
14/8, 21/8 Πράγα:  Artemis 4* 
 Βιέννη:  Simms 4* 

Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη 
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ:  25/6, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 20/8, 27/8, 17/9, 8/10

Βουδαπέστη
Πράγα-Βιέννη

8
ημ.

1η ημέρα: Αθήνα – Πράγα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα.  Άφιξη και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό 
μέρος’’ (Μάλα στράνα). Θα επισκεφθούμε την μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσου-
με από τη Γοτθική γέφυρα του Καρόλου ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το  Δημαρχείο και το 
φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία του 
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση, γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και μεταφπρά στο 
ξενοδοχείο. 
2η ημέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά την ξενάγηση μας στην πόλη θα έχουμε γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή σ την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.  
3η ημέρα: Πράγα - ξενάγηση κάστρου
Πρωινό και η ξενάγηση μας συνεχίζεται με το μοναστήρι του Στράχοβ και το Λορέττο. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στην καστρούπολη, που απλώνεται πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα και καταλή-
γουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη ‘‘βασιλική’’ του Αγ. Γεωργίου. Μετά την 
ξενάγησή μας θα έχουμε δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα σε μπουφέ. Μετά το 
γεύμα, ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. 
4η ημέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ – Βιέννη
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βιέννη. Θα κάνουμε δίωρη στάση στο Τσέσκυ Κρούμλοβ. Αποτελεί 
πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις 
εκκλησίες και τα στενά δρομάκια. Στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Νωρίς 
το απόγευμα αναχωρούμε για τη Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Μεταξύ των άλλων θα δούμε το διάσημο δρόμο Mariahilfer Strasse, 
την Όπερα, το δημαρχείο, το παλάτι Hofburg τα ανάκτορα Schonbrunn κ.α. Γεύμα σε τοπικό εστια-
τόριο. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα Βιεννέζικα Δάση. Πρώτος σταθμός μας το 
μοναστήρι του Χάιλιγκενκρόιτς, στη συνέχεια το Μάγιερλινγκ και το Μπάντεν. Επιστροφή και διανυ-
κτέρευση.
6η ημέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα -  Παραδουνάβια χωριά -  Bουδαπέστη
Πρωινό και αναχωρούμε για την Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία για μια πανοραμική ξενάγηση. Αναχώρηση για τη Βουδαπέστη μέσω των παραδουνάβιων 
χωριών, εκέι θα συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα. Στη συνέχεια 
θα ανηφορίσουμε στο Βίσενγκρατ με το μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη θέα. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο. Άφιξη στη Βουδαπέστη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα: Βουδαπέστη 
Πρωινό και ξενάγηση στην Πέστη. Θα σταματήσουμε στην πλατεία των Ηρώων και στη συνέχεια θα 
περάσουμε από το εκπληκτικό κτίριο της Όπερας και κατόπιν μέσω της οδού Αντράσσυ, θα καταλή-
ξουμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται, διασχίζοντας την 
ομορφότερη από τις 8 γέφυρες της πόλης, αυτή των αλυσίδων, για να βρεθούμε στην παραμυθένια 
πλευρά της Βούδας και να δούμε τον Πύργο των ψαράδων. Το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα 
στο Δούναβη ή τη συμμετοχή σας σε παραδοσιακή ταβέρνα της Βουδαπέστης.
8η ημέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα 
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean • 3 διανυκτερεύσεις στην Πράγα  • 2 διανυκτερεύσεις 
στη Βιέννη • 2 διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη  • Πρωινό • 1 γεύμα στην Πράγα σε τοπικό 
εστιατόριο • Ξενάγηση της παλιάς πόλης της Πράγας  • Ξενάγηση του Κάστρου της Πράγας  • 
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα • Εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ με γεύμα 
κατά τη διαδρομή προς τη Βιέννη • Κρουαζιέρα στο Μολδάβα με γεύμα • Πανοραμική ξενά-
γηση της Μπρατισλάβας με γεύμα • Ξενάγηση της Βιέννης • Εκδρομή στα Βιενέζικα δάση • 
Ξενάγηση της Βουδαπέστης  • Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με γεύμα • Μεταφορές με 
πολυτελές πούλμαν • Ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός – συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα • 
Ταξιδιωτική ασφάλεια • ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Φόροι αεροδρομίου (150€)  • Είσοδοι στα μουσεία • Ποτά στη διάρκεια των γευμάτων
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη & Βιέννη - Αθήνα με 
Aegean • μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • διαμονή σε ξε-
νοδοχεία 4* (3 νύχτες Πράγα, 2 Βουδαπέστη & 1 νύχτα Βιέννη) • 6 πρωινά • 5 γεύματα  • 
τοπικός ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής • ενημερωτικά έντυπα, 
χάρτες • ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • φόροι αεροδρομίων (150€) • δημοτικοί φόροι στα ξενο-
δοχεία • ποτά γευμάτων • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • ο,τιδήποτε δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Δείτε ακόμη

7
ημ.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

13/7, 27/7, 12/8, Prag Hotel 4*ή παρόμοιο 335€ 455€ 295€
24/8, 7/9 

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

12/7, 26/7, 2/8,  Θεσσαλονίκη: Davitel Tobacco 4* 
11/8, 23/8, 6/9,  Βελιγράδι: Prag 4*  375€ 495€ 335€
19/9, 3/10, 27/10 Σκόπια: Duvet 4*

Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι 
Σαντ - Sremski Karlovci
1η ημέρα: Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι
Πρωινή πορεία για τη Σερβία και την όμορφη πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι. Τακτοποίηση και γνωριμία με την 
πόλη πεζή.
3η ημέρα: Βελιγράδι
Ξενάγηση στο πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών 
Δούναβη και Σάβα. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται στην παλιά πόλη. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυ-
ρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο ναός του Αγίου Σάββα, ο τρομερός πύργος Νέμποσα, όπου μαρτύρησε 
ο Ρήγας Φεραίος είναι μερικά από τα αξιοθέατα.
4η ημέρα: Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα 
Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο 
(UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το μεσημέρι πλούσιο 
γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
5η ημέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια, ώστε να ολοκληρώσουμε την όμορφη αυτήν εκδρομή μας με μία ακόμα πόλη 
της πρώην ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Μετά την περιήγησή μας στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η ημέρα: Σκόπια – Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Βελιγράδι
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/7, 27/7, 12/8, 24/8, 7/9

Βελιγράδι
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/7, 26/7, 2/8, 11/8, 
23/8, 6/9, 19/9, 3/10, 27/10

EARLY 
BOOKING

4 ημ. 6 ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με Air Serbia 
• Διαμονή στο κεντρικό Prag Hotel 4* ή παρόμοιο
• Ημιδιατροφή
•  Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο 

κουκλίστικο Sremski Karlovci στην όχθη του Δούναβη (ως μέρος της 
διατροφής)

•  Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ΦΠΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (140€), Είσοδοι σε μουσεία
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• 1 νύχτα στη Θεσσαλονίκη, 3 στο Βελιγράδι & 1 στα Σκόπια σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα Σκόπια
• Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο 
• Sremski Karlovci, στην όχθη του Δούναβη ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι
• Έμπειρος αρχηγός 
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι
•  Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως 75 

ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου €1,30 κατ’ άτομο τη νύχτα πληρωτέο επί τόπου, Είσοδοι 
σε μουσεία, Check point €15, Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski 
Karlovci
1η ημέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Βελιγράδι (ξενάγηση)
Γνωριμία με το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να 
δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα - μία 
από τις πιο «φωτογραφικές» πόλεις στον κόσμο. Ο πεζόδρομος Κνεζ 
Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο εντυπω-
σιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά από τα αξιοθέατα.
3η ημέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - 
Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, 
την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του 
Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και 
ιστορικό μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. 
Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το μεσημέρι πλούσιο 
γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι.
4η ημέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο (ή παρόμοια) 2κλινο 1κλινο Παιδί

13/7, 27/7, 10/8, Σόφια: Novotel Sofia 4*
31/8, 14/9 Βουκουρέστι: NH Bucharest 4*
 Ιάσιο: International 4*
 Γκούρα: Best Western 545€ 675€ 465€
 Bucovina Club de Munte 4*
 Κλουζ Ναπόκα: Grand Hotel 4*
 Μπρασόβ: Ramada Brasov 4* 
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση για περιορισμένο 
αριθμό θέσεων. Μετά +30€ για κάθε ενήλικα ΚΑΙ 30€ για κάθε παιδί.

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/7, 29/7, 12/8, Μπρασόβ: Ramada 4*
2/9, 16/9 Βουκουρέστι: NH Bucharest 4*
 Ιάσιο: International 4* 595€ 725€ 495€
 Γκούρα: BW Bucovina Club 4*
 Κλουζ Ναπόκα: Grand Hotel Napoka 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα.

Γύρος Ρουμανίας
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/7, 27/7, 10/8, 31/8 & 14/9
EARLY BOOKING

Γύρος Ρουμανίας -
Τρανσυλβανία
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/7, 29/7, 12/8, 2/9, 16/9

10 ημ. 7 ημ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτε-
λές πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα • 2 νύχτες στη Σόφια & 7 νύχτες 
στη Ρουμανία (2 στο Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα, 1 Κλουζ Ναπόκα, 2 
Μπρασόβ) *Ημιδιατροφή • Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι *Έμπειρος 
αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 
ετών*
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε μουσεία, πύργους • 
Checkpoint 25€ • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται 
ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean • 6 νύχτες στη Ρουμανία (1 στο Βου-
κουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) 
• Ημιδιατροφή • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν 
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι • Έμπειρος 
συνοδός/αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών • ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων (140€), Είσοδοι σε 
μουσεία, πύργους, Checkpoint 25€ ανά άτομο, Ό,τι δεν αναφέρεται στα πε-
ριλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σόφια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής Μολδαβίας 
- Γκούρα Χομορουλούι - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα - 
Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ Πέλες 
- Πύργος Μπραν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα – Σόφια 
2η ημέρα: Σόφια - Βουκουρέστι 
3η ημέρα: Βουκουρέστι (ξενάγηση) 
4η ημέρα: Βουκουρέστι - Ιάσιο 
5η ημέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής Μολδαβίας - Γκούρα Χομο-
ρουλούι 
6η ημέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα 
7η ημέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιγκισοάρα - 
Μπρασόβ (274 χλμ.)
8η ημέρα: Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος Μπραν (Πύργος Δράκουλα) – 
Μπρασόβ
9η ημέρα: Μπρασόβ - Σόφια 
10η ημέρα: Σόφια - Αθήνα 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βουκουρέστι - Ιάσιο - Γκούρα Χομορολούι - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - 
Κλουζ Ναπόκα - Turda Salina - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος 
Δράκουλα

1η ημέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
2η ημέρα: Βουκουρέστι - Ιάσιο
3η ημέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής Μολδαβίας - Γκούρα Χομο-
ρουλούι
4η ημέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα
5η ημέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιγκισοάρα - 
Μπρασόβ (274 χλμ.)
6η ημέρα: Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - 
Μπρασόβ
7η ημέρα: Μπρασόβ - 
Βουκουρέστι – Αθήνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

EARLY 
BOOKING
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Σκανδιναβικές Πρωτεύουσες Νορβηγικά Φιόρδ
ΑΝΑΧΩΡΗΣH:  19,27/6 & 21/7 & 1,15,22/8  

11
ημ.

1η ημέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Κοπεγχάγη με 
την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και αρχίζει η γνωριμία μας με την πόλη. Θα δούμε μεταξύ άλλων το 
εντυπωσιακό Δημαρχείο, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, την Όπερα, το άγαλμα του βασιλιά Φρειδερίκου 
Ε’, το σπίτι που έζησε ένα μέρος της ζωής του ο μεγάλος παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν και θα 
επισκεφτούμε το μουσείο του κεχριμπαριού. Το βράδυ προαιρετικά (έξοδα ατομικά) να επισκεφτείτε 
το διάσημο θεματικό πάρκο Τίβολι.
2η ημέρα: Κοπεγχάγη (Παλάτια / κάστρα) Πρόγευμα με ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε 
στο Stroget ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πεζοδρόμησης στην Ευρώπη ή να επισκεφτείτε κάποιο 
μουσείο. Ακόμη ένα από τα σημαντικότερα και περίεργα αξιοθέατα της πόλης αποτελεί η αυτόνο-
μη κοινότητα της Christiania. Επίσης σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) να γνωρίσουμε το Κάστρο 
Κρόνμποργκ σε Αναγεννησιακό ρυθμό του 15ου αιώνα,που παραμένει άθικτο μέχρι σήμερα και έγινε 
γνωστό καθώς ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί την πλοκή του Άμλετ. Μετά την περιήγησή μας στην μικρή 
παλαιά πόλη θα ακολουθήσουμε την διαδρομή για το Παλάτι Frederiksborg που θεωρείται το μεγα-
λύτερο σε ολόκληρη την Σκανδιναβία. Επιστροφή στην Κοπεγχάγη.
3η ημέρα: Κοπεγχάγη - Όσλο (εν πλω) Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι επιβιβα-
ζόμαστε στο κρουαζιερόπλοιο της ηγετικής ναυτιλιακής εταιρείας DFDS Seaways με προορισμό το 
Όσλο. Με ένα πλούσιο μπουφέ δείπνο και τις ανέσεις του κρουαζιερόπλοιου θα πλεύσουμε προς τη 
πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο. Διαν/ση εν πλω. 
4η ημέρα: Όσλο Πρόγευμα στο πλοίο, αποβίβαση στην πρωτεύουσας της Νορβηγίας το Όσλο. 
Στην πρωινή περιήγηση θα δούμε το Κοινοβούλιο, το παλάτι με το νεοκλασικό τους ύφος, το μο-
ντέρνο δημαρχείο, το γοτθικό καθεδρικό ναό την πανέμορφη Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ με τα 
περίφημα γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο και το πολύ σημαντικό στο 
είδος του μουσείο με πλοία των Βίκινγκςι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανση. 
5η ημέρα: Όσλο - Μπέργκεν Πρόγευμα, σήμερα για να φτάσουμε στο Μπέργκεν θα ακολουθή-
σουμε μια από τις πιο γραφικές διαδρομές παγκοσμίως.Αναχωρούμε για τον σιδηροδρομικό σταθμό 
του Geilo και θα καταλήξουμε στο μοναχικό βουνό Μύρνταλ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στον 
οδοντωτό σιδηρόδρομο του Flam που θα μας οδηγήσει σε ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα 
φιόρδ της Νορβηγίας του Σόγνιεφιορδ για την υπέροχη δίωρη κρουαζιέρα μας. Άφιξη στο Γκουτβάν-
γκεν και με το πούλμαν αναχωρούμε για τον τελικό μας προορισμό το Μπέργκεν. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο διαν/ση.
6η ημέρα: Μπέργκεν - περιήγηση πόλης Πρωινό και περιήγηση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Νορβηγίας. Περιήγηση στη παλιά πόλη Bryggen όπου εντύπωση μας κάνουν τα έντονα χρώμα-
τα στα κτήρια με την περίεργη κλίση, ακολούθως θα θαυμάσουμε δείγματα των πρώτων οικισμών 
Βίκινγκς στην περιοχή. Επίσκεψη στη πολύβουη ψαραγορά του Μπέργκεν. Με το παραδοσιακό τελε-
φερίκ (έξοδα ατομικά) θα ανεβούμε στην περιοχή Παράδεισος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η ημέρα: Μπέργκεν - Στοκχόλμη ( αεροπορικώς ) Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Στοκχόλμη. Άφιξη στη πρωτεύουσα της Σουηδίας που είναι χτισμένη πάνω σε δεκάδες 
νησάκια και που εντυπωσιάζει για την μοναδική αρχιτεκτονική ττης.Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. To απόγευμα επίσκεψη στο Σκάνσεν, το τεράστιο υπαίθριο μουσείο με το ζωολογικό 
κήπο. 
8η ημέρα: Στοκχόλμη - ξενάγηση πόλεως Πρόγευμα και θα επισκεφτούμε το νούμερο ένα 
μουσείο της Στοκχόλμης, το μουσείο Βάσα. Εν συνεχεία, θα θαυμάσουμε τη παλιά πόλη με το Βασι-
λικό παλάτι, το Κοινοβούλιο και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό. Ακολουθεί το Δημαρχείο, που έχει 
καθιερωθεί σαν εθνικό σύμβολο της χώρας και το Μουσείο Νόμπελ, αφιερωμένο στο ομώνυμο 
βραβείο και τον εμπνευστή του Άλφρεντ Νόμπελ.
9η ημέρα: Στοκχόλμη - Ελσίνκι (εν πλω) Πρόγευμα και αργά το μεσημέρι επιβίβαση στο πο-
λυτελές πλοίο της Tallink- Silja (www.tallinksilja.com) με προορισμό το Ελσίνκι. Διαν/ση στο κρου-

αζιερόπλοιο. 
10η ημέρα: Ελσίνκι - Ταλίν (προαιρετική εκδρομή) Πρωινό, αποβίβαση από το κρουαζιερό-
πλοιο και ξεκινάμε την γνωριμία της πόλης του Ελσίνκι. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της Γερουσί-
ας, τον ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι,το προεδρικό παλάτι αποτέλεσμα επιρροής της τσαρικής Ρωσίας 
και την εθνική βιβλιοθήκη. Θα θαυμάσουμε τον εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Σιδηροδρομικό σταθ-
μό, τη Βουλή, το Εθνικό μουσείο και το πάρκο Σιμπέλιους. Τέλος, θα περιδιαβούμε τις παραδοσιακές 
υπαίθριες αγορές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Για όσους επιθυμούν και εφόσον η ώρα το επιτρέπει 
προαιρετική εκδρομή (εξοδα ατομικά) στο Ταλίν τη πρωτεύουσα της Εσθονίας όπου θα περιηγηθού-
με. Επιστροφή στο Ελσίνκι, διαν/ση.
11η  ημέρα: Ελσίνκι - Αθήνα Πρωινό και ήμερα ελεύθερη μέχρι την μεταφορά σας στο αερο-
δρόμιο και πτήση για Αθηνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Οι αναχωρήσεις 19/6 , 21/7 , 11/8 πραγματοποιούνται αντί-
στροφα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σει-
ρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

Τιμές κατ΄άτομο:
Αναχωρήσεις  2κλινο 1κλινο Παιδί

19,27/6 & 21/7 & 1,15,22/8   1550€ 2200€  1355€
Η παιδική τιμή ισχύει όταν το παιδί μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες. Επιβαρύνσεις καμπινών κατ άτομο  
4κλινη εξωτερική € 40| 3κλινη εξωτερική € 50 | 2κλινη εξωτερική € 80

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ & ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES 
• Αεροπορικά εισιτήρια ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ με FINNAIR  
• Οχτώ διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα και πολυτελή ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα  
•  Δύο διανυκτερεύσεις στα κρουαζιερόπλοια της TALLINKSILJA & DFDS Seaways σε ΔΙ-

ΚΛΙΝΕΣ εσωτερικές καμπίνες
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία και στα πλοία
•  Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Κοπεγχάγη - Όσλο στο πλοίο της DFDS   
• Ένα δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Στοκχόλμη - Ελσίνκι στο πλοίο της SILJA LINES 
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
• Εισιτήριο τρένου FLAM RAILWAY για τη διαδρομή ΦΛΑΜ – ΜΥΡΝΤΑΛ - GEILO
•  Δίωρη κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας του Σόγκιενφιορδ (Γκουντβά-

γκεν-Φλαμ)
• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατά άτομο στα πλοία DFDS & TALLINKSILJA
• Αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (250€) , 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
έξοδα πλοιαρίων τελεφερίκ, ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό & οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβανόμενα.
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Τιμές κατ΄άτομο: 25/5, 1/6, 8/6 15/6, 22/6, 13/7, 20/7, 27/7,
Αναχωρήσεις   29/6*, 6/7* 3/8, 10/8, 17/8,
   24/8, 31/8
2κλινο, Early Booking 1 810€ 860€ 760€
Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι,
Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων, ΦΠΑ 430€ 430€ 430€
Τελική τιμή σε 2κλινο Early Booking 1 1240€ 1290€ 1190€
Επιβάρυνση 1κλινου +320€ +350€ +250€
παιδί 2-12 -290€ -290€ -290€
Τελική τιμή  σε 2κλινο, Early Booking 2  1290€ 1340€ 1240€
Τελική τιμή σε 2κλινο μετά τη λήξη των Early Booking 1360€ 1410€ 1310€
*Επιβάρυνση για 29/6 & 6/7   +100€  
Ξενοδοχεία Μόσχα:  Radisson Slavyanskaya 4*  ή Novotel Moscow Centre 4* 
 Αγία Πετρούπολη:  Vedensky ή Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson 4* 
Early Booking 1: Iσχύει για κρατήσεις με προκαταβολή έως 2 μήνες πριν την αναχώρηση.
Early Booking 2: Iσχύει για κρατήσεις με προκαταβολή από 2 έως 1 μήνα πριν την αναχώρηση.
Η κράτηση κατοχυρώνεται μόνον με προκαταβολή το 30% του συνολικού κόστους του πακέτου κατ’ άτομο. Σε περίπτωση 
ακύρωσης συμμετοχής από τον πελάτη μετά από κράτηση με τιμές early booking, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Μόσχα - Άγια Πετρούπολη
ΑΝΑΧΩΡΗΣH:  κάθε Πέμπτη από 25/5 έως 31/8

8
ημ.

1η ημέρα: Αθήνα - Μόσχα Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μόσχα με απευθείας πτήση. 
Αμέσως μετά την άφιξη θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα του Ρωσικού Κράτους. Μεταξύ 
άλλων, θα δούμε τις κεντρικές λεωφόρους με τα ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών, τους επιβλητικούς πύρ-
γους της εποχής του Στάλιν (λεγόμενες Επτά Αδελφές) τις όμορφες κεντρικές πλατείες και πάρα πολλά άλλα. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
2η ημέρα: Μόσχα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζουμε με την ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της «Μόσχας με τους Χρυσούς Τρούλους» για να δούμε, μεταξύ άλλων, τα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
και του Ιστορικού Μουσείου, το Μανέζ και τη Δούμα, το δημαρχείο της Μόσχας και το άγαλμα του πρίγκι-
πα Γιούρι Ντολγκορούκι (ιδρυτή της πόλης) και τις κεντρικές πλατείες: Πούσκινσκαγια, την Λουμπγιάνσκαγια 
και την Σλαβιάνσκαγια. Θα δούμε επίσης την οδό Βαρβάρκα με τις γραφικές εκκλησίες, τους «Λόφους των 
Σπουργιτιών» και την πανοραμική θέα της Μόσχας (όπου θα κάνουμε και στάση), το Ολυμπιακό στάδιο Λουζ-
νική, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι και πολλά άλλα. Θα επισκεφτούμε την Κόκκινη Πλατεία (εδώ βρίσκονται ο 
ναός της Αγίας Σκέπης της Παναγίας, η εκκλησία της Παναγίας Καζάνσκαγια, το πασίγνωστο πολυκατάστημα 
Γκουμ, το Μαυσωλείο του Λένιν και το κεντρικό κτίριο του Ιστορικού Μουσείου), επίσκεψη στον Ιερό Ναό του 
Σωτήρος Χριστού κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το βράδυ θα έχουμε 
τη δυνατότητα να απολαύσουμε το φωταγωγημένο ιστορικό κέντρο της πόλης συνοδευόμενοι πάντα από 
ελληνόφωνο εκπρόσωπο. 
3η ημέρα: Μόσχα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με τη Μόσχα, θα περάσουμε 
από τον Κήπο του Αλέξανδρου για να εισέλθουμε στο χώρο του Κρεμλίνου. Στη διάρκεια της ξενάγησης θα 
δούμε το «Τσάρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καμπάνα», το πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε., τα κτίρια 
των υπηρεσιών του Προέδρου της Ρωσίας, το Προεδρικό μέγαρο, το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, την Πλατεία 
των Ναών του Κρεμλίνου με τις γραφικές εκκλησίες και τους ναούς-μουσεία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Ευαγγελισμού, της Κατάθεσης της Τιμίας Εσθήτος της Παναγίας (με επίσκεψη 
σε κάποιον από αυτούς) και θα επισκεφτούμε το «Παλάτι Του Πατριάρχη»*. Ακολουθεί η ξενάγηση σε ένα από 
τα πλουσιότερα μουσεία της χώρας, το μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» του Κρεμλίνου - Μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
4η ημέρα: Μόσχα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφήνοντας τις υπέργειες ομορφιές της πόλης, θα χρησιμοποιή-
σουμε το περίφημο και ίσως το ομορφότερο μετρό του κόσμου για να φτάσουμε κοντά στο πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., 
όπου θα έχουμε δώρο την ξενάγηση στο περίφημο «Μουσείο Αστροναυτικής-Κοσμοναυτικής». Μετά τη ξενά-
γηση στο μουσείο, θα επισκεφτούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες ιστορικούς σταθμούς του διάσημου 
Μοσχοβίτικου μετρό – αληθινά έργα τέχνης. Κάποιοι σταθμοί με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα 
μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους μοιάζουν με υπόγεια μουσεία και εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες. Ο 
συνολικός αριθμός των σταθμών πλέον ξεπερνά τους 200, ενώ πάνω από 9 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα 
χρησιμοποιούν το μετρό. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με το μετρό θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
5η ημέρα: Μόσχα - Αγία Πετρούπολη Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετά το check out αποχαιρετούμε τη 
Μόσχα και φτάνουμε σε έναν από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε ένα από τα αεροδρόμια της πόλης 
για την μετάβαση στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το ημερήσιο εξπρές τρένο θα απο-
λαύσουμε μια πανέμορφη διαδρομή με «γνήσια» απέραντα τοπία της Βορειοδυτικής ρωσικής επαρχίας με τα 
παραδοσιακά χωριά της όπως το Βόλοτσεκ, το Τορζόκ και το Μπολογκόε. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και δείπνο. Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νέβσκι, την Πλατεία Καλών 
Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών. Θα απολαύσουμε τα φωταγωγημένα ιστορικά κτίρια 
της πόλης, τα παλάτια, τους ναούς και τα μνημεία που έχουν διατηρηθεί από την εποχής των Τσάρων, πάντα 
συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του πρακτορείου.
6η ημέρα: Αγία Πετρούπολη Πρωινό στο ξενοδοχείο. Τη γνωριμία μας με την πόλη του Αγίου Πέτρου θα τη 
συνεχίσουμε με ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατά της. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Ναυαρχείο, το νησί 
Βασίλιεβσκι, την πανέμορφη θέα του συμπλέγματος των κτιρίων του μουσείου Ερμιτάζ με το Χειμερινό Ανάκτο-

ρο, το Μαρμάρινο παλάτι, τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, όπως επίσης την 
πλατεία της Νίκης, τους ναούς της Παναγίας Καζάνσκαγια, του Αγίου Ισαακίου και της Αναστάσεως, τα θέατρα 
Μαριίνσκι (πρώην Κίροφ), Αλεξανδρίνσκι και Μιχάηλοβσκι, το Πεδίο Άρεως, τον Καλοκαιρινό Κήπο και πάρα 
πολλά άλλα. Θα ξεναγηθούμε στο Ερμιτάζ - τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές. 
Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο Φρούριο των Πέτρου και Παύλου, επίσκεψη στο Ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο 
Αίμα» - της Αναστάσεως του Χριστού, δώρο την επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο της Πολιτικής Ιστορίας της 
Ρωσίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
7η ημέρα: Αγία Πετρούπολη  Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφιερώνοντας την ημέρα μας σε επισκέψεις στα 
περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και τους χώρους των θερινών κατοικιών της τσαρικής οικογένειας θα ανα-
χωρήσουμε για το Πετροντβορέτς ή αλλιώς Πέτερχοφ - ένα στολίδι της ρωσικής αρχιτεκτονικής, μια πόλη από 
παλάτια, πάρκα και σιντριβάνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
8η ημέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Αθήνα μέσω Μόσχας.
*Το «Παλάτι του Πατριάρχη» του Κρεμλίνου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για το κοινό, λόγω διεξαγωγής 
προσωρινών εκθέσεων στους χώρους του.

EARLY  BOOKING

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξεν. 4*, ημιδιατροφή (πρωινά 
& δείπνα), εισιτήρια ημερήσιου εξπρές τρένου ή αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για 
μετάβαση Μόσχα-Αγ.Πετρούπολη, μεταφορές & ξεναγήσεις βάση προγράμματος, Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων - Για κατόχους 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου (ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη για άτομα έως 75 ετών), Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύ-
πτει άτομα έως 75 ετών). φόροι τοπικοί, τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων 
και ξεναγήσεων (430€), ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προ-
τεινόμενο ή προαιρετικό
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Καλές Διακοπές!


