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Αξία ταξιδίου
200€-600€
601€-2000€
2001€

Προκαταβολή/ΜΕΤΡΗΤΑ
30%
30%
30%

Υπόλοιπο σε δόσεις
2
3
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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Περιεχόμενα Ελλάδα - Εορταστικά Πακέτα Διακοπών
Εύβοια - Πελοπόνησσος
Akti Taygetos
Airotel Achaia Beach
Alkyon Resort
Amalia Hotel Nauplia
Elite City Resort
Kalamaki Beach
King Saron
Lucy Hotel
Messinian Bay
Negroponte Resort
Sikyon Coast Hotel & Resort

Καλαμάτα
Αχαΐα
Βραχάτι Κορινθίας
Ναύπλιο
Καλαμάτα
Καλαμάκι Κορινθίας
Ίσθμια Κορινθίας
Χαλκίδα
Καλαμάτα
Ερέτρια
Ξυλόκαστρο

23
19
21
18
22
20
19
20
22
29
23

Βέροια
Καστοριά
Παλαιό Άγιο Αθανάσιο
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Ιωάννινα
Θεσσαλονίκη
Πρέβεζα
Θεσσαλονίκη
Λεπτοκαρυά Πιερία

16
15
28
10
10
15
26
16
27
26

Καλαμπάκα
Δελφοί
Αράχωβα
Καρπενήσι
Πήλιο
Καλαμπάκα
Λάρισα
Καμένα Βούρλα
Καλαμπάκα
Λάρισα
Καρπενήσι
Μουζάκι
Αράχωβα
Καρδίτσα
Βόλος

18
29
14
9
8
5
9
11
14
7
8
6
28
6
27

Μακεδονία – Θράκη - Ήπειρος
Aiges Melathron Hotel
Afkos Grammos Lux.
Domotel Neve Resort
Du Lac Congress Center
Epirus Palace
Grand Serai
Holiday Inn
Margarona Royal Hotel
Mediterranean Palace
Poseidon Palace

Στερεά Ελλάδα - Θεσσαλία
Amalia Kalambaka
Amalia Delphi
Anemolia
Avaris Hotel
Chania Palace
Divani Meteora
Divani Palace Larissa
Galini Wellness Spa
Grand Meteora
Grecotel Larissa Imperial
Lecadin Hotel
Mouzaki Palace
Parnassia Club
Thessalikon Grand Hotel
Valis Resort

Οδικές Εκδρομές Ελλάδας		12-13-24-25-29
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Στις αναγραφόμενες τιμές του εντύπου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, που θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53
του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής θα επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
€ 0,50 σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων, € 1,50 σε μονάδες τριών αστέρων, € 3,00 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων και € 4,00 σε μονάδες πέντε
αστέρων. Ο φόρος θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα
αναπροσαρμοστούν αναλόγως.
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Περιεχόμενα Eξωτερικού
Χριστουγεννιάτικες Αγορές

Οδικές Εξωτερικού

Παρίσι 4ημ.
Λονδίνο 4,5 ημ.
Νυρεμβέργη 5ημ.
Μόναχο 5ημ.

32
32
33
33

Εξωτικά Ταξίδια

51

Αεροπορικές Εκδρομές
Λαπωνία
Κοπεγχάγη 4ημ
Λονδίνο 4,5,6ημ.
Βουδαπέστη 4,5ημ.
Πράγα 5ημ.
Βιέννη, Πράγα 6ημ.
Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη 8ημ.
Πράγα, Βερολίνο 6ημ.
Βιέννη 4,5,6ημ.
Ζυρίχη 5,6ημ.
Πανόραμα Ελβετίας 6ημ.
Αυστριακό Τυρόλο - Βαυαρικές Άλπεις - Δολομίτες 6ημ
Γιορτές στο Μόναχο 5ημ.
Γιορτές στη Νυρεμβέργη
Μέλανας Δρυμός-Αλσατία 5ημ.
Άμστερνταμ 5ημ.
Άμστερνταμ-Μπρυζ-Βρυξέλλες 6ημ.
Γιορτές στη Ρώμη 4ημ.
Ρώμη 5ημ.
Ιταλικό Πανόραμα 7ημ.
Λίμνες Β.Ιταλίας, Κόμο, Λουγκάνο 5ημ.
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31
43
36-37
44
45
45
45
45
47
36
42
42
46
46
36, 47
36
42
41
46
41
41

Ιταλ. Τυρόλο-Δολομίτες 8ημ
Αναγεννησιακή Τοσκάνη 10ημ.
Ιταλικό Πανόραμα 9ημ.
Bella Italia 8ημ.
Βυζαντινή Οχρίδα 4,5ημ.
Βουλγαρία 5ημ.
Κωνσταντινούπολη 7ημ.

41
41
41
40
44
44
49

Αεροπορικές Εκδρομές
Παρίσι 4,5ημ.
Disneyland-Παρίσι 5,6ημ.
Θεοφάνεια Disneyland 4ημ.
Ισπανία Πορτογαλία
Μόσχα Αγ. Πετρούπολη
Νέα Υόρκη
Κύπρος 5ημ.
Κωνσταντινούπολη 4,5ημ.
Μαρόκο 7ημ.
Κάιρο - Αλεξάνδρεια 4,5ημ.
Τυνησία 6ημ.
Άγιοι Τόποι 6ημ.
Καππαδοκία 5ημ.
Πολωνία 5ημ.
Βαρσοβία-Κρακοβία 5,6ημ.
Πολωνία 4ημ.
Ρουμανία - Τρανσυλβανία 5ημ.
Βελιγράδι 5ημ.

34-35
34
34
38-39
48
50
44
49
49
49
49
49
49
47
42
42
46
47
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Divani Meteora Hotel 4*
Μετέωρα, Καλαμπάκα

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο Divani Meteora περιβάλλεται
από ένα τοπίο απέραντης φυσικής ομορφιάς, τους ιερούς βράχους
των Μετεώρων και αποτελεί τον ιδανικό τόπο απόδρασης για τους
λάτρεις της υπαίθρου. Το ξενοδοχείο προσφέρει εκθαμβωτική θέα σε
ένα από τα φυσικά θαύματα του κόσμου που ο επισκέπτης μπορεί να
θαυμάσει ακόμη και από το παράθυρο του δωματίου του.
Παροχές Δωματίων: Όλα διαθέτουν κρεβάτι Queen size ή 2 μονά
κρεβάτια, μεγάλο επαγγελματικό γραφείο, πρόσβαση Wi-Fi (με χρέωση), λουτρό με μπανιέρα, προϊόντα φροντίδας, εξοπλισμένο μίνι μπαρ
(με χρέωση), επιπλωμένο μπαλκόνι.
Παροχές Ξενοδοχείου: ρεσεψιόν, εστιατόριο, ασύρματο/ενσύρματο Internet, ο μπουφές του πρωινού είναι ανοικτός από τις 7:00
π.μ. στο εστιατόριο Μ. Το ξενοδοχείο διαθέτει παρκινγκ δωρεάν. Στο
σπα του ξενοδοχείου, με εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ και τζακούζι, μπορείτε να ζήσετε μια απολαυστική εμπειρία χαλάρωσης και
ευεξίας.

Τιμή κατ άτομο με Hμιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με δικό σας ΙΧ
2κλινο
1κλινο
3ο άτομο
1ο παιδί 9-12
1ο παιδί 13-16

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΧΜΑS GALA

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Πρωινό σε Αμερ
ικανικό μπουφέ
❅ Δείπνο μπουφέ ημ
έρας
❅ Δωρεάν πάρκινγ
κ
❅ Early check in Late check out
❅ Παραδοσιακό Ελ
ληνικό ποτό καλω
σορίσματος
❅ Χριστουγεννιάτικ
α γλυκίσματα στο δω
μάτιο με την άφιξη
❅ Δωρεάν Wi-Fi
❅ Ελεύθερη χρήση
γυμναστηρίου, χαμά
μ & σάουνας
❅ Δωρεάν ξενάγηση
σε 2 μοναστήρια τω
ν Μετεώρων από
έμπειρο ξεναγό
❅ Γιορτινό μπουφέ
την Παραμονή και
ανήμερα των Χριστ
γέννων/ Πρωτοχρο
ουνιάς με μουσική απ
ό DJ (στη θέση της
ημιδιατροφής)
❅ Παιδική απασχό
ληση (24,25,31/12
/17 & 01/01/18
❅ Απογευματινό ρό
)
φημα, παραμονή &
ανήμερα

22/12, 23/12
4 ημ. / 3 νύχτ

29/12, 30/12
4 ημ. / 3 νύχτ.

5/1
4 ημ. / 3 νύχτ.

255€
410€
120€
100€
110€

225€
350€
120€
100€
110€

175€
310€
105€
90€
100€

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για Deluxe δωμάτιο: 20€ το δωμάτιο τη βραδιά.
Οι παραπάνω τιμές για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 2/11. Μετά προσαύξηση περίπου 5%.
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Mouzaki Palace 4*
Μουζάκι

Το Mouzaki Palace Hotel & Spa 4* βρίσκεται στο Μουζάκι, την έδρα του ομώνυμου δήμου. Το
Μουζάκι χτισμένο σε 180 μέτρα υψόμετρο στις παρυφές του Ιτάμου και στις όχθες του Πάμισου
σας παρέχει πολλές επιλογές, με πληθώρα προτάσεων σε αξιοθέατα, μουσεία, μνημεία και περιηγήσεις σε κοντινά πανέμορφα χωριουδάκια. Περιτριγυρισμένο από ένα δάσος με βελανιδιές,
καστανιές και πεύκα προσφέρει μια πανοραμική θέα της πόλης και του Θεσσαλικού κάμπου, σε
ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. Απέχει μόλις 20 λεπτά από την πόλη της Καρδίτσας και
15 των Τρικάλων, κάνοντας το κέντρο στους πιο δημοφιλείς προορισμούς όπως την ωραιότερη λίμνη της Ελλάδας, τη Λίμνη Πλαστήρα (20 λεπτά), το πανέμορφο Περτούλι (20 λεπτά) και
τα μαγευτικά Μετέωρα (35 λεπτά). Σας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία παράλληλα με τη ζεστή φιλοξενία και τις παραδόσεις του τόπου να αποδράσετε με πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Παροχές Δωματίων: 40 δωμάτια και 2 σουίτες πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση, mini bar, θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ, τηλέφωνο και παροχή δωρεάν internet στα δωμάτια και wi-fi στους κοινόχρηστους χώρους. Διαθέτει 4 δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες
και όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι.
Παροχές Ξενοδοχείου: front desk 24 ωρών, ιδιωτικός χώρος στάθμευσης, υπηρεσία δωματίων, εστιατόριο, ασύρματη πρόσβαση στο Internet, μπαρ - καφετέρια, σαλόνι, pool bar,
συνεδριακός χώρος, εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα, αίθουσα Δεξιώσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, Nova στους κοινόχρηστους χώρους, ευκολίες για ΑΜΕΑ, εσωτερικός παιδότοπος,
Mini-Bus, υπηρεσία πλυντηρίου, δωμάτια για μη καπνίζοντες, room service, τζάκι στο χώρο του
εστιατορίου & της καφετέριας, κομμωτήριο, Spa.
Για τους μικρούς μας φίλους!
Παιδότοπος, ο οποίος τις περισσότερες μέρες θα λειτουργεί με παιδαγωγό που θα απασχολεί
δημιουργικά τα παιδιά και ταυτόχρονα θα τα ψυχαγωγεί. Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες.

2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Ημιδιατροφή (πρωινό & βραδινό σε μπουφέ)
❅ Π αραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική (στη θέση
της
ημιδιατροφής)
❅ Χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, σάουνας και γυμναστηρίου.
❅ Η χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για
αυτή
την περίοδο επιτρέπεται καθημερινά τις 3 πρώτες ώρες λειτουργίας του Spa.

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή
& Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.

23/12, 30/12, 4/1
4 ημέρες / 3 νύχτες

2κλινο Standard
260€
3κλινο με καναπέ
240€
Σουίτα
460€
Σουίτα (2+2)*
1050€
2χωρο οικογενειακό (4 άτομα)*
930€
1κλινο
380€
Παιδιά έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 1ο & 2ο παιδί 7-12 ετών: 105€ το καθένα και για τις 3 νύχτες.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα.
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Thessalikon Grand Hotel & Spa 5*
Καρδίτσα

Το ξενοδοχείο Thessalikon Grand 5* βρίσκεται στο Άλσος Χίλια Δέντρα, σε απόσταση μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της
πόλης. Είναι η αναπνοή της πόλης, με τεράστια αιωνόβια δέντρα
και ένα καταπληκτικό φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση καθώς απέναντι προβάλει το βουνό των Αγράφων με την Ωραία
Κοιμωμένη.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο a la carte, με κουζίνα
υψηλής γαστρονομίας. Spa, Γυμναστήριο και γήπεδο τέννις,
Παιδική χαρά (με επίβλεψη παιδαγωγών), Θέατρο, Κατάστημα με
είδη σουβενίρ, Εσωτερική και εξωτερική πισίνα, Pool bar, Αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Παροχές Δωματίων: Το Thessalikon Grand διαθέτει 53
δωμάτια και 7 δωμάτια ΑΜΕΑ. 2 queen size beds, αυτόνομος
κλιματισμός και θέρμανση, σύστημα Pay TV, όλα τα δωμάτια με
σαλόνι, Στεγνωτήρες μαλλιών, δορυφορική TVTFT,2 ξεχωριστοί
καθρέφτες μπάνιου, mini Bar, δυνατότητα παρασκευής καφέ ή
τσαγιού στο δωμάτιο, Safe deposit box, μπουρνούζι - παντόφλες, σετ Amenities Apivita, Internet ασύρματο και ενσύρματο,
υπηρεσίες καθαριστηρίου, υπηρεσίες Room Service, επιλογή
μαξιλαριού,δωμάτια καπνιζόντων και μη, ανιχνευτές καπνού και
πυροσβεστήρες, αριστη ηχομόνωση, υπηρεσίες αχθοφόρου
Spa: Ζήστε την εμπειρία ενός πραγματικού spa. Χαλαρώστε και
ανανεωθείτε με μια σειρά μοναδικών θεραπειών που μόνο στο
Thessalikon Spa μπορείτε να απολαύσετε! Ο χώρος του spa
(400τμ) περιλαμβάνει 2 Sauna rooms, 2 Massage Rooms,
Relax room, εσωτερική πισίνα με υδρομασάζ, κομμωτήριο και
ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εορταστικό πρόγραμμα
❅ Ρεβεγιόν με μουσική

Τιμή κατ΄άτομο
με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
2ο παιδί έως 12
1κλινο
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

23/12, 30/12
23/12, 30/12
5/1
4/1
4 ημ. / 3 νύχτες 5 ημέρες / 4 νύχτες 3 ημ. 2 νυχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
185€
140€
105€
265€

235€
175€
130€
335€

97€
80€
55€
155€

135€
105€
78€
225€

Grecotel Larissa Imperial 5*
Λάρισα

Το 5 αστέρων Larissa Imperial βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της
Λάρισας. Ένα ξενοδοχείο κόσμημα σε έναν από τους καλύτερους τόπους για να χαρείτε την ομορφιά και τη γενναιοδωρία της Ελληνικής
φύσης.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 87 Superior
guestrooms, 54 Bungalows κι 9 Σουίτες, υπέροχα σχεδιασμένα
σε κλασσικό ύφος και διακοσμημένα με αριστοκρατικά έπιπλα που
αποδίδουν πολυτέλεια και στυλ. Όλα είναι πλήρως εξοπλισμένα με
μεγεθυντικό καθρέπτη, στεγνωτήρα μαλλιών, πολυτελή καλλυντικά,
μπουρνούζια, πετσέτες, παντόφλες, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο,
ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, τηλεφωνητή, δωρεάν WiFi, δορυφορική Τηλεόραση, Hi-Fi CD Players, αυτόνομο κλιματισμό
θέρμανση, ανιχνευτές καπνού.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο «Imperial», The Lounge Bar,
Pool Bar, εξωτερική πισίνα και τζακούζι, εσωτερική πισίνα και Τζακούζι, συνεδριακοί χώροι, δωρεάν σύνδεση WiFi, ιδιωτικό πάρκινγκ, ανέσεις για άτομα με κινητικές δυσκολίες. Spa: «Imperial Health Spa»,
μια όαση χαλάρωσης, όπου σώμα και πνεύμα αναζωογονούνται μέσα
σε απόλυτη ηρεμία. Πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο στην διάθεσή σας. Αφεθείτε στα χέρια των
ειδικών και νιώστε την ευεξία που προσφέρει το φυτικό βασίλειο με
ένα πρόγραμμα αρωματοθεραπείας με αιθέρια έλαια. To Spa θα είναι
ανοιχτό καθημερινά 13:00- 21:00 εκτός Κυριακής

Τιμή κατ άτομο με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με δικό σας ΙΧ
2κλινο Bungalow
2κλινο Superior
3ο άτομο
1ο παιδί 7-12
2κλινα Bungalow διπλανά*
2κλινα Superior Connecting*

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εορταστικό πρόγραμμα
ουγέννων &
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23/12, 30/12
4 ημ. / 3 νύχτ.

22/12, 29/12
5 ημ. / 4 νύχτ.

5/1
3 ημ. / 2 νύχτ.

179€
194€
75€
40€
620€
675€

227€
245€
100€
50€
790€
855€

100€
110€
40€
20€
360€
396€

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών
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Chania Palace 4*
Πήλιο

Το ξενοδοχείο Chania Palace 4* βρίσκεται σε απόσταση
22χλμ από την πόλη του Βόλου και 3χλμ από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου “Αγριόλευκες” και λειτουργεί όλες τις
εποχές του χρόνου. Είναι χτισμένο σε μια πανέμορφη βουνοπλαγιά σε υψόμετρο 1200 μέτρων στον οικισμό Χάνια.
Παροχές Δωματίων: Έχει 25 δωμάτια από τα οποία τα 3
είναι junior σουίτες-νυφικά και δίχωρες σουίτες. Όλα ευρύχωρα με μεγάλο μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών και καλλυντικά
μπάνιου. Επίσης διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση, mini bar,
μουσική, τηλέφωνο και προσεγμένη διακόσμηση. Όλες οι
σουίτες διαθέτουν τζάκι, όπως και ορισμένα δωμάτια.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παροχές Ξενοδοχείου: αίθουσα πρωινού με πλούσιο
μπουφέ, κοκτέιλ -σνακ μπαρ, σαλόνι με τζάκι, εστιατόριο ,
play room εξοπλισμένο με παιχνίδια και κατασκευές για παιδιά, μπουτίκ δώρων και ειδών λαϊκής τέχνης, δωρεάν ασύρματο WiFi στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια,
πάρκινγκ, ποδήλατα βουνού για τους πελάτες

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Ρ εβεγιόν παραμονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με ζωντανή
μουσική και παραδοσιακά εδέσματα.
❅ Το μενού είναι σερβιριζόμενο και δεν περιλαμβάνει τα ποτά.

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή
& Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.

23/12, 30/12, 4/1
4 ημέρες / 3 νύχτες

2κλινο
162€
2κλινο με τζάκι
182€
3ο άτομο
109€
4κλινο
138€
2χωρη σουίτα με τζάκι* (2+2)
622€
Παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
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Lecadin Hotel 2*
Καρπενήσι

Το ξενοδοχείο Lecadin σας περιμένει όλο το χρόνο για μια άψογη διαμονή και φιλοξενία. Βρίσκεται στην τοποθεσία Μικρά Λιβάδια, σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου από το κέντρο της
πρωτεύουσας της Ευρυτανίας και σε υψόμετρο 1100 μέτρων.
Είναι κτισμένο σε τέτοιο σημείο, που η θέα προς την πόλη του
Καρπενησίου και την κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού είναι
πραγματικά ανυπέρβλητη. Από το μπαλκόνι του κάθε δωματίου το μάτι σας «χάνεται» προς τα χωριά της Ποταμιάς (Μικρό
& Μεγάλο Χωριό), τον Προυσσό, στα βουνά της Καλιακούδας
και της Χελιδόνας, στο Ελατόδασος του Κόνισκου, στο ξωκλήσι
του Αγίου Δημητρίου, στο Καρπενήσι, στο Βελούχι με την «Ψηλή
Κορυφή»

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παροχές Δωματίων: αποτελείται από 104 δωμάτια, χτισμένα πανοραμικά, τα οποία διαθέτουν: ιδιωτικό λουτρό ή ντους,
τηλεόραση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, extra κρεβάτια διατίθενται κατόπιν αιτήσεως, κεντρική θέρμανση, υπηρεσία αφύπνισης, σεσουάρ και σίδερο κατόπιν αιτήσεως, σαμπουάν και
αφρόλουτρο στο λουτρό, μπαλκόνι με θέα σε όλα τα δωμάτια

ΧΜΑS GALA

Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο,
καφετέρια, γυμναστήριο, sauna, υδρομασάζ και parking,cafébar με την παραδοσιακή γωνιά με το τζάκι για απολαυστικό καφέ,
σπιτικά γλυκά, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, τμήμα υποδοχής, room service, παιδική χαρά, ασύρματη σύνδεση Internet
χωρίς χρέωση στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

Εορταστικό πρόγραμμα
❅ Όλα τα γεύματα είναι σε μπουφέ, πολύ πλούσια σε επιλογές.
❅ Τα γεύματα στις 24/12 & 31/12 θα είναι εορταστικά.
❅ Ζωντανή μουσική στο χώρο του Café-Bar:
24/12, 25/12, 31/12 & 1/1.
❅ Στα γεύματα δεν περιλαμβάνονται τα αναψυκτικά/ποτά.

Τιμή κατ΄άτομο
με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
4κλινο*
1κλινο

23/12, 30/12, 4/1
4 ημ. / 3 νύχτες

23/12, 24/12, 30/12, 31/12
3 ημέρες / 2 νύχτες

118€
30€
282€
178€

59€
25€
148€
98€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα

Avaris Hotel 5*

Divani Palace Larissa 5*

Kαρπενήσι

Λάρισα

Το ξενοδοχείο Avaris 5* έχει πάρει το όνομά του από τον Άβαρη, έναν από τους
μεγαλύτερους μάντεις και θαυματουργούς. Χτισμένο σε ειδυλλιακό τοπίο, λίγα
μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης του Καρπενησίου και σε 1200 μ. υψόμετρο, είναι κατά γενική ομολογία αυτό που έλειπε από την Ευρυτανία. Το ξενοδοχείο ΑVARIS αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αξέχαστες διακοπές
σε ορεινό περιβάλλον που συνδυάζει πολυτέλεια, λειτουργικότητα και αμέτρητες
δυνατότητες διασκέδασης.
Παροχές Δωματίων: ευρύχωρα, λειτουργικά διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο,
λουτρό, κλιματισμό, σεσουάρ, καλόγουστη διακόσμηση.
Παροχές Ξενοδοχείου: εστιατόριο, μπαρ, play room, WIFI internet, 24ωρη
Υπηρεσία Υποδοχής Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Πληροφοριών, Room
Services, Mini Bar, Internet Access, Υπηρεσία Πλυντηρίου, Παροχή Παιδικού
Κρεβατιού, Δωμάτια και Εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές Ανάγκες, Κατάστημα
Πρόγραμμα Massage και θεραπειών, Κομμωτήριο, Προγράμματα Αισθητικής,
Parking, Ελικοδρόμιο.

2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

Το ξενοδοχείο Divani Palace Larissa, με ιδανική τοποθεσία στην
καρδιά του εμπορικού κέντρου, σε απόσταση μόλις μερικών λεπτών από την κεντρική πλατεία της πόλης και ακριβώς απέναντι
από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, άνοιξε ξανά τις πόρτες του στα
τέλη του 2005 και από τότε έχει καθιερωθεί ως το νέο πολυτελές
σημείο συνάντησης στην πόλη.

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παροχές Δωματίων: Ευρύχωρο λουτρό, με μπανιέρα και
προϊόντα φροντίδας. μεγάλο διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια,
επαγγελματικό γραφείο, πανέμορφη θέα της πόλης, αυτόνομος
κλιματισμός, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi), ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο δωματίου, τηλεόραση LCD, μίνι
μπαρ.

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Πρωινό & Δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ εκτός των ημερών
24/12 & 31/12
❅ Ζωντανή μουσική στον χώρο του piano bar στις 23, 25, 26, 28 & 30/12
και 01, 03, 05 & 06/01
❅ Εορταστικό gala με μουσική dj στις 24/12 & 31/12
❅ Παιδική ψυχαγωγία κάθε απόγευμα στο χώρο του play room 18:00 23:00 (22/12 έως και 07/01)
❅ Παιδικό πάρτι με κλόουν και ανιματέρ στις 25/12 & 01/01
❅ Ελεύθερη πρόσβαση στο internet
❅ Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου
❅ Έ κπτωση 20% στον χώρο του fitness spa (χαμάμ, υδρομασάζ & σάουνα
)

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή 23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
6/1
& Ρεβεγιόν με μεταφορά
4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημ. / 4 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ. 2 ημ. / 1 νυχτ.
με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο Standard
245€
315€
110€
55€
Loft triple
265€
345€
130€
65€
2κλινο Deluxe
285€
375€
150€
75€
Loft Suite
335€
445€
190€
95€
Suite
395€
525€
240€
120€
3o & 4o άτομο
65€
85€
δωρεάν
δωρεάν
1κλινο Standard
365€
475€
170€
85€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι τιμές που ισχύουν για τα Θεοφάνεια, ισχύουν και
για τις μέρες ενδιάμεσα των γιορτών.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παροχές Ξενοδοχείου: Δωρεάν ασύρματο Internet. Η ρεσεψιόν είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Προσφέρεται πλουσιοπάροχο πρωινό σε μπουφέ. Ακόμη διαθέτει
24ωρη υπηρεσία In-Room Dining, spa, Μπαρ, εστιατόριο «Πηνειός» με εκλεκτές σπεσιαλιτέ της ελληνικής κουζίνας. Υπηρεσίες
Spa. Το κέντρο ευεξίας περιλαμβάνει χαμάμ, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με καταρράκτες, υπερσύγχρονα μηχανήματα και αναπαυτικά ανάκλιντρα!

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα
❅ Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση
❅Ε
 ορταστικά Gala με μουσική από DJ την παραμονή των
Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς!

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
2/κλινο 3ο άτομο
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. 			
Χριστούγεννα-ΠρωτοχρονιάΘεοφάνεια
3ημ. / 2 νύχτες
155 €
75 €
4ημ. / 3 νύχτες
225 €
110 €

2ο παιδί
έως 12 ετών

1/κλινο

Κατόπιν ζήτησης
Κατόπιν ζήτησης

225 €
320 €

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Τα παιδιά παίρνουν την παιδική τιμή όταν συνοδεύονται από 2 ενήλικες.
Tα εορταστικά gala με μουσική από DJ την παραμονή των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς αποτελούν μέρος της ημιδιατροφής
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Du Lac Congress Center 5*
Ιωάννινα

Χτισμένο πάνω στη λίμνη Παμβώτιδα, στη θρυλική πόλη των Ιωαννίνων. Στολίδι της πόλης,
με απαράμιλλη αρχοντιά και άνεση, σε απόσταση περιπάτου από τον Μόλο και την παλιά
πόλη. Έχει επεκταθεί κατά πολύ και έχει υποστεί ολική ανακαίνιση, που ολοκληρώθηκε
τον Αύγουστο του 2008.
Παροχές Δωματίων: Τα 170 δωμάτια και σουίτες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν
υψηλά standards άνεσης. Καλαίσθητα διακοσμημένα με λεπτό γούστο και απαλούς χρωματισμούς δημιουργούν ζεστή και αρμονική ατμόσφαιρα που ξεκουράζει το φιλοξενούμενο, σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα στην Λίμνη Παμβώτιδα.Ο άψογος εξοπλισμός
καλύπτει τις ανάγκες κάθε επισκέπτη και οι πολύ προσεγμένες υπηρεσίες ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της προσιτής πολυτέλειας που χαρακτηρίζει το Hotel du Lac Congress
Center & Spa και αποτελούν εγγύηση για μια αξέχαστη διαμονή. Τα δωμάτια είναι πλήρως
εξοπλισμένα με δωρεάν Internet, ηλεκτρονικά χρηματοκιβώτια, κλιματισμό, μίνι μπαρ, δορυφορική TV, μαρμάρινα μπάνια κ.ά.
Παροχές Ξενοδοχείου: Η πολυτέλεια και το στιλ του ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με τη
στρατηγική του θέση, κάνουν το Hotel Du Lac Congress Center & Spa, έναν ανεπανάληπτο προορισμό. Στον ελεύθερο χρόνο σας θα έχετε πληθώρα επιλογών για τη διασκέδασή
σας. Μπορείτε να περάσετε την ώρα σας με ένα ρόφημα ή ένα ποτό στο καφέ-μπαρ «Κορμοράνος» ή, αν το επιτρέπει ο καιρός, στο σνακ μπαρ της πισίνας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε
δωρεάν με ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο σε όποιον από τους κοινόχρηστους χώρους
βρίσκεστε είτε με ενσύρματη σύνδεση από το δωμάτιό σας.Αναλόγως με την εποχή, μπορείτε να κολυμπήσετε στην εξωτερική ή την εσωτερική πισίνα, ή να παρακολουθήσετε κάποια εκπομπή ή ταινία στην αίθουσα τηλεόρασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε ένα
χαλαρωτικό «ταξίδι» στον κόσμο της απόλυτης ευεξίας με φροντίδες ομορφιάς και αναζωογόνησης στο Spa du Lac, που βασίζονται στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση. Επιλέξτε
ανάμεσα σε θαλασσοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κ.ά. Τα γεύματά σας στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου θα επιμεληθεί ο σεφ, που φημίζεται για τις δημιουργίες του, τις οποίες μπορείτε να συνοδεύσετε με εκλεκτά κρασιά.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

❅ Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική
❅ Γιορτινό καλωσόρισμα κατά την άφιξη.
❅ Προβολές παιδικών ταινιών.
❅ Εορταστικά πακέτα προσφοράς στις υπηρεσίες Spa.

23/12, 30/12
23/12, 29/12
5/1
4/1
4 ημ. / 3 νύχτες 5 ημέρες / 4 νύχτες 3 ημ. 2 νυχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
275€
180€
120€
485€

365€
240€
160€
635€

149€
127€
94€
238€

1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων! Για έξτρα κρεβάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12.
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Ιωάννινα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Εορταστικό πρόγραμμα
Τιμή κατ΄άτομο
με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
1ο παιδί 6-12
1κλινο

Epirus Palace 5*

219€
185€
135€
355€

ΧΜΑS GALA

SMART All
Inclusive

Το ξενοδοχείο Epirus Palace 5* βρίσκεται στο 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, μόλις 5 λεπτά
από το κέντρο της πόλης, και αποστολή του είναι να προσφέρει στους επισκέπτες του ό,τι
καλύτερο υποδεικνύει η σύγχρονη έννοια της φιλοξενίας.
Παροχές Δωματίων: πλήρως εξοπλισμένα με κεντρική θέρμανση και κλιματισμό, μίνι
μπαρ, δορυφορική TV, σεσουάρ, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τηλέφωνο, δωρεάν
Internet, χρηματοκιβώτιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: πιάνο ρέστοραντ, εστιατόριο, μπαρ, εξωτερική πισίνα κ.ά

Smart All Incluseve

 elcome Buffet με παραδοσιακά γλυκά, ζεστή σοκολάτα, Gluhwein
❅W
❅ Manager’s Cocktail ❅ Κάλαντα από τη φιλαρμονική ❅ Καθημερινά
πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό ❅ Σε όλα τα γεύματα χυμοί,
αναψυκτικά, μπύρα, ντόπιο κρασί ❅ Ρεβεγιόν μπουφέ Χριστούγεννα &
Πρωτοχρονιά ❅ Παιδική απασχόληση ❅ Χριστουγεννιάτικες γωνιές: Για
τους ενήλικες καφές, τσάι, παραδοσιακά γλυκά (σαραγλί Γιαννιώτικο,
κουραμπιέδες, μελομακάρονα, ραβανί), οινοπνευματώδη ποτά (sangria,
τσίπουρο, λευκός και ερυθρός οίνος). ❅ Για τους μικρούς φίλους στον
παιδότοπο Mini Buffet με χυμούς, αναψυκτικά, pop corn, τρουφάκια.
❅ Χριστουγεννιάτικο χωριό: Καστανάδες, λουκουμάδες, σαλέπι παιχνίδι στο τεχνητό χιόνι παρέα με τον χιονάνθρωπο και παιχνίδια. ❅
Επίσκεψη στην γωνιά του Άγιου Βασίλη με τα ξωτικά (δωράκι από τον
άγιο Βασίλη). ❅ 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν 24/12 και 31/12 με ορχήστρα
για ατελείωτο γλέντι και χορό, 25/12 και 1/1 με Dj.

Τιμή κατ΄άτομο
23/12, 30/12
22/12, 29/12
Θεοφάνεια
με Smart All Inclusive
4 ημ. / 3 νύχτες
5 ημέρες / 4 νύχτες
& ενδιάμεσα
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. έως 18/11 από 19/11 έως 18/11 από 19/11 2 νύχτες 3 νύχτες
2κλινο Standard Eco
245€
269€
290€
319€
2κλινο Deluxe Signature
265€
290€
310€
340€
106€ 152€
3ο άτομο
139€
153€
165€
181€
60€ 88€
2ο παιδί έως 12*
130€
143€
155€
170€
60€ 88€
1κλινο Standard Eco
345€
380€
415€
455€
1κλινο Deluxe Signature
375€
412€
445€
490€
156€ 225€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Μεταφορά της οικογένειας σε family eco δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά. Τα deluxe δωμάτια
δέχονται μέχρι 3 άτομα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων που θα πραγματοποιηθούν με
προκαταβολή μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση & 30/12 άφιξη - 3/1
αναχώρηση. Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

Galini Wellness Spa & Resort 5*
Καμένα Βούρλα, Φθιώτιδα

Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα (μόνο 150 χλμ βόρεια) και σε μία πανέμορφη τοποθεσία 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. Τα Καμένα Βούρλα είναι δομημένα ημικυκλικά και
αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Κνημίς με θέα το Μαλιακό κόλπο
και έτσι όλη η περιοχή βρέχεται από τη Θάλασσα.
Παροχές Δωματίων: Για τη διαμονή σας το Galini Wellness Spa & Resort
προσφέρει 224 δωμάτια, ανάμεσά τους 3 σουίτες και μία Προεδρική, θέα θάλασσα ή βουνό. Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση με χαλιά, αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών,
μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν
εστιατόριο με πλούσιο Μεσογειακό μπουφέ, μπαρ, αίθουσα TV, δωρεάν WiFi, παρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές και παιδική χαρά. Το Galini
Wellness Spa, σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, που όλα διέπονται από την Ανατολική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών της περιοχής.
2 θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες (1 με θαλασσινό νερό και 1 με ιαματικό
νερό), Jacuzzi, σάουνα, rasul, χαμάμ, γυμναστήριο, κομμωτήριο.

Τιμή κατ άτομο με Πλήρη Διατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με δικό σας ΙΧ
2κλινο Standard θέα βουνό
2κλινο Standard θέα θάλασσα
2κλινο Sup. θέα θάλασσα
3ο άτομο
2ο παιδί 2-12 ετών
1κλινο Standard θέα βουνό
Family / Μεζονέτα*

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΩΡΟ
1 ΝΥΧΤΑ

Για τους μικρούς μας φίλους:
Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά από 3 ετών και άνω.
Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd

Εορταστικό πρόγραμμα

άτιο κατά την άφιξη
 ροσφορά καλωσορίσματος στο δωμ
❅Π
(Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά).
ν ή Πρωτοχρονιάς
❅ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν Χριστουγέννω
.
(χωρίς ποτά), με τη συνοδεία μουσικής
τικής πισίνας.
❅ Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαμα
άτιο με ραντεβού
δωμ
/
ώρα
❅ Χρήση γυμναστηρίου για 1
άνω των 50€
ς
αξία
SPA
πείες
❅ 10% έκπτωση σε θερα
άτια
δωμ
στα
net
 ωρεάν χρήση inter
❅Δ

24/12, 31/12
3 ημ. / 2 νύχτ

23/12, 30/12
4 ημ. / 3 νύχτ.

27/12, 5/1
3 ημ. / 2 νύχτ.

26/12, 4/1
4 ημ. / 3 νύχτ

153€
167€
185€
80€
60€
254€
410€

215€
236€
263€
120€
90€
349€
590€

108€
118€
148€
80€
60€
178€
335€

163€
178€
223€
120€
90€
265€
495€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. Προσφορά!!! Για κρατήσεις οι οποίες θα γίνουν έως και τις 30/11 και
για τα διαστήματα αντίστοιχα: 23-27/12 out και 30/12 - 3/1 out στις 3 διανυκτερεύσεις, δώρο η 4η, μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας λόγω περιορισμένου αριθμού
δωματίων.
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Oδικές εκδρομές Ελλάδας
Βυτίνα – Δημητσάνα –
Στεμνίτσα - Μονεμβασιά

3,4

ημέρες

3 ημέρες 05/01
4 ημέρες 23/12, 30/12 & 04/01
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Δύο ή τρεις διαν/σεις στο κεντρικό Maniatis
3* με ημιδιατροφή (περιλαμβάνεται το ρεβεγιόν με εορταστικό φαγητό και
μουσική) ❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ❅ Αρχηγός
εκδρομής ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης *Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια

4 ημέρες
3 ημέρες 4 ημέρες
Δίκλινο
195€
149€
195€
3ο άτομο ενήλικας
195€
149€
195€
3ο άτομο παιδί 3 - 10
140€
109€
140€
Μονόκλινο
255€
189€
255€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%.

Θεσσαλική Γη Μύλος Ξωτικών γραφικό Μέτσοβο

3,4

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια

Divani Meteora 4*
4 ημέρες 4 ημέρες
3 ημέρες 4 ημέρες
Δίκλινο
315€
285€
175€
285€
3ο άτομο ενήλικας
185€
185€
145€
185€
3ο άτομο παιδί έως 8
85€
85€
70€
85€
3ο άτομο παιδί 9 - 12
175€
175€
130€
175€
Μονόκλινο
449€
389€
255€
389€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

12

4,5

ημέρες

5 ημέρες: 22/12 4 ημέρες: 23/12
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις ή τέσσερεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας (Esperia Hotel 3* ή στο Lucy Hotel 5*) με ημιδιατροφή
καθημερινά ❅ Εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική Dj & απεριόριστη κατανάλωση επώνυμου κρασιού, μπύρας, εμφιαλωμένου νερού & αναψυκτικών
για τους διαμένοντες στο Esperia Hotel ❅ Εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή
μουσική & απεριόριστη κατανάλωση κρασιού & αναψυκτικών για τους διαμένοντες στο Lucy Hotel ❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ❅ Αρχηγός εκδρομής ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ❅ Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Esperia Hotel 3*

Lucy Hotel 5*

4 ημέρες 5 ημέρες
4 ημέρες 5 ημέρες
Δίκλινο
209€
259€
239€
299€
3ο άτομο ενήλικας
179€
219€
205€
249€
3ο άτομο παιδί έως 6
85€
105€
165€
199€
3ο άτομο παιδί 7 - 12
135€
165€
165€
199€
Μονόκλινο
265€
335€
315€
399€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

ημέρες

4 ημέρες: 23/12, 30/12 & 04/01
3 ημέρες: 05/01
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο Divani Palace
Meteora 4* sup.με ημιδιατροφή ❅ Εορταστικά Gala στις 24/12, 25/12,
31/12 & 01/01 με μουσική Dj ❅ Εορταστικά γλυκίσματα και ποτό καλωσορίσματος ❅ Δωρεάν απογευματινό ρόφημα στις 24/12, 25/12, 31/12
& 01/01 ❅ Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, του χαμάμ και της σάουνας
❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν❅ Αρχηγός εκδρομής
❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ❅ Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Καβάλα…η Μέκκα
του καπνού & εκδρομή
στην Ονειρούπολη

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ Φιλοδωρήματα ❅Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους ❅ Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής ❅ Ο ημερήσιος
φόρος διαμονής ανά δωμάτιο (σε ισχύ από 01/01/18) ❅ Ότι
δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα

Καστοριά – Νυμφαίο –
Λουτρά Πόζαρ

4,5

ημέρες

5 ημέρες: 22/12 & 29/12
4 ημέρες: 23/12, 30/12 & 04/01
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις ή τέσσερεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο
Pantelidis 3* superior στην Πτολεμαΐδα ❅ Πρωινό και δείπνο καθημερινά
σε πλούσιο μπουφέ (περιλαμβάνονται τα εορταστικά ρεβεγιόν με ζωντανή
μουσική) ❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ❅ Αρχηγός
εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια

4 ημέρες
5 ημέρες 4 ημέρες
Δίκλινο
199€
235€
175€
3ο άτομο ενήλικας
149€
175€
135€
3ο άτομο παιδί έως 10
95€
105€
75€
Τετράκλινο (2+2)
695€
845€
635€
Μονόκλινο
259€
305€
229€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Μεσσηνιακά Κάστρα

3,4

4 ημέρες 23/12, 30/12 & 04/01
3 ημέρες 05/01

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Δύο ή τρεις διαν/σεις
στο Messinian Bay 3* superior ή στο Pharae Palace 4*
❅ Ημιδιατροφή καθημερινά (περιλαμβάνονται τα εορταστικά ρεβεγιόν με
πλούσιο φαγητό και μουσική) ❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές
πούλμαν ❅ Αρχηγός εκδρομής ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια

Messinian Bay 3* Pharae Palace 4* Messinian Bay 3*
4 ημέρες
4 ημέρες
3 ημέρες 4 ημέρες
Δίκλινο
215€
235€
159€ 215€
3ο άτομο ενήλικας
175€
185€
139€ 179€
3ο άτομο παιδί έως 4
85€
85€
75€ 85€
3ο άτομο παιδί 5 - 12
155€
85€
119€ 145€
4ο άτομο παιδί έως 4
85€
85€
75€ 85€
4ο άτομο παιδί 5 - 12
155€
155€
119€ 145€
Μονόκλινο
265€
295€
195€ 265€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12 Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Χριστούγεννα στον
μυθικό Όλυμπο

Pharae Palace 4*
3 ημέρες 4 ημέρες
159€ 209€
135€ 175€
75€ 85€
75€ 85€
75€ 85€
115€ 145€
205€ 279€

3,4,5

5 ημέρες: 22/12 & 29/12
4 ημέρες: 23/12,30/12 & 04/01 3 ημέρες: 05/01

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Δύο, τρεις ή τέσσερεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο Poseidon Palace 4* sup.με ημιδιατροφή και μουσικές βραδιές καθημερινά (περιλαμβάνεται το ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική) ❅ Μεταφορές
– περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ❅ Επίσημη ξενάγηση στην Θεσσαλονίκη ❅ Αρχηγός εκδρομής, ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα

Πρωτοχρονιά

4 ημέρες 5 ημέρες
4 ημέρες 5 ημέρες
Δίκλινο
219€ 275€
229€ 289€
3ο άτομο ενήλικας
159€ 195€
179€ 215€
3ο άτομο παιδί έως 12
80€ 95€
80€
95€
4ο άτομο παιδί έως 6
80€ 95€
80€
95€
4ο άτομο παιδί 7 - 12
145€ 185€
149€ 185€
Μονόκλινο
289€ 369€
305€ 385€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12 Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Παραδοσιακά Τζουμέρκα
Ιωάννινα

Θεοφάνεια
3 ημέρες
145€
125€
65€
65€
100€
189€

4 ημέρες
199€
165€
80€
80€
135€
265€

3,4

ημέρες

4 ημέρες 23/12, 30/12 & 04/01
3 ημέρες 05/01
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο Arta Palace
4* με ημιδιατροφή ❅ Εορταστικό Ρεβεγιόν με μουσική ❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ❅ Αρχηγός εκδρομής ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ❅ Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

4 ημέρες
Δίκλινο
199€
3ο άτομο ενήλικας
139€
3ο άτομο παιδί έως 3
80€
3ο άτομο παιδί 4 - 12
125€
Μονόκλινο
239€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12 Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Θεοφάνεια
3 ημέρες 4 ημέρες
149€
199€
109€
139€
70€
80€
100€
125€
179€
239€

Αλεξανδρούπολη – Αδριανούπολη
Ραιδεστός

4,5

Στο Σταυροδρόμι των λαών & των πολιτισμών
5 ημέρες: 22/12 4 ημέρες: 23/12

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις ή τέσσερεις διαν/σεις
στα κεντρικά και πολυτελή ξενοδοχεία της αλυσίδας
Grecotel, Grand Hotel Egnatia 4* superior ή Astir Alexandroupolis 5* ❅
Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (περιλαμβάνεται το εορταστικό ρεβεγιόν με πλούσιο φαγητό και μουσική Dj) ❅ Ειδικές προσφορές
παραδοσιακών εδεσμάτων στα δωμάτια ❅ Ελεύθερη χρήση internet στα
δωμάτια ❅ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν ❅ Αρχηγός εκδρομής ❅
Ασφάλεια αστικής ευθύνης ❅ Φ.Π.Α

Τιμή κατ’ άτομο

Grecotel
Grand Hotel
Egnatia 4* Sup.

Δίκλινο Superior με θέα θάλασσα
3ο άτομο ενήλικας
3ο άτομο παιδί έως 12
4ο άτομο παιδί έως 12
Μονόκλινο

4 ημέρες 5 ημέρες
255 €
320 €
180 €
220 €
105 €
125 €
105 €
125 €
335 €
430 €

Πανόραμα Ηπείρου
Πάργα – Σύβοτα – Ιωάννινα

Grecotel
Astir
Alexandroupolis 5*
4 ημέρες
280 €
200 €
105 €
105 €
405 €

5 ημέρες
355 €
245 €
125 €
125 €
515 €

4

ημέρες

4 ημέρες: 23/12 & 30/12
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο Margarona
Royal 3* στην Πρέβεζα με ημιδιατροφή ❅ Εορταστικό ρεβεγιόν στις 24/12
& 31/12 με πλούσιο φαγητό και μουσική ❅ Μεταφορές – περιηγήσεις με
πολυτελές πούλμαν ❅ Αρχηγός εκδρομής ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
❅ Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
4 ημέρες
229€
180€
95€
147€
315€

Δίκλινο
3ο άτομο ενήλικας
3ο άτομο παιδί έως 6
3ο άτομο παιδί 7 - 12
Μονόκλινο

Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη
5 ημέρες: 22/12 & 29/12
4 ημέρες: 23/12,30/12 & 04/01

4,5

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Τρεις ή τέσσερεις διαν/σεις
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας (Mediterranean Palace 5* ή Holiday Inn 5*)
με ημιδιατροφή (περιλαμβάνονται τα εορταστικά ρεβεγιόν)*Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν *Επίσημη ξενάγηση στην Βεργίνα και στην Θεσσαλονίκη *Αρχηγός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο

Χριστούγεννα

Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια

Holiday Inn Mediterranean Palace Holiday Inn Holiday Inn Mediterranean Palace
4 ημ. 5 ημ.
4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 5 ημ.
4 ημ.
4 ημ.
Δίκλινο
249€ 309€
285€ 345€ 299€ 369€
225€
265€
3ο άτομο ενήλικας
189€ 239€
175€ 220€ 229 279€
155€
175€
3ο άτομο παιδί έως 6
85€ 105€
90€* 105€* 85€ 105€
85€
90€*
3ο άτομο παιδί 7 - 12
169€ 215€ 130€** 175€** 195€ 245€
145€
120€**
Μονόκλινο
329€ 419€
420€ 510€ 399€ 499€
305€
405€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 04/12 (μόνο στο Holiday Inn). Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%
*Οι τιμές αφορούν παιδί έως 3 ετών. **Οι τιμές αφορούν παιδί από 4-12 ετών
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Grand Meteora 4* Sup
Καστράκι, Καλαμπάκα

Οι γιορτές γίνονται περισσότερο κατανυκτικές και λαμπερές σε
έναν τόπο όπου η επαφή με το θείο εμπνέει δέος, όπως είναι
τα Μετέωρα. Μια «ανάσα» από τους επιβλητικούς βράχους,
το Grand Meteora Hotel θα σας προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου, ζεστή ατμόσφαιρα και επιπλέον εύκολη μετακίνηση προς τα μοναστήρια. Θα το βρείτε στο Καστράκι, μόλις
2χλμ. από την Καλαμπάκα, 350χλμ. περίπου από την Αθήνα,
240χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια,
σχεδιασμένα και διακοσμημένα βάσει των καλύτερων προδιαγραφών φιλοξενίας. Έχουν χρησιμοποιηθεί χρώματα θερμά
και επίπλωση σε κλασικό μίνιμαλ ύφος, ενώ στον εξοπλισμό
των δωματίων περιλαμβάνονται μπανιέρα, μεγάλη ντουλάπα,
κλιματισμός, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλεόραση, Wi-Fi, μεγάλα παράθυρα και βεράντες, σεσουάρ και αξεσουάρ υγιεινής.

Anemolia 4*
Αράχωβα

Το Anemolia Mountain Resort 4* βρίσκεται στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, με μοναδική θέα στον Παρνασσό και την κοιλάδα των
Δελφών. Λόγω της θέσης του αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις και
περιηγήσεις στην περιοχή.
HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παροχές Δωματίων: Διαθέτει για τη φιλοξενία σας δωμάτια, σουίτες και μίνι
σαλέ πλήρως εξοπλισμένα με στάνταρ μπάνιο ή ντους, διπλό κρεβάτι, ιδιωτικό
μπαλκόνι, TV και μίνι ψυγείο.
ΧΜΑS GALA

Παροχές Ξενοδοχείου: εστιατόριο, μπαρ, τζάκι στο σαλόνι, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με εκπληκτική θέα στην κοιλάδα των Δελφών, γυμναστήριο και
σάουνα.

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ πρωινό, Ρεβεγιόν & brunch!

Παροχές Ξενοδοχείου: μεγάλος χώρος υποδοχής, εστιατόριο με δυνατότητα να εξυπηρετήσει 250 άτομα, καφέ-μπαρ
με εκπληκτική θέα στα Μετέωρα για τα ροφήματα, αναψυκτικά
και ποτά σας όλη μέρα, σαλόνι με τζάκι, αίθουσα τηλεόρασης,
δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή
❅ Δωρεάν Wi-Fi στους χώρους του ξενοδοχείου
❅ Εορταστικό Ρεβεγιόν την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με
συνοδεία μουσικής (στη θέση της ημιδιατροφής)
❅ Δωρεάν ξενάγηση σε 2 μοναστήρια των Μετεώρων από έμπειρο ξεναγό

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιαδιατροφή
23/12, 24/12, 30/12
και Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
3 νύχτες
2κλινο
185€
3ο άτομο
155€
1κλινο
245€
1ο παιδί 3 έως 10
85€
2ο παιδί 3 έως 10
105€
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22/12, 23/12, 29/12
4 νύχτες
239€
195€
315€
105€
135€

28/12, 5/1 27/12, 4/1
2 νύχτες 3 νύχτες
109€
159€
90€
130€
149€
219€
50€
70€
50€
70€

Τιμή κατ΄άτομο με Πρωινό
23/12, 30/12 22/12, 29/12 26/12, 2/1 26/12, 2/1
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
3 νύχτες
4 νύχτες
2 νύχτες
3 νύχτες
2κλινο Std BV
299€
350€
95€
132€
2κλινο Std DVV
335€
390€
112€
153€
2κλινο Exe
380€
435€
140€
192€
2κλινο Mini Suite
425€
495€
145€
199€
Family Chalet*
995€
1170€
370€
495€
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
1ο παιδί 3-12: έκτπωση -70% στην κατ΄άτομο τιμή. 3ο άτομο: έκπτωση -40% στην κατ΄άτομο τιμή.
Std: Standard BV: Back View DVV: θέα Δελφοί Exe: Executive

5/1
2 νύχτες
125€
142€
173€
190€
440€

Afkos Grammos Lux. Collection
Boutique Hotel 4* Νεστόριο Καστοριάς
Το Grammos είναι ένα νεόδμητο πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή του Νεστόριου Καστοριάς, φροντισμένο μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια με θέα στον ποταμό Αλιάκμονα και το επιβλητικό όρος
Γράμμος. Η ομορφιά της περιοχής θα σας μαγέψει με τη γραφικότητα και το φυσικό της πλούτο, ενώ η απόλαυση θα κορυφωθεί από
τη μοναδικότητα των χώρων του ξενοδοχείου. Υπέροχη αισθητική,
εκπληκτική διακόσμηση, λεπτό γούστο, καινοτόμες ιδέες.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

29/12
4 νύχτες
225€
125€
380€

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Deluxe ξενοδοχείο Grand Serai του ομίλου Mitsis Hotels, βρίσκεται στην καρδιά της υπέροχης πόλης των Ιωαννίνων. Είναι χτισμένο σε έκταση 13 στρεμμάτων και απέχει 435χλμ.
από την Αθήνα και 260χλμ. από τη Θεσσαλονίκη μέσω της Εγνατίας οδού. Ο μοναδικός
συνδυασμός της παραδοσιακής διακόσμησης της περιοχής με ανατολίτικα στοιχεία, η διάχυτη πολυτέλεια και οι υψηλές παροχές δίνουν την αίσθηση ενός αληθινού παλατιού.
Παροχές Δωματίων: Τα 216 υπέροχα διακοσμημένα δωμάτια, παραδοσιακά χαγιάτια και
πολυτελείς σουίτες καθώς και οι υψηλού επιπέδου ανέσεις είναι σε θέση να ικανοποιήσουν
και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Διαθέτουν: air condition & θέρμανση με ρύθμιση θερμοκρασίας, μπάνιο, πιστολάκι, δωρεάν ενσύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, mini bar, δορυφορική TV, μουσικά κανάλια, χρηματοκιβώτιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Grand Serai Congress & Spa διαθέτει ακόμα 9 αίθουσες,
άρτια εξοπλισμένες για συνέδρια και δεξιώσεις, spa center, σαλόνι, εστιατόριο, bar, αίθουσα
τύπου & cards room, πισίνα εξωτερική, 24ωρη υποδοχή, πρόσβαση για άτομα με ειδικές
ανάγκες, υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου.

❅ Γ ιορτινό καλωσόρισμα κατά την άφιξη
❅ Πρωινό σε μπουφέ
❅ Βραδινό στο εστιατόριο «Γιασεμί»
❅ Ε πίσημο Ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με τη συνοδεία
Ζωντανής μουσικής (με χρέωση)
 ροβολή παιδικών ταινιών για τους μικρούς μας φίλους για τις
❅Π
περιόδους Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς

 ρωινό & βραδινό καθημερινά
❅ Χ ριστουγεννιάτικος στολισμός ❅ Π
❅ Ρ εβεγιόν με ζωντανή μουσική

30/12
3 νύχτες
169€
93€
295€

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα

Εορταστικό πρόγραμμα

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιαδιατροφή
και Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο standard
3ο άτομο
1κλινο standard
1ο Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονιών.

Ιωάννινα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 46 δωμάτια. Όλα τα κλασικά διακοσμημένα, δωμάτια και σουίτες στο Afkos Grammos διαθέτουν
δωρεάν Wi-Fi, μίνι μπαρ, ηλεκτρικό βραστήρα και δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Το ιδιωτικό μπάνιο είναι εξοπλισμένο
με μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών.
Παροχές Ξενοδοχείου: Παρέχει κέντρο ευεξίας, γήπεδο τένις
και γήπεδο μίνι γκολφ. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν ελληνικές και διεθνείς γεύσεις στην κομψή τραπεζαρία του ξενοδοχείου. Επίσης μπορούν να απολαύσουν ποτά, καφέ και κοκτέιλ στο
εσωτερικό lounge ή στη βεράντα με πανοραμική θέα στο Νεστόριο.
Το κέντρο ευεξίας στις εγκαταστάσεις προσφέρει πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ και εξωτερική πισίνα.
Επιπλέον, διατίθενται γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 και γήπεδο μίνι
γκολφ. Προσφέρεται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στις
εγκαταστάσεις.

Grand Serai 5*

27/12, 5/1
2 νύχτες
115€
80€
190€

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιαδιατροφή
23/12, 24/12, 30/12 23/12, 24/12, 30/12
και Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2 νύχτες
3 νύχτες
2κλινο standard
240€
334€
2κλινο superior
260€
364€
3ο άτομο
180€
250€
1ο παιδί 6-12
123€
162€
1κλινο standard
354€
510€
1κλινο superior
395€
564€
Χαγιάτι* (4 άτομα)
845€
1.175€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Χαγιάτι : συνολική τιμή για 4 άτομα

26,27/12
2 νύχτες
135€
145€
115€
78€
255€
260€
610€
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5/1
2 νύχτες
145€
155€
115€
78€
249€
305€
620€

Aiges Melathron Hotel 4*
Βέροια

Διακριτική πολυτέλεια, άψογη φιλοξενία και υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Το «Αιγές Μέλαθρον¨μπορεί να σας τα εγγυηθεί όλα αυτά και ταυτόχρονα να σας
εξασφαλίσει την άρτια και ευχάριστη διαμονή σας. Οικογενειακά διοικούμενο ηγείται στην πόλη της Βέροιας και την
ευρύτερη περιοχή. οικείο, φιλικό αλλά ταυτόχρονα άψογος
επαγγελματισμός είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του.
Παροχές Δωματίων: 51 δίκλινα δωμάτια (4 από αυτά
για άτομα με ειδικές ανάγκες), 2 junior σουίτες και 1 προεδρική σουίτα. Όλα διαθέτουν: μοκέτα ή ξύλινο πάτωμα
δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν ασύρματο internet, μίνι
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο (πετσέτες, πιστολάκι, σετ από αφρόλουτρα, σαμπουάν και
σαπούνια, σετ ραψίματος, γυαλιστικό για τα παπούτσια), βεράντα με θέα είτε στην πισίνα είτε στον καταπράσινο Ημαθιώτικο κάμπο.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Παροχές Ξενοδοχείου: πισίνες, μπαρ, καφέ, μπιστρό,
εστιατόριο, γυμναστήριο, όμορφο ζεστό χώρο με τζάκι.

Εορταστικό πρόγραμμα

Margarona Royal Hotel 3* Superior

Πρέβεζα

Το ξενοδοχείο Margarona Royal 3* βρίσκεται σε προνομιακή
θέση πάνω στη λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού και λίγα λεπτά
από το κέντρο και το λιμάνι της ιστορικής Πρέβεζας. Μετά από
ολοκληρωτική ανακαίνιση το ξενοδοχείο επαναλειτούργησε το
2009 και καλωσορίζει τους επισκέπτες του στο οικείο και ανανεωμένο περιβάλλον του.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 115 δωμάτια, Classic, Superior
και Σουίτες, κατανεμημένα στους 4 ορόφους του κτιρίου του.
Είναι διακοσμημένα σε γήινους τόνους, με αποχρώσεις πράσινου και πορτοκαλί και σκούρα καφέ επίπλωση. Τα περισσότερα
έχουν μπαλκόνι με θέα στην πισίνα, τη θάλασσα ή τους κήπους.
Είναι άνετα και παρέχουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις για μια
ευχάριστη διαμονή. Μπορούν να φιλοξενήσουν τρίτο άτομο σε
πτυσσόμενο κρεβάτι. Ο βασικός εξοπλισμός των δωματίων περιλαμβάνει ηλεκτρονικές κλειδαριές, τηλέφωνο, δορυφορική
επίπεδη TV, ενσύρματο Internet, ψυγείο, επιφάνεια εργασίας,
χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ και είδη προσωπικής περιποίησης.
Παροχές Ξενοδοχείου: μεγάλη πισίνα, θέα απευθείας στη λιμνοθάλασσα, ένα προστατευόμενο οικοσύστημα που φιλοξενεί
πάνω από 250 είδη σπάνιων πτηνών. Συγκεκριμένα, διαθέτει
εστιατόριο για πρωινό σε μπουφέ και a la carte γεύμα-δείπνο,
καθώς και μπαρ σε ναυτικό στιλ, αναπαυτικά σαλόνια και τζάκι
για να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό σας ή ένα ελαφρύ σνακ
όλη την ημέρα.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ ❅ Ρεβεγιόν με μουσική

❅ Ρεβεγιόν με μουσική DJ

Τιμή κατ΄άτομο
με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
4ο άτομο
2ο παιδί έως 12
1κλινο
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
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23/12, 30/12
4 ημέρες / 3 νύχτες

23/12, 30/12
5 ημέρες / 4 νύχτες

159€
112€
98€
70€
225€

200€
140€
119€
85€
289€

Τιμή κατ΄άτομο
με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
1ο παιδί 11-12
1κλινο
1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

23/12, 30/12
4 ημέρες / 3 νύχτες

23/12, 30/12
5 ημέρες / 4 νύχτες

139€
90€
50€
225€

179€
115€
65€
292€

Aegli Hotel 4*
Αράχωβα

Volos Palace 4*
1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Αίγλη, ένα πολυτελές Νεόχτιστο ξενοδοχειακό συγκρότημα που κατασκευάστηκε με απόλυτο σεβασμό, στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της κοσμοπολίτικης Αράχωβας και το περιβάλλον. Βρίσκεται ακριβώς 500 μέτρα έξω από την πόλη στο δρόμο προς τα χιονοδρομικά
κέντρα Παρνασσού. Σε υψόμετρο 1050 μέτρα με μοναδική θέα, στο
Δελφικό τοπίο και την Πελοπόννησο...
Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, βασισμένη στην ιδέα να δημιουργήσει μια μικρογραφία της Αραχωβας, με τα σπίτια να αναρριχώνται
στους πρόποδες του Παρνασσού, μας οδήγησε στην κατασκευή ανεξάρτητων κτιρίων και αυτόνομων δωματίων. Απλό, ζεστό και φιλικό
περιβάλλον είναι το σκηνικό που δημιουργήθηκε για να σας χαρίσει
ανέσεις ενός Boutique Hotel, στην μικρή και γραφική Αράχωβα, που
θα σας μείνει αξέχαστο.
Παροχές Δωματίων: Classical δίκλινο διαστάσεων 24 τ.μ. (στο
ισόγειο) [Οικονομική κατηγορία δωματίων] Αυτόνομη θέρμανση
κλιματισμό, μπαλκόνι, μίνι μπαρ, ντουζιέρα με υδρομασάζ, 32» LED
τηλεόραση .Deluxe Δίκλινα διαστάσεων 28 τ.μ. (βρίσκονται σε διόροφα σπιτάκια σε επιλκλινές έδαφος στο ισόγειο). Διαθέτουν τζάκι,
αυτόνομη θέρμανση-κλιματισμό, μπαλκόνι, ηλεκτρονικό μίνι μπαρ,
χρηματοκιβώτιο, μπανιέρα με δυνατότητα αερομασάζ (extra 10 €/
ημέρα), 32» LCD τηλεόραση.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο (Ανοιχτά μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες), Πισίνα εσωτερική (θερμαινόμενη μόνο κατά τους
χειμερινούς μήνες, από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 13 Μαρτίου, στους 26
Βαθμούς Κελσίου), Καφετέρια, Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο,
Sauna, Πάρκινγκ, με επιπλέον χρέωση SPA - Jacuzzi, Ηamam, Αίθουσα μασάζ, Roomservice
Τιμή κατ΄άτομο με Πρωινό
23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
26/12, 27/12,
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. 4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημ. / 4 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ. 2/1, 3/1
				
3 ημ. / 2 νύχτ.
2κλινο Classical
328€
368€
148€
128€
2κλινο Deluxe τζάκι
388€
448€
178€
158€
2κλινο Premium τζάκι
418€
488€
198€
178€
2κλινο J.Suite τζάκι
493€
580€
258€
238€
2κλινο Sup.Suite τζάκι
568€
680€
308€
278€
Παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε παρκοκρέβατο.
Ρεβεγιόν σε μπουφέ: 50€ ο ενήλικας και 30€ παιδί έως 12 ετών.
3ο άτομο: 30€ τη βραδιά

Βόλος

Το Volos Palace 4* βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου, ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, πολύ κοντά στο Δημαρχείο. Το
εμπορικό κέντρο είναι μόνο 7 λεπτά από το Volos Palace και το νέο
Μουσείο του Βόλου μόλις 15 λεπτά μακριά. Το ξενοδοχείο βρίσκεται
δίπλα στην παραλία με τα γνωστά «τσιπουράδικα», πολλές ταβέρνες με
παραδοσιακή μουσική και τις σύγχρονες καφετέριες.
Το Volos Palace δημιούργησε πολυτελείς χώρους διαμονής. Στα ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτιά του κυριαρχούν τα ραφιναρισμένα
ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές πινελιές χρωμάτων, οι βελούδινες υφές και τα
πολυτελή μπάνια με τις μαρμάρινες επενδύσεις. Απολαύστε την άνεση
των πολυτελών δωματίων και η άψογη εξυπηρέτηση δωματίου.

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΧΜΑS GALA

Παροχές Δωματίων: κλιματισμός, διπλά τζάμια, μαρμάρινο μπάνιο,
στεγνωτήρας μαλλιών, είδη προσωπικής φροντίδας γραφείο εργασίας,
mini bar, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, δωρεάν πρόσβαση στο Internet.
Παροχές Ξενοδοχείου: Δωρεάν πρωινό σε μπουφέ, χώρος κοκτέιλ, αίθουσες εκδηλώσεων, συνεδριακοί Χώροι, ανελκυστήρας, υπηρεσία Πλυντηρίου, υπηρεσία Στεγνοκαθαριστηρίου, φύλαξη παιδιού
κατόπιν συνεννόησης, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κατόπιν συνεννόησης,
δωρεάν χώρος στάθμευσης, Ασύρματο Internet στο χώρο υποδοχής

Εορταστικό πρόγραμμα
❅ Πλούσιο πρωινό και δείπνο καθημερινά
❅ Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 με μουσική και ποτά (κρασί λευκό
& κόκκινο, αναψυκτικά & νερό εμφιαλωμένο)

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή
& Ρεβεγιόν με μεταφορά
με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο θέα πόλη
2κλινο μερική θέα θάλασσα
2κλινο Dlx θέα θάλασσα
3ο άτομο*
1ο παιδί έως 10 ετών**
1ο παιδί 11-12 ετών**
1κλινο θέα πόλη

23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
4/1
4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημ. / 4 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ. 2 ημ. / 1 νυχτ.
210€
225€
245€
185€
20€
95€
315€

254€
285€
310€
235€
20€
120€
385€

105€
116€
155€
50€
20€
50€
179€

152€
169€
225€
75€
20€
75€
262€

*σε καναπέ κρεβάτι **σε πτυσσόμενη κλίνη
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Amalia Hotel Nauplia 4*

Amalia Kalambaka 4*
Καλαμπάκα

Ναύπλιο

Το ξενοδοχείο Αμαλία, κτισμένο με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της πόλης, είναι ένα
νεοκλασσικό κτίσμα με άπλετους χώρους και μεγάλους κήπους το οποίο ανακαινίστηκε
πλήρως το 2008.
Παροχές Δωματίων: Τα 170 πολυτελή και άνετα δωμάτια και η μία σουίτα του είναι
κτισμένα σε τρία επίπεδα ανάμεσα σε άνετα σαλόνια και ευρύχωρους διαδρόμους και
περιβάλλονται από καταπράσινους κήπους με λουλούδια. Οι χώροι υποδοχής, τα μεγάλα του σαλόνια με τα τζάκια, είναι διακοσμημένα με κομψά έπιπλα και ζεστά χρώματα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρους όπως το café, πισίνα, αίθριο, μπαρ, τζάκι, εστιατόριο κά.
Για τους μικρούς φίλους!
Πανέμορφο Χριστουγεννιάτικο Χωριό περιμένει τους μικρούς ήρωες στο Ναύπλιο. Αγ.
Βασιλίτσες υποδέχονται μικρούς και μεγάλους για να περάσουν αξέχαστες διακοπές.
Ξύλινα σπιτάκια με χιλιάδες λαμπιόνια, το ελαφάκι Ρούντολφ, 2 τραμπολίνο, αυτοκινητάκια, ο μεγαλύτερος Αγ. Βασίλης, δραστηριότητες, facepainting, μπαλόνια, και ένα
μαγικό τρένο, θα ξεφαντώσουν όλα τα παιδιά ενώ οι γονείς απολαμβάνουν ζεστό καφέ
με κάστανα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Χωριό.
Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση ή 30/12
άφιξη - 3/1 αναχώρηση και 5/1 άφιξη - 7/1 αναχώρηση. Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
& ΠΟΤΑ

❅ Πλούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ.
❅ Εορταστικοί μπουφέδες παραμονή & ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά.
❅ Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα γεύματα
.
❅ Κάστανα που ψήνει καστανάς κάθε μέρα 16:00 - 18:00.
❅ Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχ
ρονιά,
με ζωντανή μουσική και χορό.

ΧΜΑS GALA

SMART All
Inclusive

Το Amalia Kalambaka 4* βρίσκεται στη Θεόπετρα Καλαμπάκας, μέσα σε 50 στρέμματα καταπράσινων κήπων, κτισμένο παραδοσιακά και πλήρως εναρμονισμένο με το περιβάλλον. Το τοπίο συμπληρώνεται με μια
μεγάλη πισίνα, αίθριο με τρεχούμενο νερό και με θέα στους ιερούς βράχους των Μετεώρων.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 170 άνετα δωμάτια και 2 σουίτες, με θέα στον κήπο, στη Θεόπετρα ή στα
Μετέωρα. Όλα διαθέτουν: δορυφορική TV με επίπεδη οθόνη κλιματισμό/θέρμανση, Wi-Fi, ψυγείο, γραφείο,
μπανιέρα, τηλέφωνο, σεσουάρ, προϊόντα προσωπικής περιποίησης.
Παροχές Ξενοδοχείου: Από την είσοδο στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου, ένα ζεστό συναίσθημα
οικειότητας αγκαλιάζει τον επισκέπτη. Ο χειροποίητος ξύλινος διάκοσμος, τα άνετα σαλόνια, το φιλόξενο
καφέ και το ζεστό piano bar δίπλα στο μεγάλο τζάκι σας κερδίζουν με την πρώτη επαφή.

Smart All Inclusive

❅ Π λούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τα φαγητά αρχίζουν με δείπνο και τελειώνουν με γεύμα.
❅ Ε ορταστικοί μπουφέδες παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά.
❅ Κ αφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός), αναψυκτικά, κρασί, μπύρα draft, αφεψήματα & νερό, όλη μέρα.
❅ Ζ εστά & κρύα σνακ για δεκατιανό & απογευματινό
❅ Ψ ητά κάστανα κάθε μέρα 16:00 - 18:00.
❅ Ψ υχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά, με ζωντανή μουσική και χορό.
❅ M ini-Club με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους παιδαγωγούς.
❅ Ο ικογενειακό Διαγωνισμό κατασκευής Χιονάνθρωπων (αν υπάρχει χιόνι).
❅ Ξ ύλινα σπιτάκια, φουσκωτά παιχνίδια, τσουλήθρες και για πρώτη φορά super κινηματογράφος. Αγ. Βασιλίτσες
δημιουργούν με τα παιδιά μοναδικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χειροτεχνία, facepainting, μπαλόνια και τα
γράμματα στον Αγ. Βασίλη.
❅ Ρ εβεγιόν και ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 24, 25/12 και 31/12 & 1/1 με την Κωνσταντίνα και την
ορχήστρα της.

Τιμή κατ΄άτομο με Πλήρη Διατροφή
23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
4/1
& Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ 4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημέρες / 4 νύχτες 3 ημ. 2 νυχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
2κλινο
265€
325€
159€
225€
3ο άτομο
195€
240€
115€
150€
2ο παιδί έως 10
150€
185€
99€
125€
1κλινο
375€
475€
240€
344€

Τιμή κατ΄άτομο με Smart All Inclusive
23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
4/1
& Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ 4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημέρες / 4 νύχτες 3 ημ. 2 νυχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
2κλινο
245€
299€
149€
210€
3ο άτομο
185€
225€
105€
137€
2ο παιδί έως 10
149€
175€
99€
125€
1κλινο
355€
450€
240€
330€

Ενδιάμεσα 27/12-29/12
2 ημέρες / 1 νύχτα
3 ημέρες / 2 νύχτες
Ημιδιατροφή (χωρίς παιδική απασχόληση)
2κλινο
62€
119€
3ο άτομο
36€
70€
2ο παιδί έως 2-10
25€
45€
1κλινο
98€
188€
1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια,
παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%.

Ενδιάμεσα 27/12-29/12
2 ημέρες / 1 νύχτα
3 ημέρες / 2 νύχτες
Ημιδιατροφή (χωρίς παιδική απασχόληση)
2κλινο
55€
107€
3ο άτομο
35€
70€
2ο παιδί έως 10
25€
50€
1κλινο
85€
165€
1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια,
παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%
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Airotel Achaia Beach 4*
Αχαΐα

Στη συνέχεια της πόλης της Πάτρας, ένα βήμα από τη θάλασσα, βρίσκεται το Airotel
Achaia Beach. Χτισμένο σε μια ιδανική τοποθεσία, 15 λεπτά από το κέντρο, δεσπόζει μπροστά στην ακτή, προσφέροντας εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, στη
μοναδική γέφυρα Ρίου-Αντίρριου αλλά και στο βουνό. Το ξενοδοχείο, πλήρως
ανακαινισμένο, αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τη δυνατότητα να συνδυαστούν η
εργασία με την αναψυχή.
Παροχές Δωματίων: Το Airotel Achaia Beach έχει συνολικά για τη φιλοξενία σας
85 δωμάτια σε 4 ορόφους, με μοναδική θέα, είτε προς το γαλάζιο είτε προς το
ορεινό τοπίο. Η επίπλωση, σε στιλ μινιμαλιστικό, και οι παλ χρωματισμοί που έχουν
χρησιμοποιηθεί στη διακόσμηση, συμβάλλουν τα μέγιστα στη χαλάρωση και ξεκούραση των επισκεπτών. Και τα 85 κλιματιζόμενα δωμάτιά του, μονόκλινα, δίκλινα,
τρίκλινα ή σουίτες, είναι εξοπλισμένα με δωρεάν ασύρματο Διαδίκτυο, μαγνητικές
κλειδαριές, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, δωρεάν υλικά παρασκευής ροφημάτων,
μίνι μπαρ, πρέσα παντελονιού, σεσουάρ, υπηρεσία αφύπνισης, υπηρεσία πλυντηρίου. Οι σουίτες είναι δύο δωματίων και έχουν επιπλέον Jacuzzi στον εξοπλισμό τους.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται
σάουνα, γυμναστήριο, αίθουσα παιχνιδιών, μασάζ , πινγκ πονγκ, εξωτερική πισίνα
(εποχική). Στο εστιατόριο του Achaia Beach κυριαρχούν οι σπιτικές γεύσεις, η εκλεκτή κουζίνα και η προσεγμένη κάβα, ενώ παρέχεται μαγευτική θέα στη θάλασσα και
στον κήπο του ξενοδοχείου, ό,τι πρέπει για ένα ξεχωριστό γεύμα ή δείπνο… εργασίας ή διασκέδασης!

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

πιάτα, κάθε μέρα
❅ Π λούσια μπουφέ γεύματα και δείπνα με παραδοσιακά και όχι μόνο
σας!
ή
στην πλήρη διατροφ
μουσικής,
❅Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου, συνοδεία ζωντανή
χορό!
με
γλέντι
και
αση
διασκέδ
πολύ
και
εκλεπτυσμένες γεύσεις από τον Σεφ
❅ Εορταστικές βραδιές με μουσική από D.J. 25/12 & 1/1.
❅ Απογευματινός χυμός με cookies για τα παιδιά (25 Δεκ. και 1 Ιαν.)
❅ Δωρεάν Wi-fi * Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και σάουνας
για το
❅ Ε ιδικά διαμορφωμένη αίθουσα με πρωταγωνιστή την «πράσινη τσόχα»
καθιερωμένο χαρτάκι!

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τα Θεοφάνεια με ημιδιατροφή και κρασί.

Ίσθμια Κορινθίας

Το ξενοδοχείο King Saron 4* βρίσκεται στα Ίσθμια Κορινθίας, έχει θέα στο
Σαρωνικό κόλπο και προσφέρει υπέροχα καταλύματα σε ιδανική τοποθεσία.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει ποικιλία από άνετα, κλιματιζόμενα και καθαρά δωμάτια με σύγχρονες ανέσεις, όπως τηλεόραση και τηλέφωνο. Όλα
έχουν μπαλκόνι με εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το εστιατόριο σερβίρει διεθνείς και ελληνικές
σπεσιαλιτέ σε μπουφέ και προσφέρει υπέροχη θέα στο Σαρωνικό Κόλπο.
Στο μπαρ θα απολαύσετε ποτά. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δωρεάν θαλάσσια σπορ, όπως κανό και θαλάσσιο ποδήλατο. Μπορείτε επίσης
να παρακολουθήσετε μαθήματα χορού, να κολυμπήσετε στην εξωτερική πισίνα και να παίξετε τένις. Στην κοντινή παραλία υπάρχει γήπεδο beach volley,
που σας δίνει τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθείτε και να απολαύσετε τον ήλιο.
Για τους μικρούς μας φίλους!
Αγ. Βασιλίτσα (παιδαγωγός) περιμένει όλα τα παιδιά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο να δημιουργήσουν, να χορέψουν και να διασκεδάσουν. Διαγωνισμοί χορού, θεατρικές δραστηριότητες, χειροτεχνία,ζωγραφική, μπαλόνια
και facepainting θα κρατήσουν στο απόγειο το ενδιαφέρον των μικρών
παιδιών.

2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Εορταστικό πρόγραμμα

Εορταστικό πρόγραμμα

Τιμή κατ΄άτομο με Πλήρη Διατροφή 24/12, 31/12 23/12, 30/12 22/12, 29/12 5/1*
κρασί & Ρεβεγιόν
3 ημ. / 2 νύχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημ. / 4 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ.
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.				
2κλινο
119€
169€
217€
89€
3ο άτομο
90€
130€
160€
57€
2ο παιδί έως 14 σε τετράκλινο
75€
100€
130€
57€
2ο παιδί έως 14 στο κρεβάτι των γονέων 55€
70€
90€
50€
1κλινο
172€
245€
318€
125€

King Saron 4*

4/1*
4 ημ. / 3 νύχτ.
128€
78€
78€
70€
180€

❅ Πλήρης διατροφή καθημερινά & ΔΩΡΟ κρασί, μπύρα και
αναψυκτικά στα φαγητά (μη εμφιαλωμένα).
❅ Cocktail με καναπεδάκια 24/12.
❅ Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν στις 24/12 σε ένα σούπερ
πρόγραμμα, με ζωντανή μουσική από την Μαίρη Λίντα.
❅ Πλούσιο Εορταστικό Ρεβεγιόν 25/12
❅ Στις 25/12 & 1/1 διασκέδαση με ζωντανή μουσική!
❅ Gala Ρεβεγιόν με Σαμπάνια στις 31 Δεκεμβρίου, διασκέδαση
έως το πρωί με τη Μαίρη Λίντα και την ορχήστρα της.

Τιμή κατ΄άτομο
24/12, 31/12 23/12, 24/12, 30/12, 31/12 23/12, 30/12
με Πλήρη Διατροφή & Ρεβεγιόν 3 η,μ. / 2 νύχτες.
4 ημ. / 3 νύχτ.
5 ημ. /4 νύχτ.
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
159€
215€
265€
3ο άτομο
127€
168€
204€
1κλινο
185€
255€
312€
Σουίτα (2-4 άτομα)*
370€
520€
640€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Για οικογένεια 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12, μεταφορά σε Family δωμάτιο, με
κουκέτα για τα παιδιά. *Τιμή για όλο το κατάλυμα. Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - King Saron - Αθήνα 35€ το άτομο.
Επιβάρυνση δωματίου με θέα θάλασσα 15€ το άτομο συνολικά και το μονόκλινο 30€ για το σύνολο της διαμονής
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Kalamaki Beach 4*

Lucy Hotel 4*

Καλαμάκι Κορινθίας

Χαλκίδα, Εύβοια

Το Lucy Hotel βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα πάνω στην
παραλία της Χαλκίδας, μόλις 75χλμ. από την Αθήνα, και προσφέρει πανοραμική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο, το επιβλητικό Βενετσιάνικο κάστρο και την παλιά κινητή γέφυρα της Χαλκίδας. Η Χαλκίδα
φημίζεται για την ομορφιά της, το φαινόμενο της παλίρροιας στο
Στενό του Ευρίπου, αλλά και για το ζωντανό της ρυθμό.

2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

Παροχές Δωματίων: Τα 92 δωμάτια του Lucy Hotel είναι πλήρως ανακαινισμένα και παρέχουν σύγχρονες ανέσεις στους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, προσφέρονται Δίκλινα, Standard και Οικογενειακά δωμάτια, με θέα της επιλογής σας. Στο βασικό τους
εξοπλισμό περιλαμβάνουν μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση,
κλιματισμό και ιδιωτικό μπάνιο με καλλυντικά και σεσουάρ.
Παροχές Ξενοδοχείου: εστιατόριο, μπαρ, lounge καφέ με θέα
στη θάλασσα, υπηρεσία δωματίου και δωρεάν Wi-Fi. Στο νέο χώρο
ευεξίας που λειτουργεί στο ξενοδοχείο μπορείτε κι εσείς να χαλαρώσετε και να ανανεωθείτε. Ένα μασάζ ή μια περιποίηση σώματος
στο Wellness Room του ξενοδοχείου θα «ταξιδέψει» τις αισθήσεις
σας. Το ξενοδοχείο φημίζεται για το Ελληνικό πρωινό που προσφέρει στην πελατεία του.

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

 λούσιο Ελληνικό πρωινό με έμφαση στις τοπικές παραδοσιακές
❅Π
γεύσεις
 είπνο σε μπουφέ καθημερινά
❅Δ
 περιόριστη κατανάλωση κρασιού λευκό ή κόκκινο (χύμα Νεμέα κατά
❅Α
τη διάρκεια των γευμάτων
❅ Ρ εβεγιόν με ζωντανή μουσική με πλούσιο μπουφέ 24 & 31/12 στην
πολυτελή αίθουσα του ξενοδοχείου
 ασιλόπιτα και 1 ποτήρι σαμπάνια για το καλωσόρισμα του νέου έτους
❅Β
❅ Χ ριστουγεννιάτικα γλυκίσματα
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2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
& ΠΟΤΑ

Εορταστικό πρόγραμμα

Εορταστικό πρόγραμμα

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιαδιατροφή
24/12, 31/12 23/12, 24/12, 30/12
5/1
και Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2 νύχτες
3 νύχτες
2 νύχτες
2κλινο CITY VIEW
135€
175€
108€
2κλινο SEA VIEW
142€
189€
115€
3ο άτομο SEA VIEW
105€
145€
75€
3κλινο 2χωρο*
420€
555€
318€
4κλινο 2χωρο*
485€
630€
351€
1κλινο ECO
179€
235€
135€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονιών
*Συνολική τιμή δωματίου για τα αντίστοιχα άτομα

Από τα πιο μοντέρνα ξενοδοχεία στην Κόρινθο, το Kalamaki Beach Hotel 4* πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως, έτσι ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες ακόμη πιο άνετη
διαμονή, με μοντέρνες παροχές και υπηρεσίες. Βρίσκεται πολύ κοντά στον Ισθμό της
Κορίνθου, το Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο, τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια και τα ορεινά
θέρετρα της Κορινθίας.
Παροχές Δωματίων: Ογδόντα πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια, με ανέσεις και
παροχές που υπόσχονται άνετη διαμονή, σας περιμένουν στο Kalamaki Beach. Διαθέτουν θέα στο Σαρωνικό και την πράσινη όαση των πεύκων που περιστοιχίζει το ξενοδοχείο. Επιπλέον, όλα τα δωμάτια έχουν αποκλειστικής χρήσης βεράντες για πλήρη ιδιωτικότητα και άνεση, είναι ευρύχωρα και πολύ φωτεινά. Υ πάρχουν μονόκλινα δωμάτια,
καθώς και πολυτελή δίκλινα και τρίκλινα με θέα είτε στη θάλασσα είτε στον κήπο. Όλα
είναι άνετα με λειτουργικά έπιπλα σε γήινους χρωματικούς τόνους, κλιματισμό, Wi-Fi,
ιδιωτικά μπάνια, σεσουάρ, χρηματοκιβώτια, απευθείας τηλεφωνικές γραμμές, τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και μίνι μπαρ. Τα δίκλινα δωμάτια με θέα στον κήπο ή τη
θάλασσα διαθέτουν δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι. Επιπλέον, ορισμένα από τα δίκλινα
δωμάτια ενώνονται με εσωτερική πόρτα για να εξυπηρετήσουν οικογένειες.
Παροχές Ξενοδοχείου: διαθέτει εστιατόριο με μπουφέ και a la carte μενού και δύο
μπαρ. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, με καταπληκτική θέα στην πισίνα, αλλά και
στην παραλία, θα γευθείτε νόστιμα πιάτα από τη διεθνή και Ελληνική κουζίνα. Επίσης,
οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν ελαφρά σνακ, αναψυκτικά, καφέ και ποτά στο
Kalamaki Beach Lounge Bar, που διαθέτει και ειδικό χώρο για barbeque. Υπάρχουν
ακόμα σάλα τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, γήπεδο
βόλεϊ, πινγκ πονγκ.

4/1
3 νύχτες
159€
169€
113€
477€
526€
202€

❅ Παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. ❅ Πλήρης διατροφή καθημερινά που ξεκινάει
με βραδινό και τελειώνει με μεσημεριανό. ❅ Ποτά: 1 λίτρο κρασί χύμα σε καράφα ανά 3 άτομα, 1
αναψυκτικό ανά άτομο στα γεύματα. ❅ Εορταστικό Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 καθώς και ανήμερα
25/12 & 1/1 με ζωντανή μουσική από ορχήστρα. ❅ 23, 26, 30/12 & 2/1 διασκέδαση με τραγούδια
της παρέας με πιάνο ❅ Ανήμερα την Πρωτοχρονιά κοπή Βασιλόπιτας με φλουρί για τον τυχερό ❅
Καθημερινή απασχόληση για παιδιά άνω των 3 ετών με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα 10:30 - 13:00
& 17:00 - 20:00.

Τιμή κατ΄άτομο με Πλήρη διατροφή & ποτά 24/12, 31/12 23/12, 30/12 23/12, 29/12 28/12, 5/1 27/12, 4/1
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2 νύχτες
3 νύχτες
4 νύχτες
2 νύχτες 3 νύχτες
2κλινο
145€
205€
249€
105€
145€
3ο άτομο
125€
160€
195€
85€
115€
1κλινο Eco*
189€
255€
310€
135€
195€
1κλινο
199€
285€
339€
155€
220€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Economy: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιώροφο χωρίς μπαλκόνι.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν: 35€ το άτομο
Έκπτωση για ημιδιατροφή 10€ το άτομο τη βραδιά. Επιβάρυνση για μπροστινή θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη
βραδιά 3 νύχτες + 1 δώρο!!! Προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν έως και τις 30/11 και για περιορισμένο αριθμό
δωματίων, για τα διαστήματα 23-28/12 & 29/12-3/1 στις 3 διανυκτερεύσεις ΔΩΡΟ η 4η νύχτα!

Alkyon Resort Hotel & Spa 5*
Βραχάτι Κορινθίας

Εορταστικό πρόγραμμα

Ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο σε μια έκταση 23 στρεμμάτων και με
μεγάλη επιλογή σε διαφορετικούς τύπους δωματίων με υψηλές υπηρεσίες, καλύπτει τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών επισκεπτών.
Παροχές Δωματίων: Standard δωμάτια, Superior, Deluxe με μεγάλη βεράντα.
Διαμερίσματα των 2 δωματίων με πολυκουζινάκι και μεζονέτες όλα με κλιματισμό, 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.
Χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου (Spa Center), Δωρεάν χρήση για τους διαμένοντες σε Junior Suites, των κάτωθι υπηρεσιών του
Spa Center: Sauna, Hammam και Jacuzzi, 20% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα), αίθουσα για χαρτιά και επιτραπέζια
παιχνίδια.
Για τα παιδιά με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών:
❅Π
 ρωινή και απογευματινή δημιουργική απασχόληση καθημερινά (στολισμός
δέντρου -face painting -χειροτεχνίες -κατασκευές -ζωγραφική -καραόκε, κλπ).
❅ Απασχόληση κατά την διάρκεια του ρεβεγιόν.
❅ Θεατρική διαδραστική παράσταση στις 24/12/2017 και στις 31/12/2017.
Τιμή κατ άτομο με Πλήρη Διατροφή & Ρεβεγιόν 24/12, 31/12
με μεταφορά με δικό σας ΙΧ
3 ημ. / 2 νύχτ
2κλινο Standard
2κλινο Superior
2κλινο Executive
2κλινο J.Suite
3ο άτομο
2ο παιδί 4-12 σε Sup
1κλινο Standard
Μεζονέτα*

169€
188€
206€
268€
-30%
95€
265€
470€

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

23/12, 30/12
4 ημ. / 3 νύχτ.
208€
235€
262€
358€
-30%
118€
320€
590€

❅ Κ οκτέιλ καλωσορίσματος
με χριστουγεννιάτικες μελωδ
ίες.
❅Μ
 ελομακάρονα και κουραμ
πιέδες από τον ζαχαροπλά
στη του ξενοδοχείου.
❅ Π λήρης διατροφή: πρωινό
, γεύμα και δείπνο με γευστικ
ές επιλογές από
πλούσιους γιορτινούς μπουφ
έδες καθημερινά (δείπνο την
ημέρα της
άφιξης και γεύμα την ημέρα
της αναχώρησης)
❅ Χ ριστουγεννιάτικο ρεβεγιό
ν στις 24/12 και Πρωτοχρο
νιάτικο ρεβεγιόν
στις 31/12 με ορχήστρα για
ατελείωτο γλέντι και χορό σε
ένα πολυτελές εορταστικό περιβάλλον.
❅ Π ρωτοχρονιάτικη πίτα και
για τον τυχερό: διαμονή μίας
διανυκτέρευσης
σε Junior Suite για 2 άτομα
με πρωινό και δείπνο και ένα
Ολιστικό μασάζ για 2 άτομα, (συνδυασμ
ός τεχνικής μασάζ εμπνευσμέ
νος από τις
5 Ηπείρους, με θερμό λάδ
ι και έκδοχα από το λουλού
δι της ερήμου,
πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και
ρινίσματα μετάλλων).
❅ Χ ρήση εσωτερικής θερμαι
νόμενης πισίνας και γυμνασ
τηρίου.
❅ Δ ωρεάν χρήση για τους
διαμένοντες σε Junior Suites
, των κάτωθι υπηρεσιών του Spa Center: Sa
una, Hammam και Jacuzzi.
❅ 2 0% έκπτωση στις a la
carte θεραπείες του Spa Ce
nter (εξαιρούνται
τα πακέτα).
❅ A ίθουσα για χαρτί και επιτ
ραπέζια παιχνίδια.

22/12, 29/12
5/1
4/1
3 ημ. / 2 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
239€
274€
310€
438€
-30%
138€
360€
716€

110€
129€
138€
178€
-30%
65€
179€
338€

165€
192€
208€
268€
-30%
97€
270€
505€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior! Πλήρης διατροφή για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά - Ημιδιατροφή για τα
Θεοφάνεια. *Τιμή για όλο το κατάλυμα για έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. 1 ενήλικας με 1 παιδί έως 12 ετών σε δίκλινο Standard, χρέωση μονόκλινου
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Elite City Resort 4*

Messinian Bay 3*Sup

Καλαμάτα

Το ξενοδοχείο Elite City Resort Family Beach Hotel είναι ένα πολυτελές συγκρότημα, χτισμένο στους πρόποδες του Ταϋγέτου και
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και προδιαγραφές, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση και την εξυπηρέτησή σας.
Προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες, που κατηγοριοποιούνται ανάλογα
με τις ανάγκες του επισκέπτη και λαμβάνουν χώρα σε πλήρως εξοπλισμένους και ανακαινισμένους χώρους!
Παροχές Δωματίων: 1 διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, μπαλκόνι ή
βεράντα, Standard TV & δορυφορική τηλεόραση, ανεξάρτητο κλιματισμό και θέρμανση, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπανιέρα ή
ντους, είδη προσωπικής περιποίησης, πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, mini μπαρ, απευθείας τηλεφωνική γραμμή
Παροχές Ξενοδοχείου: Όλοι οι χώροι διαμονής είναι πλήρως ανακαινισμένοι και πληρούν όλες τις προδιαγραφές για μια ονειρική και
αξέχαστη διαμονή, κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Δωρεάν ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, στα δωμάτια και στους
κοινόχρηστους χώρους. Γήπεδο τέννις, γήπεδο μπάσκετ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και οργανωμένη παραλία, προσεγμένοι κήποι,
εστιατόριο, Aqua Bar, Beach Bar

Καλαμάτα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

SMART All
Inclusive

Αυτό το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα
στην παραλία, σε μια δημοφιλή περιοχή στον Μεσσηνιακό κόλπο
και προσφέρει άνετα καταλύματα σε φανταστική τοποθεσία. Το
Messinian Bay περιβάλλεται από όμορφο τοπίο με βουνά, θάλασσα και καταπράσινες περιοχές. Οι επισκέπτες του Messinian
Bay μπορούν να μεταβούν στην πόλη της Καλαμάτας που βρίσκεται 5χμ. μακριά.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Παροχές Δωματίων: Τα δωμάτια είναι όμορφα διακοσμημένα
και προσφέρουν υπέροχη θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο, το όρος
Ταΰγετος και την πόλη της Καλαμάτας. Διαθέτουν ένα διπλό κρεββάτι, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση μοντέρνας τεχνολογίας
LCD 20’’, προσωπικό μπάνιο με καλλυντικά, ψυγείο και δωρεάν
ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο με wifi.
Παροχές Ξενοδοχείου: Με υπερσύγχρονους εσωτερικούς
χώρους, το ξενοδοχείο είναι πλήρως εξοπλισμένο και προσφέρει
μαγικές και αξέχαστες διακοπές. Το φιλόξενο προσωπικό παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με διακριτική φροντίδα. Διαθέτει
χώρο υποδοχής, πισίνα, μπαρ, εστιατόριο.

Smart All Inclusive

ι - βράδυ).
❅ Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρ
μπύρα draft,
(κρασί,
φαγητά
στα
ποτών
μένων
εμφιαλω
μη
ωση
❅ Ε λεύθερη κατανάλ
αναψυκτικά και νερό σε καράφα).
❅ Θεματικές βραδιές: Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 με μουσική.
❅ Μίνι παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς και επόπτη
❅ Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini
❅ Club, καθημερινά από 17.00 έως 20.00.
19.00.
❅ Δωρεάν ποπ - κορν, μαλλί της γριάς στο μπαρ του ξενοδοχείου, 17.00-

Τιμή κατ΄άτομο με Smart
All Inclusive με μεταφορά
με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
2ο παιδί έως 12 ετών
Μεζονέτα*
1κλινο

23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
4/1
4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημ. / 4 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
195€
117€
99€
545€
299€

249€
155€
130€
710€
390€

135€
85€
72€
375€
210€

195€
117€
99€
545€
299€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Συνολική τιμή καταλύματος έως 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. Επιβάρυνση για θέα
θάλασσα € 12 το δωμάτιο τη βραδιά.
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Τιμή κατ΄άτομο με Πρωινό
με μεταφορά
με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
1ο παιδί 6-12
1κλινο
1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

23/12, 30/12 22/12, 29/12
5/1
4/1
4 ημ. / 3 νύχτ. 5 ημ. / 4 νύχτ. 3 ημ. / 2 νύχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
115€
85€
55€
175€

147€
108€
72€
227€

80€
60€
40€
120€

113€
84€
55€
173€

Akti Taygetos 4*
Καλαμάτα

Το εντυπωσιακό πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο Akti
Taygetos 4*συνδυάζει την πολυτέλεια και τις σύγχρονες
ανέσεις, μόλις 6 χλμ. από το κέντρο της Καλαμάτας και
14 χλμ. από το αεροδρόμιο. Είναι αμφιθεατρικά χτισμένο,
δίπλα στη θάλασσα μέσα σε καταπράσινους κήπους 16
στρεμμάτων, με θέα τον σμαραγδένιο Μεσσηνιακό Κόλπο
αλλά και τον μυθικό Ταΰγετο και προσφέρει στους επισκέπτες αληθινά προσεγμένες υπηρεσίες μιας οικογενειακής
παραδοσιακής επιχείρησης, υψηλή αισθητική, κομψότητα
και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.
Παροχές Δωματίων: μπανιέρα, τηλέφωνο, είδη ατομικής υγιεινής, αυτόνομο κλιματισμό 24ωρης λειτουργίας,
σεσουάρ TV, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο/μίνι μπαρ
Παροχές Ξενοδοχείου: Διαθέτει πολυτελές σαλόνι,
εξωτερική πισίνα, (δωρεάν χρήση του Jacuzzi-υδρομασάζ),
κεντρικό εστιατόριο, καφέ μπαρ, μπαρ πισίνας, εστιατόριο
πισίνας και άνετο φυλασσόμενο παρκινγκ.

Ξυλόκαστρο

ΧΜΑS GALA

2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

Παροχές Δωματίων: Διαθέτει συνολικά 40 δωμάτια με θέα, ανακαινισμένα, 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.

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Παραδοσιακά γλυκίσματα μελομακάρονα & κουραμπιέδες κατά την άφιξη
❅ Καθημερινά πρωινό και δείπνο σε εορταστικό μπουφέ με εκπλήξεις
❅ 24/12 & 25/12 εορταστικός μπουφές και μουσική ζωντανή ή DJ
❅ Ρεβεγιόν στις 31/12 με εορταστικό πρόγραμμα, εκπλήξεις και βασιλόπιτα!

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν 23/12, 30/12
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
4 ημέρες / 3 νύχτες

Sikyon Coast Hotel & Resort 4*

5/1
3 ημέρες / 2 νύχτες

2κλινο Classic
172€
95€
3ο άτομο σε Classic
124€
83€
2κλινο Superior
187€
107€
2κλινο Executive
212€
134€
3ο άτομο σε Executive
131€
62€
1κλινο Classic
269€
156€
2χωρο διαμέρισμα (2+2)*
438€
254€
2χωρο διαμέρισμα (3+1)*
510€
303€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί -50% στην τιμή του ενήλικα. *Τιμή για όλο το κατάλυμα Τα
2χωρα διαμερίσματα είναι 2 δωματίων και μπορούν να φιλοξενήσουν έως 4 άτομα.

Εορταστικό πρόγραμμα

 ρωινό σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου.
❅Π
❅ Γ εύμα ή δείπνο σε μενού 3 πιάτων με δυνατότητα επιλογής από
πολλές προτάσεις από τον σεφ του ξενοδοχείου.
❅ Ε ορταστικό ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 με πλούσιο φαγητό και
ζωντανή μουσική.
❅ Δωρεάν wi-fi στα δωμάτια και στους κοινοχρήστους χώρους.
❅ 20% έκπτωση επι του τιμοκατάλογου στις θεραπείες του Spa.
 0% έκπτωση επι του τιμοκατάλογου στο ala carte menu του
❅1
εστιατορίου Palmers.
❅ Δωρεάν υπαίθριο παρκινγκ.
❅ Παιδική απασχόληση από έμπειρους παιδαγωγούς.
❅ Χ ρήση των εγκαταστάσεων του spa (χαμάμ, τζακούζι, σάουνα,
υδρομασάζ & ατμόλουτρο) με κόστος 5€ το άτομο ανά ημέρα.

Τιμή κατ΄άτομο
με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
2ο παιδί 7-12
Family 2 χώρων*
1κλινο

23/12, 30/12
23/12, 29/12
5/1
4/1
4 ημ. / 3 νύχτες 5 ημέρες / 4 νύχτες 3 ημ. 2 νυχτ. 4 ημ. / 3 νύχτ.
179€
99€
99€
505€
309€

238€
128€
128€
670€
409€

119€
65€
65€
330€
205€

178€
94€
94€
495€
305€

1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
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Oδικές εκδρομές Ελλάδας
Λίμνη Πλαστήρα Mετέωρα «Μύλος Ξωτικών»

4

ημέρες

Γιορτινή απόδραση στη
χιονισμένη Βάλια Κάλντα

4

ημέρες

Ελάτη - Περτούλι - Καλαμπάκα - Τρίκαλα - Πύλη

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας - Σαμαρίνα - Γρεβενά - Πέτρινα Γεφύρια - Βλαχοχώρια - Σπήλαιο - Δάσος Όρλιακα - Φαράγγι Πορτίτσας

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές ❅ περιηγήσεις πούλμαν ❅ Διαμονή στο Kierion Hotel 3* Sup στην Καρδίτσα ❅ Ημιδ/φή καθημερινά ❅
Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική στη θέση της ημιδ/φής ❅ Αρχηγός/
συνοδός ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές ❅ περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ❅ Διαμονή στο Casa la Mundi, στη Σμίξη Γρεβενών ❅
Ημιδ/φή καθημερινά *Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσιή στη θέση
της ημιδιατροφής ❅ Αρχηγός/συνοδός ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αναχωρήσεις
23, 30/12 early booking
23, 30/12

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12
4
4

233€
259€

185€
205€

Χιόνια στο Πήλιο,
το «βουνό των
Κενταύρων»

284€
315€

162€
180€

23, 30/12 early booking
23, 30/12

4

ημέρες

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12
4
4

239€
265€

189€
210€

Μοναδικές γιορτές
στην πετρόχτιστη
Παραδοσιακή Μάνη

315€
350€

86€
95€

4

ημέρες

Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαιο Διρού - Βάθεια - Γερολιμένας -Αρεόπολη Οίτυλο - Καρδαμύλη- Καλαμάτα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ❅ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro
Maini στην Αρεόπολη ❅ Ημιδιατροφή καθημερινά Ρεβεγιόν 24 & 31/12
❅ Αρχηγός/συνοδός ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αναχωρήσεις
23, 30/12 early booking
23, 30/12

24

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο
4
4

215€
239€

188€
209€

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο

23, 30/12 early booking
23, 30/12

4
4

251€
279€

199€
220€

Μοναδική εμπειρία εικόνων, γεύσεων και αρωμάτων - Θεσσαλονίκη - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
- Κάραγατς - Ραιδεστός - Καλλίπολη - Καβάλα

1κλινο
341€
379€

Αδριανούπολη

Βόλος - Μακρυνίτσα - Τσαγκαράδα - Χάνια - Ζαγορά
- Μηλιές - Βυζίτσα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν ❅ Διαμονή στο Park Hotel 4*, στον Βόλο ❅ Πλούσια
εορταστική ημιδ/φή καθημερινά ❅ Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική DJ
στη θέση της ημιδ/φής ❅ Χρήση του Elxis Spa και του υπερσύγχρονου
γυμναστηρίου ❅ Αρχηγός/συνοδός ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αναχωρήσεις

Αναχωρήσεις

6

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ❅ 1 διαν/ση στο ξεν. Porto Palace 5 ❅
στη Θεσσαλονίκη ❅ 3 διαν/σεις στο ξεν. Margi 5* στην Αδριανούπολη ❅
1 διαν/ση στο ξεν. Lucy 5* στην Καβάλα ❅ Ημιδιατροφή καθημερινά ❅
Ρεβεγιόν στις 24/12 με ζωντανή μουσική ❅ Αρχηγός/συνοδός ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα
νέου τύπου για τη μετάβαση στη Αδριανούπολη.

Αναχώρηση

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο

22/12

6

375€

325€

Καστοριά - Πρέσπες

1κλινο
475€

4

Γιορτές στις χιονισμένες λίμνες!
Σιάτιστα-Σπηλιά του Δράκου-Δισπηλιό-Μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων-Νέο Ενυδρείο

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν ❅ Διαμονή στο ξεν.Tsamis 3* Sup δίπλα στη λίμνη ❅
Ημιδιατροφή καθημερινά ❅ Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με ζωντανή τοπική μουσική στη θέση της ημιδιατροφής ❅ Αρχηγός/συνοδός ❅ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης

1κλινο

Αναχωρήσεις

293€
325€

23, 30/12 early booking
23, 30/12

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12
4
4

242€
269€

189€
210€

320€
355€

162€
180€

Επίσκεψη στον υπέροχο
«Μύλο των Ξωτικών»!

4,5

ημέρες

Γιορτές στη σκιά των Μετεώρων
Kαλαμπάκα-Λίμνη ΠλαστήραΜετέωρα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι-Μέτσοβο-Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας–Τρίκαλα

Δώρo:
η ξενάγηση στις Μονές
Μεγάλου Μετεώρου και
Αγίου Στεφάνου!

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις που αν αναφέρονται
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ❅ Διαμονή στο ξεν. Grand Meteora
4* Sup στην Καλαμπάκα ❅ Ημιδιατροφή καθημερινά ❅ Ρεβεγιόν 24 &
31/12 στη θέση της ημιδιατροφής ❅ Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό
στις μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου ❅ Αρχηγός/ συνοδός
❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

GRAND METEORA
Ημέρες 2κλινο 3o άτομο
23, 30/12 early booking
4
242€ 216€
23, 30/12
4
269€ 240€
22, 29/12 early booking
5
296€ 266€
22, 29/12
5
329€ 295€

1κλινο 1ο παιδί 4-12
296€
189€
329€
210€
356€
185€
395€
205€

3,4

Ναύπλιο–Επίδαυρος-ΑκροκόρινθοςΜονή Φανερωμένης -Λίμνη Στυμφαλία–Λίμνη ΔόξαΦαράγγι Βουραϊκού

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ❅ Διαμονή στο ξεν. Kalamaki Beach 4* ❅ Ημιδιατροφή
καθημερινά ❅ Ποτά στα γεύματα: 1 λίτρο κρασί σε καράφα ανά 3 άτομα, 1
αναψυκτικό ανά άτομο ❅ Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στη θέση
της ημιδιατροφής με ζωντανή ορχήστρα ❅ Διασκέδαση με ζωντανή μουσική 25/12 & 1/1 *Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό ❅ Αρχηγός/συνοδός ❅
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Ημέρες
3
3
4
4

Οδοντωτός Λίμνη Τριχωνίδα-Θέρμο-ΝαύπακτοςΚαλάβρυτα - Σπήλαιο Λιμνών-«Achaia Claus»

2κλινο 3o άτομο
176€ 158€
195€ 175€
224€ 198€
249€ 220€

1κλινο 1ο παιδί 4-12
225€
77€
250€
85€
293€
90€
325€
100€

4

ημέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ❅ Διαμονή στο ξεν.Astir Hotel 4* στην
Πάτρα ❅ Ημιδιατροφή (σερβιριστό μενού) καθημερινά ❅ Ρεβεγιόν 24 &
31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής ❅ Εισιτήριο για τον
Οδοντωτό ❅ Αρχηγός/συνοδός ❅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αναχωρήσεις
23, 30/12 early booking
29, 30/12

Ημέρες 2κλινο 3o άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12
4
224€ 194€ 288€
108€
4
249€ 215€ 320€
120€

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
από

239€
από

Xωριά Ζήρειας Καλάβρυτα

Αναχωρήσεις
24, 31/12 early booking
24, 31/12
23, 30/12 early booking
23, 30/12

Γιορτές στην Αχαϊκή
πρωτεύουσα - Καλάβρυτα

219€
από

170€
από

167€
από

161€
από

224€

Ασπροπόταμος-Βλαχοχώρια Πίνδου 3 ημέρες
Αναχ: 4/1
Διαμονή Πύργος Μαντάνια 3*, εκδρομές, ημιδιατροφή
Ιωάννινα-Ζαγοροχώρια 3,4 ημέρες
Αναχ: 4/1 & 5/1
Διαμονή Grand Serai 5*, εκδρομές, ημιδιατροφή
Μετέωρα Μύλος Ξωτικών 3 ημέρες
Αναχ: 4/1
Διαμονή Grand Meteora 4*, εκδρομές, ημιδιατροφή
Βόλος- Χωριά Πηλίου 3,4 ημέρες
Αναχ: 4/1 & 5/1
Διαμονή Park Hotel 4*, εκδρομές, ημιδιατροφή
Καλάβρυτα – Οδοντωτός 3,4 ημέρες
Αναχ: 4/1 & 5/1
Διαμονή Astir Hotel 4*, εκδρομές, ημιδιατροφή
Ραγκουτσάρια στην Καστοριά 4 ημέρες
Αναχ: 4/1
Διαμονή Tsamis 3* Sup, εκδρομές, ημιδιατροφή

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
❅ Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
❅ Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
❅ Ο νέος φόρος των ξενοδοχείων
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Holiday Inn 5*

Poseidon Palace 4*

Θεσσαλονίκη

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Λεπτοκαρυά Πιερίας

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε απόσταση μόλις 500μ. από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό βρίσκεται το ξενοδοχείο Holiday Inn
Thessaloniki 5*.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 8 ορόφους με 176 δωμάτια και σουΐτες συνολικά. Τα 99 από τα δωμάτια διατίθενται αποκλειστικά
σε μη καπνίζοντες. Υπάρχουν 4 πολυτελείς σουΐτες (deluxe suites) έκτασης 80 τ.μ. η κάθε μία, καθώς και 8 μικρότερες σουΐτες (junior suites).
Δώδεκα από τα δωμάτια είναι συνδεόμενα μεταξύ τους (connected).
Επιπλέον, υπάρχει ένα δωμάτιο με δύο χώρους, ειδικό για οικογένειες
(family room), καθώς και δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Οι ειδικές υπηρεσίες της Holiday Inn φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια της διαμονής σας. Τα κρεβάτια με ανατομικά
στρώματα, οι ειδικές κουρτίνες συσκότισης και η πλήρης ηχομόνωση
εγγυώνται τον καλύτερο ύπνο. Μέσω της υπηρεσίας Pillow Menu σας
δίνεται η δυνατότητα προσωπικής επιλογής μαξιλαριού, ενώ μέσω του
προγράμματος Forget Something διατίθενται δωρεάν όλα τα είδη προσωπικής υγιεινής που ενδεχομένως έχετε ξεχάσει.

Τιμή κατ΄άτομο με Πρωινό
με μεταφορά με
το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
1ο παιδί 7-12
1κλινο

23/12
3 νύχτες

22/12
4 νύχτες

30/12
3 νύχτες

29/12
4 νύχτες

5/1
2 νύχτες

4/1
3 νύχτες

129€
75€
65€
215€

165€
93€
83€
278€

165€
95€
85€
265€

211€
118€
108€
343€

95€
45€
35€
145€

135€
60€
50€
210€

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική στις 24/12 (μενού 4 πιάτων)
38€ ο ενήλικας - παιδιά έως 6 δωρεάν - παιδιά 7 – 12 19€ • Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική
στις 31/12 (μενού 5 πιάτων) 60€ ο ενήλικας - παιδιά έως 6 δωρεάν - παιδιά 7 – 12 30€ • Επιβάρυνση ημιδιατροφής
ημερησίως 10€ το άτομο.
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2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το ξενοδοχείο Poseidon Palace 4* βρίσκεται μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 65 στρεμμάτων, στην αμμώδη παραλία της Λεπτοκαρυάς, με την πεντακάθαρη θάλασσα κοντά στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου.Λειτουργεί
όλο το χρόνο. Όλοι οι χώροι τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί, με τη
μοντέρνα σχεδίαση προσδίδουν μια νέα πνοή ποιότητας και πολυτέλειας με
έμφαση στη λειτουργικότητα και την άψογη παροχή υπηρεσιών.
Παροχές Δωματίων: Αποτελείται από επτά ανεξάρτητα διώροφα κτίρια,
κλιματιζόμενα, 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: Το Poseidon Palace έχει πολλές επιλογές για το
φαγητό ή το ποτό σας. Διαθέτει 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.
Διαθέτει ακόμη αίθουσα υποδοχής, αίθουσες συνεδρίων και κοινωνικών
εκδηλώσεων, μίνι μάρκετ, κοσμηματοπωλείο, γυμναστήριο, γήπεδα τέννιςβόλλεϋ-μπάσκετ-μίνι γκολφ, παιδική χαρά και Disco Club. Διαθέτει επίσης
φορητούς υπολογιστές και ασύρματο internet.

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιαδιατροφή
και ρεβεγιόν με μεταφορά
με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
2ο παιδί 7-12
1κλινο

24/12
2 νύχτες

23/12
3 νύχτες

31/12
2 νύχτες

30/12
3 νύχτες

5/1
2 νύχτες

4/1
3 νύχτες

109€
65€
60€
155€

159€
95€
90€
225€

115€
75€
65€
165€

165€
105€
95€
245€

89€
69€
49€
139€

129€
98€
72€
202€

1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! & Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική.

Mediterranean Palace 5*
Θεσσαλονίκη

Tο Μediterranean Ρalace 5* βρίσκεται στην εμπορική, επιχειρηματική αλλά
και πολιτιστική καρδιά της Θεσσαλονίκης, δίπλα σε μια από τις πιο γραφικές
περιοχές της πόλης, τα Λαδάδικα. Η πρόσβαση σε ολόκληρο σχεδόν το
κέντρο της πόλης είναι άμεση, ακόμη και με τα πόδια, σε λίγα λεπτά.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 111 δωμάτια και 7 σουίτες με ιδιωτικό
μπάνιο με προϊόντα περιποίησης, δορυφορική τηλεόραση και κλιματισμό.
Σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Κάθε δωμάτιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υψηλά
standards άνεσης και διακόσμησης.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο συγκεντρώνει τα ομορφότερα
χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, τη ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, την εκλεπτυσμένη αίσθηση γαλήνης, την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία. Η πολυτέλεια και το στυλ σε συνδυασμό με τη στρατηγική του θέση
στην καρδιά του εμπορικού και οικονομικού κέντρου της πόλης κάνουν το
Mediterranean Palace έναν ανεπανάληπτο προορισμό. Δύο μόνο βήματα
στο εσωτερικό του, φτάνουν για να σας συναρπάσουν έμπνευση για την διακόσμηση του lobby αντλήθηκε από την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης του 30.Το Diplomatico Restaurant σερβίρει εκλεκτά πιάτα από
την ελληνική και διεθνή κουζίνα. Το μπαρ The Hours προσφέρει μια ποικιλία
από σνακ, καφέδες και ποτά. Υπάρχουν 7 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες
συσκέψεων με συνεδριακές εγκαταστάσεις, χωρητικότητας 300 ατόμων.

2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα
22/12
4 νύχτες
240€
120€
75€
845€
405€

339€
120€
80€
1015€
540€

135€
65€
45€
445€
229€

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΧΜΑS GALA

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

To πολυτελές Valis Resort άνοιξε το 2008 στην γραφική παραλία της Αγριάς και δημιουργήθηκε για να προσφέρει
μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του με στυλ και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Βρίσκεται μόλις 4 χλμ απο το
εμπορικό κέντρο του Βόλου.
Παροχές Δωματίων: 107 πολυτελή δωμάτια εξοπλισμένα με ένα από τα καλύτερα συστήματα στρωμάτων ύπνου
σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, mini bar, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο κλπ.
Παροχές Ξενοδοχείου: κεντρικό εστιατόριο, τρία επιπλέον θεματικά εστιατόρια όπως ελληνικό μεζεδοπωλείο (τσιπουράδικο), Ιταλικό και Γερμανικό, πισίνα μπαρ πισίνας, lounge bar, αίθουσα χαλάρωσης (400τμ), οργανωμένη με
Ταϋλανδέζικα πρότυπα, εξωτερική πισίνα, εσωτερική θερμαινόμενη, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήματα, kids club,
επαγγελματίες παιδαγωγοί, γυμναστήριο, παιδικό κινηματογράφο και αίθουσα με παιχνίδια για μεγαλύτερα παιδιά.
Για τους μικρούς μας φίλους ❅ Χριστουγεννιάτικες ατομικές και ομαδικές χειροτεχνίες για τη διακόσμηση του
χώρου ❅ Μουσικό-κινητικά παιχνίδια δράσης ❅ Φτιάχνουμε ατομικές Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες ❅ Φτιάχνουμε
νόστιμα κουλουράκια σε Χριστουγεννιάτικα σχέδια ❅ Ζωγραφική προσώπου ❅ Επιτραπέζια ❅ Βραδινή προβολή
Χριστουγεννιάτικων ταινιών στο KIDS CINEMA ❅ Άι Βασίλης που θα εμφανίζεται για να κάνει έκπληξη στους μικρούς
μας φίλους ❅ Play room για απασχόληση των παιδιών άνω των 12 ετών.

❅ Καλωσόρισμα με παραδοσιακά γλυκά και τοπικό απεριτίφ στο Τσιπουράδικο
❅ Εορταστικά Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική και χορευτικό πρόγραμμα
❅
Χρήση της εσωτερικής πισίνας & του γυμναστηρίου (για τους ενήλικες) ❅ Κάλαντα από τοπική
παραδοσιακή χορωδία ❅ Καθημερινή 12ωρη απασχόληση για τα παιδιά στο Valis Kids Club

30/12 29/12
5/1
4/1
3 νύχτες 4 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες
285€
105€
65€
825€
475€

Βόλος

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Γλυκά καλωσορίσματος (Χριστούγεννα -Πρωτοχρονιά)
και δωρεάν χρήση του wellness center.
❅ Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 το βράδυ σε μπουφέ με μουσική.
❅ Ε ορταστικό γεύμα το μεσημέρι στις 25/12 & 1/1 σε μπουφέ.
(brunch buffet 13:00-16:00)

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή 23/12
& Ρεβεγιόν με μεταφορά με
3 νύχτες
το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
199€
3ο άτομο
95€
1ο & 2ο παιδί 4-12
60€
Junior Suite*
675€
1κλινο
335€

Valis Resort 5*

195€
90€
60€
635€
334€

2 παιδιά έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών, όπου τα 2 παιδιά κοιμούνται
σε ημίδιπλο καναπέ κρεβάτι. Στην περίπτωση 4ου ατόμου, αυτό κοιμάται μαζί με το 3ο σε ημίδιπλο καναπέ-κρεβάτι. Επιβάρυνση για
δωμάτιο με θέα θάλασσα: 15€ το δωμάτιο τη βραδιά (δεν διατίθενται τρίκλινα). Ημερησίως 10€ το άτομο.

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιαδιατροφή
23/12, 24/12, 30/12 22/12, 23/12, 29/12, 30/12
5/1
και Ρεβεγιόν με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
3 νύχτες
4 νύχτες
2 νύχτες
2κλινο promo
225€
285€
115€
2κλινο PV
255€
325€
125€
2κλινο SSV
270€
345€
145€
2κλινο SV
299€
385€
160€
Family PV* (2+2)
790€
1015€
460€
Family SV* (2+2)
840€
1085
520€
*Junior Suite (2+1)
725€
910€
440€
1κλινο promo
410€
520€
205€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ Promo: Δωμάτια χωρίς μπαλκόνι, Pv: Pelion View, Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View *Family:
Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών *Junior Suite: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 1 παιδί ως 12 ετών
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2 ΠΑΙΔΙA
ΔΩΡΕΑΝ

Domotel Neve Mountain
Resort & Spa 4*Παλαιό Αγ. Αθανάσιο
Όλη η ομορφιά της ελληνικής φύσης σ΄έναν τόπο. Κι εσύ να μην ξέρεις
τί να διαλέξεις! Σκι και snowboard στις πλαγιές του Βόρα (Καϊμάκτσαλαν),
περίπατους στα μαγευτικά δάση οξειάς, εξερεύνηση στα ανέγγιχτα τοπία
της ορεινής Πέλλας, βόλτες με άλογα στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο και
στο γειτονικό δάσος, ανεμοπορία, αλεξιπτωτισμό...
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 40 πλήρως εξοπλισμένα
δωμάτια με τηλεόραση με οθόνη plasma, δωρεάν internet και μίνι μπαρ.
Όλα έχουν μπαλκόνι με θέα στη λίμνη και τα περισσότερα διαθέτουν τζάκι.
Τα μπάνια είναι εφοδιασμένα με βιολογικά προϊόντα περιποίησης N-Ki,
μπουρνούζια και παντόφλες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο Bar Restaurant του ξενοδοχείου τα τραπέζια βρίσκονται τοποθετημένα γύρω από το τζάκι και κάτω από το αίθριο,
με θέα τον χιονισμένο Βόρα (Καϊμάκτσαλαν) και τον παραδοσιακό οικισμό
του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Το Domotel Elxis Spa σας υπόσχεται μία
ολιστική προσέγγιση με στόχο τόσο τη φυσική όσο και την πνευματική
ανάταση κι ευεξία των επισκεπτών του Domotel Neve.
Extra Πλούσιο Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Ελεύθερη είσοδος στο Spa & Fitness Centre,
ΔΩΡΕΑΝ χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, Sauna, hamam,
Jacuzzi, θερμαινόμενο ποδόλουτρο, καθώς και χρήση του εξοπλισμένου
γυμναστηρίου με υπερσύγχρονα όργανα. Ασύρματη σύνδεση στο internet
στους κοινόχρηστους χώρους και ενσύρματη στα δωμάτια
Τιμή κατ΄άτομο με Πρωινό
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.

22/12, 29/12
5 ημ. / 4 νύχτες

Αράχωβα, Βοιωτία

Ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο στην Αράχωβα, με εκπληκτική θέα στον
Παρνασσό αλλά και το υπόλοιπο γραφικό χωριό που «ξεδιπλώνεται» χαμηλότερα στην πλαγιά, μέσα στο κέντρο και σε απόσταση αναπνοής από
τα μαγαζιά και τη νυχτερινή ζωή του δημοφιλούς χειμερινού προορισμού.
Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών απέχει μόνο 10χλμ. από το ξενοδοχείο, ενώ το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού είναι προσβάσιμο
σε 25χλμ.
Παροχές Δωματίων: Το Parnassia Club Hotel διαθέτει όμορφα διακοσμημένα καταλύματα με δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν συμβατική ή δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Κάθε ένα διαθέτει μίνι μπαρ ή μίνι ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο
με στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το εστιατόριο του Parnassia Club Hotel σερβίρει πιάτα για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο, ενώ στο μπαρ του ξενοδοχείου μπορείτε να απολαμβάνετε ποτά και σνακ δίπλα στο τζάκι. Επίσης,
υπάρχει snack bar και κοινόχρηστο lounge café-bar. Πολλά καφέ, μπαρ
και εστιατόρια της Αράχωβας είναι προσβάσιμα σε λίγα μόλις βήματα.

4/1
4 ημ. / 3 νύχτες

2κλινο Standard
385€
205€
2κλινο Superior
424€
235€
2κλινο Family
540€
320€
3ο άτομο
120€
95€
1ο & 2ο παιδί έως 16*
60€
45€
Suite 2χωρη**
1350€
940€
2 παιδιά έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 17€ ο ενήλικας και 12€ το
παιδί. Εορταστικό ρεβεγιόν (συμπεριλαμβάνει κρασί και αναψυκτκό): 45€ ο ενήλικας και 25€
το παιδί. *2ο παιδί εως 16 ετών μόνο σε Family. **Συνολική τιμή καταλύματος εως 4 άτομα.
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Parnassia Club 3*

Τιμή κατ΄άτομο με Πρωινό
23/12, 24/12, 30/12 22/12, 23/12 29/12 27/12, 28/12, 2/1, 5/1
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
3 νύχτες
4 νύχτες
2 νύχτες
2κλινο
203 €
266 €
115 €
3ο άτομο
120 €
160 €
60 €
1κλινο
399 €
530 €
225 €
Δυνατότητα συμμετοχής στο ρεβεγιόν Χριστουγέννων 24/12 ή Πρωτοχρονιάς 31/12 στο
ξενοδοχείο Anemolia Mountain Resort 4* 60€ το άτομο, με μουσική

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Amalia Delphi 4*

Negroponte Resort 5*

Δελφοί

Ερέτρια

Το ξενοδοχείο Amalia Hotel Delphi 4* βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό σημείο στους πρόποδες του Παρνασσού σε μια πλαγιά στην έξοδο της πόλης των Δελφών προσφέροντας συγκλονιστική θέα από την κοιλάδα
έως τη θάλασσα, την Ιτέα και το υπέροχο Γαλαξίδι. Απέχει λίγα λεπτά από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και το μουσείο, το ναό του Απόλλωνα και την Κασταλία πηγή. Η κοσμοπολίτικη Αράχωβα που φημίζεται
για τη γαστρονομία της βρίσκεται σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων.
Παροχές Δωματίων: Τα 180 άνετα δωμάτια του μοιράζονται σε 4 επίπεδα και διαθέτουν μπαλκόνι με θέα
την κοιλάδα και στη θάλασσα και ορισμένα στους εσωτερικούς κήπους, έχουν φυσικό φως από τα παράθυρα, τη βεράντα ή το μπαλκόνι, καθώς και κλιματισμό και θέρμανση.
Παροχές Ξενοδοχείου: Διαθέτει άνετους χώρους, εστιατόριο με την θέα στην πισίνα και τους κήπους και
μπαρ, εξωτερική πισίνα και ένα φιλόξενο lounge με τζάκι. Καθημερινά σερβίρεται πλούσιος μπουφές αμερικάνικου πρωινού. προσφέρει ανεμπόδιστη θέα από την κοιλάδα έως τη θάλασσα, την Ιτέα και το Γαλαξίδι
Για τους μικρούς φίλους! Ένας εξαιρετικός χώρος έχει φτιαχτεί για τα παιδιά, με πλήρη εποπτεία από
τους γονείς, αφού στην μέση υπάρχει γυάλινο safety χώρισμα. Οι γονείς απολαμβάνουν ζεστή σοκολάτα στο
καφέ, και τα παιδιά παρέα με τις Αγ.Βασιλίτσες δημιουργούν απίστευτα παιχνιδίσματα, θεατρικές δραστηριότητες, ζωγραφική, μπαλόνια, πολύ χορό, και τα γράμματα στον Αγ. Βασίλη. Φουσκωτό παιχνίδι, τσουλήθρες και
ειδικό χώρο για τα μικρότερα παιδάκια, με μουσική κάλυψη, περιμένει τους μικρούς ήρωες για να περάσουν
αξέχαστες διακοπές.

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Πλούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ με μοναδικές γεύσεις (αρχίζουν με δείπνο). ❅
Εορταστικοί μπουφέδες παραμονή & ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά.❅ Δωρεάν ντόπιο κρασί
σε
καράφα, μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά. ❅ Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα περιμένουν μικρούς
και μεγάλους. ❅ Mini Club με διευρυμένο ωράριο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εξειδικευμένους
Έλληνες παιδαγωγούς. ❅ Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και χορό στα ρεβεγιόν 24/12,
25/12, 31/12 & 1/1.

Τιμή κατ΄άτομο με Πλήρη διατροφή
& ποτά με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ.
2κλινο
3ο άτομο
2ο παιδί έως 10
1κλινο

23/12, 30/12
3 νύχτες
255€
195€
150€
370€

22/12, 29/12
4 νύχτες
310€
240€
185€
465€

5/1
2 νύχτες
159€
110€
99€
240€

Ενδιάμεσα 27/12-29/12
2 ημέρες / 1 νύχτα
Ημιδιατροφή (χωρίς παιδική απασχόληση)		
2κλινο
55€
3ο άτομο
35€
2ο παιδί έως 10
25€
1κλινο
85€
1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

4/1
3 νύχτες
215€
145€
125€
330€

3 ημέρες / 2 νύχτες
107€
70€
50€
165€

Στη βενετσιάνικη ονομασία της πόλης της Χαλκίδας, Negroponte, στηρίχθηκε
το όνομα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχείο,
άνετο, αισθητικά άρτιο και απόλυτα εναρμονισμένο στο περιβάλλον. Χτισμένο
σε μία ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις δύο χλμ. από την ιστορική Ερέτρια, περιστοιχισμένο από αιωνόβια πεύκα και σχοίνα, το Negroponte
Resort αγκαλιάζει τη θάλασσα μπροστά του και προσφέρει μοναδική θέα στον
Ευβοϊκό Κόλπο και την ακτή της Ανατολικής Αττικής.
Παροχές Δωματίων: αποτελείται από 100 δωμάτια deluxe και σουίτες, το
καθένα με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Όλα τα δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες και διαθέτουν:δορυφορική τηλεόραση, μπάνιο με επένδυση από μάρμαρο Σκύρου και μαρμάρινο πάγκο, ασύρματη ή ενσύρματη πρόσβαση στο
Internet, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας
Παροχές Ξενοδοχείου: εστιατόρια, pool bar, παραλία, ανοιχτή πισίνα, παιδότοπος, παιδική χαρά, παιδική πισίνα με θαλασσινό νερό, εξωτερική πισίνα
με θαλασσινό νερό και υδρομασάζ, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με τζακούζι, μίνι μάρκετ, ασύρματη υπηρεσία Internet WiFi χωρίς πρόσθετη χρέωση,
γωνιά Internet, πλήρες γυμναστήριο Technogym, γήπεδο ποδοσφαίρου (5x5)
με συνθετικό χλοοτάπητα και φωτισμό, δύο γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΧΜΑS GALA

Εορταστικό πρόγραμμα

❅ Πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ.
❅ Ρεβεγιόν, παραμονή και ανήμερα με ζωντανή μουσική.
❅ Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου, γηπέδων τένις και
μπάσκετ. Καθημερινή παιδική απασχόληση (παιχνίδια, χοροί, κατασκευές και
πολλά άλλα.)

Τιμή κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν 24/12, 31/12 23/12, 30/12 22/12, 29/12 21/12, 28/12
με ζωντανή μουσική
2 νύχτες
3 νύχτες
4 νύχτες
5 νύχτες
με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ
2κλινο Deluxe
150€
205€
237€
272€
3ο άτομο
104€
142€
167€
190€
1ο παιδί 7-12
47€
71€
95€
118€
1κλινο
209€
285€
330€
380€
4κλινο (1ο παιδί ως 6 & 2ο ως 12)*
347€
481€
570€
665€
4κλινο (1ο παιδί ως 6 & 2ο ως 12)*
366€
510€
608€
712€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10%. Οι παραπάνω τιμές είναι
προσφορά Early Booking για κρατήσεις με προκαταβολή έως 10/12. Μετά επιβάρυνση +5% περίπου.
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Oδικές εκδρομές Ελλάδας
Χριστούγεννα στην Πίνδο

4 ημέρες
Καλαμπάκα-Μετέωρα-Μέτσοβο-Ιωάννινα-χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας-Σαμαρίνα-Γρεβενά
Αναχ:23/12 Ξεν. APOLLON 2* Μέτσοβο

από

198€

Ιωάννινα - Ζαγοροχώρια - Μέτσοβο

3 & 4 ημέρες
Γεφύρι Κόκορη-Τσεπέλοβο-Μονοδένδρι-Χαράδρα Βίκου-Αρίστη-Λίμνη Παμβώτιδα-Νησάκι
Αναχ:23 & 30/12,5/1 Ξεν. PALLADIO 3* Ιωάννινα
145€ (3ημ) 185€ (4ημ)

από

145€

Βόλος-Γύρος Πηλίου 3 & 4 ημέρες
Μηλιές-Τσαγκαράδα-Χάνια-ΠορταριάΜακρυνίτσα-Λάρισα
Αναχ: 23 & 30/12, 5/1
Ξεν. PARK 4* Βόλος (4ημ) - CHANIA PALACE Χάνια Πηλίου
(3ημ) 130€ (3ημ) 195€ (4ημ)

Στη λίμνη Πλαστήρα &
το Μύλο των Ξωτικών 3 & 4 ημέρες
Καλαμπάκα- Μετέωρα-Μέτσοβο-Ελάτη
Αναχ:23 & 30/12, 5/1
Ξεν. KOSTA FAMISSI 3* Καλαμπάκα
125€ (3ημ) 175€ (4ημ)

Σέρρες-ΣαντάνσκιΛίμνη Κερκίνης, 4 ημέρες

Σέρρες – Οχυρό Ρούπελ – Σαντάνσκι – Λίμνη Κερκίνης
Αναχ:23 & 30/12 Ξεν. PHILIPPOS XENIA 4* Σέρρες

από

130€

Καλαμάτα-Καρδαμύλη-ΠύλοΜεθώνη-Βυτίνα 4 ημέρες

Αναχ:23 & 30/12 Ξεν. PHARE PALACE 4* Καλαμάτα
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Καβάλα - Ξάνθη - Δράμα - Παναγία Εικοσιφοίνισσας - Σπήλαιο Αλιστράτης- Θεσσαλονίκη Αναχ:23/12 Ξεν.«ΕSPERIA» 3* Καβάλα

από

125€
185€

215€

185€
175€

Τζουμέρκα - Ιωάννινα
Λευκάδα 4 ημέρες

185€

Ναύπακτος - λίμνη Τριχωνίδας - Μεσολόγγι - Ελάτου - άνω χώρα Γαλαξίδι - Παρνασσός - Αράχοβα - χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
Αναχ:23/12 Ξεν. AFRODITI 3* στη Ναύπακτο

Λίμνη Τριχωνίδας - Άρτα - Άραχθος - Άγναντα - Πράμαντα - Λευκάδα
Αναχ:23/12 Ξεν. ΑRTA PALACE 4* Άρτα

Έδεσσα - πάρκο αγίου Νικολάου Νάουσας - παλαιός Άγιος Αθανάσιος
- Βέροια – Λιτόχωρο - χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν
Αναχ: 23 & 30/12, 5/1 Ξεν. PHILOXENIA 3* Αριδαία
135€ (3ημ) 185€ (4ημ)

Αράχωβα-Παρνασσός-Ιτέα
Λιδωρίκι 3 & 4 ημέρες

Μονή Οσίου Λουκά - λίμνη Μόρνου - Άμφισσα - Δελφοί - βαγονέτο Γραβιά - Πολύδροσο - Αμφίκλεια
Αναχ: 23 & 30/12, 5/1 Ξεν. ΓΑΛΗΝΗ 3* Ιτέα
130€ (3ημ) 175€ (4ημ)

Λακωνική & Μεσσηνιακή Μάνη

155€

από

Λευκές διαδρομές από το
Χελμό στον Παρνασσό 4 ημέρες

Λουτρά Πόζαρ 3 & 4 ημέρες

Καρπενήσι-Προυσός-Βελούχι
3 & 4 ημέρες
Παναγία Προυσιώτισσα – Μεγάλο Χωριό – Μικρό Χωριό –
Κεφαλόβρυσσο
Αναχ: 23 & 30/12, 5/1 Ξεν. ΗΕLVETIA Καρπενήσι
155€ (3ημ) 195€ (4ημ)

Χριστούγεννα στην
Ονειρούπολη Δράμας 4 ημέρες

3, 4 ημέρες
Μυστράς - Σπάρτη - Γύθειο - Σπήλαιο Δυρού - Λιμένας - Μονεμβασιά
- Ναύπλιο
Αναχ: 23 & 30/12, 5/1 Ξεν. ΟΑSIS 3* Σκάλα Λακωνίας
135€ (3ημ) 175€ (4ημ)

από

135€
από

130€

από

135€

ι κατ΄ άτομο
Σε όλες τις εκδρομές οι τιμές είνα
σε δίκλινο και
περιηγήσεις με
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Εκδρομές ονή, πρωινό και
διαμ
ν.,
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμα
.Α.Ζητήστε μας
Φ.Π
ς,
κάποια γεύματα, αρχηγός - συνοδό
μα που σας
γραμ
πρό
να σας τυπώσουμε το αναλυτικό
ενδιαφέρει

6ημ.

Τιμές κατ’
άτομο

Χριστούγεννα στο χωριό του Άγιου Βασίλη
ενθουσιασμό του πιο ΧριΓιορτάστε τα Χριστούγεννα με τη χαρά και τον
εννα πλησιάζουν, έρχεται
στουγεννιάτικου Ταξιδιού! Καθώς τα Χριστούγ
τις μοναδικές στιγμές που θα
η πιο χαρούμενη περίοδός της χρονιάς με
ένει το χωριό του Άγιου
ζήσουμε στο Λέβι και το Ροβανιέμι! Μας περιμ
ο Αρκτικός Κύκλος, χιονιΒασίλη και το ταχυδρομείο του με τα Ξωτικά,
ile σαφάρι σε τοπία παγωσμένα τοπία και μοναδική φύση, Snow Mob
ιλιάς της Αρκτικής, η πολική
μένων λιμνών και άγριου δάσους, ο Βασ
ακός κάτοικος της Λαπωνίαρκούδα, χαριτωμένα χάσκι και ο παραδοσι
Βασίλης!
ας, ο τάρανδος, ακόμα και ο ίδιος ο Άγιος
ομή στη Φάρμα των ΧάΓεύματα & δείπνα, Snowmobile Safari, εκδρ
Restaurant και πολλά
Ice
στο
α
σκι & στη Φάρμα των Ταράνδων, γεύμ
άλλα!
είσοδος & ξενάγηση στο ΆρΔΩΡΑ: Φόροι αεροδρομίων - μεταφορά,
χωριό του Άγιου Βασίλη!
στο
κτικουμ - είσοδος στο Snowman World

Δείτε ακόμη

6ημ.

Τιμές κατ’
άτομο

Παραμυθένια Πρωτοχρονιά
στη Λαπωνία
Αναχωρήσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Ααεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Αθήνα Ροβανιέμι - Αθήνα με πτήσεις charter της Aegean *ξενοδοχείο Α κατηγορίας κεντρικό στο Λέβι (3 νύχτες) ❅ ξενοδοχείο Α κατηγορίας κεντρικό στο Ροβανιέμι (2
νύχτες) ❅ χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία ❅ ασύρματο internet στα ξενοδοχεία ❅ χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου διαθέσιμη) ❅ πρωινό μπουφέ
καθημερινά ❅ δείπνα καθημερινά με τα εορταστικά μπουφέ συμπεριλαμβανομένων
❅ γεύματα καθημερινά *γεύμα στο Ice Restaurant στο χωριό του Άγιου Βασίλη ❅
μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέμι ❅ επίσκεψη Άγιου Βασίλη στις 24/12 στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο ❅ πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου ❅ εκδρομή με Snowmobile με ειδικά ρούχα και μπότες *επίσκεψη σε φάρμα
ταράνδων και βόλτα με έλκηθρο ταράνδων ❅ επίσκεψη σε φάρμα σκυλιών χάσκι
και βόλτα με έλκηθρο χάσκι ❅ μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα ❅
μεταφορά στο Santa Park με προαιρετική είσοδο (33€ ενήλικος, 27,50€ παιδί 4
έως 14 ετών) ❅ μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ράνουα ❅ ειδικοί
τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων ❅ αρχηγός εκδρομής από
την Αθήνα ❅ ΦΠΑ ❅ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: αχθοφορικά, είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Φόροι

23/12/2017
Α κατηγορίας
2090€
2430€ Περιλαμβάνονται
Στις παραπάνω τιμές έχει υπολογιστεί ΕΚΠΤΩΣΗ 250€ για κάθε ενήλικα. Η προσφορά αυτή
ισχύει για εγγραφές έως 31/10/17.
Τιμή παιδιού έως 11 ετών σε έξτρα κρεβάτι στο δωμάτιο των γονιών: 1735€
Τιμή παιδιού ως 2ο άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 1890€
Τιμή παιδιού έως 5 ετών (αυστηρά) χωρίς παροχές στο κρεβάτι των γονιών: 950€ (Περιλαμβάνει αεροπορικό
εισιτήριο, όλες τις διανυκτερεύσεις στο κρεβάτι των γονιών, όλα τα γεύματα και όλες τις δραστηριότητες)

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Φόροι

28/12/2017
Α κατηγορίας
2090€
2430€ Περιλαμβάνονται
Στις παραπάνω τιμές έχει υπολογιστεί ΕΚΠΤΩΣΗ 205€ για κάθε ενήλικα. Η προσφορά αυτή
ισχύει για εγγραφές έως 10/11/17.
Τιμή παιδιού έως 11 ετών σε έξτρα κρεβάτι στο δωμάτιο των γονιών: 1735€
Τιμή παιδιού ως 2ο άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 1890€
Τιμή παιδιού έως 5 ετών χωρίς παροχές (στο κρεβάτι των γονιών): 950€

5ημ.

Τιμές κατ’
άτομο

Φώτα στη Λαπωνία
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Φόροι-Επίναυλος

2/1/2018
Α κατηγορίας
1295€
1470€
220€
Τιμή παιδιού έως 11 ετών σε έξτρα κρεβάτι στο δωμάτιο των γονιών: 1085€ + φόροι 220€
Τιμή παιδιού ως 2ο άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 1200€ + φόροι 220€
Τιμή παιδιού έως 5 ετών (αυστηρά) χωρίς παροχές στο κρεβάτι των γονιών 600€ + φόροι 220€ (Περιλαμβάνει
αεροπορικό εισιτήριο, όλες τις διανυκτερεύσεις στο κρεβάτι των γονιών, όλα τα γεύματα και όλες τις
δραστηριότητες)
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Χριστουγεννιάτικες ΑΓΟΡΕΣ
4ημ.

Τιμές κατ’
άτομο

Παρίσι - Χριστουγεννιάτικη αγορά
πανοραμική ξενάγηση πόλης, ξενάγηση Λούβρου, επίσκεψη
στο Μουσείο Αρωμάτων, μεταφορά στη Disneyland

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με Air France
❅ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
❅ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
❅ πρωινό *ενημερωτικά έντυπα
❅ πανοραμική ξενάγηση πόλεως & Λούβρο με Ελληνόφωνο ξεναγό
❅ μεταφορά στη Disneyland
❅ επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων
❅ Βαστίλλη - Μαραί - Πλατεία Βοσγίων
❅ αρχηγός / συνοδός *ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ φόροι αεροδρομίου (150€) ❅ αχθοφορικά ❅ είσοδοι σε μουσεία
(Λούβρο 17-23€ + 2€ ακουστικά) και στη Disneyland (75€ ενήλικες
68€ παιδιά εως 11 ετών) ❅ ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

18/12/2017
Ibis Paris Clichy 3*
398€
498€
1 παιδί 308€
				 2 παιδιά 345€ το καθένα
Holiday Inn Clichy 4*
448€
588€
1 παιδί 308€
Holiday Inn Opera Grand Blvd 4* 570€
785€
Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διαν/ση σε 3* ξενοδοχεία & 2,48€ το άτομο
ανά διαν/ση σε 4* ξενοδοχεία πληρώνεται με την εξόφληση της εκδρομής στην Ελλάδα.
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4-5ημ.
Τιμές κατ’
άτομο

Λονδίνο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα
❅ 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
❅ πρωινό
❅ μ εταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
❅ αρχηγός-συνοδός
❅ α σφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών
❅ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 175€ ❅ είσοδοι
σε μουσεία, ❅ Μνημεία & λοιπά αξιοθέατα ❅ φιλοδωρήματα & αχθοφορικά στα ξενοδοχεία ❅ ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις
4 ημέρες
10/11, 24/11, 1/12
8/12, 15/12
5 ημέρες
9/11, 23/11, 30/11
7/12, 14/12

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Holiday Inn Regents Park 4* 399€
Amba Marble Arch 4*
499€

549€
739€

349€
449€

Holiday Inn Regents Park 4* 449€
Amba Marble Arch 4*
589€

619€
889€

399€
539€

5ημ.

5ημ.

Τιμές κατ’
άτομο

Τιμές κατ’
άτομο

Νυρεμβέργη

Φρανκφούρτη - Ρότενμπουργκ - Νυρεμβέργη Βαμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα – Μόναχο
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa
❅ 2 διαν/σεις στη Νυρεμβέργη σε ξενοδοχείο 4*
❅ 1 διαν/ση στη Φρανκφούρτη σε ξενοδοχείο 4*
❅ 1 διαν/ση στο Μόναχο
❅ πρωινό
❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
❅ συνοδός – αρχηγός
❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ φόροι αεροδρομίου & επίναυλος
καυσίμων 160€ είσοδοι σε μουσεία / χώρους ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις
5 ημέρες
17/12

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Νυρεμβέργη:
Holiday Inn Nuremberg 4*
Φρανκφούρτη: Moevenpick 4*
445€
605€
405€
Μόναχο: Courtyard Munich City East 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα.

Μόναχο

Μόναχο - Νυρεμβέργη - Σάλτσμπουργκ - Κάστρο
Νοϊσβανστάιν – Ομπεραμεργκάου
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa
❅ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
❅ πρωινό
❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
❅ α σφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών
❅ αρχηγός – συνοδός
❅ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
❅ φόροι αεροδρομίου 180€, είσοδοι μουσείων και φιλοδωρήματα,
ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις
5 ημέρες
7/12

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Courtyard City Center 4*
Roomers Autograph Collection 5*

495€
665€

645€
985€

445€
615€
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Αεροπορικές Οργανωμένες Εκδρομές στο Παρίσι
Γιορτές Παρίσι

6

Δώρo:
επίσκεψη στο
Μουσείο Αρωμάτων!

ημέρες

Αεροπορικά εισιτήρια με Air France, διαμονή σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές, πανοραμική ξενάγηση
πόλης, ξενάγηση στο Λούβρο & στις Βερσαλλίες, μεταφορά στη Disneyland.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο

Παιδί

Φόροι

23/12
Ibis Paris Clichy 3* 560€ 735€
1 παιδί 380€ 150€
				2 παιδιά 470€
				 το καθένα
Ibis Paris Opera 3* 595€ 820€
1 παιδί 380€
BW Ronceray Opera 3*
Holiday Inn Opera 695€ 1015€
1 παιδί 380€
Grand Boulevards 4*
28/12, 31/12
Ibis Paris Clichy 3* 535€ 710€
1 παιδί 350€
				 2 παιδιά
				450€ το καθένα
Ibis Paris Opera 3* 595€ 840€
1 παιδί 350€
Holiday Inn Opera 695€ 1035€
1 παιδί 350€
Grand Boulevards 4*
Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διαν/ση σε 3* ξενοδοχεία & 2,48€ το άτομο
ανά διαν/ση σε 4* ξενοδοχεία πληρώνεται με την εξόφληση της εκδρομής στην Ελλάδα.

Disneyland
Παρίσι

Δώρo:
επίσκεψη στο
Μουσείο
Αρωμάτων!

Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά

5

ημέρες

Αεροπορικά εισιτήρια με Air France, διαμονή σε ξεν. 3* στο Παρίσι 2 νύχτες
& στο Magic Circus 4* στη Disneyland 2 νύχτες, πρωινό, μεταφορές, πανοραμική ξενάγηση
πόλης, ξενάγηση στο Λούβρο & στις Βερσαλλίες, μεταφορά στη Disneyland, είσοδος 3 ημερών
στα πάρκα της Disneyland.

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο

2κλινο*

3κλινο* 4κλινο*

παιδί

φόροι

Παρίσι:
900€
850€ 810€ 1 παιδί 615€ 150€
Ibis Berthier 3*				 2 παιδιά 669€
Disneyland:				
το καθένα
Magic Circus 4*
26/12		
880€
830€ 800€ 1 παιδί 590€
					
2 παιδιά 630€
					
το καθένα
31/12		
770€
740€ 720€ 1 παιδί 570€
					
2 παιδιά 600€
					
το καθένα
*Τιμή για ενήλικες. Η τιμή του τετράκλινου ισχύει για 4 ενήλικες που παίρνουν 2 δίκλινα δωμάτια στο Παρίσι και
τετράκλινο δωμάτιο στη Disneyland. Οικογένειες με 2 παιδιά παίρνουν οικογενειακό δωμάτιο στο Παρίσι και στη
Disneyland. Φόρος της πόλης του Παρισιού πληρώνεται με την εξόφληση στην Ελλάδα: 1,65€ το άτομο τη
βραδιά για ξενοδοχεία 3* & 2,48€ για ξενοδοχεία 4*.
23/12

Disneyland
Παρίσι

Δώρo:
επίσκεψη στο
Μουσείο
Αρωμάτων!

6

ημέρες

Αεροπορικά εισιτήρια με Air France, διαμονή σε ξεν. 3* &
4* 3 νύχτες στο Παρίσι και 2 νύχτες στην Disneyland,
πρωινό, μεταφορές, πανοραμική ξενάγηση πόλης, ξενάγηση στο Λούβρο &
στις Βερσαλλίες, μεταφορά στη Disneyland, είσοδος 3 ημερών στα πάρκα.

Αναχώρηση

4

Αεροπορικά εισιτήρια με Air France, μεταφορά από και
προς τη Disneyland, 3 διαν/σεις στο Dream Castle 4*,
πρωινό & είσοδος 3 ημερών στα 2 πάρκα

Αναχώρηση

Ξενοδοχείο 2κλινο* 3κλινο* 4κλινο*

ημέρες
παιδί

φόροι

4/1/2018
Dream Castle 4* 637€ 600€ 580€ 1 παιδί 525€ 150€
					 2 παιδιά 525€
					
το καθένα
*Τιμή για ενήλικες. Η τιμή του τετράκλινου ισχύει για 4 ενήλικες που παίρνουν 2 δίκλινα
δωμάτια στο Παρίσι και τετράκλινο δωμάτιο στη Disneyland. Οικογένειες με 2 παιδιά παίρνουν
οικογενειακό δωμάτιο στο Παρίσι και στη Disneyland. Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€
το άτομο ανά διαν/ση σε 3* ξενοδοχεία & 2,48€ το άτομο ανά διαν/ση σε 4* ξενοδοχεία
πληρώνεται με την εξόφληση της εκδρομής στην Ελλάδα.
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2κλινο* 3κλινο* 4κλινο*

παιδί

φόροι

Παρίσι:
925€
880€
845€ 1 παιδί 660€ 150€
Ibis Berthier 3 * 				
2 παιδιά 695€
Disneyland:			
το καθένα
Magic Circus 4*
Παρίσι:
1065€ 1015€ 985€ 1 παιδί 670€
Holiday Inn Opera 4*			
2 παιδιά 885€
Disneyland:				
το καθένα
Magic Circus 4*
28/12
Παρίσι: Ibis Berthier 3 *
875€
830€
795€ 1 παιδί 610€
Disneyland: 			
2 παιδιά 645€
Magic Circus 4*			
το καθένα
Παρίσι:
1015€ 965€
935€ 1 παιδί 620€
Holiday Inn Opera 4* 				
2 παιδιά 835€
Disneyland: Magic Circus 4*			
το καθένα
*Η τιμή αφορά ενήλικες. Η τιμή του τετράκλινου ισχύει για 4 ενήλικες που παίρνουν 2 δίκλινα
δωμάτια στο Παρίσι και τετράκλινο δωμάτιο στη Disneyland. Οικογένειες με 2 παιδιά παίρνουν
οικογενειακό δωμάτιο στο Παρίσι και στη Disneyland. Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€
το άτομο ανά διαν/ση σε 3* ξενοδοχεία & 2,48€ το άτομο ανά διαν/ση σε 4* ξενοδοχεία
πληρώνεται με την εξόφληση της εκδρομής στην Ελλάδα.
23/12, 31/12

Θεοφάνεια στη Disneyland

Ξενοδοχείο

4,5

ημέρες

Παρίσι

Δώρo:
επίσκεψη στο
Μουσείο Αρωμάτων!

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά - Φώτα

Αναχ: 23/12, 26/12, 31/12 & 4/1
1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι - πανοραμική ξενάγηση πόλεως. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση. Άφιξη στο Παρίσι. Επιβίβαση στο πούλμαν
και πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, τ την
Αψίδα του Θριάμβου, τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο
παλάτι, την πλατεία Ομονοίας την εκκλησία της Αγ. Μαγδαληνής, τα Βουλεβάρτα,
το κτίριο της Όπερας, τις πυραμίδες του Λούβρου, την Γαλλική Ακαδημία, την
πλατεία του Σατλέ, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, την Παναγία των Παρισίων, το
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους κήπους του Λουξεμβούργου, το
πολεμικό μουσείο κ.ά. Μετά το πέρας της ξεναγήσεως, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ, προαιρετικά προτείνουμε μια επίσκεψη στην
πανέμορφη και γραφική Μονμάρτη μαζί με την κρουαζιέρα στον Σηκουάνα, όπου
θα θαυμάσουμε την φωταγωγημένη πόλη του Φωτός.
2η ημέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - ξενάγηση Λούβρου - μουσείο Αρωμάτων. Πρόγευμα και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο ανάκτορο των Βερσαλλιών και στους κήπους του Λουδοβίκου. Επιστρέφουμε στο Παρίσι για να
ξεναγηθούμε στο μουσείο του Λούβρου. Τελειώνουμε τη σημερινή μας ξενάγηση
με την επίσκεψη μας στο μουσείο αρωμάτων της Fragonard. Το βράδυ κάντε μία
βόλτα στη στολισμένη εορταστικά, Σανζ Ελυζέ ή επιλέξτε τα στενά δρομάκια του
Σαιν Ζερμαίν, στο μπον μαρσέ, με τα γραφικά τζαζ μπαρ και wine bars.
3η ημέρα: Παρίσι – Disneyland. Μετά το πρόγευμα μεταφορά στην
Disneyland. Ο κόσμος της φαντασίας ξετυλίγεται μπροστά μας, ενώ οι ήρωες του
Disney περπατούν δίπλα μας και μας καλούν στο ταξίδι της χαράς και του κεφιού.
4η ημέρα: Παρίσι. Πρόγευμα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της Gallerries Lafayette και Printemps. Εναλλακτικά επιλέξτε μία
ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία και στις πόλεις Ντωβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ. Το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα πασίγνωστα καμπαρέ της πόλης,
διαν/ση.
5η ημέρα: Παρίσι – Αθήνα. Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα. Με τη συνοδεία του αρχηγού σας ακολουθήστε ένα μοναδικό περίπατο. Νωρίς το απόγευμα επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής.
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η ημέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια με Air
France *διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ πρωινό ❅ πανορ
αμική ξενάγηση
πόλεως & Λούβρο με Ελληνόφωνο ξεναγό ❅ ξενάγηση
στο παλάτι των
Βερσαλλιών ❅ μεταφορά στη Disneyland ❅ επίσκεψη
στο Μουσείο
Αρωμάτων ❅ Παναγία Παρισίων στάση 30-40 λεπτά
❅ Βαστίλλη Μαραί - Πλατεία Βοσγίων ❅ αρχηγός / συνοδός ❅ ασφάλ
εια αστικής
ευθύνης ❅ ενημερωτικά έντυπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (150€
) αχθοφορικά, είσοδοι: Λούβρο 17€ - 23€ + 2€ ακουστικά, Βερσα
λλίες 15€ +
2€ ακουστικά και στη Disneyland 75€ ενήλικας & 68€
παιδιά έως 11
ετών, ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή
αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Median Congress 3* 540€
680€
1 παιδί 380€
Ibis Paris Clichy 3*
		
2 παιδιά 445€ το καθένα
Ibis Paris Opera 3*
575€
755€
1 παιδί 380€
BW Ronceray Opera 3*
Holiday Inn Opera
680€
920€
1 παιδί 380 €
Grand Boulevards 4*
26/12, 31/12
Median Congress 3* 510€
650€
1 παιδί 380 €
5 ημέρες
Ibis Paris Clichy 3*
		
2 παιδιά 425€ το καθένα
Ibis Paris Opera 3*
560€
760€
1 παιδί 380€
Holiday Inn Opera
640€
900€
1 παιδί 350 €
Grand Boulevards 4*
4/1
Median Congress 3* 455€
555€
1 παιδί 330 €
4 ημέρες
Ibis Paris Clichy 3*		
2 παιδιά 380€ το καθένα
Ibis Paris Opera 3*
495€
625€
1 παιδί 330€
Holiday Inn Clichy 4* 510€
655€
1 παιδί 330 €
				
2 παιδιά 400€ το καθένα
Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διαν/ση σε 3* ξενοδοχεία & 2,48€ το άτομο ανά
διαν/ση σε 4* ξενοδοχεία πληρώνεται με την εξόφληση της εκδρομής στην Ελλάδα.
23/12
5 ημέρες
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4-5
&6
ημ.

Γιορτές στο Λονδίνο

Τιμές κατ’ άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα ❅
3, 4 ή 5 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ πρωινό *μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ αρχηγός-συνοδός * ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών ❅ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ φόροι αεροδρομίου 175€ ❅ είσοδοι σε
μουσεία, ❅ *Μνημεία & λοιπά αξιοθέατα ❅ φιλοδωρήματα & αχθοφορικά στα
ξενοδοχεία ❅ ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

5 ημέρες
22/12, 23/12, 24/12,
Holiday Inn Regents Park 4*
26/12, 27/12, 29/12, 30/12, Amba Marble Arch 4*
2/1, 3/1
The Mayfair 5*
6 ημέρες
21/12, 22/12, 23/12,
Holiday Inn Regents Park 4*
28/12, 29/12, 30/12
Amba Marble Arch 4*
The Mayfair 5*

2κλινο

1κλινο

παιδί

595€
725€
875€

765€
1015€
1295€

495€
565€
795€

645€
795€
995€

855€
1155€
1495€

545€
635€
915€

5ημ.
&6

Γιορτές στη Ζυρίχη

Τιμές κατ’ άτομο

ξενάγηση πόλης, εκδρομή στους Καταρράκτες Ρήνου,
επίσκεψη Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Βέρνη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με
Swiss *διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ πρωινό ❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ αρχηγός – συνοδός ❅ ασφαλιστική κάλυψη αστικής/ επαγγελματικής ευθύνης για τους εκδρομείς έως 75 ετών
❅ Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ φόροι αεροδρομίου 150€, είσοδοι σε μουσεία
και χώρους, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα ❅ check point 20€ το άτομο, δημοτικός
φόρος πόλης (καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο), ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις
22/12, 23/12, 29/12,
30/12, 2/1, 3/1
5 ημέρες
21/12, 28/12
6 ημέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Courtyard by Marriott 4* Sup. 635€
Marriott Zurich 5*
795€

835€
1095€

535€
695€

Courtyard by Marriott 4* Sup. 695€
Marriott Zurich 5*
895€

915€
1205€

595€
795€

5 ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

5 ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο - Μπάντεν
Μπάντεν - Καταρράκτες Τρίμπεργκ.

Άμστερνταμ
Ξενάγηση πόλης, εκδρομή Marken & Volendam
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια με KLM ❅ 4 διαν/σεις σε
ξενοδοχείο 4* ❅ πρωινό ❅ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και
αντίστροφα ❅ εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός / ξεναγός ❅ υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ❅ ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών ❅ ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 165€, είσοδοι στα μουσεία,
αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

22/12
Novotel Amsterdam 4*
445€
585€
395€
2/1
ή παρόμοιο
425€
565€
375€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα
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Μέλανας Δρυμός - Αλσατία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα
❅ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή πούλμαν ❅ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ❅ πρωινό 1 δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο στις 24/12 & 5/1 ❅
συνοδός / ξεναγός ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι
75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων
150€, είσοδοι σε μουσεία και συναφείς χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

22/12
Marriott Heildeberg 4*
565€
695€
535€
3/1		
495€
615€
415€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +30€ για τις 22/12 & +50€ για τις 3/1 για κάθε
ενήλικα.

6ημ.

Λονδίνο... στα μονοπάτια του Harry Potter!
Αναχώρηση: 23/12
1η ημέρα: Αθήνα - Λονδίνο. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
Λονδίνο. Άφιξη και αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Λονδίνο…στα μονοπάτια του Harry Potter. Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το studio της Warner Bros. Ταξιδέψε μαζί μας στην ατμόσφαιρα των ταινιών του Harry Potter, στο Λονδίνο που είναι η πόλη του, και αν
κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά θα καταλάβεις πως περιπλανιέσαι στο φυσικό του
περιβάλλον. Το King’s Cross station και η πλατφόρμα Platform 9 ¾, η Leadenhall
market, η βικτωριανή σκεπαστή αγορά που είναι η είσοδος για την Diagon Alley,
το δυόροφο Λεωφορείο των Ιπποτών, το Hardy’s Original Sweet Shop... και το
ταξίδι της οικογένειας στο Λονδίνο μετατρέπεται σε μαγική εμπειρία. Το απόγευμα
σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών (έξοδα ατομικά)
στο νυχτερινό Λονδίνο.
3η ημέρα: Λονδίνο. Μπουφέ πρόγευμα και όλη η ημέρα στη διάθεσή σας. Όσοι
επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή
μας στην επαρχία της Αγγλίας.
4η ημέρα: Λονδίνο. Μπουφέ πρόγευμα και ξενάγηση πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο του Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυμάσουμε
τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία της Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και
Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο 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 οικογένειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Περνάμε από το Ουέστμινστερ με την Πλατεία Κοινοβουλίου όπου δεσπόζουν
τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο.
5η ημέρα: Λονδίνο - Madame Tussauds - London Eye - Aquarium.
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση με το πούλμαν για τρία από τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα του Λονδίνου. Ξεκινάμε από το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Κέρινων
ομοιομάτων της Madame Tussaud, που θεωρείται από τα μοναδικά στο είδος του,
το επιβλητικό London Eye δηλ.το “ Μάτι του Λονδίνου “ που μας ανεβάζει σε μεγάλο ύψος για να απολαύσουμε πανοραμικά μια εξαιρετική και πολύ εντυπωσιακή
θεά του Λονδίνου και το πολύ πλούσιο σε εκθέματα Ενυδρείο Aquarium με το Κέντρο της Θαλάσσιας ζωής, τα μεγάλα θαλάσσια κήτη από τους ωκεανούς και άλλα
πλάσματα του υποβρύχιου κόσμου που δεν υπάρχουν ούτε στη φαντασία μας.
6η ημέρα: Λονδίνο - Αθήνα. Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το αερο-

δρόμιο και την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

Αναχώρηση
23/12

Ξενοδοχείο
2κλινο 1κλινο παιδί Φόροι
Thistle Kensington Gardens 4* Sup. 695€ 995€ 525€ 175€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ αεροπορικά εισιτήρια με British
Airways
❅ διαμονή στο ξενοδοχείο Thistle Kensington Gardens
4* Sup.
πρωινό❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα
❅ εισιτήριο για το studio της Warner Bros - Harry Potter
εισιτήριο εισόδου για Madame Tussauds, London Eye
& Aquarium ❅
αρχηγός - συνοδός ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιω
τική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών ❅ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων και
επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσε
ία, κάστρα και
συναφείς χώρους ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανό
μενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ:

6ημ.

Τιμές κατ’
άτομο

Special Offer Λονδίνο
Αεροπορικά εισιτήρια με British, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό, μεταφορές,
ξενάγηση πόλης!
Αναχώρηση
23/12

Ξενοδοχείο
Holiday Inn Bloomsbury 4*

2κλινο 1κλινο παιδί Φόροι
495€ 695€ 445€ 175€
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5&6

ημέρες

Γιορτές στη Βαρκελώνη

Δώρo:
Eκδρομή
Girona - Figueres

Αναχωρήσεις: 23/12, 24/12, 26/12 & 30/12 - ΠΤΗΣΕΙΣ με Aegean ή Alitalia
1η ημέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε αμέσως για την πρώτη μας περιπατητική ξενάγηση στο κέντρο της Βαρκελώνης. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας,
το διασημότερο πεζόδρομο της Ισπανίας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την
κεντρική αγορά τροφίμων και φρούτων, την La Boqueria. Θα τελειώσουμε στην
πλατεία Ρεάλ. Απολαύστε τον καφέ σας ή το φαγητό σας σε ένα από τα πολλά
μαγαζιά που βρίσκονται γύρω - γύρω από τη γραφική πλατεία. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μία 5ωρη προαιρετική ξενάγηση για να δούμε 2 από τα σημαντικότερα μνημεία της Βαρκελώνης. Το πάρκο Γκουέλ και το νοσοκομείο του Σαν
Πάμπλο, θα τελειώσουμε την ξενάγηση μας στον λόφο Μοντζουίκ, όπου θα
θαυμάσουμε το μαγικό συντριβάνι ένα πρόγραμμα φωτός νερού και μουσικής
σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Βαρκελώνη
Η ξενάγηση αρχίζει από την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης την Plaza
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de gracia με τα πιο
ακριβά καταστήματα της πόλης .Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά την
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας περνώντας
από το Porto Olympico, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, παλιά γειτονιά
των ψαράδων. Θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της πόλης και θα ανηφορήσουμε στο λόφο Montjuik όπου βρίσκεται το ολυμπιακό στάδιο. Η επόμενη
στάση μας στο Ισπανικό χωριό. Η ξενάγηση μας θα τελειώσει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την περίφημη γοτθική συνοικία. Για το βράδυ σας προτείνουμε
να παρακολουθήσετε Φλαμένγκο στην πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο
και γεμάτο πάθος ρυθμό του.
3η ημέρα: Βαρκελώνη - Girona - Figueres
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του μεγάλου καταλανού ζωγράφου το
Figueres! Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή σχεδόν 2 ωρών διασχίζοντας
δάση από πεύκα και λευκές φτάνουμε στο μουσείο θέατρο του εκκεντρικού
ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. Το πιο επισκέψιμο μουσείο στην Καταλονία και το
τρίτο σε ολόκληρη την Ισπανία περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του
Νταλί στον κόσμο! Σε ένα ονειρικό κτίριο θα θαυμάσουμε πίνακες από τα πρώτα
χρόνια της ζωής του μέχρι τον θάνατο του! Βγαίνοντας από το μουσείο απολαύστε επίσης την μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται από 37 μοναδικά
κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο πολυτάλαντος ζωγράφος! Μετά από έναν καφέ
στο ιστορικό κέντρο του Figueres, αναχώρηση για την πόλη της Girona όπου θα
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό της πανάγιας με το μεγαλύτερο κλίτος γοτθικού
ναού στον κόσμο! Επίσης θα περπατήσουμε στο εβραϊκό προάστιο, ένα από τα
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καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη όπου μένανε οι σεφαρδιτες, οι εβραίοι της
Ισπανίας μέχρι το 1492! Η Girona με το ποτάμι της τον Όναρ και τα πανέμορφα
ζωγραφιστά σπιτάκια στις όχθες του ποταμού που θυμίζουν Φλωρεντία!
4η ημέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το μουσείο του
μεγαλύτερου ζωγράφου του εικοστού αιώνα του Πάμπλο Πικάσο. Σε πέντε πανέμορφα μεσαιωνικά παλατάκια απολαύστε πίνακες της πρώιμης φάσης του
γνωστού ζωγράφου. Στη συνέχεια δείτε την πανέμορφη εκκλησία Σάντα Μαρία
Ντελ Μαρ. Χαθείτε μέσα στα στενάκια του του ελ Μπορν και απολαύστε τον καφέ
σας στα γραφικά σοκάκια. Επίσης επισκεφτείτε το πρώτο πάρκο της Βαρκελώνης, το παλιό οχυρό του Φίλλιπου του Ε, το πάρκο Ciutadella. Δίπλα από το πάρκο δεσπόζει η αψίδα του θριάμβου που ήταν η είσοδος για αυτήν την σημαντική
ημερομηνία της Βαρκελώνης. Επίσης επισκεφτείτε το ενυδρείο, ένα από τα πιο
σημαντικά της Ευρώπης. Τέλος επισκεφτείτε το Camp nou, το γήπεδο της φημισμένης Μπαρτσελόνα, της καλύτερης ομάδας του κόσμου. Στο μουσείο της και
δείτε τις χρυσές μπάλες και τα χρυσά παπούτσια του καλύτερου ποδοσφαιριστή
του κόσμου του Μέσι.
5η ημέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για Αθήνα.
Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

24/12, 26/12 5 ημέρες
4*
23/12, 30/12 6 ημέρες		

2κλινο 1κλινο Παιδί
595€
645€

755€ 535€
845€ 585€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια ❅ διαμον
ή σε ξενοδοχείο 4* ❅ πρωινό ❅ μεταφορά από το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο
και αντίστροφα ❅ ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
❅ ενημερωτικά
έντυπα / χάρτες ❅ αρχηγός / συνοδός ❅ ασφάλεια αστική
ς ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ είσοδοι στα μουσεία
❅ φόροι αεροδρομίου (145€) ❅ ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανό
μενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ισπανία και Πορτογαλία
Μαδρίτη

5ημ.

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

Αναχωρήσεις
23/12, 30/12, 3/1

Ξενοδοχεία
4*

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι
535€

675€ 475€ 145€

Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Κάντιθ - Χερέθ - Αλγεθίρας Ρόντα - Μάλαγα

7ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων

22/12

Ξενοδοχεία
4*

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι
775€

975€ 715€ 145€

11ημ.

Μαδρίτη - Τολέδο - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα - Βαλένθια – Βαρκελώνη
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία
4*, πρωινό, 3 γεύματα, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων

24/12

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

4*

1045€ 1395€ 985€ 145€

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

4/1/2018

Ξενοδοχεία
4*

4/1/2018

4*

12/11, 19/11, 3/12
24/12, 31/12

Ξενοδοχεία
Μαδρίτη: 4*
Βαλένθια: 4*
Costa Brava: 4*

Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean,
διαμονή σε ξενοδοχείο 5*, πρωινό,
μεταφορές, ξενάγηση πόλης!

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

24/12, 31/12

5*

695€
775€

555€

655€ 495€ 145€

5ημ.

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι
635€

855€ 575€ 145€

8ημ.

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

Αναχωρήσεις

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

895€ 635€ 145€
1055€ 715€

Δώρo:
η εκδρομή Σίντρα - Κασκάις
– Εστορίλ

Λισσαβώνα - Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες Κοΐμπρα - Φάτιμα - Ναζαρέ - Όμπιτους

4ημ.

8ημ.

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

555€

655€ 495€ 145€

895€ 635€ 145€
975€ 685€

Δώρo:
4 δείπνα
σε μπουφέ

Πανόραμα Πορτογαλίας

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

Ξενοδοχεία

4ημ.

695€
745€

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

Βαρκελώνη

Αναχωρήσεις

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

Διανυκτερεύσεις: Βαρκελώνη 3 Βαλένθια 1 - Μαδρίτη 3
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!

Λισσαβώνα

Ξενοδοχεία

Βαρκελώνη

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

Γύρος Ισπανίας

Αναχωρήσεις

Γύρος Ισπανίας

Αναχωρήσεις

Αναχωρήσεις

8ημ.

Δώρo:
Eκδρομή στη
Ρόντα - Λευκά Χωριά

Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα - Τολέδο
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, 3 γεύματα, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων.

12/11
4*
22/12, 23/12, 29/12, 30/12		

Ανδαλουσία

Αναχωρήσεις

Μαδρίτη - Ανδαλουσία

12/11, 3/12
24/12, 31/12

Ξενοδοχεία

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

Λισσαβώνα: 5*
695€ 895€ 635€ 145€
Πόρτο: 5*
895€ 1145€ 835€
Κοΐμπρα: 4*			
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8 ημ.

Bella Italia

Αναχωρήσεις: 22-12, 30/12

Πάντοβα - Βενετία - Μοντεκατίνι - Φλωρεντία - Σιένα – Ρώμη
1η ημέρα: Αθήνα-Πάτρα-Aνκόνα. Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για
το λιμάνι της Ανκόνα. Διαν/ση εν πλω.
2η ημέρα: Ανκόνα-Πάντοβα. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα
και αναχώρηση για την Πάντοβα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος στη διάθεσή σας. Διαν/ση.
3η ημέρα: Πάντοβα-Βενετία-Μοντεκατίνι. Πρωινό και αναχώρηση για τη
Βενετία. 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, την Πλατεία του Αγ.Μάρκου,
τον Καθεδρικό ναό, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), τον Πύργο του Ρολογιού
κ.ά. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano.
Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε μία από τις πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας.
Δείπνο και διαν/ση.
4η ημέρα: Μοντεκατίνι-Φλωρεντία. Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση στη
Φλωρεντία. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι, το Βαπτιστήριο του Αγ. Ιωάννη και τον αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, τη Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, το Παλάτσο
Βέκιο, την Πινακοθήκη Ουφίτσι, (εξωτερική επίσκεψη) την ξακουστή και πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα κοσμηματοπωλεία, 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. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διαν/ση.
5η ημέρα: Μοντεκατίνι-Σιένα-Ρώμη. Πρωινό και αναχώρηση για τη 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 αρχοντικά, τις εκκλησιές και
τον Καθεδρικό Ναό. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Ρώμη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διαν/ση.
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6η ημέρα: Ρώμη. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή ξενάγηση θα αρχίσει με
την επίσκεψη μας στο Κολοσσαίο και την αψίδα του Μεγ. Κωνσταντίνου. Θα δούμε ακόμη την πλατεία Βενετίας, το μνημείο του Βίκτωρ Εμμανουήλ Β’, το μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα επισκεφθούμε το Βατικανό, το μικρότερο κρατίδιο
του κόσμου, όπου 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. Γεύμα, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.
7η ημέρα: Ρώμη – Ανκόνα. Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι
της Ανκόνα, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις
καμπίνες και απόπλους. Διαν/ση εν πλω.
8η ημέρα: Πάτρα – Αθήνα. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό
μας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις
22/12
30/12

Ξενοδοχείο
Πάντοβα: Sheraton Four Points 4*
Μοντεκατίνι: Minerva Palace 4*
Ρώμη: Capannelle 4*

2κλινο 1κλινο Παιδί
495€
525€

625€ 450€
655€ 480€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Μεταφορές, μετακινήσεις
με πολυτελή
πούλμαν ❅ ακτοπλοϊκά εισιτήρια γραμμής Πάτρα - Ανκόν
α - Πάτρα σε
4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (επιβάρυνση καμπιν
ών κατ΄άτομο με επιστροφή: Α2 80€, A3 50€, A4 40€, AB2:
65€, AB3 40€)
*διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ❅ πρωινό ❅ 4 γεύματα/δεί
πνα στο σύνολο
(2 στο ξενοδοχείο στο Μοντεκατίνι και 2 στη Ρώμη σε τοπικό
εστιατόριο)
❅ εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως *αναφέροντα
ι στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής ❅ έμπειρος αρχηγός - συνοδός
❅ τοπικοί ξεναγοί στη Ρώμη & Φλωρεντία ❅ ασφάλεια αστικής/επαγγελμα
τικής ευθύνης
❅ Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: είσοδοι σε μουσεία, αρχαιο
λογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται ❅ checkpoint
(20€) δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων (Ρώμη 6€ το άτομο τη βραδιά, Μοντε
κατίνι 1,40€,
Πάντοβα 2,85€) ❅ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανό
μενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Οργανωμένες Εκδρομές στην Ιταλία
Ιταλικό Τυρόλο-Δολομίτες
Ροβερέτο - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - λίμνη Μισουρίνα - Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο - Βερόνα - Μάντοβα - Μποργκέτο - Ίννσμπρουκ – Μπολτσάνο

8ημ.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Γιορτές στη Ρώμη
Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia, διαμονή σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές, ξενάγηση πόλης,
ξενάγηση στις Κατακόμβες.

Αναχωρήσεις

2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12, 26/12, 4/1

22/12, 2/1, 17/2, 24/3 Mercure Rovereto 4* ή παρόμοιο 635€ 775€ 545€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν
την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +20€ για κάθε ενήλικα
30/12

Αναγεννησιακή Τοσκάνη
Περούτζια - Ασίζη - Γκούμπιο - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Μοντεκατίνι - Φλωρεντία - Πίζα - Λούκα - Μιλάνο - Κόμο Μπολόνια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, 2 δείπνα, μεταφορές,
ξεναγήσεις πόλεων.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

23/12

4*

10ημ.

Δώρo:
Εορταστικό δείπνο
στο πλοίο στις 31/12

2κλινο 1κλινο Παιδί
595€

765€ 545€

Μιλάνο - Κόμο - Λουγκάνο - Βερόνα - Βενετία - Φλωρεντία - Σιένα - Ρώμη

9ημ.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ανκόνα, διαμονή σε ξενοδοχεία
4*, ημιδιατροφή, μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις πόλεων!

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 29/12
4*
595€ 775€ 565€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν
την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα & παιδί.
Διαβάστε τα αναλυτικά
προγράμματα στην
ηλεκτρονική μας διεύθυνση

Ξενοδοχείο

4ημ.

2κλινο

1κλινο

παιδί

Φόροι

Buenos Aires 3*
289€
Villa Grazioli 4*
309€
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Imperiale 4*
359€
Rose Garden 4* Sup. 449€
Buenos Aires 3*
349€
Villa Grazioli 4*
389€
Ludovisi Palace 4* 509€
Empire Palace 4*		
Imperiale 4*
549€
Rose Garden 4* Sup. 589€

379€
399€

259€
279€

150€

489€
659€
499€
519€
699€

329€
419€
319€
359€
479€

829€
899€

519€
559€

Λίμνες Β.Ιταλίας - Κόμο
- Λουγκάνο

5ημ.

Μιλάνο - Κόμο - Λίμνη Ματζόρε - Στρέζα - Λουγκάνο Λίμνη Γκάρντα - Σιρμιόνε - Λίμνη Βαρέζε - Κανόμπιο
Αεροπορικά εισιτήρια για Μιλάνο με Aegean,
διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις

Αναχωρήσεις

Ιταλικό Πανόραμα

(Τιμές κατ’ άτομο)

22/12

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο Παιδί

Palace Grand Varese 4*

545€

Ιταλικό Πανόραμα
Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία - Βενετία - Βερόνα - Μιλάνο Κόμο - Λουγκάνο

675€ 495€

7ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων.
Το πρόγραμμα στις 30/12 πραγματοποιείται αντίστροφα.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο 1κλινο παιδί φόροι

23/12, 30/12
4*
645€ 835€ 615€ 180€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν
την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση για τις 22/10: +40€ για κάθε ενήλικα & παιδί & για τις
23/12 & 30/12: +50€ για κάθε ενήλικα & παιδί.
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Βαρσοβία-Κρακοβία

5&6ημ.
Τιμές κατ’
άτομο

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία
2η μέρα: Βαρσοβία - Αλατορυχεία Βιέλιτσκα - Κρακοβία
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς & ξενάγηση πόλης
4η μέρα: Κρακοβία - Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
5η μέρα: Βαρσοβία - ξενάγηση πόλεως
6η μέρα: Βαρσοβία-Αθήνα

2κλινο

1κλινο

Πολωνία

1η ημέρα: Αθήνα-Αλατωρυχεία Βιελιτσκα-Κρακοβία
2η ημέρα: Κρακοβία –Άουσβιτς
Δώρo:
3η ημέρα: Κρακοβία – Βαρσοβία
2 γεύματα
4η ημέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
σε τοπικά εστιατόρια

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά με την Aegean, 4 ή 5 διαν/σεις στο
BRISTOL 5* LUXURY COLLECTION, δίπλα στην παλιά πόλη (ή παρόμοιο), στο
RADISSON BLU 5* ή στο Hilton Garden Inn Krakow 4* (ζητήστε μας το λεπτομερές αναλυτικό πρόγραμμα). Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά, μεταφορές,
ξεναγήσεις & εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ Χριστουγεννιάτικο Δείπνο
σε μπουφέ στο ξενοδοχείο RADISSON ❅ Gala Πρωτοχρονιάς στο HILTON στη
Κρακοβία ❅ Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός ❅ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομ είς ως 75 ετών ❅ Φ.Π.Α

Αναχώρηση

4ημ.

Τιμές κατ’άτομο

3ο άτομο έως 12 ετών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* , πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων, εισιτήριο τρένου express
ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

23/12
4*
30/12		

2κλινο

1κλινο Παιδί φόροι

475€
525€

570€
620€

-

150€

φόροι

22/12
635€
835€
535€
160€
30/12
695€
855€
595€
160€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +30€ για κάθε ενήλικα. **Για τις
30/12, υποχρεωτική επιβάρυνση Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς: 75€ το άτομο (δείπνο με ζωντανή μουσική &
απεριόριστα τοπικά ποτά).

6ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Αυστριακό Τυρόλο Βαυαρικές Άλπεις - Δολομίτες
Πανόραμα Ελβετίας
Γενεύη - Λωζάνη - Βέρνη - Ιντερλάκεν Λουκέρνη - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου

Βενετία - Ίννσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπουελ - Γκάρμις - Παρτενκίρχεν - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν - Δολομίτες

6ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων

Αναχωρήσεις
23/12, 2/1
28/12

Ξενοδοχεία

2κλινο 1κλινο

Λωζάνη: De La Paix 4* Lux
685€
Λουκέρνη: Continental Park 4* Sup. 715€

935€
965€

Φόροι
150€

6ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στο Ίννσμπρουκ & σε 4* στη Βενετία, πρωινό, μεταφορές,
ξεναγήσεις

Αναχώρηση

Ξενοδοχεία

2κλινο 1κλινο

παιδί φόροι

24/12

Ίννσμπρουκ: Bon Alpina 3*
495€ 715€ 405€ 150€
Βενετία: 4*
Ίννσμπρουκ: Αustria Trend Congress 4* 545€ 805€ 455€
Βενετία: 4*
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται έκπτωση 100€ το άτομο. Χριστουγεννιάτικο δείπνο: Βon Αlpina 35€
/ Austria Trend Congress 30€ πληρωτέο από Αθήνα

Άμστερνταμ-Μπρυζ-Βρυξέλλες

Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Χάγη - Ρότερνταμ - Άμστερνταμ - Μάρκεν - Βόλενταμ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις
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Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

23/12, 30/12

Βρυξέλλες: Renaissance 4*
Άμστερνταμ: Novotel 4*
Μπρυζ: Montanus 4*

2κλινο 1κλινο παιδί Φόροι
645€

825€ 465€ 150€

4 ημ.

Χριστούγεννα στην Παραμυθένια ...Κοπεγχάγη
Αναχώρηση: 24/12 - ΠΤΗΣΗ ΜΕ AEGEAN
1η ημέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για την πρωτεύουσα της
Δανίας, την Κοπεγχάγη. Άφιξη στην όμορφη πόλη. Χρώματα κι αισθήσεις που
παραπέμπουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο και ταυτόχρονα μια ολοζώντανη μητρόπολη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του ντιζάιν. Η πρωτεύουσα της Δανίας
είναι μια συναρπαστική εμπειρία για κάθε ταξιδιώτη με τα παλάτια, τα κάστρα αλλά
και τα σύγχρονα κτίρια και τις γέφυρες-θαύματα της σύγχρονης μηχανικής. Τα
cafes και τα εστιατόριά της είναι γεμάτα κόσμο όλο το χρόνο, ενώ τα κανάλια και
οι πλατείες σφύζουν από ζωή. Πεντακάθαρη, user friendly πόλη, με ένα σύστημα
αστικών συγκοινωνιών που δίνει άλλο νόημα στη λέξη «συνέπεια», δεν είναι να
απορείτε που τα τελευταία χρόνια ανακηρύσσεται μία από τις πόλεις με υψηλό βιοτικό επίπεδο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία. Σας προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο θεματικό πάρκο Τίβολι με
τους υπέροχους κήπους και φυσικά τα δεκάδες γραφικά καφέ και εστιατόρια,
που την περίοδο των Χριστουγέννων μεταμορφώνεται σε Χριστουγεννιάτικη
αγορά. Θα βρείτε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια καθώς και λιγότερο
παραδοσιακά σε λογικές τιμές. Επίσης μπορείτε να γευθείτε χριστουγεννιάτικες
λιχουδιές και πολλά άλλα καλά και να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πατινάζ στον
πάγο, καθώς τμήμα της λίμνης μεταμορφώνεται σε πίστα.
2η ημέρα: Κοπεγχάγη
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το παλαιότερο
της Ευρώπης), το Αμαλίενμποργκ που πήρε το όνομά του από τη βασίλισσα της
Δανίας, Σοφία-Αμαλία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Φρειδερίκου Ε’ έφιππου, που κατά τη διάρκεια της βασιλείας του χτίστηκαν τα τέσσερα
αρχοντικά που αποτελούν το παλάτι, στον ίδιο αρχιτεκτονικό ρυθμό, τα ογκώδη
ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν και το κάστρο Ρόζενμποργκ, όπου
φυλάσσονται τα κοσμήματα του Θρόνου. Ακόμη τη παραλία Λάγκελίνιε με τη Μικρή Γοργόνα, σύμβολο της πόλης όπου θα μάθουμε και την ιστορία της. Και τέλος
θα επισκεφτούμε την Όπερα. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας προαιρετικά θα

μεταφερθούμε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης Nyhavn, όπου θα έχουμε την μίνι κρουαζιέρα μας ώστε να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας και από τη θάλασσα.
Μετά το τέλος της μίνι αυτής κρουαζιέρας διάρκειας περίπου 1 ώρας, μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας.
3η ημέρα: Κοπεγχάγη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η υπόλοιπη ημέρα είναι στη διάθεσή σας. Όσοι από εσάς
επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια προαιρετική εκδρομή στη Σουηδία
και συγκεκριμένα στο Μάλμο. Στο Malmö θα θαυμάσουμε την περίφημη στροφή
του κορμού που βρίσκεται στις σύγχρονες παράκτιες συνοικίες, το κάστρο του
Μάλμε, την Πλατεία Γερουσίας, και την παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια
και την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στην Κοπεγχάγη.
4η ημέρα: Κοπεγχάγη
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις
24/12

Ξενοδοχείο
First Mayfair 4*

2κλινο 1κλινο Παιδί
470€

650€ 430€

Πτήσεις με Aegean
Αθήνα - Κοπεγχάγη
Κοπεγχάγη - Αθήνα

Α3 810
Α3 811

13:45 16:10
16:55 21:00

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσει
ς της Aegean
❅ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ❅ μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ πρωινό ❅ αρχηγός - συνοδ
ός ❅ ασφάλεια
αστικής ευθύνης ❅ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (150€
), αχθοφορικά & φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και όπου
απαιτείται, ό,τι
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προτεινόμενο ή
προαιρετικό.
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5ημ.

Βουδαπέστη

Τιμές κατ’ άτομο

Βυζαντινή Οχρίδα

4&5ημ.

Τιμές κατ’άτομο

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, ξενάγηση πόλης, εκδρομή στα Παραδουνάβια
χωριά με γεύμα, μεταφορές.

Αναχωρήσεις
24/12
30/12

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί Φόροι

Hungaria City Center 4*
Mercure Korona 4* Sup
Marriott 5* (θέα Δούναβη)
Mercure Korona 4* Sup
Marriott 5* (θέα Δούναβη)

505€
535€
625€
625€
705€

605€
655€
825€
845€
1005€

395€ 150€
425€
515€
525€
595€

Βουδαπέστη

4ημ.

Θεοφάνεια

Τιμές κατ’ άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean,
διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές, ξενάγηση πόλης, εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά!

Αναχωρήσεις
4/1/2018

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί Φόροι

Mercure Korona 4* Sup
Marriott 5* (θέα Δούναβη)

485€
555€

585€
705€

375€ 150€
445€

Μπίτολα - Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδας - Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο –
Στρούγκα. Μεταφορές, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πλήρης διατροφή, 2 βράδια
γλέντι με ορχήστρα.

Αναχωρήσεις 		

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12, 4/1, 25/1, 16/2, 22/3 4 ημέρες Drim 4* ή παρόμοιο 215€
22/12, 3/1, 24/1, 15/2, 21/3 5 ημέρες 		
265€
29/12 5 ημέρες			
345€
Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου απαραίτητα.

265€ 195€
325€ 245€
405€ 295€

Εορταστικό Πρόγραμμα Πρωτοχρονιάς

❅ 29/12 Αθήνα - Μπίτολα - Οχρίδα. Δείπνο.
❅ 3 0/12 Πρωινό και στη συνέχεια κρουαζιέρα στη λίμνη με ζωντανή

μουσική (γεύμα σε lunch box). Το βράδυ δείπνο με ζωντανή μουσική.
❅ 3 1/12 Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο- Στρούγκα. Μεσημεριανό
γεύμα. Το βράδυ Παραμονή πρωτοχρονιάς: Υποδοχή στο κόκκινο χαλί
με
σαμπάνια και καναπεδάκια & δείπνο Gala με απεριόριστη κατανάλ
ωση
πακέτου ποτών.
❅ 1 /1 Ανήμερα Πρωτοχρονιάς: Μεσημεριανό BBQ γεύμα με απεριόρ
ιστη
κατανάλωση πακέτου ποτών στην ακτή μπροστά από το ξενοδο
χείο
(καιρού επιτρέποντος) και βραδινό δείπνο με απεριόριστη κατανάλ
ωση
πακέτου ποτών και με ζωντανή μουσική.
❅ 2 /1 Πρωινό και αναχώρηση.
(πακέτο ποτών: λευκό και κόκκινο κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, ρακί,
κονιάκ,
τζιν, ούζο)

5ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

5ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Χριστούγεννα στην Κύπρο
Λάρνακα - Λευκωσία - όρος Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Πλάτρες - Δερύνεια Αγία Νάπα!
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus 5*, ημιδιατροφή, ελεύθερη χρήση πισίνας, jacuzzi, sauna &
γυμναστηρίου, μεταφορές.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί Φόροι

22/12, 23/12
Hilton Cyprus 5*
545€
695€ 395€ 150€
Οικογένειες (2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών) που μένουν σε 2 connecting δωμάτια, τότε τα
συγκεκριμένα δωμάτια θα είναι standard και όχι executive και η τιμή για κάθε παιδί θα είναι 445€.
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Βουλγαρία
Σαντάνσκι - Ρίλα - Σόφια - Φιλιππούπολη! Μεταφορές, διαμονή σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας, ημιδιατροφή, ξεναγήσεις!

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 23/12, 29/12, 30/12, BW Premier Collection City 4* 295€ 410€ 255€
2/1, 3/1, 15/2, 24/3
Grand Hotel Sofia 5*
335€ 485€ 275€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Μετά επιβάρυνση +20€ για κάθε ενήλικα.

5ημ.

Τιμές κατ’άτομο

Πράγα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, ξενάγηση Παλιάς Πόλης, ξενάγηση Κάστρου, εκδρομή στο
Κάρλοβυ Βάρυ, κρουαζιέρα στο Μολδάβα & 3 γεύματα!

Αναχωρήσεις
23/12
με CSA
22/12, 23/12, 24/12, 26/12
με Aegean
28/12 με CSA ή Aegean
29/12, 30/12 με Aegean
2/1
με CSA
2/1, 3/1
με Aegean

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι

Diplomat 4*
987 4* ή παρόμοιο
Marriott Prague 5*
987 4*
Marriott Prague 5* / Jalta 5*
Diplomat 4* / Marriott City 4*
987 4*
Jalta 5*
Diplomat 4* / Marriott City 4*
987 4*
Marriott Prague 5*
987 4*
Marriott Prague 5*

525€ 625€ 455€ 150€
585€ 725€ 495€
685€ 885€ 585€
595€ 735€ 495€
695€ 895€ 585€
645€ 845€ 525€
675€ 905€ 565€
785€ 1135€ 685€
525€ 625€ 455€
585€ 725€ 495€
685€ 885€ 585€
595€ 735€ 495€
695€ 895€ 585€

6ημ.

Βιέννη - Πράγα
Χριστούγεννα

Τιμές κατ’ άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, μεταφορές, πρωινό, ξενάγηση Βιέννης, εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση, επίσκεψη
στο Τσέσκυ Κρόυμλοβ, ξενάγηση Πράγας, εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ, επίσκεψη στην Μπρατισλάβα!

Αναχωρήσεις
23/12

Ξενοδοχεία (ή παρόμοια)

2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι

Πράγα: NH 4*
Βιέννη: Austria Trend Ananas 4*

555€

685€ 455€ 150€

6ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

8ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Πράγα - Βερολίνο
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, 3 νύχτες στην Πράγα
& 2 στο Βερολίνο σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, ξενάγηση Πράγας, Κάστρου, Δρέσδης, Βερολίνου, εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ!

Πράγα-Βιέννη-Βουδαπέστη
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*,
πρωινό, 6 γεύματα, ξεναγήσεις πόλεων, εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ & στο
Τσέσκυ Κρούμλοβ, κρουαζιέρα στο Μολδάβα, εκδρομή στα Βιεννέζικα δάση,
εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά!

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Παιδί Φόροι

27/12, 29/12

Πράγα: Diplomat 4*
Βιέννη: Ananas 4*
Βουδαπέστη:
Novotel Centrum 4*

795€

1095€

695€ 150€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

1κλινο

Παιδί Φόροι

21/12

Πράγα:
595€
735€
Diplomat 4*
Βερολίνο:
695€
945€
Park Inn 4*			

495€ 150€

28/12

2κλινο

595

Διαβάστε τα αναλυτικά
προγράμματα στην
ηλεκτρονική μας
διεύθυνση
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5ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Ρουμανία - Τρανσυλβανία

Βουκουρέστι - Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος Δράκουλα Σιγκισοάρα

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Τιμές κατ’ άτομο

Μόναχο - Νυρεμβέργη - Σάλτσμπουργκ - Κάστρο Νοϊσβανστάιν - Ομπεραμεργκάου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια για Βουκουρέστι με απευθείας
πτήσεις της Tarom ❅ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* στο Μπρασόβ ❅ 1 διαν/ση
σε ξενοδοχείο 4* στο Βουκουρέστι ❅ ημιδιατροφή *τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι ❅ αρχηγός / συνοδός ❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 150€, είσοδοι σε μουσεία,
κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ό.τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις

5ημ.

Γιορτές στο Μόναχο

παιδί

23/12
Βουκουρέστι: NH Bucharest 4* 475€
615€
385€
3/1, 15/2, 21/3
Μπρασόβ: Ramada Brasov 4* 425€
565€
335€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +20€ για κάθε ενήλικα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa *διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ πρωινό ❅ Χριστουγεννιάτικο Δείπνο σε παραδοσιακή μπυραρία στις 24/12 ❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75
ετών ❅ αρχηγός - συνοδός ❅ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 180€, είσοδοι μουσείων και
φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις
7/12, 26/12, 2/1
5 ημ. με Lufthansa
22/12, 23/12, 29/12, 30/12
5 ημ. με Lufthansa
5 ημ. με Aegean 2/1
23/12
5 ημ. με Aegean
22/12
6 ημ. με Lufthansa

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο

παιδί

Courtyard City Center 4*
Roomers Autograph Collection 5*
Courtyard City Center 4*.
Roomers Autograph Collection 5*

495€
665€
545€
715€

645€
985€
695€
1035€

445€
615€
495€
665€

Courtyard City Center 4*.
Roomers Autograph Collection 5*
Courtyard City Center 4*
Roomers Autograph Collection 5*

595€
765€
595€
795€

745€
1085€
775€
1195€

545€
715€
545€
745€

5ημ.

5ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Τιμές κατ’ άτομο

Γιορτές στη Ρώμη

Ξενάγηση Ρώμης & Κατακόμβες, ξενάγηση στα Μουσεία
του Βατικανού & στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, εκδρομή
Ορβιέτο & εκπτωτικό χωριό Castelli Romani

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα *διαμονή
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ πρωινό ❅ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο
ξενοδοχείο και αντίστροφα ❅ ξενάγηση της πόλης της Ρώμης & Κατακόμβες ❅
ξενάγηση στα Μουσεία του Βατικανού & στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου *εκδρομή Ορβιέτο - εκπτωτικό χωριό Castelli Romani ❅ αρχηγός / συνοδός *ασφάλεια
αστικής ευθύνης ❅ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 150€, check point 20€ το
άτομο, είσοδοι στα μουσεία, στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους &
Βατικανό, ακουστικά για την ξενάγηση του Αγ. Πέτρου, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, φόρος της πόλης της Ρώμης 6€ για τα 4* ξενοδοχεία & 4€ για τα 3* ξενοδοχεία την ημέρα ανά άτομο ,ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

22/12, 23/12, 26/12, 29/12,
Cicerone 4*
30/12, 2/1, 3/1
Marriott Flora 4* Sup.
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2κλινο

1κλινο

παιδί

495€
625€

625€
945€

345€
575€

Γιορτές στη Νυρεμβέργη

Βαμβέργη - Ρότενμπουργκ - Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα
- Μόναχο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με
Lufthansa , ❅ 4 διαν/σεις στη Νυρεμβέργη σε ξενοδοχείο 4* ❅ πρωινό ❅ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ συνοδός - αρχηγός
❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι & επίναυλος καυσίμων 150€, είσοδοι σε
μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

24/12, 3/1
Holiday Inn Nuremberg 4*
495€
635€
445€
29/12		
525€
685€
475€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα.

5ημ.

5ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Τιμές κατ’ άτομο

Πολωνία

Μέλανας Δρυμός-Αλσατία

Βαρσοβία - Κρακοβία - Άουσβιτς Τσεστοχόβα - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα

Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο - Φράιμπουργκ - Κολμάρ Μπάντεν Μπάντεν

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean ❅ διαμονή σε
ξενοδοχεία 4* & 5* ❅ πρωινό ❅ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα ❅ τοπικός ξεναγός ❅ τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς,
αλατωρυχεία ❅ ΦΠΑ ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης ❅ αρχηγός / συνοδός
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 160€, φιλοδωρήματα &
αχθοφορικά, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

22/12
Βαρσοβία: Radisson Blu 5*
495€
635€
485€
2/1
Κρακοβία: Mercure Stare Miasto 4*			
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για περιορισμένο αριθμό θέσεων για κρατήσεις
έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με Lufthansa ❅ διαμονή σε ξενοδοχείo 4* ❅ πρωινό ❅ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ συνοδός
- αρχηγός ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης *ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι & επίναυλος καυσίμων 150€, είσοδοι σε
μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

29/12
Hilton Strasbourg 4*
595€
790€
515€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα. Υποχρεωτικό
Πρωτοχρονιάτικο δείπνο μπουφέ: 85€ το άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά)

4,5&6ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

5ημ.

Τιμές κατ’ άτομο

Βιέννη

Γιορτές στο Βελιγράδι

Ξενάγηση πόλης, εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση

Ξενάγηση πόλης, εκδρομή στο Πάρκο Φρούσκα Γκόρα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα ❅
διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ πρωινό ❅ μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ αρχηγός / συνοδός ❅ ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για πελάτες έως 75 ετών ❅ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 150€, φιλοδωρήματα &
αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις με πτήσεις AEGEAN

1κλινο

παιδί

Imperial Riding School 4* Sup. 525€
645€
Intercontinental 5*
745€
1145€
Imperial Riding School 4* Sup. 495€
595€
Intercontinental 5*
565€
745€
Imperial Riding School 4* Sup. 545€
675€
Intercontinental 5*
615€
855€
Palais Kempinski 5* Dlx
895€
1325€
21/12, 23/12
Imperial Riding School 4* Sup. 595€
755€
6 ημέρες
Intercontinental 5*
685€
945€
Palais Kempinski 5* Dlx
995€
1515€
Η διαμονή στο Palais Kempinski είναι δυνατή μόνο για τις αναχωρήσεις 22/12 & 23/12

425€
645€
435€
495€
455€
515€
645€
495€
585€
735€

30/12
4 ημέρες
4/1
4 ημέρες
22/12, 23/12, 26/12,
2/1, 3/1 5 ημέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια με Air Serbia *διαμονή σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας ❅ ημιδιατροφή ❅ Εορταστικό γεύμα 25/12, 1/1
& 5/1 με πλούσια πιάτα, κρασί (1 ποτήρι ανά άτομο) & μουσική σε επιλεγμένο
εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci στην όχθη του Δούναβη (ως μέρος της διατροφής) *Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν για την αναχώρηση 30/12 ❅
δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 2€ κατ’ άτομο τη νύχτα *μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ❅ τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός καθ’
όλη τη διάρκεια του προγράμματος ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 140€, είσοδοι σε μουσεία,
ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

22/12, 3/1

παιδί

88 Rooms 4*
365€
505€
315€
Metropole Palace 5*
485€
675€
415€
30/12**
88 Rooms 4*
395€
535€
345€
Metropole Palace 5*
585€
820€
515€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +30€ για κάθε ενήλικα. **Για τις 30/12, υποχρεωτική
επιβάρυνση Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς: 75€ το άτομο (δείπνο με ζωντανή μουσική & απεριόριστα τοπικά ποτά).
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8 ημ.

Μόσχα - Άγια Πετρούπολη
1η ημέρα: Αθήνα - Μόσχα. Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Μόσχα με απευθείας
πτήση. Αμέσως μετά την άφιξη θα δούμε μεταξύ άλλων τις κεντρικές λεωφόρους με τα ιστορικά κτίρια,
τους επιβλητικούς πύργους της εποχής του Στάλιν, τις όμορφες πλατείες, τα πράσινα βουλεβάρτα και
πάρκα, μνημεία και αγάλματα και πάρα πολλά άλλα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος
έως το δείπνο. Το βράδυ θα περπατήσουμε στην Κόκκινη Πλατεία, την πλατεία Μανέζναγια, την οδό
Οχότνι Ριάντ και τη λεωφόρο Τβερσκάγια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Μόσχα. Πρωινό. Ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα 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 πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι, τις κεντρικές πλατείες: Πούσκινσκαγια, των
θεάτρων, την Λουμπγιάνσκαγια και την Σλαβιάνσκαγια, την οδό Βαρβάρκα με τις γραφικές εκκλησίες,
το άγαλμα του Πρίγκιπα Βλαντίμιρ, τους «Λόφους των Σπουργιτιών» με το πανεπιστήμιο Λομονόσοβ
και την πανοραμική θέα της Μόσχας, το Ολυμπιακό στάδιο Λουζνική, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι και
πάρα πολλά άλλα. Θα επισκεφτούμε την Κόκκινη Πλατεία. Στη συνέχεια θα έχουμε επίσκεψη στον Ιερό
Ναό του Σωτήρος Χριστού. Εδώ μπορούμε να περπατήσουμε τη «Γέφυρα του Πατριάρχη», από την
οποία θα απολαύσουμε την φανταστική θέα του Κρεμλίνου. Μεταφορά κοντά στο Πάρκο της Νίκης.
Επιστροφή και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
3η ημέρα: Μόσχα. Πρωινό. Αφήνουμε τις υπέργειες ομορφιές της πόλης για να χρησιμοποιήσουμε
το περίφημο μετρό. Θα επισκεφτούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες σταθμούς του. Κάποιοι
σταθμοί με τις τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους μοιάζουν με
υπόγεια μουσεία και εντυπωσιάζουν όλους τους επισκέπτες. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας με το μετρό θα φτάσουμε κοντά στην πλατεία Μανέζναγια, θα περάσουμε από τον Κήπο του Αλέξανδρου για
να εισέλθουμε στο χώρο του Κρεμλίνου. Θα δούμε το «Τσάρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καμπάνα», το
πρώην Μέγαρο Συνεδριάσεων του Κ.Κ.Σ.Ε. και πολλά άλλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η ημέρα: Μόσχα - Αγία Πετρούπολη. Πρωινό. Αποχαιρετούμε τη Μόσχα και φτάνουμε σε έναν
από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε ένα από τα αεροδρόμια της πόλης για την μετάβαση μας
στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το ημερήσιο εξπρές τρένο θα απολαύσουμε
μια πανέμορφη διαδρομή με «γνήσια» απέραντα τοπία της Βορειοδυτικής ρωσικής επαρχίας. Στη διάρκεια της διαδρομής προς το ξενοδοχείο θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη. Άφιξη, τακτοποίηση και δείπνο. Το βράδυ θα έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νέβσκι, την
Πλατεία Καλών Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών και των ποταμών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η ημέρα: Αγία Πετρούπολη. Πρωινό. Θα συνεχίσουμε με ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα.
Μεταξύ άλλων θα δούμε το Ναυαρχείο, το νησί Βασίλιεβσκι, την πανέμορφη θέα του συμπλέγματος
των κτιρίων του μουσείου Ερμιτάζ με το Χειμερινό Ανάκτορο, την πανεπιστημιούπολη, τη λεωφόρο
Νέβσκι, το Μαρμάρινο παλάτι, τα παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, όπως
επίσης τη λεωφόρο Μοσκόβσκι, την πλατεία της Νίκης, τους ναούς της Παναγίας Καζάνσκαγια, του
Αγίου Ισαακίου και της Αναστάσεως και πάρα πολλά άλλα. Επιστροφή και ελεύθερος χρόνος έως το
δείπνο.
6η ημέρα: Αγία Πετρούπολη. Πρωινό. Θα ξεναγηθούμε στο Ναό του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα»
- της Αναστάσεως του Χριστού. Ακολουθεί η ξενάγηση μας στο Ερμιτάζ - τρίτο σε μέγεθος μουσείο
στον κόσμο και πρώτο σε συλλογές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
7η ημέρα: Αγία Πετρούπολη. Πρωινό. Θα μεταβούμε στο Πούσκιν ή αλλιώς Τσάρσκογιε Σελό,
όπου θα ξεναγηθούμε στο Παλάτι της Αικατερίνης - ένα από τα μεγαλύτερα. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο» γνωστό ως «όγδοο θαύμα του κόσμου. Συνεχίζουμε με την επίσκεψή
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μας στο νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφτούμε την Κρονστάνδη και τον μοναδικό σε διακόσμηση, Ναυτικό
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
8η ημέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα. Πρωινό σε πακέτο και check out τα ξημερώματα. Αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα» της χώρας και κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο. Πτήση για Αθήνα
μέσω Μόσχας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ αεροπορικά εισιτήρια ❅ διαμονή
σε ξενοδοχεία 4* με
ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα) ❅ εισιτήρια ημερήσιου εξπρές τρένου ή
αεροπορικά εισιτήρια
οικονομικής θέσης για μετάβαση Μόσχα-Αγία Πετρούπολη (το μέσο μετάβασ
ης καθορίζεται από
τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα) ❅ μεταφορές βάση
προγράμματος. ❅
Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς βάση προγράμ
ματος ❅ Ελληνόφωνος συνοδός από Ελλάδα για αναχωρήσεις με γκρουπ άνω των 25
ατόμων ❅ 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 (καλύπτει
άτομα έως 75 ετών). φόροι τοπικοί, τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους
επισκέψεων και ξεναγήσεων (430€) ❅ ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προτεινόμενο ή
προαιρετικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά στην ηλεκτρονική μας διεύθυν
ση το αναλυτικό
πρόγραμμα και τα χαρτιά που απαιτούνται για την έκδοση βίζας

Αναχώρηση

22/12/2017

2κλινο Early Booking 1
750€
Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι,
Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων, ΦΠΑ
430€
Τελική τιμή σε 2κλινο Early Booking 1
1180€
Επιβάρυνση 1κλινου
+120€
παιδί 2-12
-120€
Τελική τιμή σε 2κλινο Early Booking 2
1230€
Τελική τιμή σε 2κλινο μετά τη λήξη των Early Booking
1280€
Ξενοδοχεία Μόσχα: Radisson Slavyanskaya 4* ή Marriott Tverskaya 4* ή παρόμοιο
Αγία Πετρούπολη: Vedensky 4* ή παρόμοιο. Early Booking 1: Iσχύει για κρατήσεις με
προκαταβολή έως 10/11. Early Booking 2: Iσχύει για κρατήσεις με προκαταβολή από
11/11-30/11. 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.

Αεροπορικές Εκδρομές
Κωνσταντινούπολη

4 ημέρες
Αναχώρηση κάθε Πέμπτη έως 14/12 & αναχώρηση
4/1/2018! Αεροπορικά με Pegasus, διαμονή σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, 1 δείπνο & 2
γεύματα σε τοπικά εστιατόρια, μεταφορές, ξενάγηση
πόλης, εκδρομή στα Πριγκηπόννησα.

Κωνσταντινούπολη

5 ημέρες
Αναχώρηση κάθε Πέμπτη έως 14/12 Αναχ. 23/12 &
30/12. Αεροπορικά με Pegasus, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, 1 δείπνο & 2 γεύματα
σε τοπικά εστιατόρια, μεταφορές, ξενάγηση πόλης,
εκδρομή στα Πριγκηπόννησα.

Κωνσταντινούπολη

7 ημέρες
Οδική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη με αναχώρηση 23/12 & 30/12. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*,
πρωινό, 4 γεύματα ή δείπνα, μεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδρομή στα Πριγκηπόννησα.

Καππαδοκία 5 ημέρες

Αναχ: 23/12 & 30/12 Αεροπορικά με Pegasus, διαμονή σε ξενοδοχείο 5*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις.

από

285€

από

325€
από

350€
από

490€

(Τιμές κατ’άτομο)

Άγιοι Τόποι 6 ημέρες

Λύδδα - Ιερουσαλήμ - Βηθλεέμ - Μονή Τίμιου Σταυρού Όρος των Ελαιών - Βηθανία - Μπετσαχούρ - Ιεριχώ - Μασάντα - Εΐν Γκεντί - Νεκρά Θάλασσα - Όρος Θαβώρ - Ναζαρέτ - Κανά - Καπερναούμ - Τιβεριάδα
13, 19, 25, 30/11 & 6/12 Αεροπορικά με απευθείας
πτήσεις της Alitalia για Τελ Αβίβ, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*
στη Βηθλεέμ, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις.
***Αναχώρηση 5ήμερου στις 13/2 με 670€

Τυνησία

6 ημέρες
Τύνιδα - Χαμμαμέτ - Ελ Τζεμ - Ματμάτα - Ντουζ - Τοζέρ Καΐρουάν - Σους - Ελ Καντάουι . Αεροπορικά με Alitalia,
διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*, ημιδιατροφή, μεταφορές,
ξεναγήσεις. Αναχ: 4, 18/11, 2/12
Αναχ: 21,23,28/12 & 02,06/01 από 620€

από

545€

από

480€

Κάιρο - Αλεξάνδρεια

4,5 ημέρες
Αναχ: 15,22,23,27,28,29,30/12 & 2,3,5/01
Αεροπορικά με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*,
πρωινά, μεταφορές, ξεναγήσεις, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου & Αλεξάνδρειας με γεύματα
από 510€ για early booking έως 15/11
από 535€ για 16/11 και μετά

από

510€

Γιορτές στο Μαρόκο

7 ημέρες
Καζαμπλάνκα - Μαρρακές - Μπενί Μελλάλ - Ιφράν - Φεζ
- Μεκνέζ - Ραμπάτ! Αεροπορικά με Air Mediterranean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Superior & 5*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις! ΔΩΡΟ φολκλορική βραδιά. Early
Booking έως 17/11. Αναχώρηση: 22/12 & 29/12

από

755€
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7,8,9,10
ημ.
Τιμές κατ’ άτομο

Νέα Υόρκη

Με ξενάγηση στο Βόρειο & Νότιο Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλµα της Ελευθερίας, βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλυν, επίσκεψη
στο μουσείο Μετροπόλιταν, επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διαµονή σε ξενοδοχείο 4* και 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s!
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ❅ Αεροπορικά εισιτήρια ❅ διαμονή σε
ξενοδοχείο 4* (χωρίς πρωινό) ❅ ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν ❅ ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν ❅ κρουαζιέρα στο άγαλμα
της Ελευθερίας & Νησί Ellis *βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλυν
❅ επίσκεψη στο Μουσείο Μετροπόλιταν ❅ επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ❅ μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική *έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/
ξεναγός ❅ προσφορά 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα
Macy’s ❅ αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο ❅ ταξιδιωτικά έντυπα ❅ ασφάλεια αστικής ευθύνης ❅ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 495€, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης, ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (οριστικοποιείται
13 ημέρες προ αναχώρησης), φιλοδωρήματα-αχθοφορικά 50$
υποχρεωτικά, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Πτήσεις με Emirates
Αθήνα - Νέα Υόρκη
ΕΚ 209
Νέα Υόρκη - Αθήνα
ΕΚ 210
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17:30
23:55

22:00
16:05

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

3κλινο

4κλινο Επιβ. 1κλινου

23/11 7 ημέρες με Emirates
The Gallivant Times Square 4* 760€
650€
595€
+495€
BLACK FRIDAY
22/11 8 ημέρες με Emirates
The Gallivant Times Square 4* 825€
715€
665€
+575€
BLACK FRIDAY
21/12
The Gallivant Times Square 4* 1034€ 935€
885€
+565€
8 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1300€ 1185€ 1095€ +695€
22/12
The Gallivant Times Square 4* 980€
900€
835€
+495€
7 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1130€ 1030€ 960€
+595€
22/12
The Gallivant Times Square 4* 1110€ 1030€ 985€
+565€
8 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1300€ 1185€ 1095€ +695€
22/12
The Gallivant Times Square 4* 1155€ 1085€ 1030€ +645€
9 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1335€ 1230€ 1130€ +795€
23/12
The Gallivant Times Square 4* 1020€ 935€
885€
+495€
7 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1034€ 935€
885€
+595€
23/12
The Gallivant Times Square 4* 1085 € 1010 € 960€
+565€
8 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1185€ 1095€ 1030€ +695€
23/12
Marriott Eastside 4*
1385€ 1235€ 1135€ +795€
9 ημέρες με Emirates
24/12 10 ημέρες με Lufthansa
Marriott Eastside 4*
1490€ 1360€ 1250€ +895€
26/12 9 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1385€ 1235€ 1135€ +795€
28/12, 29/12 7 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1170€ 1085€ 1030€ +595€
29/12 9 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1385€ 1235€ 1130€ +795€
30/12 7 ημέρες με Emirates
Marriott Eastside 4*
1170€ 1085€ 1030€ +595€
1/1/2018 7 ημέρες με Emirates The Gallivant Times Square 4* 1100€ 1030€ 970€
+595€
Φόροι - Esta - Ασφάλιση: 495€ Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $50
Λεπτομέρειες-οδηγίες
•Για την ESTA, που είναι απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από εμάς τη συμπλήρωση της αίτησης με την
εγγραφή σας.
• Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη
διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις.
• Δικαιούστε 2 αποσκευές δωρεάν κατ’ άτομο με την Emirates (μέχρι 22κιλά έκαστη), με την Lufthansa 1 αποσκευή.
• Στο Black Friday ψωνίζουμε μετά την Κυριακή 26/11 (βάση προγράμματος) άνετα, ελεύθερα και χωρίς συνωστισμούς.

Αεροπορικές Εκδρομές - Γαμήλια Ταξίδια
Μαλδίβες 8ημ./5 νύχτες

Αεροπορικά με Etihad / Sri Lankan ή Qatar, διαμονή σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή ανάλογα με το ξενοδοχείο, μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
και αντίστροφα! Ειδικές παροχές για νεόνυμφους!

από

925€

Σεϋχέλλες

8ημ./ 5 νύχτες
Ηρεμία, χαλάρωση και παραδεισένιες ακρογιαλιές! Αεροπορικά με Qatar, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας,
πρωινό ή ημιδιατροφή, μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο!

Πουκέτ 8ημ./ 5 νύχτες

Αεροπορικά με Scoot/Tiger ή Qatar, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές από & προς το
αεροδρόμιο, ολοήμερη εκδρομή-κρουαζιέρα με ταχύπλοο
και γεύμα στο Κοραλλένιο νησί!

Κο Σαμούι 8ημ. / 5 νύχτες

Αεροπορικά με Scoot/Tiger ή Qatar, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές από & προς το
αεροδρόμιο, εκδρομή μισής ημέρας στο νησί!

Μπαλί - Ουμπούντ 10ημ./ 7 νύχτες

Αεροπορικά με Etihad ή Emirates, 5 νύχτες στο Μπαλί &
2 στο Ουμπούντ, πρωινό, μεταφορές, εκδρομή στο δάσος
των μαϊμούδων & το Ναό Τάνα Λοτ! Καθημερινές αναχωρήσεις.

Μπαλί - Ντουμπάι 10ημ./ 8 νύχτες

Αεροπορικά με Emirates, 5 διαν/σεις στο Μπαλί & 3 διαν/
σεις στο Ντουμπάι σε ξενοδοχεία της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές, ολοήμερη εκδρομή στα χωριά Ουμπούντ &
Κινταμάνι, σαφάρι στην έρημο του Ντουμπάι με Jeep 4x4 &
δείπνο σε οικισμό Βεδουίνων!

Αεροπορικά με Scoot/Tiger ή Qatar, 3 νύχτες στην Μπανγκόκ & 5 στο Πουκέτ, πρωινό, μεταφορές, ολοήμερες εκδρομές-κρουαζιέρες με ταχύπλοο και γεύμα στο Κοραλλένιο νησί & Αγιούταγια! Καθημερινές αναχωρήσεις.

από

615€

Μαυρίκιος - Ντουμπάι

Μαυρίκιος 8ημ./ 5 νύχτες

Αεροπορικά με Turkish ή Emirates / Air Mauritius, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, διατροφή ανάλογα
με το ξενοδοχείο, μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο,
ειδικές παροχές & δώρα σε νεόνυμφα ζευγάρια, ξενάγηση
στην πόλη & τα κυριότερα αξιοθέατα του Πορτ Λούις!

Πουκέτ-Μπανγκόκ 11ημ./ 8 νύχτες

από

780€

10ημ./ 8 νύχτες
5 διαν/σεις στo Μαυρίκιο & 3 στο Ντουμπάι! Αεροπορικά
με Emirates & Air Mauritius, διαμονή σε ξενοδοχεία της
επιλογής σας, ημιδιατροφή στο Μαυρίκιο, ξενάγηση στο
Πορτ Λούις, πρωινό & 2 γεύματα στο Ντουμπάι, μεταφορές από & προς τα αεροδρόμια, σαφάρι με Jeep 4Χ4 &
κρουαζιέρα με παραδοσιακό πλοίο στο Dubai Creek στο
Ντουμπάι! Καθημερινές αναχωρήσεις!

από

1080€

από

830€
από

520€

Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι

8ημ. /7 νύχτες
Αεροπορικά με Etihad, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές, ξενάγηση Ντουμπάι, σαφάρι
με Jeep 4Χ4 στην έρημο του Ντουμπάι & δείπνο σε οικισμό
Βεδουίνων, ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα του Άμπου
Ντάμπι!

από

655€

Κούβα

από

580€
από

635€

9ημ. / 7 νύχτες
Αεροπορικά με Air France / KLM, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
& 5*, πρωινό στην Αβάνα, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος,
All Inclusive στο Βαραδέρο, μεταφορές, ξενάγηση Αβάνας,
εκδρομή Βινιάλες - Πινάλ δελ Ρίο, βόλτα με παραδοσιακά
αυτοκίνητα του ‘50, επίσκεψη Γκουαμά - Σάντα Κλάρα - Τρινιδάδ, επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων!
Διαν/σεις: Αβάνα 4-Σιενφουέγος 1-Βαραδέρο 2

από

1399€

Ζητήστε μας τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους με πολλές επιλογές ξενοδοχείων για να επιλέξετε το ιδανικό για εσάς

από

880€
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