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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 - Πακέτα Διακοπών
ΕΥΒΟΙΑ
Νegroponte Resort
Kymi Palace
Venus Beach Hotel
Amaronda Resort & Spa
Miramare Hotel
Petit Village Hotel

Ερέτρια
Κύμη Εύβοια
Νέα Στύρα Εύβοια
Ερέτρια, Εύβοια
Ερέτρια, Εύβοια
Ερέτρια Εύβοια

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
AKS Hinitsa Bay
Πόρτο Χέλι
Niforeika Beach Hotel
Νιφορέικα
Alkyon Resort Hotel
Βραχάτι
Messina Resort
Kυπαρισσία
Messinian Bay
Καλαμάτα
Aldemar Olympian Village
Σκαφιδιά Ηλείας
Ionian Beach Bungalows
Λακόπετρα
Iria Beach Hotel
Ίρια Αργολίδας
The Westin Resort Costa Navarino
Πύλος
Belle Helene
Γύθειο
Sikyon Coast Hotel
Ξυλόκαστρο
Semantron Traditional Village
Ελαιώνας Διακοπτού
Akti Taygetos
Καλαμάτα
Elite City Resort
Καλαμάτα
Barcelo Hydra Beach
Πλέπι Αργολίδος
Aks Porto Heli
Πόρτο Χέλι
Nautica Bay
Πόρτο Χέλι
Porto Rio Hotel
Ρίο
Xylokastro Beach
Ξυλόκαστρο
Grecotel Olympia Oasis
Κυλλήνη
Grecotel Casa Marron
Λακόπετρα
Amalia hotel
Στροφυλιά Αχαΐας
Kalogria Beach Hotel
Ακτή Καλογριάς
Pappas Hotel
Λουτράκι
Limira Mare
Νεάπολη
Margarita Hotel
Κόρφος Κορινθίας
Xenon Inn Boutique Hotel
Ναύπλιο
Ippoliti Boutique Hotel
Ναύπλιο
3Sixty Boutique Hotel
Ναύπλιο
Nafsimedon Boutique Hotel
Ναύπλιο
Sunrise Village
Πεταλίδι Μεσσηνίας
Venardos
Κύθηρα
Vathi Hotel
Γύθειο
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36
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37
45
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
Thalassa Hotel
Πάλαιρος
6
Naxos Holidays
Νάξος
38
Aglaida Hotel
Πήλιο
25
Naxos Palace Hotel
Νάξος
38
Galini Wellness Spa & Resort
Καμένα Βούρλα
29
Aegean Land
Νάξος
39
Leda Village Resort
Πήλιο
32
Holiday Sun
Πάρος
39
Valis Resort
Βόλος
32
Di Mare Boutique Hotel
Σύρος
40
		
Dolphin Bay
Σύρος
40
ΗΠΕΙΡΟΣ - ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ
Angelika Porto Paros
Πάρος
41
Kanali Hotel
Kανάλι Πρεβέζης
9
Cavos
Πάρος
41
New Aqua Hotel
Ζάκυνθος
37
Arkas Inn Hotel
Πάρος
41
Aqua Oliva Resort
Σύβοτα
56
Aeolos Bay Hotel
Τήνος
42
Elea Beach
Κέρκυρα
48
Tinos Beach
Τήνος
42
Ionian Blue
Λευκάδα
48
Orizontes
Σαντορίνη
43
Mabely Grand Hotel
Ζάκυνθος
48
Splendour Resort
Σαντορίνη
43
Livadi Nafsika
Κέρκυρα
48
Okeanis Beach
Σαντορίνη
43
Ilios Hotel
Ζάκυνθος
49
Aurora Luxury Hotel
Σαντορίνη
43
Ionion Star
Λευκάδα
49
Andromeda Villas
Σαντορίνη
43
Denise Beach Hotel
Ζάκυνθος
57
Zefi Hotel
Πάρος
44
Panorama Sidari Hotel
Κέρκυρα
57
Iris Boutique Hotel
Πάρος
44
Mare Naxia
Νάξος
45
Galatis Hotel
Πάρος
45
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΣΠΟΡΑΔΕΣ		
BOMO HOTELS 		
54-55
Mediterranean Village Hotel
Παραλία Κατερίνης
29
GRECOTEL HOTELS 		
34-35
Macedonian Sun
Χαλκιδική
30
SUNSHINE HOTELS 		
50-51
Pallini Beach
Χαλκιδική
30
Cronwell Platamon Resort
Πλαταμώνας
31
Dion Palace Resort
Πιερία
31
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Athos Palace
Καλλιθέα - Χαλκιδική
33
Σαντορίνη 4ημ. 		
43
Miraggio Thermal Spa Resort
Χαλκιδική
33
Βόλος - Σκιάθος 4ημ. 		
52
Julia Hotel
Χαλκιδική Κασσάνδρα 57
Κεφαλονιά 5ημ.		
52
Elisabeth Studios
Σκιάθος
45
Γύρος Κρήτης 6ημ. 		
53
Prince Stafilos
Σκόπελος
46
Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θάσος 4ημ.
58
Skiros Palace
Σκύρος
46
Μονεμβασιά, Κύθηρα, Ελαφόνησος 5ημ.		
58
Rania Studios
Θάσος
56
Πόρτο Χέλι με εκδρομή στις Σπέτσες, Ύδρα & Πόρο 4ημ.
58
Aeria Hotel
Θάσος
56
Πήλιο με κρουαζιέρα στη Σκιάθο 4ημ.		
58
Achillion Hotel
Θάσος
56
Σκόπελο με κρουαζιέρα στην Αλόννησο 4ημ.
58
ΚΡΗΤΗ		 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 		
Panorama Hotel
Χανιά Κρήτη
47
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ με έλληνα συνοδό 		
Bomo Amnissos Residence
Ρέθυμνο Κρήτη
55
Bomo Krini Beach
Ρέθυμνο Κρήτη
55
Bomo Gouves Bay
Ηράκλειο Κρήτη
55

60-61
62
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Περιεχόμενα Εκδρομές Eξωτερικού
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Γένοβα 4ημ.
Σκανδιναβικές πρωτεύουσες & φιορδ 8,11ημ.
ESCAPE Ρώμη 3ημ.
Ρώμη 4,5ημ.
Ν. Ιταλία, Ελλ. χωριά 4,5ημ.
Βερόνα, Βενετία 4,5ημ.
Γύρος Σικελίας 6,8ημ.
Φλωρεντία, Ρώμη 7ημ.
Ρώμη Κατακόμβες, Βατικανό, Φλωρεντία 7ημ.
Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία 7ημ.
Παρίσι, Disneyland 6ημ.
Disneyland, Παρίσι 6ημ.
Παρίσι, Λονδίνο 7ημ.
Άμστερνταμ 5ημ.
Benelux 7ημ.
Κυανή Ακτή 6,8ημ.
Γαλλική Ριβιέρα & Προβηγκία 8ημ.
Nίκαια και Κυανή Ακτή 8ημ.
Πανόραμα Ελβετίας 5,7 ημ.
Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα 8ημ.
Πρωτεύουσες Κεντρικής Ευρώπης 7ημ.
Πράγα, Κάρλοβυ Βάρυ 5ημ.
Μαδρίτη, Τολέδο 5ημ.
Βαρκελώνη 5ημ.
Ισπανία, Πορτογαλία 9,10ημ.
Κανάρια Νησιά 8,10ημ.
Μαγιόρκα 8,10ημ.
Μαδρίτη, Ανδαλουσία 8ημ.
Αγγλικές Λίμνες 6ημ.
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63
63
64
64
64
64
65
65
65
65
66
67
67
68
68
69
70
70
71
72
72
73
74
74
74
74
74
75
76

Σκωτία 8ημ.
Γύρος Ιρλανδίας 8ημ.
Λονδίνο 4,5ημ.
Πολωνία 5,7ημ.
Πανόραμα Δαλματικών Ακτών 7,8ημ.
Μόσχα, Αγ. Πετρούπολη 8ημ.
Νέα Υόρκη 7,8,9ημ.

76
77
77
80
80
81
89

ΟΔΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Bella Italia 8ημ.
Κυανή Ακτή, Προβηγκία, Βενετία 10ημ.
Αναγεννησιακή Τοσκάνη, Cinque Terre 10ημ.
Σικελία, Ελλ.Χωριά Απουλίας 9ημ.
Πανοραμικός Γύρος Ιταλίας 7ημ.
Ρομαντικός Δρόμος Γερμανίας 14ημ.
Αλσατία, Παρίσι, Νορμανδία, Κάστρα Λίγηρα 14ημ.

78
78
78
78
79
79

Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, Κάπρι, Ελλ.Χωριά Απουλίας 7ημ.
Αιώνια & Αναγεννησιακή Τοσκάνη, Τσίνκουε Τέρε 8ημ.
Βουδαπέστη, Πράγα, Βιέννη 10ημ.
Δαλματικές Ακτές 8ημ.
Δολομίτες, Ιταλικό Τιρόλο 10ημ.
Λίμνες Β. Ιταλίας, St. Moritz & Ιταλική Ριβιέρα 8ημ.
Γύρος Ρουμανίας Αλατωρυχεία, Turda «Ζωγραφιστά Μοναστήρια», Τρανσυλβανία 10ημ.
Πολωνία Βουδαπέστη, Κρακοβία, Αλατωρυχεία 11ημ.
Σερβία, Βελιγράδι, Φρούσκα Γκόρα, Νόβι Σαντ 6ημ.
ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

79
79
82
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83
83

86-87-88
84-85
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AKS Hinitsa Bay 4*

Παραλία Χηνίτσας - Πόρτο Χέλι

Το Ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο κοντά στο Πόρτο Χέλι, προσφέροντας μαγευτική θέα στη
θάλασσα και το νησί των Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το μικρό
νησάκι της Χηνίτσας που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και λειτουργεί ως φυσικός κυματοθραύστης στην ονειρεμένη παραλία που απλώνεται ακριβώς
μπροστά στο ξενοδοχείο.
Παροχές Δωματίων: Το AKS HINITSA BAY διαθέτει 206 δωμάτια και 10 σουίτες. Όλα τα δωμάτια έχουν εξ ολοκλήρου ανακαινιστεί τον Απρίλιο του 2016.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό
μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση LCD 21¨ και μαρμάρινο μπάνιο. Πρόσβαση και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει, 3 εστιατόρια, 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων), γυμναστήριο, 2 γήπεδα τένις με νυκτερινό φωτισμό, Beach
Volley, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 με νυχτερινό φωτισμό, Ping – pong, παιδική χαρά, αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, ασύρματο ευρυζωνικό Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), ταχυδρομείο, κομμωτήριο / mini- market /
κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ, πληροφορίες ενοικίασης αυτοκινήτου, οργανωμένη αμμώδης παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο. Πλήρως
εξοπλισμένη Συνεδριακή αίθουσα χωρητικότητας 150 ατόμων, ιδανική για
δεξιώσεις, συνέδρια και μικρές επαγγελματικές συναντήσεις. Mini-club με
ειδικούς παιδαγωγούς και καθημερινές δραστηριότητες για τα παιδιά.
Για τους μικρούς μας φίλους!
Καθημερινά ειδικευμένοι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα μικρά αλλά και τα
μεγάλα παιδιά, παιδικά πάρτι, τουρνουά με επιτραπέζια παιχνίδια, κυνήγι
θησαυρού, βραδιές σινεμά κ.α., σε ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα Τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών για ενήλικες και διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

πανω στη
θαλασσα

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
28/5-5/7 & 2/9-15/9
6/7-26/7 & 26/8-1/9
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
2κλινο θέα βουνό
194€ 319€ 446€
366€ 514€
2κλινο θέα θάλασσα
213€ 347€ 482€
412€ 578€
1κλινο θέα βουνό
320€ 518€ 720€
600€ 830€
1κλινο θέα θάλασσα
349€ 565€ 782€
674€ 929€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
3ο άτομο: -50% 2ο παιδί έως 12 ετών: -50%
Προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5: -5% στις παραπάνω τιμές!
(η προσφορά δεν ισχύει 1/8-25/8)
Προσφορές για οικογένειες:
Παιδιά 0-12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο 30% έκπτωση στην τιμή διαμονής.
Ένα παιδί 0-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονόκλινου.
Δύο παιδιά 0-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου.

27/7-25/8
5
7
457€ 640€
520€ 728€
750€ 1045€
856€ 1192€

Εξερευνήστε ...

εσάς ο ιδανικός προορισμός,
Η Αργολίδα μπορεί να είναι για
αία μνημεία,
ασσα, σύγχρονες πόλεις και αρχ
καθώς συνδυάζει βουνό και θάλ
την Αθήνα!!!
κι όλα αυτά μόλις 187 χλμ. από
είναι οι λόαδικό τοπίο, η άρτια οργάνωση
μον
Η καταπληκτική αμμουδιά, το
διακοπών.
σμό
ορι
προ
κό
αδι
τελεί ένα μον
γοι για τους οποίους η Χηνίτσα απο
ίες μπορείτε
κοσμοπολίτικες Σπέτσες τις οπο
Απέναντι ακριβώς βρίσκονται οι
αβάκι (με
καρ
με
λεπτά με θαλάσσιο ταξί είτε
να επισκεφθείτε μέσα σε λίγα
Κόστα.
μικρό κόστος) από το λιμανάκι της πουλίνας για πρώτη φορά, θέλει οπωσουμ
Μπ
της
ί
Όποιος επισκεφτεί το νησ
αλλά και τα
ρία με τους ναυτικούς αγώνες,
δήποτε να ξαναπάει. Τεράστια ιστο ται αγέρωχα μέσα στα γραφικά σοκάστέκον
υπέροχα επιβλητικά κτίρια που
κια.
κή διαδρομή
για να απολαύσετε την ειδυλλια
Περπατήστε ή πάρτε μια άμαξα
μέχρι τις Σχολές.
ιδιαίτερα για
γδαλωτά και την κουζίνα τους,
Oι Σπέτσες φημίζονται για τα αμυ
παραλείψετε
ν
Μη
τα”.
“ψάρι αλά σπετσιώ
το στιφάδο τους και τη σπεσιαλιτέ
να τα δοκιμάσετε!
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Thalassa Hotel & Spa 4*
Το ξενοδοχείο Thalassa Hotel & Spa 4* βρίσκεται στην Πάλαιρο, κωμόπολη της Αιτωλοακαρνανίας με γραφικό λιμανάκι, ταβέρνες, καφετέριες όπου
μπορείτε να απολαύσετε μία βραδινή βόλτα. Βρίσκεται απέναντι από τη Λευκάδα και μπορεί να ικανοποιήσει εξίσου τους εραστές της θάλασσας όσο και
του βουνού.Το ξενοδοχείο, χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια ιδανική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προσφέρει
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και ανανέωσης στους επισκέπτες του. Σε μία
έκταση 17.000 τ.μ., οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις μοντέρνες
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με την εκπληκτική θέα στο
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας του Ιονίου.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 3 διαφορετικούς τύπους δωματίων, απλά δωμάτια, superior, μία σουίτα, καθώς και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι
9 άτομα με συγκοινωνούντα δωμάτια, με εσωτερική πόρτα. Όλα τα δωμάτια
έχουν ολική ή μερική θέα θάλασσα και διαθέτουν: κλιματισμό, μπάνιο με
ντους, πετσέτες παραλίας, δορυφορική TV, κανάλια αθλητικά και ταινιών,
μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μπορείτε να διαλέξετε από τον κατάλογο (με χρέωση) γευστικά, ελληνικά, παραδοσιακά
φαγητά καθώς και μία μεγάλη ποικιλία μεσογειακών πιάτων. Χειροποίητα
γλυκά και φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής έρχονται να ολοκληρώσουν ένα
τέλειο γεύμα ή δείπνο το οποίο μπορείτε να απολαύσετε είτε στην βεράντα
του εστιατορίου, είτε στην πισίνα είτε στο δωμάτιο σας! Στο κυρίως μπαρ
και το μπαρ της ιδιωτικής παραλίας, θα απολαύσετε τον καφέ και δροσιστικά κοκτέιλ ή το ποτό σας (με χρέωση) θαυμάζοντας την υπέροχη θέα.
Το Thalassa Hotel & Spa διαθέτει πλήθος δραστηριοτήτων όπως ιστιοπλοΐα,
θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, ημερήσιες κρουαζιέρες στα γύρω νησιά, εκδρομές στα αξιοθέατα της περιοχής, πεζοπορία και ποδηλασία με μία ομάδα
ικανών και έμπειρων συνεργατών. Ζητήστε από την ρεσεψιόν να σας ενημερώσει για τις προνομιακές τιμές.

Πάλαιρος Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι από τη Λευκάδα

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο, Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο
3ο άτομο
1κλινο 2ο παιδί 9-12
1-14/6 & 14-30/9
209€
150€
325€
112€
15-27/6 & 1-13/9
245€
174€
385€
125€
28/6-27/7 & 25-31/8
270€
195€
428€
135€
28/7-24/8
310€
215€
489€
155€
Τιμές κατ’ άτομο, Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο
3ο άτομο
1κλινο 2ο παιδί 9-12
1-14/6 & 14-30/9
285€
199€
445€
140€
15-27/6 & 1-13/9
332€
232€
530€
165€
28/6-27/7 & 25-31/8
369€
259€
587€
182€
28/7-24/8
419€
295€
672€
210€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 9 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Κοντινές Παραλίες

ης κατά
Οι παραλίες γίνονται πόλος έλξ ικότερη
αντ
Το σήμα κατατεθέν της Παλαίρου.
σημ
την
ύν
τελο
απο
ρίστες και
τους θερινούς μήνες από του Το Βαθυαβάλι είναι μια από τις καλύτερες
υς.
πιο
ντό
ς
του
για
ν
δω
εσό
πηγή
και ίσως της (δυτικής) Ελλάδος.
παραλίες της Αιτωλοακαρνανίας
Αναλυτικά οι παραλίες:
✓ Βαθυαβάλι
✓ Ποταμάκι
✓ Πογωνιά
✓ Βαρκό
✓ Παραλία Παλαίρου
✓ Άγιος Δημήτριος
✓ Άγιος Ιωάννης

ανήσι και
τα νησιά Λευκάδα, Κάλαμος, Μεγ
Σε μικρή απόσταση βρίσκονται ς καλύπτει τις απαιτήσεις των επισκεπτών
η γεωγραφική δομή της περιοχή νό ή θάλασσα.
που επιθυμούν απόδραση σε βου
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Niforeika Beach Hotel & Bungalows 3*
Το ξενοδοχείο Niforeika Beach Hotel & Bungalows 3* βρίσκεται μέσα σε
ένα καταπράσινο τοπίο 11 στρεμμάτων, στην παραλία του παραδοσιακού
χωριού Νιφορέικα. Αποτελείται από το κυρίως κτίριο του ξενοδοχείου και το
συγκρότημα των bungalows.
Bρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή τοποθεσία, κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Πάτρα), σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους (Αρχαία Ολυμπία,
Δελφοί, Μυκήνες, Αρχαία Επίδαυρος), μέρη σπάνιας φυσικής ομορφιάς (Δάσος Στροφυλιάς, Λίμνη Τσιβλού, Σπήλαιο Λιμνών) αλλά και νησιά όπως η
Ζάκυνθος, η Ιθάκη και η Κεφαλονιά. Συνεπώς είναι το τέλειο ορμητήριο για
τον επισκέπτη που επιθυμεί να γνωρίσει ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια
της Ελλάδας.
Παροχές Δωματίων: κλιματισμός, ψυγείο, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο
internet, απευθείας τηλεφωνική γραμμή
Παροχές Ξενοδοχείου: μεγάλη πισίνα με εξωτερικό μπαρ, σαλόνι, εστιατόριο, μίνι μάρκετ, χώρος στάθμευσης

Πλήρης διατροφή & ποτά
✓ Πρωινό σε μπουφέ 08:00 – 10:00.
✓Μ
 εσημεριανό σε μπουφέ: 13:30 - 15:00 (σαλάτα, ποικιλία κυρίως πιάτων,
φρούτο, επιδόρπιο, νερό, μπύρα, κρασί, αναψυκτικό).
✓ A πογευματινό 15:30-17:00 στο χώρο που σερβίρεται το πρωινό. (νερό, χυμός,
καφές φίλτρου, τσάι, κέικ, snacks διαφορετικά κάθε ημέρα, όπως τοστ & μπισκότα).
✓ Δ είπνο σε μπουφέ 19:00-21:00 (σαλάτα, ποικιλία κυρίως πιάτων, φρούτο, επιδόρπιο, παγωτό, νερό, μπύρα, κρασί, αναψυκτικό).
Τα παραπάνω καταναλώνονται μόνο κατά τη διάρκεια του φαγητού στο χώρο του
εστιατορίου

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Νιφορέικα Αχαΐα

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο, Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο
3o άτομο
1κλινο Bgl (2+2)*
1/6-30/6 & 1/9-30/9
160€
120€
225€
400€
1/7-31/7
195€
140€
255€
485€
1/8-31/8
235€
160€
300€
580€
Τιμές κατ’ άτομο, Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο
3o άτομο
1κλινο Bgl (2+2)*
1/6-30/6 & 1/9-30/9
220€
155€
295€
550€
1/7-31/7
275€
185€
345€
685€
1/8-31/8
330€
215€
405€
825€
Τιμές κατ’ άτομο, Πλήρης διατροφή & ποτά, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο
3o άτομο
1κλινο Bgl (2+2)*
1/6-30/6 & 1/9-30/9
220€
155€
315€
580€
1/7-31/7
245€
170€
345€
650€
1/8-31/8
280€
195€
390€
745€
Τιμές κατ’ άτομο,Πλήρης διατροφή & ποτά, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο
3o άτομο
1κλινο Bgl (2+2)*
1/6-30/6 & 1/9-30/9
320€
220€
422€
815€
1/7-31/7
345€
235€
460€
885€
1/8-31/8
385€
275€
520€
990€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Οικογενειακά δωμάτια Bungalow (2 ενήλικες με 2 παιδιά) τα παιδιά φιλοξενούνται σε κουκέτα.

Η ημιδιατροφή περιλαμβάνει:

✓ Π ρωινό σε μπουφέ 08:00 - 10:00.
✓ Δ είπνο σε μπουφέ 19:00 - 21:00 (σαλάτα, ποικιλία κυρίως πιάτων, φρούτο, επιδόρπιο, παγωτό).
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Alkyon Resort Hotel & Spa 5*
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Alkyon Resort Hotel & Spa, χτισμένο σε μια έκταση 23.000 τ.μ. μέσα
σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολυτελούς διαμονής, υγείας και ευεξίας, εστίασης, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων. Η προνομιακή του θέση, σε απόσταση μόλις μιας ώρας από
την Αθήνα και 80 μέτρων από την θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου, το καθιστά πρώτο στην προτίμηση των επισκεπτών για τις μικρές ή τις μεγάλες αποδράσεις τους, όλες τις εποχές του χρόνου.
Στις κύριες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, κάτω από επιβλητικό αίθριο, βρίσκονται οι νέοι φιλόξενοι χώροι υποδοχής, ξεκούρασης, εστίασης και διασκέδασης. Όλα τα δωμάτια, Standard, Superior,
Executive καθώς και Deluxe με τζακούζι, συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες ενώ, τα ευρύχωρα διαμερίσματα και οι μεζονέτες προσφέρουν μοναδική άνεση για ξέγνοιαστες οικογενειακές διακοπές.
Το πολυτελές κέντρο υγείας & ευεξίας ‘Spa Center’ προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε
όσους επιθυμούν υψηλές υπηρεσίες χαλάρωσης, ομορφιάς, αντιγήρανσης, αναζωογόνησης και
ευεξίας. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν: Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα,
θερμαινόμενο Jacuzzi 6 θέσεων, Turkish bath, Hamam, 2 Saunas, Spa jet, Γυμναστήριο, Κομμωτήριο, Τμήμα αντιγήρανσης, 5 ατομικές καμπίνες θεραπειών, Spa Suite, Αρωματικό λουτρό υδρομασάζ & Spa Boutique.
Το άρτια εξοπλισμένο Συνεδριακό Κέντρο του Alkyon Resort Hotel & Spa διαθέτει μοναδικούς χώρους συνεδρίων, παρουσιάσεων, εταιρικών συναντήσεων, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων
και δεξιώσεων. Οι κομψές αίθουσες μπορούν να φιλοξενήσουν από μια μικρή συνάντηση των 10
ατόμων μέχρι μια εκδήλωση 1100 ατόμων. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, οι άριστες υπηρεσίες
υποστήριξης και το έμπειρο προσωπικό διασφαλίζουν με φροντίδα την επιτυχία κάθε εκδήλωσης.

Smart All Inclusive

✓ Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσια μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ), στο κεντρικό εστιατόριο.
✓ Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα).
✓ Απογευματινό snack από 16:00 έως 18:00, που θα περιλαμβάνει γρανίτα (2 γεύσεις), καφέ φίλτρου,
βουτήματα ή κέικ.
✓ Παιδική απασχόληση σε καθημερινή βάση πρωί και απόγευμα στο φοινικόπαρκο του ξενοδοχείου (με
την παιδική χαρά) με Ελληνίδα παιδαγωγό για την απασχόληση των παιδιών, άνω των 3 ετών. Εάν ο
καιρός δεν το επιτρέπει, σε εσωτερική αίθουσα.
✓ Μουσική βραδιά κάθε Σάββατο.
✓ Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις πισίνες και την παραλία του ξενοδοχείου.
✓ Πετσέτες θαλάσσης διατίθενται με εγγύηση 10€.
✓ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου, (η πρόσβαση στο Spa Center επιτρέπεται
μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών).
✓ Σάουνα, χαμάμ, Jacuzzi και θεραπείες, διατίθενται με χρέωση.
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2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

Βραχάτι

SMART ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Για να κολυμπήσετε ανέμελα
εσείς και τα παιδιά σας, το
Alkyon Resort φέτος πρόβλεψε και θα διαθέτει καθ’
όλη την καλοκαιρινή περίοδο
προστατευτικό δίχτυ θαλάσσης
που θα καλύπτει όλο το τμήμα
μπροστά από την παραλία του.

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Smart All Inclusive
1/6-25/6
26/6-30/6
& 6/9-30/9
& 1/9-5/9
Διαν/σεις
5
7
5
7

1/7-5/8
& 24/8-31/8
5
7

2κλινο Standard
2κλινο Superior
2κλινο Executive
2κλινο J.Suite
1κλινο Standard
Διαμ./Μεζονέτα*

399€
465€
469€
560€
650€
1395€

349€
399€
425€
558€
560€
1210€

477€
539€
575€
760€
764€
1655€

329€
399€
405€
499€
560€
1210€

449€
539€
545€
669€
764€
1655€

6/8-23/8
5

7

552€ 410€ 559€
637€ 489€ 669€
644€ 489€ 669€
763€ 572€ 770€
890€ 698€ 955€
1910€ 1490€ 2042€

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2 νύχτες (Παρ. & Σαβ.)		 Καθημερινές ανά νύχτα (για 1-4 νύχτες)
		 1/6-30/6 1/7- 5/8 6/8-23/8
1/6-30/6
1/7- 5/8 6/8-23/8**
		 & 3/9-30/9 & 24/8-2/9		
& 3/9-30/9 & 24/8-2/9
2κλινο Standard 165€
199€
210€
72€
86€
92€
2κλινο Superior 182€
220€
229€
82€
96€
101€
2κλινο Executive 195€
230€
240€
87€
102€
106€
2κλινο J.Suite
269€
307€
326€
115€
134€
144€
1κλινο Standard 269€
325€
345€
115€
134€
144€
Διαμ./Μεζονέτα* 537€
615€
652€
250€
288€
307€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
2ο παιδί 4-12: -50% σε Superior ή Junior Suite
3ο άτομο: -30%
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα.
1 ενήλικας και 1 παιδί ως 12 ετών σε Standard δίκλινο δωμάτιο: Χρέωση μονοκλίνου.
Τα φαγητά ξεκινάνε με μεσημεριανό και τελειώνουν με πρωινό.
**Κατά την περίοδο 10-19/8, για λιγότερο από 5 νύχτες, δεν ισχύουν οι τιμές για καθημερινές, αλλά οι
τιμές Σαββατοκύριακου.

Kanali Hotel 3* Sup.

Kανάλι Πρεβέζης

Το Hotel Kanali βρίσκεται στο Κανάλι Πρεβέζης, 12 χλμ. από το κέντρο της
πόλης, πάνω στην Εθνική οδό Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας, 16 χλμ. από το αεροδρόμιο του Ακτίου και μόλις 200 μ. από την πεντακάθαρη θάλασσα του
Ιονίου. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο, σε
παραδοσιακό Ηπειρώτικο στυλ.
Παροχές Δωματίων: Τα 41 δωμάτιά του, διακοσμημένα έτσι ώστε να σας
προσφέρουν ατμόσφαιρα ηρεμίας και γαλήνης, εγγυώνται ευχάριστη διαμονή. Διαθέτουν ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα και στεγνωτήρα
μαλλιών, δωρεάν Wi-Fi.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Hotel Kanali προσφέρει στους επισκέπτες του
πολλές εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας όπως: εστιατόριο ταβέρνα
μέσα στον κήπο του ξενοδοχείου με βεράντα που βλέπει το Ιόνιο, καφετέριασνακ μπαρ, ανοιχτή από το πρωί και φυσικά το δημοφιλές Water Park, με 5
μεγάλες νεροτσουλήθρες, 4 νεροτσουλήθρες για μικρά παιδιά, 4 πισίνες, lazy
river και Jacuzzi για απόλυτη χαλάρωση. Υπάρχουν ακόμα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, πινγκ πονγκ, ηλεκτρονικά, Internet
corner, παιδική χαρά και πάρκινγκ

Ώρα για διασκέδαση!

Waterpark
✓ 5 μεγάλες νεροτσουλήθρες!
✓4 νεροτσουλήθρες για μικρά παιδιά!
✓4 πισίνες!
✓ lazy river!
✓ Jacuzzi για απόλυτη χαλάρωση!
Κοντινές Παραλίες...
✓ Κανάλι - Μονολίθι - Καστροσυκιά
✓ Λυγιά - Βράχος – Πάργα

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
plus

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο, Πλήρης διατροφή Plus*, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-30/6
1/7-30/7 & & 26/8-3/9
31/7-25/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο
405€ 545€
440€ 585€
490€ 635€
3ο άτομο
189€ 229€
219€ 279€
239€ 339€
1κλινο
470€ 655€
499€ 690€
550€ 760€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Μία μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί για τους ενήλικες και ένα αναψυκτικό για τα παιδιά στα γεύματα.

Κοντινές Παραλίες

✓ Κανάλι
✓ Μονολίθι
✓ Καστροσυκιά
✓ Λυγιά
✓ Βράχος
✓ Πάργα
✓ Αλωνάκι

ωτήριο
Εκδρομές στην περιοχή ...
επάνω σε έναν οχυρό λόφο ακρ
To κάστρο της Πάργας βρίσκεται νιού της Πάργας αλλά και της διπλανής
κάστρο οι
που δεσπόζει στην είσοδο του λιμα
. Σε αυτή τη θέση πρωτόκτισαν
τεράστιας παραλίας του Βάλτου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Βενετσιάνοι τα τελευταία χρόνιακολύμπι, ιπασσία ή rafting. Ένας παράδειΠηγές Αχέροντα για πεζοπορία, ιακής ενέργειας ... εδώ θα τραβήξετε τις
σος φυσικής ομορφιάς και ενεργε
πιο όμορφες φωτογραφίες σας! αμμουδιάς στα δυτικά του Νομού ΠρέαμμουΤο Μονολίθι είναι μεγάλη παραλία
. Θεωρείται η μεγαλύτερη παραλία
βεζας με μήκος περίπου 25 km
διάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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Messina Resort 4*
Kυπαρισσία

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
plus

ΠΑΝΩ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ

To Μessina Resort Hotel είναι μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στη Μεσσηνία
Καλαμάτα (έτος λειτουργίας 2006) και βρίσκεται στον παραθαλάσσιο οικισμό Καλού Νερού σε απόσταση μόλις 7 χλμ. από τη γραφική Κυπαρισσία. Το συγκρότημα
είναι χτισμένο ακριβώς μπροστά στη θάλασσα σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική,
προσφέροντας μία ήσυχη, άνετη και ποιοτική φιλοξενία. Οι επισκέπτες μπορούν να
χαρούν τον ήλιο και την θάλασσα στην παραλία που εκτείνεται ακριβώς μπροστά
από το Messina Resort Hotel ή εάν προτιμούν να περάσουν την ημέρα τους στην
πισίνα του ξενοδοχείου απολαμβάνοντας τον καφέ ή το ποτό τους, ατενίζοντας το
απέραντο γαλάζιο του Ιονίου πελάγους.
Παροχές Δωματίων: Η μονάδα αποτελείται από 10 κτίρια με 64 ιδιαίτερα ευρύχωρα δωμάτια, που διακρίνονται σε δίκλινα, διαμερίσματα και μεζονέτες, με θέα
κήπο, διπλό κρεβάτι και καναπέ κρεβάτι, μπάνιο, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, δορυφορική TV, μουσική, κλιματισμό, σεσουάρ. Το συγκρότημα διαθέτει 38 ευρύχωρα
στούντιο περίπου 35 τ.μ. το καθένα. Όλα τα στούντιο διαθέτουν καθιστικό, μπάνιο
με μπανιέρα, μεγάλη ευρύχωρη βεράντα. Οι σουίτες, περίπου 40 τ.μ., έχουν ξεχωριστή είσοδο και οι μεζονέτες, περίπου 41 τ.μ., είναι διαμερίσματα δύο επιπέδων
με εσωτερική σκάλα.
Παροχές Ξενοδοχείου: διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καθιστικό, χώρο τηλεόρασης,
mini club για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, μπαρ και εστιατόριο δίπλα
στην πισίνα, Wi-Fi, πάρκινγκ.
Τιμές κατ’ άτομο, Πλήρης διατροφή & ποτά με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-9/7 & 3/9-10/9 10/7-30/7 & 21/8-2/9 31/7-20/8
11/9-30/9**
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
3 5 7
2κλινο Studio
139€ 229€ 315€ 279€ 379€
295€ 405€
99€ 163€ 227€
3ο άτομο Studio
70€ 115€ 159€ 139€ 189€
145€ 195€
50€ 82€ 114€
2κλινο Μεζονέτα
175€ 288€ 395€ 345€ 475€
365€ 502€ 123€ 203€ 281€
3ο άτομο Μεζονέτα 60€ 95€ 130€ 111€ 155€
122€ 165€
44€ 73€ 101€
Μεζονέτα* (4 άτομα) 445€ 735€ 1020€ 895€ 1215€
945€ 1315€ 315€ 515€ 715€
1κλινο Studio
195€ 320€ 435€ 390€ 525€
410€ 565€ 140€ 230€ 319€
2ο παιδί 7-12
60€ 95€ 130€ 111€ 155€
120€ 165€
44€ 73€ 101€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα ενήλικες.
**Την περιόδο 11/9-30/9 περιλαμβάνεται ημιδιατροφή με ποτά. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για
κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.
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Messinian Bay 3* Superior
Καλαμάτα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
PLUS

FAMILY
FRIENDLY

Το Messinian Bay Hotel 3* Sup. βρίσκεται στην Καλαμάτα. Είναι χτισμένο δίπλα
στην παραλία, σε ένα σημείο από όπου ο Μεσσηνιακός Κόλπος διαχέεται μέσα
στο πέλαγος, περιτριγυρισμένος από καταπράσινα μέρη, προσφέροντας με αυτό το
μοναδικό συνδυασμό την απόλυτη αρμονία και ηρεμία που χρειάζεστε.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 14 special και 51 standard δωμάτια, μοντέρνα διακοσμημένα, ανακαινισμένα, άνετα και διαθέσιμα να σας προσφέρουν όλη την πολυτέλεια που χρειάζεστε κατά τη φιλοξενία σας. Διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση μοντέρνας τεχνολογίας LCD 20’’, προσωπικό μπάνιο με καλλυντικά,
ψυγείο και δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο με wifi.
Παροχές Ξενοδοχείου: 24ωρη εξυπηρέτηση της υποδοχήςreception, bar και εστιατόριο που βρίσκονται στο χώρο της πισίνας, πισίνα, παραλία του ξενοδοχείου,
όπου θα βρείτε και το beach bar και τέλος, στο χώρο του εστιατορίου - restaurant,
μπορείτε να δοκιμάσετε υπέροχα πιάτα Μεσογειακής ελληνικής κουζίνας, φτιαγμένα από καταξιωμένους σεφ με αγνά και ποιοτικά υλικά με μεράκι και νοστιμιά.
Τιμές κατ’ άτομο, με Ημιδιατροφή με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/5-31/5
1/6-16/7 & 6/9-30/9 17/7-26/7 & 27/8-5/9
27/7-26/8
Διαν/σεις
3 5 7
3
5
7
3
5
7
3 5 7
2κλινο SV
155€ 240€ 330€ 170€ 265€ 365€ 195€ 305€ 415€ 225€ 355€ 485€
3ο άτομο
115€ 175€ 240€ 125€ 195€ 265€ 140€ 220€ 300€ 165€ 255€ 350€
1ο παιδί έως 12 45€ 70€ 95€ 55€ 85€ 115€ 70€ 105€ 145€ 85€ 135€ 185€
2ο παιδί έως 12 75€ 120€ 165€ 85€ 135€ 185€ 100€ 155€ 215€ 115€ 185€ 255€
1κλινο
220€ 345€ 475€ 245€ 385€ 525€ 275€ 435€ 595€ 325€ 515€ 710€
Το πακέτο των 3 διανυκτερεύσεων στην υψηλή περίοδο ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Στην ημιδιατροφή
περιλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί ανά ενήλικα και ένα ποτήρι αναψυκτικό ανά παιδί. SV: θέα θάλασσα

Aldemar Olympian Village Family Beach Resort Deluxe 5*
Το πολυτελές Οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με ιδιαίτερα φροντισμένους κήπους και με
μια πανέμορφη χρυσή αμμουδιά σας περιμένει για ονειρικές διακοπές. Είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο
πάνω σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κοντά στο ιστορικό μνημείο της
αρχαίας Ολυμπίας σε μια περιοχή γεμάτη από μνήμες, αρχαίους ναούς και μοναστήρια. Ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο πάνω στη θάλασσα. Ένας ιδανικός προορισμός για να φιλοξενήσει το δικό σας,
καλοκαιρινό σκηνικό διακοπών. Αποτελεί θαλάσσιο θέρετρο, τόπο λατρείας για όσους αναζητούν την περιπέτεια
και τη διασκέδαση στα θαλάσσια σπορ. Ένας επίγειος παράδεισος και για τους μικρούς μας φίλους καθώς διαθέτει
δραστηριότητες όλων των ειδών υπό την επίβλεψη καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού. Πόλος έλξης για οικογένειες γεμάτες ενέργεια και ζωντάνια.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει Κεντρικό κτίριο & bungalows με θέα κήπο ή θάλασσα. Τα δωμάτια είναι
εξοπλισμένα με standard παροχές: θέα κήπο (μερικά με ενδιάμεση πόρτα), διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια
πολυθρόνα-κρεβάτι, μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγεθυντικό καθρέφτη, δορυφορική
τηλεόραση με μουσικά κανάλια, τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή, ψυγείο, mini bar (κατόπιν ζήτησης /
extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα. Υπάρχουν ακόμη: Bungalows με θέα κήπο,
θάλασσα, κοινή πισίνα ή μπροστινή πισίνα, δίκλινο bungalow με κοινή πισίνα μπροστά στη θάλασσα, διαμέρισμα με
θέα κήπο, διαμέρισμα με κοινή πισίνα 43 τμ, διαμέρισμα με κοινή πισίνα 63 τμ και οικογενειακά διαμερίσματα με
θέα θάλασσα όλα με standard παροχές.
Παροχές Ξενοδοχείου: Κήπος, αίθριο, εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, σάουνα, γυμναστήριο, αίθουσα παιχνιδιών,
κέντρο ευεξίας και σπα (Το Royal Mare Thalasso & Spa Centre εμφανίζεται ανάμεσα στα 10 καλύτερα κέντρα θαλασσοθεραπείας παγκοσμίως), μασάζ, πινγκ πονγκ, ιστιοσανίδα, υδρομασάζ/τζακούζι, ατμόλουτρο, μίνι γκολφ,
εστιατόριο, μπαρ, εστιατόριο (à la carte), εστιατόριο (με μπουφέ), σνακ μπαρ, 24ωρη ρεσεψιόν, γρήγορο check in /
check out, ανταλλακτήριο συναλλάγματος, οργάνωση εκδρομών, χώρος φύλαξης αποσκευών, φύλαξη βρεφών παιδιών, πλύσιμο ρούχων, στεγνό καθάρισμα, υπηρεσία σιδερώματος, εγκαταστάσεις συνεδριάσεων / δεξιώσεων,
επιχειρηματικό κέντρο, φαξ / φωτοτυπικό, υπηρεσία δωματίου, δωμάτια/ εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, κομμωτήριο/
Σαλόνι ομορφιάς, οικογενειακά δωμάτια, νυφική σουίτα, ανελκυστήρας, θυρίδα ασφαλείας, κατάστημα δώρων/
αναμνηστικών, ενοικίαση αυτοκινήτου, θέρμανση, καταστήματα στις εγκαταστάσεις και κλιματισμός.
Ψυχαγωγία: Απογευματινό πρόγραμμα από την ομάδα ψυχαγωγίας - Εκδηλώσεις στο υπαίθριο αμφιθέατρο του
ξενοδοχείου (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) - Water polo - Bελάκια - Γυμναστική, αερόβια γυμναστική, step
- Γυμναστική στο νερό - Επιτραπέζια παιχνίδια - Παιχνίδια στο νερό - Παιχνίδια, Quiz, Bingo - Διαγωνισμοί χορού
- Διάφοροι άλλοι διαγωνισμοί
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
1/6-30/6 & 12/9-24/9
Διαν/σεις
3
5
7
2κλινο Promo (ΚΚ θέα κήπο)
255€
422€
574€
2κλινο Bng GV
277€
453€
617€
2κλινο Bng SV
308€
497€
683€
2κλινο Bng Sh.pool
339€
544€
744€
2κλινο Bng Sh.pool Sea Front
360€
573€
788€
1ο παιδί έως 12
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 12
75€
138€
195€
1κλινο Bng GV
425€
687€
957€

1/7-22/7 & 26/8-11/9
5
7
520€
715€
583€
799€
613€
842€
630€
863€
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
138€
195€
797€ 1100€

23/7-25/8
5
7
650€ 892€
689€ 948€
810€ 1110€
822€ 1120€
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
138€ 195€
1008€ 1388€

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

premium
ALL INCLUSIVE

Σκαφιδιά, Ηλεία

πανω στη
θαλασσα

Premium All Inclusive
✓ Πλούσιο πρωινό μπουφέ Αμερικανικού τύπου (07:30-10:30), ✓ μεσημεριανό* μπουφέ (12:30-14:30) και βραδινό μπουφέ** (19:00-21:30) με σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, dressings, κύρια πιάτα, pizza, show cooking,
επιλογή από επιδόρπια, παγωτά, φρέσκα φρούτα και γλυκά. Συμπεριλαμβάνονται ελεύθερα, σερβιριζόμενα ποτά:
αναψυκτικά, χυμοί (όχι φρέσκοι), μπύρα, νερό και τοπικό κρασί. * Εναλλακτικά, μεσημεριανό Self Service (12:3016:00), με ίδιες παροχές. ** Παιδικό μπουφέ: Συμπληρωματικό του κυρίως μπουφέ.
2 εναλλακτικά A La Carte δείπνα: Οι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν σε ένα από τα 2 πιο κάτω
εστιατόρια, δύο φορές στη διάρκεια 7 ημερών διαμονής. Στην άφιξη δίνεται το ανάλογο voucher: Ιταλικό Εστιατόριο
«ARTEMIS» & Ελληνική Ταβέρνα «ABELIONA». Ισχύει μετά από κράτηση, η οποία γίνεται βάσει διαθεσιμότητας, 1
μέρα πριν το δείπνο. Mενού με 4 προκαθορισμένα πιάτα. Συμπεριλαμβάνονται: Τοπικό κρασί, εμφιαλωμένη μπύρα,
Νερό, αναψυκτικά, brandy Metaxa, ούζο, ρακί (σερβιριζόμενα).
5 BARS (Καθημερινά 18:00-24:00) ΚΕΝΤΡΙΚΟ BAR, BEACH BAR «KIOSKI», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «DOLPHIN», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «FONTANA», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «PELAGOS»: Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό,
αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (μόνο συμπυκνωμένοι), κοκτέιλ καταλόγου, Metaxa, ούζο, ρακί, προκαθορισμένα επώνυμα αλκοολούχα ποτά.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Επώνυμες και γαλλικές Σαμπάνιες, γαλλικό Cognac & premium Brandies,
premium ποτά όλων των ειδών (π.χ: Whisky black label, Bombay gin, Elit Vodka, κλπ).* Όλα τα ποτά
σερβίρονται σε μερίδες. Πλην του Κεντρικού Μπαρ, τα υπόλοιπα λειτουργούν με self service.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Αll Inclusive
1/6-30/6 & 12/9-24/9
Διαν/σεις
3
5
7
2κλινο Promo (ΚΚ θέα κήπο)
321€ 532€ 728€
2κλινο Bng GV
343€ 563€ 771€
2κλινο Bng SV
374€ 607€ 837€
2κλινο Bng Sh.pool
405€ 654€ 898€
2κλινο Bng Sh.pool Sea Front
426€ 683€ 942€
1ο παιδί έως 12
33€
55€
77€
2ο παιδί έως 12
108€ 193€ 272€
1κλινο Bng GV
491€ 797€ 1110€

1/7-22/7 & 26/8-11/9
5
7
630€ 869€
693€ 953€
723€ 996€
740€ 1017€
55€ 77€
193€ 272€
907€ 1254€

3ο άτομο: -30% Bng: Bungalow GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Sh.pool: μοιραζόμενη πισίνα
Η τιμή για 2ο παιδί ισχύει για όλα τα δωμάτια εκτός από Promo, περιορίζει αισθητά το χώρο του δωματίου
και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.

23/7-25/8
5
7
760€ 1046€
799€ 1102€
920€ 1264€
932€ 1274€
55€ 77€
193€ 272€
1118€ 1542€
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Ionian Beach Bungalows 3*

Iria Beach Hotel 3*

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Λακόπετρα Αχαΐας

SMART ALL
INCLUSIVE

Ίρια Αργολίδας

FAMILY
FRIENDLY

Το Ionian Beach Bungalows 3* στη Λακόπετρα είναι ένα όμορφο ξενοδοχείο
διακοπών με 82 bungalows που απλώνεται σε μια έκταση 40 στρεμμάτων που
τελειώνει σε μια μεγάλη αμμώδη παραλία στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ένα
αγαπημένο σημείο διακοπών για την ελληνική οικογένεια για πολλά χρόνια,
προσφέρει γαλήνη και ηρεμία σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, που συνδυάζει
βουνό και θάλασσα και έχει μαγευτική θέα προς το Ιόνιο Πέλαγος.
Τα μεμονωμένα δωμάτια (μπανγκαλόου) είναι επιπλωμένα λιτά αλλά με αυθεντικό ελληνικό ύφος, και το κάθε ένα έχει δικό του μπάνιο, air-condition,
τηλεόραση, ψυγείο και μια ευρύχωρη βεράντα με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο.
Η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου είναι φιλική και οικογενειακή, μια επιλογή για
απόλυτη χαλάρωση. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα ιστιοπλοϊκό όμιλο,
ένα γήπεδο τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ, μίνι γκολφ, εστιατόριο, ταβέρνα, αίθουσα internet, πινγκ-πονγκ, παιδική χαρά και πισίνα με γλυκό νερό.
Παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα:
Επαγγελματίες παιδαγωγοί καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα αναλάβουν να
ψυχαγωγήσουν τους μικρούς μας φίλους με παιδικές ταινίες στο mini cinema,
κυνήγι θησαυρού, ζωγραφική, παιχνίδια στο νερό, θεατρικά παιχνίδια, κατασκευές και φουσκωτά παιχνίδια!
Ψυχαγωγικό πρόγραμμα ενήλικων με: Aqua, Τουρνουά (τάβλι, πινγκ πονγκ,
σκάκι, tichu), Κάψε το σενάριο, Μουσικά παιχνίδια, Καραόκε, Ραντεβού στα τυφλά, Καυτό quiz, Μια νύχτα στο Παλέρμο, Βρες ποιος είναι, Taboo, παντομίμα,
Μεγάλο quiz game με βρες την ταινία, άκου την μουσική!

Smart All Inclusive

✓ Πρωινό, μεσημεριανό & δείπνο σε μπουφέ
✓ Λευκό, κόκκινο, ροζέ κρασί, βαρελίσια μπύρα και αναψυκτικά στα γεύματα.
✓ Smart snack παιδικός μπουφές 16:30-18:00 με κέικ, χυμούς, φρουτοσαλάτα, αναψυκτικά &
γλυκά.
Τιμές κατ’ άτομο, Smart All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-28/6 & 9/9-25/9
29/6-12/7 & 26/8-8/9
13/7-25/8
Διαν/σεις
2
5
7
3
5
7
5
2κλινο θέα κήπος
79€
185€ 255€
149€ 235€
329€ 289€
3ο άτομο
59€
139€ 189€
115€ 175€
245€ 199€
2ο παιδί έως 12
55€
115€ 155€
85€
125€
175€ 135€
1κλινο
109€ 265€ 365€
199€ 319€
439€ 395€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο τη βραδιά.
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7
385€
280€
185€
535€

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Στην παραλία Ιρίων, μόλις 2 ώρες ή 160 χλμ. από την Αθήνα και 20 χλμ. από το
Ναύπλιο, μέσα σε έναν υπέροχο περιποιημένο κήπο, οι κομψές και διακριτικά
διακοσμημένες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Iria Beach, «αγναντεύουν» τη
θάλασσα και προσφέρουν στους φιλοξενούμενους επαρκείς «δόσεις» χαλάρωσης και διασκέδασης εξίσου.
Παροχές Δωματίων: Για τη φιλοξενία σας διαθέτει 20 δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια
και 4 τετράκλινα (δύο ξεχωριστά δίκλινα δωμάτια). Το συγκρότημα ανακαινίσθηκε το 2010 και όλα τα δωμάτια διακοσμήθηκαν με χαλαρωτικά χρώματα και
κομψή επίπλωση. Έχουν θέα στον Αργολικό κόλπο και διαθέτουν: κλιματισμό,
σύνδεση Internet, σεσουάρ, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοθυρίδα, μπαλκόνι.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν πισίνα με μπαρ, παραλία,
ομπρέλες και ξαπλώστρες δωρεάν, καφέ-μπαρ, άνετο και ευρύχωρο σαλόνι.

Παροχές

✓ Πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου
✓ Δείπνο σε μενού 4 πιάτων στη μεσαία περίοδο και μπουφέ στην υψηλή περίοδο.
✓ Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.
✓ Δωρεάν Wi fi στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους.
✓ Πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου από παιδαγωγούς.
✓ Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ.
Τιμές κατ’ άτομο, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
5/5-14/6 & 18/9-30/9
15/6-13/7 & 24/8-17/9
14/7-23/8
με πρωινό
με ημιδιατροφή
με ημιδιατροφή
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
3
5
7
2κλινο
95€
155€ 199€ 125€ 195€ 265€ 135€ 220€ 289€
3ο άτομο
75€
120€ 165€ 100€ 155€ 215€ 110€ 180€ 235€
2ο παιδί έως 12
75€
120€ 165€ 100€ 155€ 215€ 110€ 180€ 235€
2χωρο διαμέρισμα*
335€ 535€ 695€ 425€ 665€ 885€ 465€ 745€ 975€
1κλινο
125€ 195€ 265€ 155€ 255€ 339€ 175€ 285€ 379€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων,
έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.

The Westin Resort Costa Navarino 5* Deluxe
Με υπέροχη θέα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και άμεση πρόσβαση στην
αμμώδη παραλία, το The Westin Resort Costa Navarino σας υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση και ανανέωση στη μεσσηνιακή φύση.
Παροχές Δωματίων: Τα 445 δωμάτια και σουίτες, εμπνευσμένα από παλιά
Μεσσηνιακά αρχοντικά, εντάσσονται απόλυτα στο φυσικό τοπίο και δημιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Όλα τα δωμάτια απολαμβάνουν
ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα ή στις πισίνες, στους κήπους και στα γήπεδα
γκολφ, ενώ τα περισσότερα διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Διαμορφωμένο στα πρότυπα ενός παραδοσιακού
χωριού, το The Westin Resort Costa Navarino προσφέρει πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές, μέσα από μια μεγάλη γκάμα χώρων και ιδεών από
την ελληνική και διεθνή κουζίνα, αλλά και μοναδικές δραστηριότητες για
μικρούς και μεγάλους.
Το The Westin Resort αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για οικογενειακές
διακοπές, με δύο εξειδικευμένα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για
παιδιά, τα Cocoon & SandCastle, που απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά
από 4 μηνών έως 3 ετών και 4-12 ετών αντίστοιχα.
Γονείς και παιδιά μπορούν να επιλέξουν διαδρομές για ποδηλασία και πεζοπορία ή αναρρίχηση από το Navarino Outdoors και θαλάσσια σπορ όπως
surfing, σκι και καταδύσεις στο Navarino Sea. Στο σύγχρονο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας θα βρείτε εσωτερικά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, μπόουλινγκ, πινγκ-πονγκ, βιντεοπαιχνίδια και κινηματογράφο. Στο Navarino
Racquet Academy θα εξασκηθείτε σε διάφορα αθλήματα ρακέτας, ενώ στο
Aqua Park θα περάσετε ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στις νεροτσουλήθρες.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Πύλος

ΔΩΡΟ
1 δείπνο

Τιμές κατ’ άτομο, Πρωινό & 1 δείπνο στο σύνολο της διαμονής , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/4-24/5 25/5-5/7 6/7-26/7 27/7-30/8 31/8-20/9 21/9-11/10 12/10-1/11 2/11-17/11
Διαν/σεις
4
4
4
5
4
4
4
2
2κλινο Deluxe θέα κήπος
475€ 580€ 707€
1007€
615€
472€
387€
209€
2κλινο Deluxe θέα θάλασσα
510€ 654€ 800€
1144€
686€
530€
416€
223€
2κλινο Superior θέα κήπος
530€ 690€ 919€
1315€
788€
568€
432€
230€
2κλινο Infinity με πισίνα
548€ 688€ 973€
1406€
833€
566€
446€
237€
2κλινο Premium Deluxe Sea Front 567€ 754€ 993€
1431€
850€
610€
462€
244€
2κλινο Superior Infinity πισίνα
585€ 790€ 1120€
1544€
958€
640€
475€
252€
2κλινο Prem. Infinity Sea Front πισίνα 604€ 817€ 1146€
1647€
980€
662€
491€
259€
2κλινο Family Suite θέα κήπος
730€ 890€ 1512€
2151€
1292€
720€
592€
281€
2κλινο Infinity Family Suite πισίνα 787€ 1037€ 1632€
2367€
1393€
845€
637€
317€
3ο άτομο*
377€ 383€ 383€
467€
332€
310€
310€
179€
παιδιά 4-12**
20€
25€
25€
25€
25€
25€
20€
20€
1κλινο Deluxe θέα κήπος
914€ 1120€ 1373€
1974€
1173€
904€
739€
374€
1κλινο Deluxe θέα θάλασσα
987€ 1266€ 1559€
2248€
1331€
1020€
797€
403€
Παιδιά έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε baby cot.
*3ο άτομο σε πρόσθετο πτυσσόμενο
**Δεύτερο παιδί ως 12 ετών χωράει μόνο στους τύπους δωματίων Suite (δωρεάν με πρωινό).
Για περιπτώσεις ενός παιδιού ως 12 ετών και ενός μέχρι 5 ετών, εξυπηρετούνται και στα Superior κήπος.
Χρέωση επιπλέον δείπνου: Ενήλικας 45€, παιδί ως 12 ετών 22€.
Οι τιμές περιόδων διαμονής 31/8 - 17/11 περιλαμβάνουν έκπτωση Early Booking για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβάρυνση +20%.

Τα δύο signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, The Dunes Course και The Bay
Course, εκτείνονται σε ένα ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο και προσφέρουν
συναρπαστικές αγωνιστικές δυνατότητες, αποτελώντας το νέο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του γκολφ.
Στο 4000 τμ. Anazoe Spa θα αναζωογονηθείτε και θα χαλαρώσετε, στις πισίνες θαλασσοθεραπείας ή με μία signature ελαιοθεραπεία.
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Belle Helene 3* sup
Παραλία Βαθύ, Γύθειο

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

SMART ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το Belle Helene 3* είναι ένα ξενοδοχείο σύγχρονων ανέσεων στον Κόλπο
Βαθύ του Γυθείου. Μόλις 10 χλμ. από την πόλη του Γυθείου, ο μικρός αυτός
επίγειος παράδεισος, προσφέρεται για exclusive χαλαρωτικές διακοπές,
όλο το χρόνο, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας. Στο μανιάτικο
κόλπο, σας συντροφεύει μόνο η πλούσια βλάστηση και η θαλασσινή αύρα.
Παροχές Δωματίων: standard: ασύρματο internet, T.V, αυτόνομος κλιματισμός, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, mini fridge, σεσουάρ. superior:
interactive LCD T.V, pay T.V, χρηματοκιβώτιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: πισίνα, pool bar, γήπεδο τένις, beach volley, παιδική
χαρά, μαθήματα scuba diving και ποδηλατικές / περιπατητικές διαδρομές,
το εστιατόριο VATHY BLEU, με μενού που βασίζεται κυρίως στη μεσογειακή
διατροφή, το μπαρ CIEL, το Lounge - cafe

Smart All Inclusive

✓ Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρι βράδυ)
✓ 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα (Πέμπτη ή Παρασκευή) με ζωντανή μουσική
✓ Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft,
αναψυκτικά και νερό)
✓ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία.
✓ Ειδικά προγράμματα γυμναστικής για ενηλίκους.
Για τα παιδιά:
✓ Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Νέο Mini Club, καθημερινά από
10:00 έως 13:00 και από 16:30 έως 19:00, μίνι στίβος για παιδιά.
✓ Παιδική χαρά. Δωρεάν παγωτό καθημερινά από 17:00 έως 18:00.
✓ Παιδικός θερινός κινηματογράφος καθημερινά. Μινι παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς (“Μαγικός Κόσμος», «Fantastic Park»,«Φουσκωτό Μπάσκετ»), όλα με δάπεδα ασφαλείας και επίβλεψη επόπτη
Τιμές κατ’ άτομο, Smart All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Καλοκαίρι 2018
15/6-8/7 & 1/9-15/9
9/7-29/7 & 27/8-31/8
30/7-26/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο Standard
164€ 255€ 353€
305€
414€
349€ 475€
2κλινο Superior
180€ 283€ 389€
337€
459€
404€ 549€
1κλινο Standard
250€ 396€ 552€
473€
651€
545€ 748€
1κλινο Superior
277€ 442€ 616€
522€
724€
635€ 869€
Family Cozy*
456€ 715€ 988€
871€ 1208€
995€ 1370€
Family Comfort**
520€ 803€ 1080€
950€ 1309€
1078€ 1485€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3ο άτομο: -30% 2ο παιδί έως 12 ετών: -50% *Ευρύχωρο δωμάτιο με κανονικό μπαλκόνι. // Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα
ανεξαρτήτως ηλικίας. **Πολύ ευρύχωρο δωμάτιο με βεράντα 18τμ και ξαπλώστρες. // Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
3ο παιδί έως 12 ετών (μόνο σε Family): 15€ ανά διαν/ση σε όλες τις περιόδους
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Sikyon Coast Hotel & Resort 4*
Ξυλόκαστρο

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΩΡΕΑΝ
ΧΡΗΣΗ SPA

FAMILY
FRIENDLY

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.
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.
Τιμές κατ’ άτομο, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
1/6-21/6 & 10/9-30/9
22/6-12/7 & 27/8-9/9
13/7-26/8
Διαν/σεις
2
5
7
2
5
7
5
7
2κλινο
135€
295€
395€
145€ 315€ 425€
365€ 485€
3ο άτομο
75€
155€
205€
95€ 185€ 235€
205€ 255€
2ο παιδί 7-12
75€
155€
205€
95€ 185€ 235€
205€ 255€
Family 2 χώρων*
370€
810€ 1110€ 390€ 860€ 1160€ 1010€ 1340€
1κλινο
195€
455€
615€
205€ 485€ 655€
535€ 725€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα. 1 ενήλικας και ένα
παιδί έως 6 ετών στο δωμάτιο χρεώνονται ως μονόκλινο. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για
κρατήσεις έως 31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίω. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Περιλαμβάνονται:
✓ Πρωινό σε Αμερικάνικου τύπου μπουφέ, γεύμα ή δείπνο σε μενού
3 πιάτων με δυνατότητα επιλογής από πολλές προτάσεις του Σεφ του
ξενοδοχείου.
✓ Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνα & παραλία.
✓ Πετσέτες θαλάσσης για τους ενήλικες.
✓ Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
✓ Χρήση των εγκαταστάσεων του Spa (χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ, και ατμόλουτρο) κατόπιν ραντεβού.
✓ Υπαίθριο parking.
✓ 20% έκπτωση επι του τιμοκαταλόγου στις θεραπείες του Spa.
✓ 10% έκπτωση επι του τιμοκαταλόγου στο a la carte menu του εστιατορίου Palmers.

Semantron Traditional Village 4*
Σε απόσταση από 168 χλμ από την Αθήνα και 40 χλμ από την Πάτρα, ξεδιπλώνεται ένας πολυχώρος 53 στρεμμάτων, πλούσιος σε βλάστηση και οπωροφόρα δένδρα. Στην καρδιά του κτήματος δεσπόζει ένα παραδοσιακό χωριό με σαράντα πέντε
πολυτελή πετρόχτιστα σπιτάκια που μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 8 άτομα, δύο συνεδριακές αίθουσες χωρητικότητας 300 ατόμων, μπαρ, εστιατόρια, δύο μεγάλες πισίνες, φάρμα, χώρους εκδηλώσεων, γήπεδα ποδοσφαίρου, beach
volley, παιδική χαρά. Έχοντας ως φιλοσοφία την φιλοξενία οικογενειών, το Semantron Traditional Village δεν σταματά
να δημιουργεί χώρους και θεματικά πάρκα για την δημιουργική αλλά και την αθλητική ενασχόληση των παιδιών αλλά
και των ενηλίκων!
Παροχές Δωματίων: Η πέτρα και το ξύλο παντρεύονται με ατμοσφαιρικό φωτισμό και έπιπλα εποχής. Η υψηλή τεχνολογία
χωρίς να απουσιάζει, καταλαμβάνει αυστηρά και μόνο τον χώρο που της αναλογεί χωρίς να αποσπά την προσοχή από την
διακόσμηση. Τα δωμάτια διαθέτουν: τηλεοράσεις 32 ιντσών led, σεσουάρ, κλιματισμό, ορθοπεδικά στρώματα, DVD, μπάνιο
με μπανιέρα, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, μίνι μπαρ (κατόπιν αιτήματος), μπουρνούζι - παντόφλες, προϊόντα υγιεινής
και περιποίησης οικολογικά, θυρίδες ασφαλείας, WI-FI.
Παροχές ξενοδοχείου: Pool restaurant: Λειτουργεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μπορείτε να συνδυάσετε τη διασκέδαση του μπάνιου με γευστικούς μεζέδες ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας ή να γευθείτε σαλάτες και snacks από
προϊόντα της περιοχής συνδυάζοντας το γεύμα με μπύρα ή κρασί της περιοχής.
Το εστιατόριο a la Carte με την επωνυμία « λιοτρίβι»: Στον χώρο του «Λιοτριβείου» βρίσκεται το παλαιό ελαιοτριβείο της
Μονής, όπου έχουν διατηρηθεί τα παλαιά μηχανήματα. Στο εστιατόριο θα γευθείτε προϊόντα από την φάρμα και τον βιολογικής καλλιέργειας- κήπο του ξενοδοχείου. Μπαρ: Το κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου αποτελεί ιδανικό μέρος να γευθείτε ένα
ποτήρι κρασί από την γκάμα κρασιών της κάβας και να ακούσετε την εκλεκτή μουσική δημιουργώντας συνθήκες ιδανικές
για χαλάρωση. Pool bar: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορείτε να απολαύσετε τα ιδανικά κοκτέιλ! Κοινόχρηστοι
χώροι: Πισίνα, παιδική πισίνα, παιδότοπος, βιβλιοθήκη, χώρος Internet.

Νrviέοvor! WPaatrker -Paπαrkιδότ- Adοπveοςnt-urπαeιδPaικήrkχα- ρά!
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η 1.000 τ.μ αναπτύσσεται ένα
Adventure Park - Survivor Park Σε μια έκτασ
αθληθούν παράλό παιδιών αλλά και ενηλίκων που επιθυμούν να
είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσουν μεγάλο αριθμ
ληλα με την διασκέδασή τους.
προσφέρει και
χαράς καλωσορίζει τους μικρούς μας φίλους και
Παιδότοπος Ένα μικρό χωριό με μορφή παιδικής
υν με απόλυτη
να απολαύσουν τον καφέ τους ενώ τα παιδιά παίζο
στους γονείς στιγμές χαλαρώσεις καθώς μπορούν
ής, αστρολογίας,
στο χώρο. Μαθήματα ζαχαροπλαστικής, ζωγραφικ
ασφάλεια υπό την επίβλεψη παιδαγωγών μέσα
όλα τα υλικά της
γκιόζης καθώς και μοναδικές κατασκευές από
δραματοποίησης παραμυθιών, κουκλοθέατρο, καρα
, 4 πύργοι, σπιτάκια
χολήσουν τους μικρούς μας φίλους! Παιδική χαρά
φύσης είναι κάποια από τα θέματα που θα απασ
κι ξύλινο για τα
2 τραμπάλες, 1 γύρω γύρω όλοι, 2 κούνιες, 1 τρενά
ξύλινα με τσουλήθρες και σχοινιά αναρρίχησης.
παραστάσεις θα λάβουν χώρα στον παιδότοπο.
μικρά παιδιά. Παιδικά πάρτι καθώς και θεατρικές

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

SMART ALL
INCLUSIVE

Ελαιώνας Διακοπτού

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο, Smart All Inclusive, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
9/7-29/7 & 3/9-8/9
30/7-2/9
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
2κλινο
250€ 365€
510€
280€ 400€ 560€
μονόχωρη σουίτα
270€ 400€
560€
295€ 440€ 615€
δίχωρη σουίτα
280€ 415€
580€
310€ 465€ 645€
3ο άτομο
170€ 260€
365€
185€ 285€ 400€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε κουκέτα!
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά EARLY BOOKING έως 10/6. Μετά επιβαρύνονται με +10%

Smart All Inclusive
✓ Πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό σε πλούσιο μπουφέ.
✓ Κρασί - μπύρα draft - αναψυκτικά και νερό κατά την διάρκεια των γευμάτων.
✓ 17:00 - 20:00 στο pool bar παγωτό - γαλλικός καφές και χυμός amita.
✓ Δωρεάν είσοδος στο water park.
✓ Δωρεάν είσοδος στις πισίνες, στα γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 και την παιδική
χαρά.
✓ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην παραλία του Ελαιώνα.
✓ Παιδαγωγός για παιδική απασχόληση 11:00 - 13:00 & 18:00 - 20:00.
✓ Adventure kids club semantron με δημιουργική απασχόληση σε ζαχαροπλαστική, κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά που τα παίρνετε μαζί σας, οι φίλοι
μας τα ζώα με μαθήματα στη φάρμα, ζωγραφική, καραόκε, μποστάνι.
✓ Animation ενηλίκων 2-3 φορές την εβδομάδα σε zumba, ελληνικούς χορούς,
yoga - pilates, water aerobics
✓ Live μουσική κάθε Σάββατο βράδυ.
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Akti Taygetos 4*
Καλαμάτα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

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.
Παροχές Δωματίων: μπανιέρα, τηλέφωνο, είδη ατομικής υγιεινής, αυτόνομο κλιματισμό 24ωρης λειτουργίας, σεσουάρ, TV, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο/μίνι μπαρ.
Παροχές Ξενοδοχείου: 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.
Διαθέτει πολυτελές σαλόνι, εξωτερική πισίνα, (δωρεάν χρήση του Jacuzzi- υδρομασάζ), κεντρικό εστιατόριο, καφέ μπαρ, μπαρ πισίνας, εστιατόριο πισίνας και άνετο φυλασσόμενο παρκινγκ.
Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
10/6-30/6
1/7-21/7 & 27/8-16/9
22/7-25/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο
265€ 375€
299€ 415€
315€ 435€
2ο παιδί έως 12 ετών
132€ 187€
149€ 207€
157€ 217€
3ο άτομο
199€ 260€
215€ 290€
229€ 315€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 5/6! Μετά
επιβάρυνση +10-20%.

Elite City Resort 4*

Καλαμάτα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
PLUS

FAMILY
FRIENDLY

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
Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή Plus, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-13/7 & 3/9-30/9
14/7-28/7 & 26/8-2/9
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπο
150€ 230€ 321€
327€ 440€
3ο άτομο
105€ 161€ 225€
229€ 308€
2ο παιδί έως 12 ετών
75€ 115€ 160€
163€ 220€
1κλινο θέα κήπο
229€ 358€ 503€
473€ 646€
Μεζονέτα*
490€ 755€ 1040€
1130€ 1555€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 15€ το δωμάτιο τη βραδιά.

29/7-25/8
5
7
413€ 570€
289€ 399€
206€ 285€
583€ 795€
1410€ 1940€

Εξερευνήστε …

ν αγκαλιά
τον επιβλητικό Ταΰγετο μέσα στη
✓ Μια υπέροχη πόλη κάτω από
του Μεσσηνιακού κόλπου!
νύχτα έχει
5χλμ μήκος που όλη μέρα και
✓ Μια καταπληκτική παραλία!
κάτι να δείξει κάτι να προσφέρει.
✓ Το κάστρο και τα τείχη του!
✓ Την μονή Καλογραιών!
!
το τραγούδι, θα τα βρείτε παντού
✓ Μαντήλι καλαματιανό λέει και
✓ Παραδοσιακά καφενεία!
το πάρκο, το παλιό ρολόι κ.ά.
✓ Μια βόλτα στην Μεσσήνη με
πάτε στο Πολυλίμνιο!
✓ Και σε κοντινή απόσταση...να

Ημιδιατροφή Plus
✓ Πρωινό & βραδινό σε μπουφέ, ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα στα
γεύματα.
✓ Παιδική απασχόληση.
ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ SMART ALL INCLUSIVE
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Barcelo Hydra Beach Resort 5*
Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο και διεθνή χαρακτήρα, που όμως αποπνέει αμείωτο το αυθεντικό «άρωμα» Ελλάδας… Το
αγαπημένο Hydra Beach με τις 347 πολυτελέστατες καμπάνες του βρίσκεται
ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την Ερμιόνη, στο Πλέπι, απέναντι
από την Ύδρα. Από την Αθήνα απέχει μόλις 2 ώρες οδικώς.
Πρόσφατα το ξενοδοχείο πέρασε στη διαχείριση του διεθνούς οργανισμού
Barcelo Hotels & Resorts και έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο Village με
μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, που έχουν ως στόχο την άψογη εξυπηρέτηση
των πελατών του. Όλα τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και σύγχρονα σχεδιασμένα, εξοπλισμένα με όσα χρειάζονται για άνετη και ταυτόχρονα πολυτελή
διαμονή. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δωμάτια, μπανγκαλόου και σουίτες, καθώς και τη θέα που προτιμούν.
Οι νεαροί φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά με τα ειδικά προγράμματα που διεξάγονται για ηλικίες 4 έως 11 ετών, ή να παίξουν
στην παιδική χαρά και τον παιδότοπο.
Για την ψυχαγωγία και τη φροντίδα των φιλοξενούμενων υπάρχουν τέσσερα εστιατόρια, πέντε μπαρ, παιδική χαρά, παιδότοπος, παιδική απασχόληση,
πισίνα, ωραίοι κήποι, παραλία μήκους 520 μ., πανέμορφοι κήποι έκτασης
100 στρεμμάτων, Spa 1600 τ.μ. με γυμναστήριο, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ,
θερμαινόμενη πισίνα.

Πλέπι Αργολίδος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο, All inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
10/4-14/6 & 14/9-12/10 15/6-12/7 & 24/8-13/9 13/7-1/8 & 19/8-23/8 2/8-18/8
Διαν/σεις
2
5
7
2
5
7
5
7
5 7
2κλινο Superior GV
146€ 353€ 482€ 192€ 465€ 635€ 589€ 805€
682€ 936€
2κλινο Deluxe GV
161€ 388€ 529€ 207€ 599€ 681€ 623€ 852€
722€ 990€
2κλινο Bng Sup. GV 164€ 396€ 540€ 210€ 507€ 693€ 632€ 864€
733€ 1004€
2κλινο Fam.Bng GV* 182€ 439€ 599€ 228€ 550€ 752€ 675€ 923€
782€ 1073€
2κλινο Dlx Beach Front 218€ 526€ 717€ 264€ 637€ 869€ 783€ 1069€ 907€ 1243€
1κλινο Superior GV
221€ 534€ 728€ 268€ 646€ 882€ 770€ 1052€ 892€ 1223€
1κλινο Sup. Bng GV 250€ 594€ 819€ 297€ 710€ 973€ 845€ 1143€ 967€ 1330€
Suite**
1071€ 2583€ 3528€ 1250€ 3013€ 4116€ 3659€ 4998€ 4239€ 5810€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
2ο παιδί έως 11 ετών: -50% σε deluxe δωμάτια ή σε Family.
3ο άτομο: -30% σε deluxe δωμάτια ή σε Family.
* Family Bungalow: Ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%.
**Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
GV: θέα κήπος
Τα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. Δεν χωράει baby cot.
Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα.
Από τις τιμές της χαμηλής περιόδου εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (25-28/5).
Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση 9€ το
άτομο τη νύχτα.
Επιβάρυνση για Premium All Inclusive: 55€ το άτομο τη διανυκτέρευση.
Ελάχιστη διαμονή κατά την περίοδο 13 Ιουλίου - 23 Αυγούστου: 5 νύχτες
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν έκπτωση ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
Από 1 Ιουνίου θα προσαυξάνονται κατά 10% περίπου (εκτός από 2-18/8 όπου δεν θα υπάρχει προσαύξηση).
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Aks Porto Heli 4* Superior
Πόρτο Χέλι

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
PLUS

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Aks Porto Heli 4* Superior βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι, ιδανικά
χτισμένο σχεδόν πάνω στη θάλασσα, με άμεση πρόσβαση στην παραλία που
απλώνεται ακριβώς μπροστά του. Η μίνιμαλ διακόσμηση διαμορφώνει ένα
καλόγουστο περιβάλλον και τα δωμάτια με μαγευτική θέα στον καταγάλανο
κόλπο του Πόρτο Χελίου, κάνουν την διαμονή αξέχαστη.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 204 δωμάτια και 9 σουίτες, τα περισσότερα
από τα οποία έχουν θέα στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν:αυτόνομο
κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση,
ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: θαλάσσιο πάρκο στην παραλία, 2 πισίνες (παιδική
και ενηλίκων), γυμναστήριο, φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), beach
volley, ταχυδρομείο, ping - pong, παιδική χαρά, mini - club με ειδικούς
παιδαγωγούς και καθημερινές δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους,
αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, ασύρματο ευρυζωνικό
Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κομμωτήριο, mini- market,
κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ, πλήρως εξοπλισμένη συνεδριακή αίθουσα
χωρητικότητας 200 ατόμων, οργανωμένη αμμώδης παραλία με πληθώρα
επιλογών από θαλάσσια σπορ, κεντρικό εστιατόριο Μυκήνες, εστιατόριο
Αίολος δίπλα στην πισίνα, Electra bar, beach bar.Οι κοινόχρηστοι χώροι
του ξενοδοχείου, η πισίνα, η πρόσβαση στην παραλία αλλά και τα ειδικά
διαμορφωμένα δωμάτια προσφέρονται και για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Δείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση τις τιμές για Soft All Inclusive και
τι περιλαμβάνει

Nautica Bay 3* Superior
Πόρτο Χέλι

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές γωνιές της Ελλάδας, το Πόρτο Χέλι, 185 χλμ νοτιοδυτικά
της Αθήνας, το ξενοδοχείο Nautica Bay σας εγγυάται ότι θα σας προσφέρει παραθερισμό με
ποιότητα και Πλήρης επαναφόρτιση των «μπαταριών» για τον υπόλοιπο χρόνο! Βρίσκεται τοποθετημένο στο κέντρο του κόλπου του Πόρτο Χελίου, απέναντι από τις Σπέτσες
Παροχές Δωματίων: Τα 164 δωμάτια μοιράζονται σε 9 συνολικά διώροφα κτίρια, κατανεμημένα
αμφιθεατρικά, με εκπληκτική θέα. Όλα είναι εξοπλισμένα μεταξύ άλλων με τηλεόραση, ψυγείο,
ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον εξοπλισμένο μικροκουζινάκι,
DVD, Jacuzzi στο μπάνιο τους. Το κεντρικό κτίριο διαθέτει 2 ορόφους 20 δίκλινων δωματίων.
Τα υπόλοιπα 8 κτίρια είναι αμφιθεατρικά κατανεμημένα και αποτελούνται όλα από 2 ορόφους 8
δωματίων. Τα περισσότερα έχουν θέα στη θάλασσα και στην πισίνα του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια
με θέα κήπο έχουν ανακαινιστεί και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίπλωση, αλλά και ο ίδιος
ο κήπος έχει ανανεωθεί υπό την επιμέλεια αρχιτέκτονα. Η πτέρυγα 900 είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις οικογένειες. Έχει θέα στη θάλασσα και βρίσκεται μετά το μίνι γκολφ του ξενοδοχείου.
Διαθέτει 8 δωμάτια κατανεμημένα σε 2 ορόφους 4 δωματίων. Τα δωμάτια μετατράπηκαν σε οικογενειακά, με δύο κρεβατοκάμαρες που χωρίζονται με εσωτερική πόρτα και κοινό μεταξύ τους
μπαλκόνι, μπάνιο. Το ξενοδοχείο έχει εξοπλιστεί με κουκέτες για τις οικογένειες .
Παροχές Ξενοδοχείου: Οι επισκέπτες θα περάσουν ατελείωτες ώρες χαράς στην πισίνα ενηλίκων και οι μικροί φίλοι στην παιδική πισίνα και την παιδική χαρά. Θα πάρουν το αναψυκτικό ή
το ποτό τους και το μεσημεριανό σνακ τους στα μπαρ της παραλίας και της πισίνας, θα παίξουν
μίνι γκολφ, τένις, πινγκ πονγκ με εξοπλισμό που διατίθεται από την υποδοχή άνευ χρέωσης,
μπιλιάρδο. Στη διάθεση των φιλοξενουμένων βρίσκεται επίσης το κατάστημα τουριστικών ειδών
για τις αγορές τους αλλά και το παρκινγκ στο κεντρικό κτίριο και στις πτέρυγες.

Παροχές

✓ Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ.
✓ Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και παραλία.
✓ Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.
✓ Πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά καθημερινά στο Mini Club του ξενοδοχείου
από επαγγελματίες παιδαγωγούς 09:30 – 18:30.
✓ Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ.

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή Plus*
17/6-5/7 & 2/9-8/9
6/7-26/7 & 26/8-1/9 27/7-25/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
145€ 229€ 315€
295€ 399€ 349€ 469€
2κλινο θέα θάλασσα
155€ 247€ 340€
315€ 425€ 379€ 510€
1κλινο θέα κήπος
220€ 350€ 485€
459€ 627€ 545€ 750€
1κλινο θέα θάλασσα
240€ 380€ 529€
489€ 670€ 590€ 815€
*Περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία, παιδική απασχόληση και δωρεάν
είσοδο στο θαλάσσιο πάρκο και στο παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking
για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%.
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Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
8/6-5/7 & 9/9-20/9
6/7-25/7 & 26/8-8/9 26/7-25/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο Bng
125€ 195€ 249€
269€ 349€ 335€ 439€
3ο άτομο
80€ 120€ 165€
189€ 239€ 235€ 315€
1κλινο
189€ 295€ 405€
425€ 559€ 520€ 699€
2ο παιδί 7-12
60€ 85€ 110€
115€ 150€ 150€ 170€
Family 2 χώρων*
425€ 655€ 855€
905€ 1185€ 1145€ 1545€
Family 2 χώρων**
465€ 715€ 405€
425€ 559€ 520€ 699€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων, αλλιώς μπαίνει σε κουκέτα με
την αντίστοιχη χρέωση. *Οι τιμές ισχύουν για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. **Οι τιμές ισχύουν για 4 ενήλικες και
ένα παιδί συνολικά. Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 8€ ανά ενήλικα ημερησίως, δωρεάν τα παιδιά έως 6 ετών και 4€
τα παιδιά 7 – 12 ετών. Επιβάρυνση για δωμάτιο θέα θάλασσα στο κεντρικό κτίριο 6€, 8€ & 10€ αντίστοιχα ανά περίοδο
Bng: Bungalow

Porto Rio Hotel & Casino 4*
Ρίο

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

SMART ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το συγκρότημα Porto Rio Hotel απλώνεται σε μία καταπράσινη έκταση 35 στρεμμάτων πάνω στη
θάλασσα, αποτελείται από ένα επιβλητικό τριώροφο κτίριο, με υπέροχη θέα στην γέφυρα, στο Ιόνιο και στον Κορινθιακό και μόλις 15 λεπτά από την Πάτρα. Η δυναμικότητα του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος είναι 120 δωμάτια, που τα χαρακτηρίζει η άνεση χώρων, η λειτουργικότητα και η
πολυτέλεια.
Παροχές Δωματίων: Το Main Building διαθέτει 114 ευρύχωρα δίκλινα δωμάτια με όλες τις ανέσεις ενός 4* ξενοδοχείου. Βελούδινες υφές σε μοκέτες, κουρτίνες και υφάσματα επιπλώσεων,
αρμονικοί συνδυασμοί χρωμάτων που φέρνουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στο εσωτερικό
των δωματίων, με το χρυσό της άμμου και το μπλε της θάλασσας να κυριαρχούν στις χρωματικές
επιλογές. Όλα τα δίκλινα δωμάτια διαθέτουν το δικό τους μπαλκόνι με τη σχετική επίπλωση, ώστε
να απολαύσετε τη θέα της επιλογής σας, είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, ενώ τα ηχομονωτικά
παράθυρα σας εξασφαλίζουν ώρες ηρεμίας όταν τις χρειάζεστε.
Παροχές Ξενοδοχείου: Κεντρικό εστιατόριο, Beach Bar Barbeque, Lobby bar και Pool bar. Υπηρεσίες υποδοχής 24 ώρες (αφύπνιση, μεταφορά & φύλαξη αποσκευών, ταξί), Καθημερινή τακτοποίηση δωματίων από την υπηρεσία ορόφων, Το πρωινό μπορεί να σερβιριστεί στο δωμάτιό σας
με επιπλέον χρέωση. Δωρεάν Wi-Fi, Bridge room, 2 πισίνες με θαλασσινό νερό, γήπεδο τένις με
φωτισμό, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, beach volley, δωρεάν ανοικτό παρκινγκ. Το ξενοδοχείο
διαθέτει ένα από τα καλύτερα χωμάτινα γήπεδα τένις της Πάτρας. Είναι φωταγωγημένο και επαγγελματίας του τένις είναι διαθέσιμος για μαθήματα ή για να παίξετε τένις μαζί του.
Τιμές κατ’ άτομο με Smart All Inclusive/Bungalows, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
		
16/7-30/7 & 26/8-10/9
31/7-25/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
2κλινο
155€ 255€
345€
310€
432€
3ο άτομο
108€ 178€
241€
217€
302€
2ο παιδί έως 12 ετών
77€
127€
172€
155€
216€
1κλινο
172€ 284€
393€
360€
490€
Τιμές κατ’ άτομο με Smart All Inclusive/Κεντρικό κτίριο, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
		
16/7-30/7 & 26/8-10/9
31/7-25/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
2κλινο
175€
279€
385€
339€ 474€
2κλινο Σουίτα
315€
525€
725€
630€ 875€
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30% -30%
2ο παιδί έως 12 ετών
-50%
-50%
-50%
-50% -50%
1κλινο
208€
340€
468€
420€ 570€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Η διαμονή του 2ου παιδιού στο κεντρικό κτίριο, περιορίζει αισθητά τον χώρο του
δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για
κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%.

Smart All Inclusive

✓ Πλήρης διατροφή σε πλούσια μπουφέ, πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
✓ Απεριόριστη κατανάλωση μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
✓ Καθημερινά απογευματινό Snack (17:30-19:00 ) με καφέ φίλτρου, βουτήματα & παγωτό.
✓ Κάθε εβδομάδα, 1 θεματική βραδιά BBQ.
✓ Παιδική δημιουργική απασχόληση καθημερινά, άνω των 3 ετών, με ελληνίδα παιδαγωγό (10:0013:00 & 17:00-20:00).
✓ Δωρεάν είσοδος στο καζίνο για τους φιλοξενούμενους άνω των 23 ετών.

Xylokastro Beach Boutique Hotel 3*
Ξυλόκαστρο

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το Xylokastro Beach Hotel προσφέρει ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη θάλασσα ή το βουνό και οργανωμένη πλαζ με μπαρ. Πρωινό στην ηλιόλουστη βεράντα, το απόγευμα ούζο στην παραλία, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα.
Παροχές Δωματίων: Όλα τα πλήρως ανακαινισμένα και ανανεωμένα δωμάτια του διαθέτουν ολοκαίνουρια επίπλωση, σύγχρονης και λιτής αντίληψης, που έχει επιλεγεί με γνώμονα την άνεση, ασφάλεια
και απόλυτη κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του. Στα 80 δωμάτια υπάρχει μπαλκόνι, TV, τηλέφωνο, κλιματισμός, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουσιέρα, ψυγείο. Οι χώροι φιλοξενίας του Xylokastro
Beach έχουν θέα είτε στη θάλασσα είτε στα βουνά της περιοχής, αναλόγως με την επιλογή σας.
Παροχές Ξενοδοχείου: Τόσο η θέση όσο και οι προδιαγραφές κατασκευής του εξασφαλίζουν στους
φιλοξενούμενούς του ατελείωτες ώρες χαλάρωσης και ξενοιασιάς. Η μέρα ξεκινά ευχάριστα με τον
πλούσιο μπουφέ πρωινού στο χώρο εστίασης ή στη βεράντα. Το μπάνιο γίνεται απόλαυση στην παραλία ακριβώς κάτω απ’ το ξενοδοχείο, που είναι φιλικά διαμορφωμένη, ενώ διαθέτει ομπρέλες,
ξαπλώστρες και ένα beach bar με δροσερά ποτά και λιχουδιές. Για το βραδινό ποτό σας μπορείτε να
επισκεφθείτε το κεντρικό μπαρ-κλαμπ του ξενοδοχείου.
Οι ώρες ξενοιασιάς συνεχίζονται και με κοντινές εκδρομές στη γύρω περιοχή, με θαυμάσιους παραθαλάσσιους προορισμούς και αξιοθέατα όπως η Αρχαία Κόρινθος.
Το Xylokastro Beach προσφέρει δωρεάν χώρο στάθμευσης και ασύρματο Internet σε όλους τους
χώρους.
Τιμές κατ’ άτομο με All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
15/6-30/6 & 1/9-15/9
1/7-20/7 & 27/8-31/8
21/7-26/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
145€ 239€ 330€
187€ 305€ 419€
345€ 480€
3ο άτομο
102€ 166€ 229€
130€ 215€ 295€
245€ 335€
1κλινο θέα κήπος
229€ 375€ 519€
289€ 479€ 659€
539€ 739€
1ο παιδί 9-12
73€ 119€ 165€
93€ 153€ 210€
175€ 239€
Family (2+2)*
435€ 719€ 990€
565€ 919€ 1259€
1039€ 1425€
1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιιβάρυνση για θέα θάλασσα: 10€ το δωμάτιο τη βραδιά. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για
κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.

All Inclusive

✓ Πλήρης διατροφή σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση ποτών στα γεύματα (λευκό και κόκκινο
κρασί, βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά) και παγωτό στο βραδινό 10:30 - 18:30 στην πισίνα: καφές φίλτρου,
αναψυκτικά, χυμοί (όχι φρέσκοι), μπύρα βαρέλι, κρασί, νερό 16:00 - 17:30 στην πισίνα: Snacks, παγωτό, παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά (ούζο, τσίπουρο), καφές φίλτρου, αναψυκτικά, χυμοί (όχι φρέσκοι),
μπύρα βαρέλι, κρασί, νερό 18:30 - 22:30 στο κεντρικό μπαρ: καφές φίλτρου, αλκοολούχα ποτά (όχι επώνυμα), αναψυκτικά, χυμοί (όχι φρέσκοι), μπύρα βαρέλι, κρασί, ούζο
10:30 - 12:30 & 16:00-18:00 ατο beach bar: αναψυκτικά ή χυμοί (όχι φρέσκοι), νερό, καφές φίλτρου
✓ Ξαπλώστρες - ομπρέλες χωρίς χρέωση στην πισίνα και στο καθιστικό του Beach Bar.
✓ Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες στην παραλία παρέχονται δωρεάν με ελάχιστη κατανάλωση ανά άτομο.
Ώρες λειτουργίας του κεντρικού εστιατορίου:
Πρωινό: 08:00 - 10:00
Μεσημεριανό Γεύμα: 13:00 - 14:30
Δείπνο: 20:00 - 21:30
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Grecotel Olympia Oasis, Oasis Village & Aqua Park 4*
Μια υπέροχη όαση σε έναν τόπο συνώνυμο με το καλοκαίρι, στην απέραντη αμμουδιά της Κυλλήνης, μια καταπράσινη έκταση 500 στρεμμάτων και στο φόντο τα
καταγάλανα νερά του Ιονίου.
Το Grecotel Olympia Oasis θα προσφέρει σε μεγάλους και μικρούς τις διακοπές
που ονειρεύονται. Δωμάτια διπλά, μπανγκαλόου, μπανγκαλόου οικογενειακά,
δωμάτια οικογενειακά και Villas Oasis, όλα φτιαγμένα για να προσφέρουν στους
επισκέπτες του ευχάριστη και άνετη διαμονή. Ανεξαρτήτως τύπου, διαθέτουν
μπάνιο, μπαλκόνι/βεράντα, κλιματισμό, απευθείας τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, μουσική, ραδιόφωνο, σεσουάρ.
Όσον αφορά στην ψυχαγωγία σας, κι εκεί οι επιλογές είναι άφθονες: 3.000 τ.μ.
πισίνας σάς περιμένουν να παίξετε, να χαλαρώσετε, να αθληθείτε. Υπάρχουν,
εξάλλου, και νεροτσουλήθρες, τεχνητά ποταμάκια, ειδική πισίνα για παιδιά και
φυσικά εσωτερική πισίνα, για τους λιγότερο… τολμηρούς. Και για όσους επιθυμούν να απολαύσουν θαλασσοθεραπεία στο υπέροχο αυτό τοπίο, υπάρχει το
Κέντρο Elixir, σε έκταση 4.500 τ.μ.
Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόρια και μπαρ, καθώς και club για τη δημιουργική
απασχόληση παιδιών και εφήβων.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Tasty Corner για τα παιδιά
Οι μικροί μας φίλοι έχουν τους δικούς τους μπουφέδες με ορεκτικά, κυρίως πιάτα, σούπες, σαλάτες και επιδόρπια.
Έχουν επίσης τις δικές τους βραδιές με σπέσιαλ παιδικά πάρτι με burgers, τηγανητές πατάτες, χοτ ντογκ, πίτσα, ποπ κορν και πολλά άλλα, ενώ κλόουν, νεράιδες,
σούπερ ήρωες και ζωγραφική προσώπου θα διασκεδάσουν όλα τα παιδιά!

All Inclusive
✓ πλούσιο μπουφέ πρωί - μεσημέρι - βράδυ
✓ κ αφές, αναψυκτικά, επιλεγμένα κρασιά και αλκοολούχα ποτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
✓ χορταστικά σνακ και παγωτά ανάμεσα στα γεύματα
✓ 2 θεματικές βραδιές στο εστιατόριο κάθε εβδομάδα και Greek lunch κάθε Κυριακή μεσημέρι που περιλαμβάνει εμπλουτισμένο μεσημεριανό μπουφέ
✓ χ ρήση των θαλάσσιων σπορ (ιστιοσανίδα, κανό, ποδήλατα θαλάσσης), τοξοβολία, καθώς και ποικίλων παιχνιδιών που διοργανώνουν οι ψυχαγωγοί του
ξενοδοχείου
✓ ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς, καθώς και
✓ βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους
✓ Παιδική απασχόληση
✓ ΔΩΡΕΑΝ είσοδο στο Aqua park!
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Κυλλήνη

Τιμή κατ΄άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
2κλινο
Family
SSV
SV
SSV*
11/5-17/5 & 30/9-22/10
210€
225€
570€
18/5-7/6 & 9/9-29/9
255€
270€
690€
8/6-28/6
300€
315€
765€
29/6-12/7 & 24/8-8/9
367€
390€
960€
13/7-26/7 & 19/8-23/8
427€
465€
1110€
27/7-18/8
480€
495€
1200€

Family
Beach
SV* Family Villa**
630€
1500€
720€
1680€
795€
1860€
1005€
2310€
1140€
2700€
1245€
3600€

Τιμή κατ΄άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο
2κλινο
Family
Family
Beach
SSV
SV
SSV*
SV* Family Villa**
11/5-17/5 & 30/9-22/10
350€
375€
950€
1050€
2500€
18/5-7/6 & 9/9-29/9
425€
450€
1150€
1200€
2800€
8/6-28/6
500€
525€
1275€
1325€
3100€
29/6-12/7 & 24/8-8/9
612€
650€
1600€
1675€
3850€
13/7-26/7 & 19/8-23/8
715€
775€
1850€
1900€
4500€
27/7-18/8
800€
825€
2000€
2075€
6000€
1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3ο παιδί 3-14 ετών 30€ τη βραδιά στα Family δωμάτια. 3ο άτομο ενήλικας: 50€ τη βραδιά
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά. **Τιμή για όλο το κατάλυμα για έως 4 άτομα.
SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες.
OLYMPIA OASIS VILLAGE:
Τιμή κατ΄άτομο με All Iinclusive και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
2κλινο
Family
Bng SSV Bng SV Bng SSV*
11/5-17/5 & 30/9-22/10
270€
285€
750€
18/5-7/6 & 9/9-29/9
315€
330€
840€
8/6-28/6
397€
420€
1065€
29/6-12/7 & 24/8-8/9
412€
435€
1095€
13/7-26/7 & 19/8-23/8
465€
495€
1260€
27/7-18/8
510€
540€
1410€

Family
Bng SV*
780€
870€
1125€
1155€
1365€
1470€

Τιμή κατ΄άτομο με All Iinclusive και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο
2κλινο
Family
Family
Bng SSV Bng SV Bng SSV* Bng SV*
11/5-17/5 & 30/9-22/10
450€
475€
1250€
1300€
18/5-7/6 & 9/9-29/9
525€
550€
1400€
1450€
8/6-28/6
662€
700€
1775€
1875€
29/6-12/7 & 24/8-8/9
687€
725€
1825€
1925€
13/7-26/7 & 19/8-23/8
775€
825€
2100€
2275€
27/7-18/8
850€
900€
2350€
2450€
1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3ο παιδί 3-14 ετών 30€ τη βραδιά στα Family δωμάτια. 3ο άτομο ενήλικας: 50€ τη βραδιά.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά. Bng: Bungalow SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες.

Grecotel Casa Marron 4* (ex Lakopetra)

Λακόπετρα

Αν ονειρεύεστε μια όαση γαλήνης και ηρεμίας ή διακοπές γεμάτες ένταση
και δραστηριότητα, τότε ελάτε στο Grecotel Casa Marron (ex Lakopetra) 4*.
Το all-inclusive ξενοδοχείο, στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου,
αποτελεί ιδανική αφετηρία για να εξερευνήσετε τις μοναδικές ομορφιές της
περιοχής, αλλά και ιδανική λύση για ήσυχα, ξεκούραστα Σαββατοκύριακα
με την οικογένεια.
Για τους πιο... ανήσυχους, υπάρχει μεγάλη γκάμα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, οι περισσότερες από τις οποίες περιλαμβάνονται στην
αρχική τιμή, όπως και τα ποτά, τα σνακ και τα γεύματα.
Παροχές: 270 δωμάτια, οικογενειακά & bungalows, κεντρικό εστιατόριο με
μπουφέ, ταβέρνα - beach bar, pool bar, αίθουσα εκδηλώσεων με δυνατότητα φιλοξενίας 100 ατόμων, εξωτερικές και παιδικές πισίνες, εσωτερική
πισίνα, γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, mίνι soccer, κέντρο θαλάσσιων σπορ,
γυμναστήριο & σάουνα, Grecoland’ για τα παιδιά, μίνι μάρκετ, αίθουσα με
τηλεόραση & DVD player

All Inclusive

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
Low
Medium
High
Super High
Peak
All Inclusive
5/5-25/5
26/5-27/5 1/7-12/7 13/7-26/7 27/7-18/8
28/5-14/6
15/6-30/6		
19/8-25/8
9/9-21/10
26/8-8/9
2κλινο GV
350€
400€
475€
625€
675€
2κλινο SV
362€
425€
500€
650€
700€
2κλινο Sup. SSV
400€
475€
550€
700€
750€
2κλινο Bng
362€
450€
525€
675€
725€
2κλινο Sup Bgl SSV
412€
500€
575€
725€
775€
Family Bungalow*
950€
1150€
1350€
1600€
1800€
Family Sup. SSV*
1025€
1250€
1450€
1750€
1950€
1κλινο
450€
475€
575€
750€
850€
1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε δίκλινο ή Bungalow! Παιδιά έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά.
2ο παιδί 3-12 ετών μόνο στα δίχωρα οικογενειακά δωμάτια (Family Bungalow & Superior Family room)
3ο άτομο (από 15 ετών) 30€ τη βραδιά
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες.
GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Sup: Superior SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα Bng: Bungalow

✓ πλούσιο μπουφέ πρωί-μεσημέρι-βράδυ
✓ καφές, αναψυκτικά, επιλεγμένα κρασιά και αλκοολούχα ποτά καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας
✓ χορταστικά σνακ και παγωτά ανάμεσα στα γεύματα
✓ 2 θεματικές βραδιές στο εστιατόριο κάθε εβδομάδα και Greek lunch
κάθε Κυριακή μεσημέρι που περιλαμβάνει εμπλουτισμένο μεσημεριανό μπουφέ
✓ χρήση των θαλάσσιων σπορ (ιστιοσανίδα, κανό, ποδήλατα θαλάσσης),
τέννις, τοξοβολία, ποδόσφαιρο 5χ5 ,μπάσκετ
✓ ομπρέλες, ξαπλώστρες καθώς και ποικίλα παιχνίδια που διοργανώνουν οι ψυχαγωγοί
✓ ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς,
καθώς και βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους
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Amalia hotel 2*

Kalogria Beach Hotel 4*

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στροφυλιά Αχαΐας

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το Amalia Hotel έχει ανανεωθεί και σας υποδέχεται για να σας προσφέρει
ξένοιαστες διακοπές! Ένας φιλόξενος χώρος μέσα στο πράσινο και δίπλα στο
γαλάζιο, σε μία από τις πιο όμορφες και φημισμένες παραλίες της Πελοποννήσου, στα 150μ. από την αμμουδιά, 37χλμ. από την Πάτρα και 250χλμ. από
την Αθήνα.
Παροχές Δωματίων: το Amalia Hotel θα διαμείνετε σε κομψά διαμερίσματα
με κλιματισμό και δορυφορική TV, εξοπλισμένα με μικρή κουζίνα, ψυγείο και
τραπεζαρία, ιδιωτικό λουτρό και μπαλκόνι.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
All Inclusive
1/6-14/6 & 16/9-30/9
15/6-13/7 & 2/9-15/9
14/7-27/7
28/7-1/9
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο
179€ 295€ 399€
195€ 319€ 445€ 329€ 459€ 349€ 485€
3ο άτομο
130€ 215€ 295€
145€ 229€ 325€ 239€ 330€ 245€ 340€
1κλινο
259€ 425€ 589€
315€ 499€ 689€ 515€ 719€ 545€ 759€
4κλινο (2+2)*
399€ 660€ 899€
450€ 716€ 1009€ 749€ 1039€ 780€ 1085€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών
Οι φιλοξενούμενοι στο Amalia Hotel θα απολαύσουν όλες τις All Inclusive παροχές των διακοπών τους, τα γεύματα, τα
ποτά και τη διασκέδασή τους στο Kalogria Beach Hotel!
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.

Μένετε στο Amalia και απολαμβάνετε τις All Inclusive
παροχές του Kalogria Beach 4*!

All Inclusive

Εστιατόριο
✓	Γεύματα σε μπουφέ, ελεύθερη κατανάλωση σε αναψυκτικά, μπύρες, κρασί,
καφέ φίλτρου, τσάι, χυμούς και παγωτό.
✓ Πρωινό (07.30 – 09.30) , Γεύμα (12.30 – 14.30), Δείπνο (19.30 – 22.00)
Bar: Από τις 10.00 έως τις 23.30 ελεύθερη κατανάλωση σε τσάι, καφέ φίλτρου,
χυμούς, αναψυκτικά, μπύρα, κρασί, τοπικά αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τζιν, βότκα,
τεκίλα, μπράντι και ούζο). Από τις 17.00 έως και τις 18.00 coffee break με κέικ,
φρούτα και αλμυρό σνακ.
✓ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραλία και πισίνες.
✓ Ελληνική βραδιά
✓ Ντίσκο & Λάτιν βραδιά
Δραστηριότητες:
✓	Miniclub για τα παιδιά με καθημερινές εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες.
✓	Παιδικές χαρές, Γυμναστήριο, MiniGolf, Γήπεδο Μπάσκετ, Γήπεδο Βόλεϊ, Γήπεδα Beachvolley, Γήπεδο Mini Soccer 5Χ5
✓	Γήπεδο Beach Soccer, Γήπεδα Τένις, Νεροτσουλήθρες, Δωρεάν Internet στον
χώρο του lobby.
✓	Κάθε πρωί γυμναστική «Baila», ομαδικό πρόγραμμα fitness που συνδυάζει
Zumba, χορό και ασκήσεις αεροβικής και aqua gym.
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Ακτή Καλογριάς

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το Kalogria Beach Hotel 4*, βρίσκεται στον νομό Αχαΐας, ΒΔ Πελοπόννησο
σε απόσταση 230 χλμ από την Αθήνα, 40 χλμ από την Πάτρα και μόλις 7 χλμ
από το αεροδρόμιο του Άραξου. Από το ξενοδοχείο μπορεί κανείς εύκολα να
επισκεφτεί τα Καλάβρυτα, την Ολυμπία και τους Δελφούς.
Περιβάλλεται από το δάσος της Στροφυλιάς μια λωρίδα γης 22.000 στρεμμάτων, ένα μοναδικό οικοσύστημα στην Ευρώπη, το οποίο λόγο και της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς του προστατεύεται από την συνθήκη Ράμσαρ και το
Δίκτυο Natura. Μπροστά από το ξενοδοχείο απλώνεται η παραλία της Καλόγριας. Πρόκειται για αμμώδη παραλία μήκους 9 χιλιομέτρων και πλάτους 150
μέτρων. Είναι βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία και ανήκει στο Δίκτυο Natura
2000. Η θάλασσα κατά μήκος όλης της ακτής φημίζεται για τα κρυστάλλινα
νερά της, το γαλαζοπράσινο χρώμα της και τον αμμώδη πυθμένα της. Βαθαίνει σταδιακά, με πολύ μικρό ρυθμό, καθιστώντας την ιδανική για κολύμπι και
παιχνίδι τόσο για τους μεγάλους όσο και για τους μικρούς μας φίλους. Μπροστά από το ξενοδοχείο υπάρχει οργανωμένη πλαζ με 220 ομπρέλες και 600
ξαπλώστρες με μεγάλη ποικιλία από θαλάσσια σπορ.
Παροχές Δωματίων: 79 Superior δωμάτια (δίκλινα, δίκλινα με κουκέτες,
τρίκλινα, σουίτες). Όλα τα δωμάτια διαθέτουν, A/C, δορυφορική TV (32/flat
screen), ψυγείο, πιστολάκι για τα μαλλιά και μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στους
κήπους, την θάλασσα ή το ποταμάκι που διασχίζει το ξενοδοχείο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Για την ικανοποίηση των φιλοξενούμενων, το ξενοδοχείο διαθέτει 3 πισίνες ενηλίκων και μία παιδική, νεροτσουλήθρες, δωρεάν
ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. Οι λάτρεις της άθλησης θα εκτιμήσουν τα γήπεδα τένις, μίνι γκολφ, beach volley, μπάσκετ, ποδοσφαίρου, πινγκ
πονγκ, καθώς και το γυμναστήριο με πολυόργανο, ελλειπτική μηχανή, βάρη.
Στο εστιατόριο του Kalogria Beach Hotel θα γευθείτε τη διεθνή και ελληνική
κουζίνα, καθώς και εδέσματα από τον πλούσιο σε ποικιλία μπουφέ. Υπάρχει
ακόμα μπαρ πισίνας και μπαρ παραλίας, μίνι μάρκετ για τα απαραίτητα, χρυσοχοείο, αίθουσα τηλεόρασης.

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
All Inclusive
1/6-14/6 & 16/9-30/9
15/6-13/7 & 2/9-15/9
14/7-27/7
28/7-1/9
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
5 7
2κλινο
189€ 299€ 399€
349€ 485€
424€ 574€ 459€ 638€
3ο άτομο
149€ 220€ 280€
275€ 375€
332€ 454€ 366€ 506€
1κλινο
355€ 570€ 785€
695€ 899€
799€ 1120€ 857€ 1149€
2ο παιδί 2-12
95€
150€ 205€
175€ 245€
212€ 292€ 224€ 309€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές από 1/6-13/7 & από 2/9-30/9 είναι προσφορά Early Booking
για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.

Pappas Hotel 3*

Νegroponte Resort 5*

Λουτράκι

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ερέτρια

FAMILY
FRIENDLY

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Με περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, το Pappas Hotel
αποτελεί ολοκληρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. Το ανακαινισμένο συγκρότημα θα το βρείτε στην περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5 χλμ. από το Λουτράκι και 2
χλμ. από το Καζίνο, πάνω σε μια οργανωμένη παραλία, πλαισιωμένο από κήπο και
πράσινο, ώστε να προσφέρει στους φιλοξενούμενους ηρεμία και ταυτόχρονα επιλογές
αναψυχής.
Παροχές Δωματίων: Τα 100 δωμάτια (84 στο κεντρικό κτίριο και 16 στο annex) προσφέρουν θέα στον Κορινθιακό, στον κήπο και στα Γεράνια Όρη. Διαθέτουν κλιματισμό, TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες ασφαλείας, τηλέφωνο, μουσική, μπαλκόνι.
Υπάρχει δυνατότητα για τετράκλινα στα μπανγκαλόου.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για ατελείωτα παιχνίδια στο
νερό. Στις παροχές του περιλαμβάνεται εστιατόριο, ταβέρνα με θέα θάλασσα, μπαρ πισίνας, κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους μικρούς παραθεριστές. Στην
παραλία λειτουργεί μπαρ, ενώ για τους πελάτες του ξενοδοχείου οι ομπρέλες και οι
ξαπλώστρες διατίθενται χωρίς χρέωση. Στο Pappas διοργανώνονται μουσικές βραδιές.
Στο εστιατόριο «Διογένης» σερβίρεται το πλούσιο πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου
τύπου ή το δείπνο σε μια μεγάλη ποικιλία από ελληνικά και μεσογειακά εδέσματα και
γευστικά πιάτα. Ένας όμορφος, φιλόξενος και προσεγμένος χώρος για μοναδικές γευστικές απολαύσεις! Ταβέρνα «Απόλαυση»: Ένας ζωντανός και όμορφος χώρος με τα
χρώματα της φύσης, που προσφέρει θέα στο απέραντο γαλάζιο, αυθεντικές γεύσεις και
άψογο service, σας προσκαλεί και σας προκαλεί να ζήσετε, ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι αισθήσεων.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
		
5/6-8/7 & 26/8-30/9
Διαν/σεις
3
5
7
2κλινο θέα βουνό
133€ 205€ 277€
3ο άτομο θέα βουνό
98€ 145€ 197€
1κλινο θέα βουνό
182€ 280€ 378€
2κλινο θέα θάλασσα ή Bng
147€ 230€ 310€
3ο άτομο θέα θάλασσα ή Bng
107€ 160€ 218€
1κλινο θέα θάλασσα
197€ 305€ 413€
2ο παιδί 7-12 σε Bng
50€ 75€ 100€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Bungalow! Bng: Bungalow

7/7-24/8
5
7
235€ 315€
165€ 223€
315€ 422€
275€ 369€
190€ 263€
365€ 496€
75€ 100€

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Χτισμένο σε μία ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις δύο χιλιόμετρα
από την ιστορική Ερέτρια, περιστοιχισμένο από αιωνόβια πεύκα και σχίνα, το
Negroponte Resort αγκαλιάζει τη θάλασσα μπροστά του και προσφέρει μοναδική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο και την ακτή της Ανατολικής Αττικής.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 100 δωμάτια deluxe και σουίτες,
το καθένα με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Δορυφορική τηλεόραση, Μπάνιο με
επένδυση από μάρμαρο Σκύρου και μαρμάρινος πάγκος, ασύρματη ή ενσύρματη πρόσβαση στο Internet, άνετο μπαλκόνι ή βεράντα κατάλληλα για φαγητό στο
δωμάτιο, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας στο δωμάτιο, εξυπηρέτηση στο δωμάτιο,
καθημερινή καθαριότητα δωματίου, καθάρισμα ρούχων σε 24 ώρες, όλα τα
δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόρια, pool μπαρ, παραλία μόλις λίγα μέτρα από
τα μπαλκόνια των δωματίων και την ανοιχτή πισίνα, εσωτερικός παιδότοπος
και εξωτερική παιδική χαρά, εξωτερική παιδική πισίνα με θαλασσινό νερό,
δυνατότητα παρασκευής παιδικών γευμάτων, 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.
Για τους μικρούς μας φίλους Καθημερινή απασχόληση των παιδιών με παιχνίδια, χορούς, κατασκευές, κυνήγι θησαυρού & πολλά άλλα

Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
		
1/6-19/7 & 26/8-30/9
20/7-25/8
Διαν/σεις
2
5
7
2
5
7
2κλινο θέα κήπος
115€ 285€ 399€
165€ 415€ 575€
3ο άτομο
80€ 200€ 279€
115€ 290€ 405€
1ο παιδί 7-12
40€ 100€ 140€
40€ 100€ 140€
2ο παιδί έως 6
40€ 100€ 140€
40€ 100€ 140€
2ο παιδί 7-12
68€ 170€ 238€
68€ 170€ 238€
Family*
365€ 920€ 1288€
445€ 1115€ 1555€
1κλινο θέα κήπος
169€ 419€ 585€
229€ 570€ 785€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 16€ ο ενήλικας και 10€ τα παιδιά 7 - 12 ημερησίως.
Επιβάρυνση πλήρους διατροφής: 18€ κατ’ άτομο ημερησίως.
Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα: 10% προσαύξηση στις παραπάνω τιμές.
Προσφορά: 2 παιδιά μαζί, το ένα έως 6 και το άλλο 7 - 12 χρεώνονται ως 1ο παιδί 7 - 12.
Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, της εξωτερικής πισίνας & του γυμναστηρίου.
Δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία και δωρεάν διάθεση πετσετών.
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Limira Mare 3* Superior

Margarita Hotel 3* Superior

Νεάπολη

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

Κόρφος Κορινθίας

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Με θέα το γαλάζιο του λακωνικού κόλπου, την άγρια ομορφιά του φημισμένου Κάβο
Μαλιά, τα υπερυψωμένα χωριουδάκια των Βατίκων να χαρίζουν δροσιά και παράδοση, το ξενοδοχείο Limira Mare 3* Sup. είναι ήδη δημοφιλής προορισμός. Μακριά από
τους αστικούς θορύβους, σας περιμένει για να σας προσφέρει το «ευ ζην», μοναδική
ηρεμία, χαλάρωση και εμπειρίες που θα σας συνοδεύσουν για πάντα.Πρόκειται για
έναν προορισμό που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα από το νοτιότερο άκρο της χερσονησίδας του Κάβο Μαλιά, στην γραφική Νεάπολη.
Παροχές Δωματίων: Τα 98 δωμάτια και οι 10 σουίτες έχουν σχεδιαστεί με ιδιαίτερη
φροντίδα. Η λιτή και άνετη επίπλωση χαρίζει μία μοναδικά ζεστή ατμόσφαιρα η οποία
συμβαδίζει με το αυθεντικό πνεύμα φιλοξενίας της περιοχής των Βατίκων. Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι ανέσεις και οι υπηρεσίες, με αυτόνομους εξώστες που προσφέρουν γοητευτική θέα στο απέραντο γαλάζιο της λακωνικής θάλασσας μέχρι την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν κλιματισμό, τηλεοράσεις,
mini bar, τηλέφωνο και πλήρως εξοπλισμένα λουτρά.
Παροχές Ξενοδοχείου: ζεστή ατμόσφαιρα και αισθητική. Από τα είδη διακόσμησης και
τα έπιπλα έως τα υλικά, τα χρώματα και τα μοτίβα η έμφαση στην λεπτομέρεια χαρακτηρίζει τη διαμονή. Τους κοινόχρηστους χώρους κοσμούν έργα Ελλήνων καλλιτεχνών
ενώ τη Reception και το ευρύχωρο lobby εικαστικά έργα υψηλής τέχνης. Καθώς οι
φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν το ρομαντικό ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία, παρέχονται συγχρόνως ανέσεις όπως χρήση χώρου φύλαξης αποσκευών, Wi-Fi, Δορυφορικής τηλεόρασης, Ανελκυστήρα. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο χώρο του επιβλητικού
κήπου, ανάμεσα σε ποικιλίες δένδρων, θάμνων και ολάνθιστων λουλουδιών.
Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-30/6 & 1/9-30/9
1/7-31/7
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
2κλινο
99€
165€ 225€ 105€ 170€
3ο άτομο
45€
75€ 100€ 45€ 75€
1ο παιδί έως 12
25€
40€ 55€
25€ 40€
Family*
255€ 435€ 585€ 265€ 445€
1κλινο
155€ 255€ 355€ 165€ 265€
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα.

7
235€
100€
55€
605€
365€

1/8-31/8
3
5
115€ 195€
45€ 75€
45€ 75€
295€ 495€
175€ 285€

7
275€
100€
100€
685€
395€

LIGHT ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Στην γραφική παραλία του όρμου του Κόρφου στην Κορινθία, μόλις 110 χλμ. από την
Αθήνα στον δρόμο για την Επίδαυρο, βρίσκεται το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Hotel
Margarita. Είναι κτισμένο πάνω σε μια έκταση 5,5 στρεμμάτων και αποτελείται από 5
κτίρια δυναμικής 80 κλινών μεταφραζόμενων σε 36 δωμάτια και ένα κτίριο το οποίο
αποτελεί τον χώρο του εστιατορίου. Όλα τα κτίρια περιβάλλονται από κήπο.
Παροχές Δωματίων: Οι διαστάσεις των δωματίων είναι 35τμ και διαθέτουν κλιματισμό,
τηλεόραση, mini bar, σεσουάρ, άνετο μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα και μια μεγάλη
βεράντα για να απολαμβάνετε τη θέα. Τα δωμάτια χωρίζονται σε δίκλινα με δυο μονά
κρεβάτια ή ένα διπλό και αντίστοιχα σε τρίκλινα με τρία μονά κρεβάτια ή ένα διπλό και
ένα μονό. Η σύνθεση των δωματίων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Επίσης υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για άτομα ΑΜΕΑ,
ώστε η πρόσβαση τους να είναι εύκολη.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο κέντρο του συγκροτήματος υπάρχει μεγάλη πισίνα με
θαλασσινό νερό, στην οποία υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας pool bar, εστιατόριο 2
ορόφων χωρητικότητας: ισόγειο 50 ατόμων, πρώτος όροφος 120 ατόμων ο οποίος περιλαμβάνει και τζάκι, υπόγειο γκαράζ χωρητικότητας 20 αυτοκινήτων, ιδιόκτητο χώρο
στην περιοχή της παραλίας για εκμετάλλευση σνακ μπαρ, δεξαμενή χωρητικότητας 500
κυβικών, βιολογικός καθαρισμός, πλυντήριο, στεγνωτήριο και σιδερωτήριο. Ο chef
ετοιμάζει κάθε μέρα εκλεκτή ελληνική και διεθνή κουζίνα, την οποία θα απολαύσετε στο εστιατόριο βλέποντας τον όρμο του Κόρφου με συνοδεία απαλής μουσικής. Τις
ώρες που επιθυμείτε ένα ποτό τόσο στο bar Barfly δίπλα στη πισίνα, όσο και στο Blue
Rose επάνω από το εστιατόριο, θα σας σερβίρουν δροσιστικά cocktails, αναψυκτικά
και μπύρα.

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
20/6-8/7 & 3/9-10/9
8/7-23/7 & 26/8-2/9
24/7-26/8
με ημιδιατροφή
Light All Inclusive
Light All Inclusive
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο
195€ 260€
270€ 365€
299€ 415€
3ο παιδί έως 12 ετών
100€ 140€
125€ 175€
125€ 175€
3ο άτομο
140€ 190€
195€ 270€
215€ 305€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 5/6! Μετά
επιβάρυνση +10-20%. Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία και στην πισίνα

Light All Inclusive
✓ Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι-βράδυ).
✓ Ελέυθερη κατανάλωση ποτών (χύμα κρασί, αναψυκτικά, νερό) κατά την διάρκεια των γευμάτων.
✓ Δωρεάν παγωτό ή ποπ-κορν 17.00-19.00 για τα παιδιά και καφές ή χυμός για τους ενήλικες.
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Aglaida Hotel & Apartments 3*
Το ξενοδοχείο Aglaida Hotel & Apartments βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, στη συνοικία Αγίας Κυριακής Τσαγκαράδας. Χάρη στην προνομιούχα θέση στην πλαγιά του πράσινου βουνού διαθέτει απέραντη θέα στο
Αιγαίο. Χτισμένο το 2004, με στοιχεία της Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, το
ξενοδοχείο αποτελείται από 33 ανεξάρτητα διαμερίσματα με μπαλκόνια ή
βεράντες.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο Aglaida Hotel & Apartments διαθέτει 7
κτήρια με 34 ανεξάρτητα διαμερίσματα τύπου bungalows. To κάθε διαμέρισμα διαθέτει κουζινάκι με τον πλήρη εξοπλισμό του, ψυγείο, air condition,
parking, θέα στη θάλασσα ή στον κήπο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Πισίνα με δωρεάν ξαπλώστρες, παιδική πισίνα, pool
bar, δωρεάν χώρος στάθμευσης, reception, αίθουσα πρωινού, εστιατόριο,
σύγχρονη αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων.

Πλήρης διατροφή & ποτά
✓ Πεζοπορία στα πανέμορφα μονοπάτια του Πηλίου και ιδιαίτερα εκείνα
που ξεκινούν από το βουνό και καταλήγουν στις υπέροχες παραλίες
του Αιγαίου
✓ Βόλτες με άλογα στα καταπράσινα δάση της περιοχής
✓ Βοτανολογία, δηλαδή περπάτημα και συλλογή βοτάνων και στη συνέχεια σεμινάριο από ειδικευμένα άτομα για την χρήση τους και τις
ιδιότητες τους.
✓ Τοξοβολία
✓ Αναρρίχηση
✓ Κατάβαση φαραγγιών πχ του Μυλοποτάμου και της Φακίστρας
✓ Ποδηλασία βουνού
✓ Κανό – καγιάκ.
✓ Επίσκεψης σε Ιστορικά Μουσεία του Βόλου
✓ Ξενάγηση στο αντίγραφο του πλοίου Αργώ που μ’ αυτήν ξεκίνησαν το
ταξίδι τους οι Αργοναύτες από την αρχαία Ιωλκό, τον σημερινό Βόλο,
την πατρίδα του Ιάσωνα .
✓ Οργάνωση βόλτας με βάρκα και ξενάγηση στις παραθαλάσσιες σπηλιές και παραλίες όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης.

Τσαγκαράδα, Πήλιο

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Τιμές κατ’ άτομο, με πρωινό, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2/κλινο Std
3ο άτομο *Family ** Family
Non Refundabe
105€
60€
305€
360€
4ημ. 3 νύχτες
2-24/5, 29/5-15/6, 1/9-25/10
Non Refundabe
175€
60€
450€
510€
4ημ. 3 νύχτες
25-28/5, 16/6-31/8
Non Refundabe
170€
100€
505€
590€
6ημ. 5 νύχτες
2/5-24/5, 29/5-15/6, 1/9-25/10
Non Refundabe
285€
100€
740€
840€
6ημ. 5 νύχτες
25-28/5, 16/6-31/8
4ημ. 3 νύχτες
2/5-24/5, 29/5-15/6, 1/9-25/10 135€
60€
360€
420€
4ημ. 3 νύχτες
25-28/5, 16/6-31/8
195€
60€
490€
560€
6ημ. 5 νύχτες
2/5-24/5, 29/5-15/6, 1/9-25/10 220€
100€
570€
665€
6ημ. 5 νύχτες
25-28/5, 16/6-31/8
310€
100€
800€
900€
1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών ή 3 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών.
**Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας
Οι Non Refundable τιμές χρειάζονται άμεση εξόφληση, η οποία δεν επιστρέφεται.
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Ναύπλιο

Απολαύστε ένα μοναδικό 3ήμερο στην πιο γοητευτική πόλη της Πελοποννήσου, το Ναύπλιο!!! Επιλέξτε ένα από τα boutique
ξενοδοχεία και ζήστε την αρχοντιά, τη ζεστασιά και την φιλοξενία στο έπακρο.

Xenon Inn Boutique Hotel 3*

Ippoliti Boutique Hotel 4*

Ναύπλιο

Ναύπλιο

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

Το Xenon Inn στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό του 19ου αιώνα το οποίο έχει αναπαλαιωθεί ριζικά με σεβασμό στο παρελθόν του, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και
πρωτότυπες πέτρες. Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης του Ναυπλίου
και αποτελεί το κόσμημα της πλατείας Συντάγματος.
Παροχές Δωματίων: Το Xenon Inn αποτελείται από δίκλινα δωμάτια και μία σουίτα που είναι πλήρως εξοπλισμένα και διακοσμημένα με φινετσάτα έπιπλα, ξύλινα
πατώματα και ζωγραφισμένες οροφές που δίνουν στον χώρο μία μοντέρνα και
παράλληλα παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν Κλιματισμό,
Δωρεάν Wi-Fi, Κεντρική θέρμανση, Τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, Δορυφορικά
κανάλια, DVD player, Μπάνιο με μπανιέρα και Jacuzzi, Καλλυντικά μπάνιου, Μίνι
μπαρ, Χρηματοκιβώτιο, Σεσουάρ, Παντόφλες, Ηχομόνωση, Θυρίδα ασφαλείας,
Θέα το κάστρο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Καφέ, Δωρεάν Wi-Fi, Πρωινό στο δωμάτιο, Δημόσιο πάρκινγκ (δωρεάν), Ενοικίαση αυτοκινήτου, Χώρος φύλαξης αποσκευών, Φαξ/φωτοτυπικό. Ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο, θα βρείτε το νέο και ανανεωμένο Xenon
Café για ποτό, καφέ ή φαγητό, σε μία ζεστή ατμόσφαιρα με ρετρό πινελιές.
Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2/κλινο Std
2/κλινο Adv. Suite
3ο άτομο Std
Non Refundabe
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/09
113€
168€
70€
Non Refundabe
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/09
172€
255€
105€
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/09
123€
178€
70€
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/09
182€
265€
105€
Οι Non Refundable τιμές χρειάζονται άμεση εξόφληση, η οποία δεν επιστρέφεται.
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1/κλινο Std
166€
252€
176€
262€

To Ippoliti είναι ένα boutique ξενοδοχείο που βρίσκεται στην καρδιά της Παλιάς Πόλης του Ναυπλίου και στεγάζεται σε ένα αυθεντικό νεοκλασικό μέγαρο του 19ου αιώνα, που ανακαινίστηκε
εκ βάθρων για να συνδυάσει την παράδοση του Ναυπλίου με τις τελειότερες σύγχρονες ανέσεις.
Θα σας κατακτήσει από την πρώτη στιγμή με τη λιτή πολυτέλειά του και την προσεγμένη διακόσμηση.
Παροχές Δωματίων: Ευρύχωρα πολυτελή δωμάτια και πολυτελείς σουίτες. Όλα είναι προσεκτικά διακοσμημένα σε ένα ανάλαφρο νεοκλασικό στυλ, με αυθεντικά έπιπλα Τοσκάνης, παρέχοντας όλες τις ανέσεις και τις μικρές πολυτέλειες. Το δέρμα προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας,
δένει με το ξύλο και τα γήινα χρώματα που ζεσταίνουν το χώρο και το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει
και τους πιο απαιτητικούς. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: Κλιματισμό, Κεντρική Θέρμανση, Υπηρεσίες Δωματίου, LCD-TV, DVD/CD, Internet, WI-FI, Καμπίνα Υδρομασάζ – Χαμάμ ή Μπανιέρα
Υδρομασάζ, Μini Bar, Καλλυντικά Μπάνιου, Σεσουάρ, Safe Box, Τηλέφωνο, Υπηρεσίες Αφύπνισης και κάποια δωμάτια έχουν τζάκι.
Παροχές Ξενοδοχείου: Reception όλο το 24ώρο, Σάλα με τζάκι, Κήπος με πισίνα υδρομασάζ,
Γυμναστήριο, 24ωρο room service, Μασάζ, Free internet WI-FI, Fax. Γευστικό πρωινό που
μπορείτε να το απολαύσετε το χειμώνα στη σάλα με τη συντροφιά και τη ζεστασιά του τζακιού, το
καλοκαίρι στον κήπο, δίπλα στην πισίνα και περιλαμβάνει πέρα από τα κλασικά, σπιτικά εδέσματα όπως ομελέτες με σύγκλινο, λουκάνικα, μπέικον, σπιτικές μαρμελάδες, γλυκό του κουταλιού,
ζυμωτό ψωμί, τοπικά τυριά, αλλαντικά, σπιτικές ζεστές πίτες.
Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2/κλινο Std 2/κλινο Sup 2/κλινο Dlx 2/κλινο J.Suite Sv Suite 2 χώρων 3o άτομο Suite 4o άτομο Suite 1/κλινο Std 1/κλινο Sup
Non Refundabe
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/10 113
138
168
215
138
20
20
142
226
Non Refundabe
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/10 172
210
255
325
210
30
30
213
342
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/10 123
148
178
225
148
20
20
152
236
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/10 182
220
265
335
220
30
30
223
352
Οι Non Refundable τιμές χρειάζονται άμεση εξόφληση, η οποία δεν επιστρέφεται.

3Sixty Boutique Hotel & Suites 4*
Ναύπλιο

ΠΡΩΙΝΟ

Το 3Sixty Hotel and Suites στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο παλαιό αρχοντικό σπίτι που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου
και δίπλα από το γραφικό λιμάνι της πόλης. Το κτίριο διακρίνεται για την εξαιρετική αρχιτεκτονική του, καθώς και για τους πανέμορφους διάκοσμους που στολίζουν το εσωτερικό του.
Η σάλα υποδοχής κόβει την ανάσα με το εκλεπτυσμένο γούστο που αναδεικνύεται από τους
εντυπωσιακούς κρυστάλλινους πολυέλαιους, τους επιβλητικούς πανύψηλους καθρέφτες και
την μεγαλοπρεπή αρχοντική σκάλα
Παροχές Δωματίων: Το 3Sixty Hotel and Suites αποτελείται από junior suites και queen suites,
που προσφέρουν όλες τις σύγχρονες παροχές και ανέσεις. Όλες οι σουίτες διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν Internet WI-FI, mini bar, safe box, καλλυντικά μπάνιου, σεσουάρ,
τηλέφωνο, υπηρεσίες δωματίου, καμπίνα υδρομασάζ ή μπανιέρα jacuzzi. Είναι φωτεινές και
διακρίνονται για την άνεση, τα υψηλής ποιότητας υλικά και την εξαιρετική διακόσμησή τους.

Nafsimedon Boutique Hotel 3*
Ναύπλιο

ΠΡΩΙΝΟ

Η αρχοντιά και η μεγαλοπρέπεια χαρακτηρίζουν το Nafsimedon Hotel που βρίσκεται απένατι
από την πλατεία Καποδίστρια, ενώ ο πολύχρωμος κήπος με τους φοίνικες και θέα στο πάρκο
Κολοκοτρώνη δημιουργεί μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα. Ζήστε την αρχοντιά ενός αυθεντικού νεοκλασικού μεγάρου του 19ου αιώνα που ανακαινίστηκε για να σας προσφέρει την δυνατότητα
να ζήσετε παραδοσιακές, ρομαντικές στιγμές βγαλμένες από το ιστορικό παρελθόν της πρώτης
πρωτεύουσας της Ελλάδας.
Παροχές Δωματίων: To Nafsimedon διαθέτει Standard και Superior δωμάτια που μπορούν
να φιλοξενήσουν μέχρι και 4 άτομα, όλα τα δωμάτια είναι άνετα και διακοσμημένα με έπιπλα
αντίκες και εντυπωσιακούς πίνακες ζωγραφικής που προσδίδουν γοητεία και αρχοντιά. Όλα
τα δωμάτια διαθέτουν: Air Condition, Μini bar, Tv Plasma, Δωρεάν Inetrnet WiFi, Καλλυντικά
μπάνιου, Σεσουάρ, Υπηρεσία δωματίου, Safe Box.

Παροχές Ξενοδοχείου: Η υψηλής ποιότητας και αισθητικής εσωτερική διακόσμηση, που παντρεύει αρμονικά το μοντέρνο με το κλασικό, και οι υπερσύγχρονες ανέσεις, που παρέχει,
ανοίγουν στον επισκέπτη την πόρτα στον κόσμο της απόλυτης πολυτέλειας, τοποθετώντας το
ξενοδοχείο 3Sixty ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία του Ναυπλίου. Εκτός από ένα πολύ καλό
ξενοδοχείο, το 3Sixty είναι επίσης ένα από τα πιο διάσημα μπαρ και καφέ-εστιατόρια του Ναυπλίου.

Παροχές Ξενοδοχείου: Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα γευστικό πρωινό από τον πλούσιο
μπουφέ που περιλαμβάνει πέρα από τα κλασικά, σπιτικά εδέσματα όπως σπιτικές μαρμελάδες,
ζυμωτό ψωμί, τοπικά τυριά, αλλαντικά, σπιτικές ζεστές πίτες. Το πρωινό σας μπορείτε να το
απολαύσετε το χειμώνα στη σάλα, το καλοκαίρι στον όμορφο, γεμάτο με αρώματα λουλουδιών,
κήπο και βεβαίως μπορείτε να το απολαύσετε και στο δωμάτιο σας.

Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2/κλινο Dlx J.Suite 2/κλινο Dlx Queen Suite 3ο άτομο Dlx Queen Suite Luxury Family (2+2)* 1/κλινο Dlx J.Suite 1/κλινο Dlx Queen Suite
Non Refundabe
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/10
185€
233€
38€
505€
275€
370€
Non Refundabe
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/10
275€
348€
55€
750€
410€
555€
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/10
195€
245€
40€
530€
290€
390€
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/10
290€
365€
60€
790€
435€
585€
Οι Non Refundable τιμές χρειάζονται άμεση εξόφληση, η οποία δεν επιστρέφεται. *Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών

Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2/κλινο Std 2/κλινο Sup 3ο άτομο Std 3ο άτομο Sup 4/κλινο Std* 4/κλινο Sup* 1/κλινο Std
Non Refundabe
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/10
73€
102€
40€
30€
224€
260€
126€
Non Refundabe
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/10
112€
155€
60€
45€
338€
390€
190€
3ημ. 2 νύχτες 01/04-30/10
83€
112€
40€
30€
234€
270€
136€
4ημ. 3 νύχτες 01/04-30/10
122€
165€
60€
45€
348€
400€
200€
Οι Non Refundable τιμές χρειάζονται άμεση εξόφληση, η οποία δεν επιστρέφεται. *Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών
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Kymi Palace 4*
Κύμη, Εύβοια

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

LIGHT ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Kymi Palace 4* είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στην πλαγιά του λόφου με θέα προς το λιμάνι της Κύμης και το απέραντο γαλάζιο
του Αιγαίου. Το μαγικό του περιβάλλον θα σας ταξιδέψει και η καταγάλανη
πισίνα του θα σας χαλαρώσει και θα σας δημιουργήσει μία αίσθηση διασκέδασης και ευχαρίστησης. Απαλή μουσική και ειδυλλιακή ατμόσφαιρα θα
είναι αυτά που θα συνοδεύουν το ποτό ή το φαγητό σας.
Παροχές Δωματίων: Απέριτος και καλαίσθητος ο προσωπικός χώρος διαμονής, με απλότητα των καθαρών γραμμών και λιτή διακόσμηση. Άνετα,
πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια αλλά και υπερπολυτελείς σουίτες με ιδιωτική
πισίνα, τζάκι αλλά και βεράντες με θέα στη θάλασσα όπου μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό, mini bar, T.V. με DVD (suites), T.V.
(δωμάτια), σεσουάρ μαλλιών, ασύρματο internet, μπαλκόνι.
Παροχές Ξενοδοχείου: διαθέτει εστιατόριο, bar, πολυτελές και σύγχρονο
γυμναστήριο, Spa με εξειδικευμένο προσωπικό, που θα σας φροντίσει για
στιγμές χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Light All Inclusive
✓ Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέριβράδυ)
✓ Μία βραδυά ΒΒQ την εβδομάδα.
✓ Ελέυθερη κατανάλωση ποτών (ντόπιο κρασί, μπύρα,draft, αναψυκτικά, νερό) κατά την διάρκεια των γευμάτων.
✓ Παιδότοπος με απασχόληση με παιδαγωγό, καθημερινά 11.00-13.00
και από 18.00-έως 20.00 (για το χρονικό διάστημα από 7/7 έως 5/9).
✓ Δωρεάν παγωτό και ποπ-κορν στο μπαρ της πισίνας 17.00-19.00.

Τιμές κατ’ άτομο, με smart all inclusive, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
15/6-7/7
8/7-22/7 & 25/8-9/9
23/7-25/8
με ημιδιατροφή
Light All Inclusive
Light All Inclusive
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο
220€
299€
270€ 375€
299€ 410€
3ο άτομο
160€
210€
195€ 275€
215€ 295€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Όλα τα δωμάτια με θέα θάλασσα.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 5/6. Μετά επιβάρυνση +10-20%.
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Venus Beach Hotel 3*
Νέα Στύρα, Εύβοια

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Ένας χώρος φιλοξενίας σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι των Νέων Στύρων,
φτιαγμένος με το μεράκι και την αγάπη των ιδιοκτητών, σας περιμένει να περάσετε αξέχαστες διακοπές. Το ξενοδοχείο είναι αμφιθεατρικά χτισμένο σαν μικρό
χωριό, σε έκταση 25 στρεμμάτων μέσα στο πράσινο. Το ξενοδοχείο αποτελείται
από 115 Standard και Deluxe δωμάτια με θέα το απέραντο γαλάζιο του N. Eυβοϊκού.
Παροχές Δωματίων: τα Standard δωμάτια διαθέτουν: ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, μπαλκόνι με θέα.
Παροχές Ξενοδοχείου: διαθέτει ένα υπέροχο Cafe - Beach Bar, όπου μπορείτε
να απολαύσετε γευστικά κοκτέιλ, μοναδικό service και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα με την αίσθηση της θαλασσινής αύρας του Ευβοϊκού. Επίσης διαθέτει
εστιατόριο, όπου σερβίρεται παραδοσιακό Ελληνικό πρωινό με κατά το πλείστον βιολογικά προϊόντα, την ταβέρνα «Λεύκα» με εκλεκτή Ελληνική κουζίνα
δίπλα στη θάλασσα, κρυστάλλινη πισίνα, οργανωμένη παραλία, θαλάσσια σπορ,
υπηρεσίες μασάζ από επαγγελματίες μασέρ, παιδική χαρά, ασύρματο internet,
γωνία υπολογιστή, parking, και δωρεάν μεταφορά για τα Νέα Στύρα 4 φορές
την ημέρα.
Τιμές κατ’ άτομο, με Πρωινό και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
28/4-5/7 & 28/8-30/10
6/7-26/7
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
2κλινο θέα κήπος
80€ 130€
180€
95€ 155€
3ο άτομο
60€ 90€
120€
65€ 95€
2ο παιδί έως 12
50€ 80€
110€
55€ 85€
1 ενήλικας & 1 παιδί
155€ 260€
355€
180€ 295€
2κλινο θέα θάλασσα
85€ 140€
190€
105€ 170€
3ο άτομο
60€ 90€
120€
65€ 95€
2ο παιδί έως 12
50€ 80€
110€
55€ 85€
1κλινο θέα κήπος
115€ 195€
265€
130€ 215€
1κλινο θέα θάλασσα
125€ 210€
285€
140€ 230€

7
210€
125€
115€
395€
230€
125€
115€
290€
310€

27/7-27/8
5
7
185€ 245€
115€ 145€
105€ 135€
330€ 435€
195€ 260€
115€ 145€
105€ 135€
240€ 315€
260€ 345€

Τιμές κατ’ άτομο, με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
28/4-5/7 & 28/8-30/10
6/7-26/7
27/7-27/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
110€ 175€ 245€
125€ 200€ 275€
225€ 299€
3ο άτομο
85€
135€ 180€
90€ 140€ 185€
155€ 199€
2ο παιδί έως 12
75€
125€ 170€
80€ 130€ 175€
145€ 190€
1 ενήλικας & 1 παιδί
200€ 330€ 450€
225€ 365€ 490€
365€ 480€
2κλινο θέα θάλασσα
115€ 190€ 260€
135€ 215€ 295€
245€ 330€
3ο άτομο
85€
135€ 180€
90€ 140€ 185€
155€ 200€
2ο παιδί έως 12
75€
125€ 170€
80€ 130€ 175€
145€ 190€
1κλινο θέα κήπος
145€ 240€ 330€
160€ 260€ 355€
285€ 380€
1κλινο θέα θάλασσα
155€ 260€ 355€
170€ 280€ 380€
310€ 415€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5 και για
περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%. Περιλαμβάνονται: Ομπρέλες και ξαπλώστρες
στην πισίνα & την παραλία. Δυνατότητα μεταφοράς από το λιμάνι των Στύρων στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ.

Galini Wellness Spa & Resort 5*

Mediterranean Village Hotel & Spa 5*

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

Καμένα Βούρλα, Φθοιώτιδα

Ημιδιατροφή

FAMILY
FRIENDLY

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

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή		1/6-30/6 & 17/9-30/9		1/7-21/7 & 1/9-16/9		 22/7-31/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
3
5
7
2κλινο θέα βουνό
160€ 270€ 380€
190€ 320€ 440€ 230€ 390€ 540€
3ο άτομο
120€ 200€ 280€
120€ 200€ 280€ 120€ 200€ 280€
2ο παιδί έως 12
90€ 150€ 210€
90€ 150€ 210€
90€ 150€ 210€
1κλινο θέα βουνό
245€ 405€ 560€
270€ 450€ 625€ 315€ 530€ 725€
2κλινο θέα θάλασσα 175€ 295€ 415€
210€ 350€ 485€ 255€ 425€ 590€
3ο άτομο
120€ 200€ 280€
120€ 200€ 280€ 120€ 200€ 280€
2ο παιδί έως 12
90€ 150€ 210€
90€ 150€ 210€
90€ 150€ 210€
1κλινο θέα θάλασσα 250€ 415€ 570€
280€ 470€ 650€ 330€ 555€ 755€
Family*
490€ 815€ 1130€
565€ 935€ 1295€ 670€ 1120€ 1555€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Οικογένεια που θα πάρει 2 δωμάτια έχει 5% έκπτωση στις αναγραφόμενες τιμές στο δωμάτιο των παιδιών.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή ημερησίως 11€ κατ’άτομο.
Επιβάρυνση για All Inclusive ημερησίως 16€ οι ενήλικες και 13€ τα παιδιά έως 12.

Παραλια Κατερίνης, Πιερία

Ημιδιατροφή

FAMILY
FRIENDLY

Στην όμορφη Πιερία, μόλις 7 χλμ. από την Κατερίνη, δίπλα στον αγέρωχο Όλυμπο
και πάνω στην παραλία βρίσκεται ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα
πέντε αστέρων που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίσετε, το Mediterranean Village.
Με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας και εκπαιδευμένο, ευγενικό προσωπικό. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική του MEDITERRANEAN VILLAGE, τα καλαίσθητα
δωμάτια με θέα το απέραντο γαλάζιο του Θερμαϊκού κόλπου, η καταπληκτική παραλία, οι πολλές όμορφες γωνιές που έχουν δημιουργηθεί, θα σας βοηθήσουν να
απολαύσετε ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Η προσιτή πολυτέλεια
του ξενοδοχείου είναι μια πραγματικότητα μοναδική.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει δίκλινα δωμάτια, superior, σουίτες και
VIP μεζονέτες που διαθέτουν amenities μπάνιου, υπηρεσία ξυπνητηριού, πετσέτες
για την παραλία από την ρεσεψιόν, καλωδιακή-δορυφορική τηλεόραση, ντουλάπα
ρούχων, καθημερινή καθαριότητα, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ηλεκτρονικές
κλειδαριές, θέα στην θάλασσα και διπλανή θέα στη θάλασσα ή τον κήπο, υπηρεσία
πλυντηρίου, πρόσβαση στο Internet υψηλής ταχύτητας, μεγεθυντικό καθρέφτη,
μαρμάρινο μπάνιο, διαθέσιμα δωμάτια μη καπνιστών, ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα, υπηρεσία δωματίου, χρηματοκιβώτιο, παντόφλες, καναπές κρεβάτι, γραφείο.
Παροχές Ξενοδοχείου: εξωτερική πισίνα, εσωτερική πισίνα, σάουνα, ιδιωτική πισίνα, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, παιδική χαρά, ενοικίαση ποδηλάτων, δωρεάν
ιντερνέτ, δωρεάν παρκινγκ, καταστήματα, VIP κιόσκια στην παραλία, θαλάσσια
σπορ, beach bars και θαλάσσια φουσκωτά παιχνίδια. και νυχτερινό κλαμπ. Στην
ποικιλία εστιατορίων και μπαρ του ξενοδοχείου απολαύστε υπέροχες σπεσιαλιτέ
από την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Διαθέτει ακόμη κλαμπ, πολυτελές SPA,
θερμαινόμενη πισίνα, τζακούζι, χαμάμ και σάουνα.

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
21/5-7/6 & 17/9-3/10 8/6-10/7 & 29/8-16/9 11/7-28/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο Standard θέα θάλασσα
375€ 515€
490€ 665€
545€ 740€
3ο άτομο
275€ 375€
355€ 485€
395€ 535€
1ο παιδί 7-13
190€ 265€
245€ 340€
280€ 380€
2κλινο Superior
475€ 655€
590€ 805€
645€ 880€
3ο άτομο
345€ 475€
425€ 585€
465€ 635€
1ο & 2ο παιδί 7-13
240€ 335€
295€ 410€
325€ 450€
1κλινο
575€ 785€
750€ 1030€
830€ 1140€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Standard & 2 παιδιά έως 6 ετών δωρεάν σε Superior!
Περιλαμβάνεται δωρεάν χρήση της θερμαινόμενης πισίνας, χαμάμ, σάουνας, τζακούζι & γυμναστηρίου.
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Macedonian Sun 3*
Χαλκιδική

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Ο Μακεδονικός Ήλιος είναι ένα ξενοδοχείο τριών αστέρων στη Χαλκιδική. Είναι χτισμένο σε προνομιακή θέση, πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο, γεγονός που του προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και έχει άμεση πρόσβαση σε μια χρυσή παραλία
με γαλαζοπράσινα νερά (μόλις 5 λεπτά με τα πόδια). Το ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ
κοντά στην πόλη της Καλλιθέας (2 χλμ), η οποία είναι η … καρδιά της νυχτερινής ζωής
στη χερσόνησο της Κασσάνδρας με πολλά καφέ, εστιατόρια, bar και club για τη διασκέδασή σας.
Ο Μακεδονικός Ήλιος, που είναι μέλος του ομίλου GHotels, διαθέτει 145 δωμάτια και
σουίτες, μεγάλη εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, Beer Garden Bar, pizzeria, καφενείο,
εμπορικό κέντρο και πολλές ακόμα επιλογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
Με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, υπηρεσίες και παροχές που ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές φιλοξενίας, αποτελεί ιδανική επιλογή διακοπών στη Χαλκιδική
για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες που θέλουν να συνδυάσουν την ομορφιά του
πευκοδάσους με τις μαγευτικές παραλίες της Κασσάνδρας. Η γαλήνη και η φυσική
ομορφιά του τοπίου, η απεριόριστη θέα και η πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής που
παρέχει, εγγυώνται αξέχαστες διακοπές.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
14/6-27/6 & 6/9-19/9
28/6-18/7 & 23/8-5/9
19/7-22/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο
155€ 255€ 355€
299€
415€
345€ 475€
3ο άτομο
115€ 185€ 255€
220€
305€
250€ 345€
2ο παιδί έως 12
70€
110€ 155€
135€
180€
150€ 205€
Suite
235€ 385€ 535€
459€
640€
515€ 715€
3ο άτομο
125€ 205€ 285€
245€
340€
275€ 380€
4ο άτομο
75€
120€ 160€
140€
190€
160€ 215€
2ο παιδί έως 12
70€
110€ 155€
135€
180€
150€ 205€
1κλινο
235€ 385€ 540€
465€
645€
520€ 719€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση All Inclusive ανά ημέρα: 14€ ο ενήλικας στη χαμηλή & μεσαία περίοδο
και 16€ στην υψηλή. 1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν. 2ο παιδί έως 12 ετών: 7€ στη χαμηλή περίοδο και 8€ στη μεσαία &
υψηλή. 1ο ή 2ο παιδί 13-18 ετών: 9€ στη χαμηλή περίοδο και 10€ στη μεσαία & υψηλή.
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Pallini Beach 4*
Χαλκιδική

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Τις υπέροχες αμμώδεις παραλίες, τις καλοκαιρινές βραδιές που διαρκούν, όλα τα θαλάσσια σπορ, scuba diving, την εξαιρετική κουζίνα και την ομάδα ψυχαγωγίας που
φροντίζει για την ημερήσια και βραδινή διασκέδαση όλης της οικογένειας. Ολα αυτά
αποτελούν μέρος από την παλέτα των επιλογών που θα έχετε κατά την παραμονή σας
στο ξενοδοχείο Pallini Beach.
Υπάρχουν δωμάτια που προσφέρουν εξαιρετική πανοραμική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος, καθώς και δωμάτια με θέα στο βουνό, όπου απλώνονται καταπράσινα τα πευκοδάση της Χαλκιδικής. ‘Όποια θέα και αν επιλέξετε, θα είναι εξίσου δυνατή και μαγευτική.
Το ξενοδοχείο Pallini Beach Hotel προσφέρει δωμάτια και bungalows διακοσμημένα
με στυλ που εγγυώνται στους φιλοξενούμενους μια άνετη και ξεκούραστη διαμονή. Τα
386 (μονόκλινα, δίκλινα, οικογενειακά) δωμάτια και σουίτες είναι ευρύχωρα και άνετα
και όλα διαθέτουν μοναδική θέα στο Αιγαίο πέλαγος και τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα
της Κασσάνδρας. Τα δωμάτια μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 4 άτομα.
Παροχές δωματίου: κλιματισμός (ψύξη/θέρμανση), λουτρό με μπανιέρα, στεγνωτήρα
μαλλιών, μπαλκόνι με εκπληκτική θέα, δορυφορική τηλεόραση,τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή,μίνι ψυγείο, χρηματοθυρίδα, δυνατότητα σύνδεσης στο Internet,
παροχή θαλάσσιας πετσέτας, ιδιωτικός κήπος (bungalows), κουζινάκι (bungalows)
Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
14/6-27/6 & 6/9-19/9
28/6-18/7 & 23/8-5/9
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
2κλινο πλαϊνή θεά θάλασσα
205€ 335€ 465€
410€ 565€
3ο άτομο
145€ 235€ 330€
290€ 405€
1κλινο
305€ 505€ 699€
615€ 850€
2κλινο Bungalow 3η σειρά
220€ 360€ 499€
440€ 609€
3ο άτομο
155€ 255€ 355€
315€ 435€
2ο παιδί έως 12
95€
150€ 210€
185€ 260€
2κλινο Bungalow 2η σειρά
230€ 375€ 519€
465€ 645€
3ο άτομο
165€ 265€ 370€
330€ 460€
2ο παιδί έως 12
100€ 155€ 220€
195€ 275€
2κλινο Bungalow 1η σειρά
255€ 420€ 585€
530€ 735€
3ο άτομο
185€ 295€ 415€
375€ 520€
2ο παιδί έως 12
110€ 175€ 245€
220€ 310€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

19/7-22/8
5
7
465€ 645€
330€ 455€
700€ 975€
505€ 699€
360€ 495€
215€ 290€
555€ 769€
395€ 545€
235€ 320€
625€ 869€
445€ 615€
310€ 425€

Cronwell Platamon Resort 5*

Dion Palace Resort Spa 5* Lux

Πλαταμώνας

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ULTRA ALL
INCLUSIVE

Πιερία

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Πάνω στις χρυσές ακρογιαλιές της Πιερίας, στο γραφικό Πλαταμώνα και μόνο μιάμιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη (περίπου 100χλμ.), ένα πολυτελές θέρετρο 5 αστέρων που χαρίζει ό,τι πλησιέστερο στις ιδανικές διακοπές για όλη την οικογένεια!
Με δύο ξεχωριστές ζώνες διασκέδασης για ενηλίκους και μικρούς φιλοξενούμενους, με Splash Park και με επιλογές όπως το Ultra All Inclusive, αποτελεί μια
εξαιρετικά συμφέρουσα επιλογή.
Παροχές Δωματίων: Για τη διαμονή σας έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 192 δωμάτια, που διακρίνονται σε Standard, Suites και Villas, τα περισσότερα με θέα θάλασσα. Μπορούν να φιλοξενήσουν το κάθε ένα έως τέσσερα άτομα και στο βασικό
τους εξοπλισμό περιλαμβάνουν κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, εξοπλισμένο μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, μπάνιο με ντους, μπουρνούζια,
παντόφλες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στις εγκαταστάσεις του Platamon Resort υπάρχει μεγάλο
πάρκο υδάτινης διασκέδασης, πισίνες, αμμώδης παραλία, κήποι, πάρκινγκ, ενώ
για τη διατροφή σας θα βρείτε εστιατόριο, ταβέρνα και splash bar δίπλα στην πισίνα, καθώς και μπαρ στην παραλία. Επιπλέον, υπάρχουν σύγχρονο Spa και αθλητικές εγκαταστάσεις (τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, mini soccer, αεροβική στην πισίνα κ.λπ.).
Στο χώρο ευεξίας και ανανέωσης, 1500 τ.μ., θα βρείτε όλα όσα συνθέτουν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα και προσφέρουν απεριόριστη άνεση. Απολέπιση, θρεπτικές
μάσκες, θεραπείες λίφτινγκ, βαθιά ενυδάτωση, μασάζ αντι-κυτταριδικό και πολλά
άλλα, όλα με Ελληνικά οργανικά καλλυντικά που βασίζονται σε βότανα και ελαιόλαδο. Επιπλέον, υπάρχει πισίνα με νερό από τις τοπικές πηγές κατευθείαν από τον
Όλυμπο, αλλά και σάουνα, χαμάμ, Turkish bath.
Για να διατηρήσετε τη φόρμα και τη γραμμή σας θα επισκεφθείτε το γυμναστήριο,
που περιλαμβάνει Power Plate και εξοπλισμό για άσκηση cardio.

Περιλαμβάνονται

✓ Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε μπουφέ.
✓ Αναψυκτικά, μπύρα, χύμα κρασί στα γεύματα.
✓ Ποτά, αναψυκτικά, χυμοί, παγωτά, σνάκς στο Lobby Bar (10:00-23:00).
✓ Χυμοί στο Splash bar & beach bar (10:00-20:00).
✓ Kid’s Club καθημερινά (10:00-13:00 & 16:00-21:00).
Τιμές κατ’ άτομο με Ultra All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
12/6-1/7
2/7-25/7
2κλινο πλαϊνή θέα θάλασσα
595€
678€
3ο άτομο
416€
474€
1κλινο
1132€
1299€
Suite (2+2)*
1880€
2374€
2 παιδιά έως 16 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 16 ετών.
Προσφορά: -20% για κρατήσεις έως 31/5 και για διαμονή 1/5-15/6

26/7-27/8
718€
503€
1380€
2587€

28/8-14/9
645€
452€
1235€
2265€

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο, συγκρότημα πολυτελείας πάνω στην παραλία Γρίτσα (Λιμένας Λιτοχώρου), συνδυάζει το βουνό ( Όλυμπος) και τη θάλασσα σ’ ένα υπέροχο περιβάλλον με κήπους και πολυτελείς εγκαταστάσεις.
Παροχές Δωματίων: Τα 171 δωμάτια υψηλών προδιαγραφών, είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική TV, minibar, θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο, σεσουάρ, σύνδεση internet, amenities, μπουρνούζι, παντόφλες, μπαλκόνι
ή βεράντα.
Παροχές Ξενοδοχείου: 3 εστιατόρια (τα 2 a la carte), 4 μπαρ (κεντρικό,
πισίνας και Spa), 3 πισίνες + 1 για παιδιά, παιδική χαρά, 2 γήπεδα τέννις,
πινγκ-πονγκ beach volley, μπιλιάρδο, θαλάσσια σπορ, mini market, room
service, internet corner, αίθουσες συνεδρίων. Το νέο Βeauty Spa Center
που λειτουργεί στο Dion Palace σάς καλωσορίζει με ολοκληρωμένα ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών και επαγγελματικά προϊόντα που εμπιστεύονται τα
μεγαλύτερα Spa, με πληθώρα προγραμμάτων περιποίησης και αισθητικής,
καθώς και θερμαινόμενη πισίνα με hydrojets, Jacuzzi, 2 σάουνες, 2 χαμάμ,
solarium, power plate, γυμναστήριο, κομμωτήριο και πολλά άλλα. Ειδικά εκπαιδευμένοι επιστήμονες είναι στη διάθεσή σας για να σας απαλλάξουν από
την κούραση και το στρες. Μέσα στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται μηχανήματα σύσφιγξης προσώπου, αναγνωρισμένα από την πλαστική χειρουργική.

Ειδικές παροχές
✓ Δωρεάν μία φιάλη κρασί στο δωμάτιο κατά την άφιξη.
✓ Δωρεάν ποτό υποδοχής.
✓ Δωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο)
✓ Δωρεάν ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία.
✓ Δωρεάν wi-fi.
✓ Δωρεάν είσοδο στο Spa για 45 λεπτά σε κάθε διαμονή, για χρήση σάουνας,
χαμάμ, θερμαινόμενης πισίνας.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
23/5-10/6 & 18/9-30/9
11/6-11/7 & 28/8-17/9
Διαν/σεις
3
4
2κλινο Classic θέα κήπος
183€
309€
2κλινο Classic θέα θάλ./πισίνα
194€
329€
2κλινο Superior θέα κήπος
194€
329€
2κλινο Superior θέα θαλ./πισίνα
205€
389€
2κλινο Bungalow Sea front
229€
349€
2κλινο Deluxe Bng με πισίνα
319€
484€
2κλινο Grande Suite
350€
559€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 12 ετών: -50% σε Superior ή Grande Suite
3ο άτομο: -30% 1κλινο: +60%

12/7-27/8
5
495€
529€
529€
569€
569€
849€
930€
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Leda Village Resort 4*
Xόρτο, Πήλιο

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
PLUS

FAMILY
FRIENDLY

Το Leda Village Resort είναι χτισμένο και διακοσμημένο στο μοναδικό αρχιτεκτονικό ύφος του Πηλίου, βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία σε έναν πανέμορφο
κόλπο περιτριγυρισμένο από καταπράσινη βλάστηση και δίπλα σε μια παραλία.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο αποτελείται από δωμάτια, studios, διαμερίσματα και βίλες. Με θέα σε αυλή, μπαλκόνι ή θάλασσα, τα δωμάτια του συγκροτήματος
διαθέτουν τραπεζαρία φαγητού, δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν πρόσβαση στο
διαδίκτυο (Wi-Fi), τηλέφωνο, ψηφιακό χρηματοκιβώτιο, ενώ στο μπάνιο υπάρχει
στεγνωτήρας μαλλιών και πρίζα ξυριστικής μηχανής. Τα δωμάτια και διαμερίσματα
συνδέονται μεταξύ τους με μικρά λιθόστρωτα μονοπάτια, με κήπους γεμάτους λουλούδια ολόγυρα. Ο ιδανικός συνδυασμός βουνών και θάλασσας κάνουν το Πήλιο
τον κατάλληλο προορισμό για διακοπές όλο το χρόνο.
Το ξενοδοχείο μοιάζει με ένα παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, για ξένοιαστες διακοπές. Υπάρχει μεγάλη πισίνα, προσφέροντας
ένα θαυμάσιο μέρος για να κάνετε μια δροσιστική βουτιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για να μείνετε δραστήριοι και σε φόρμα υπάρχει ένα καλό γυμναστήριο όπου
μπορείτε να εξασκηθείτε. Μπορείτε να γυμναστείτε παίζοντας τένις στο γήπεδο του
ξενοδοχείου.

Περιλαμβάνονται

Valis Resort 5*

Βόλος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Τo πολυτελές Valis Resort άνοιξε το 2008 στην γραφική παραλία της Αγριάς και
δημιουργήθηκε για να προσφέρει μοναδικές εμπειρίεςστους επισκέπτες του με
στυλ και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Βρίσκεται μόλις 4 χιλιόμετρα απο το εμπορικό κέντρο του Βόλου, 15 λεπτά από το χιονοδρομικό Αγριόλευκες στα Χάνια Πηλίου και σε κοντινή απόσταση απο τις οργανωμένες παραλίες της Αφφήσου, των
Καλών Νερών και της Γατζέας.
Το Valis Resort λειτουργεί σε 12μηνη βάση και διαθέτει 107 πολυτελή δωμάτια
εκ των οποίων 9 Junior suites, 10 Σουίτες και 2 προεδρικές με jaccuzi και τζάκι.
Παροχές Δωματίων: Όλα ανεξαιρέτως τα δωμάτια, είναι εξοπλισμένα με ένα από
τα καλύτερα συστήματα στρωμάτων ύπνου σε παγκόσμιο επίπεδο, που μαζί με
την εξαίρετη διακοσμητική πινελιά Ιταλών σχεδιαστών στην επίπλωση, δίνουν
ανεπανάληπτες εμπειρίες στο σύγχρονο ταξιδιώτη. Διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, mini bar, ασύρματη πρόσβαση
στο διαδίκτυο, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο ενώ σε κάποια απο αυτά έχουν
προβλεφθεί επιπλέον ανέσεις όπως τζάκι, Jacuzzi, DVD, PLAYSTATION, HI-FI κλπ.
Παροχές Ξενοδοχείου: κεντρικό εστιατόριο, Τρία θεματικά εστιατόρια όπως ελληνικό μεζεδοπωλείο (τσιπουράδικο), Ιταλικό και Γερμανικό, μπαρ πισίνας, lounge
bar, μεγάλη αίθουσα χαλάρωσης περίπου 400τμ, εξωτερική πισίνα με πόσιμο
νερό, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο, εξωτερικός χώρος στάθμευσης, και μια σειρά από εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες που μπορούν να
εγγυηθούν μια αξέχαστη διαμονή.

✓ Π ρωινό & δείπνο σε μπουφέ και στην περίπτωση της πλήρους διατροφής: γεύμα σε μενού 4 πιάτων.
✓½
 κιλό κρασί ανά δωμάτιο & ανά γεύμα για τους ενήλικες, χυμοί για τα παιδιά
και 1 λίτρο εμφιαλωμένο νερό ανά οικογένεια ανά γεύμα.
✓ Δ ωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.

Τιμές κατ’ άτομο, με Ημιδιατροφή Plus και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-15/6 & 10/9-30/9 16/6-29/6 & 1/9-9/9 30/6-27/7 & 19/8-31/8 28/7-18/8
2κλινο δωμάτιο
175€
245€
305€
365€
3ο άτομο
125€
145€
165€
195€
2κλινο Studio
200€
265€
320€
385€
3ο άτομο Studio
135€
155€
175€
205€
σε 2χωρο διαμέρισμα
255€
315€
420€
510€
3ο άτομο σε διαμέρισμα
145€
165€
195€
215€
1κλινο δωμάτιο
265€
390€
505€
620€
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή με ποτά 10€ ανά ενήλικα ημερησίως & τα παιδιά έως 12 ετών δωρεάν.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων, έπειτα θα
προσαυξηθούν περίπου 10%.
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Τιμές κατ’ άτομο, με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-30/6 & 1/9-30/9
1/7-20/7 & 21/8-31/8
21/7-20/8
Διαν/σεις
2
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο Promo
98€
239€ 325€
177€ 290€ 395€
305€
419€
2κλινο PV
104€ 255€ 350€
185€ 305€ 415€
315€
435€
2κλινο SSV
113€ 270€ 372€
199€ 325€ 440€
340€
467€
2κλινο SV
134€ 329€ 445€
230€ 375€ 510€
385€
529€
Family PV (2+2)*
346€ 830€ 1140€
620€ 995€ 1350€
1050€ 1440€
Family SV (2+2)*
386€ 905€ 1240€
685€ 1100€ 1490€
1170€ 1590€
1κλινο Promo
176€ 420€ 570€
280€ 455€ 625€
480€
650€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών
3ο άτομο: -25% PV: θέα Πήλιο SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα - Promo: δωμάτια χωρίς μπαλκόνι
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%. (εξαιρείται η
περίοδος του Αγίου Πνεύματος)

Athos Palace 4*
Καλλιθέα - Χαλκιδική

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Βρίσκεται δύο μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χωριό της Καλλιθέας, που
σφύζει από ζωή με τα πολλά καταστήματα, μπαράκια, εστιατόρια και καφέ
για εκείνους που επιθυμούν να περιπλανηθούν έξω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το ξενοδοχείο Athos Palace διαθέτει περισσότερα από 2.500 τ.μ.
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για συνέδρια και εκδηλώσεις καθώς και
ένα ιδιαίτερα έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να κάνει ακόμη
και την πιο σύνθετη εκδήλωση απόλυτη επιτυχία. Λόγω της θέσης του στην
παραλία, από τα δωμάτιά του, που βλέπουν προς τη θάλασσα, η θέα στο Αιγαίο πέλαγος είναι εκπληκτική και απλώνεται μέχρι τη Σιθωνία, το δεύτερο
πόδι της Χαλκιδικής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και δωμάτια με θέα
στο βουνό από όπου η θέα είναι το ίδιο εντυπωσιακή με τους καταπράσινους
πευκόφυτους λόφους που σου δίνουν την εντύπωση, ότι δεν τελειώνουν ποτέ.
Παροχές Δωματίων: 197 δωμάτια (μονόκλινα, δίκλινα και οικογενειακά) βλέπουν στους καταπράσινους κήπους του συγκροτήματος, στην Ολυμπιακών
διαστάσεων πισίνα και στο απέραντο γαλάζιο του Τορωναίου Κόλπου.190 δωμάτια (μονόκλινα, δίκλινα και οικογενειακά) βλέπουν στο πυκνό πευκόδασος
των απέναντι βουνών. Τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό (ψύξη/θέρμανση),
λουτρό με μπανιέρα, μπρίζα για ξυριστική μηχανή, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη
προσωπικής περιποίησης, μπαλκόνι με εκπληκτική θέα, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή, μίνι ψυγείο, χρηματοθυρίδα, δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή Plus
14/6-27/6 & 6/9-12/9
28/6-18/7 & 23/8-5/9
19/7-22/8
Διαν/σεις
3
5
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
184€
288€
336€ 470€
389€
538€
2κλινο θέα θάλασσα
195€
309€
360€ 503€
418€
569€
2κλινο J.Suite
242€
386€
450€ 629€
537€
735€
2κλινο Sup. Suite
259€
415€
496€ 694€
585€
799€
1κλινο θέα κήπος
269€
432€
503€ 704€
582€
807€
1κλινο θέα θάλασσα
288€
464€
540€ 646€
619€
860€
Ημιδιατροφή Plus: περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία και
παιδική απασχόληση.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
All Inclusive
14/6-27/6 & 6/9-12/9 28/6-18/7 & 23/8-5/9
19/7-22/8
Διαν/σεις
3
5
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
217€
348€
393€
547€
439€
607€
2κλινο θέα θάλασσα
228€
369€
418€
582€
464€
639€
2κλινο J.Suite
305€
494€
525€
733€
587€
810€
2κλινο Sup. Suite
320€
517€
572€
798€
633€
875€
1κλινο θέα κήπος
322€
525€
593€
828€
662€
917€
1κλινο θέα θάλασσα
340€
555€
635€
887€
699€
969€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο & 3ο παιδί 2-11 ετών: -60% 3ο παιδί χωράει σε Junior Suite ή σε Superior
Suite. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%
περίπου. Δείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση τις παροχές All Inclusive!

Miraggio Thermal Spa Resort 5*
Χαλκιδική

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Το Miraggio Thermal Spa Resort 5* είναι μία ελληνική Εδέμ ασύγκριτης άνεσης που βρίσκεται στο άκρο της χερσονήσου της Κασσάνδρας, στο Κάνιστρο, το Παλιούρι και βλέπει το δεύτερο ‘’πόδι’’ της Χαλκιδικής και το βουνό Άθως. Το ξενοδοχείο αυτό είναι ένας πολυτελής χώρος αναψυχής και απόλυτης χαλάρωσης. Βρίσκεται σε μια όμορφη πλαγιά ενός λόφου σε 330
στρέμματα και σε μία από τις παρθένες και λιγότερο εξερευνημένες περιοχές της Χαλκιδικής.
Τα δέντρα και οι χρυσές παραλίες που περιτριγυρίζουν το λόφο, όπως και η ζεστή πηγή και τα
κρυστάλλινα νερά της θάλασσας που γεμίζουν τις πισίνες του ξενοδοχείου, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Σχετικά με τη φυσική του ομορφιά, το Miraggio Thermal Spa Resort
έχει υιοθετήσει για τις υπηρεσίες του τη φιλοσοφία του ‘’μειώνω, ανακυκλώνω, ξαναχρησιμοποιώ’’, η οποία εφαρμόζεται με την ύπαρξη των πράσινων σκεπών που υποστηρίζουν το
περιβάλλον.
Παροχές Δωματίων: Αποτελούμενο από 300 πολυτελείς σουίτες και δωμάτια και αποκλειστικές εγκαταστάσεις και επιλογές για όλους, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα
για τους λάτρεις της ζωής. Οι standard παροχές των δωματίων είναι μπάνιο, καθρέφτης,
σεσουάρ, δορυφορική τηλεόραση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, μίνι μπαρ, δυνατότητα
παρασκευής καφέ και τσάι, χρηματοκιβώτιο, κλιματισμός/θέρμανση, μπαλκόνι ή βεράντα.
Παροχές Ξενοδοχείου: 24ωρη ρεσεψιόν, εστιατόρια, μπαρ, εξωτερικούς χώρους, κήπο, αίθριο, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, δωρεάν πάρκινγκ, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, κέντρο
ευεξίας και σπα, παιδική χαρά, πινγκ πονγκ, υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων, βιβλιοθήκη,
κωπηλασία με κανό, ποδηλασία, κατάδυση, κολύμβηση με αναπνευστήρα, παροχές θαλάσσιων σπορ και πολλά ακόμη.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Πρωινό
6/5-19/5 & 23/9-13/10 20/5-30/6 & 9/9-22/9 1/7-14/7 & 21/8-8/9 15/7-20/8
Διαν/σεις
5
5
7
7
2κλινο Std GV ισόγειο
425€
532€
931€
1162€
2κλινο Miraggio GV όροφος
487€
615€
1064€
1375€
Junior Suite GV ισόγειο
565€
697€
1225€
1564€
Junior Suite SSV
602€
747€
1312€
1680€
Junior Suite SV
635€
805€
1403€
1785€
Junior Suite Pool Front SV
722€
907€
1589€
2033€
Junior Suite Ιδ.πισίνα SV
937€
1180€
2072€
2632€
Family Jr. Suite GV
825€
1035€
1802€
2292€
Family Jr. Suite SSV
990€
1250€
2177€
2782€
Suite Ιδ.πισίνα SV
1572€
1987€
3493€
4445€
1κλινο Standard GV
635€
800€
1680€
2093€
1κλινο Miraggio GV
730€
920€
1918€
2478€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Junior Suite ή Family! 3ο άτομο: +25% στην τελική
τιμή του δίκλινου δωματίου (ΜΟΝΟ σε Junior Suites 37-39τμ). Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων
στις 2 πρώτες περιόδους και 7 διανυκτερεύσεων στην 3η και την 4η. Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ’άτομο ανά δείπνο:
ενήλικες 34€ - παιδιά ως 12 ετών 17€. Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή κατ’άτομο ανά νύχτα: ενήλικες 64€ - παιδιά ως
12 ετών 32€. Std: Standard GV: θέα κήπος SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
Κάντε την κράτησή σας με προπληρωμή 1 μήνα νωρίτερα (τουλάχιστον) και κερδίστε έκπτωση 10% στις τιμές με πρωινό!
Το υπερσύγχρονο σπα παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως θερμικές πισίνες, ντους αισθήσεων και πίδακες υδροθεραπείας.
Η χρήση αυτών των εγκαταστάσεων διατίθεται με πρόσθετη χρέωση. Οι επισκέπτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.
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Grecotel Hotels

Daphnila Bay Thalasso

Δασιά, Κέρκυρα (Grecotel Hotels & Resorts)
Το ανανεωμένο Daphnila Bay κρέμεται κυριολεκτικά από την καταπράσινη πλαγιά
ενός λόφου που καταλήγει στον κόλπο της Δασιάς. Η μαγική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και
το άρωμα των πεύκων & των λουλουδιών από τους ολάνθιστους κήπους, που πλημμυρίζει όλα τα δωμάτια, από το κεντρικό κτήριο μέχρι τα bungalows, δημιουργούν το
ιδανικό περιβάλλον για να χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε.
✓ Μια ήσυχη παραλία με πεντακάθαρα νερά και αφράτη άμμο, αγκαλιασμένη από
υπέροχους κήπους ✓ 1 πισίνα γλυκού νερού ✓ 1 παιδική πισίνα ✓ 1 εσωτερική
θερμαινόμενη υδροτονική πισίνα Thalasso συνθέτουν τον υδάτινο παράδεισο του
Daphnila Bay.
Φιλόξενα δωμάτια και bungalows σε μεσογειακό στυλ, κρυμμένα μέσα στους καταπράσινους κήπους resort, θα γίνουν το τέλειο καλοκαιρινό σας καταφύγιο!

Kos Imperial Thalasso
Κως (Grecotel Hotels & Resorts)

Ένας επίγειος «παράδεισος» µε τεράστιες υδάτινες επιφάνειες, φοινικόδεντρα, ποτάμι,
γέφυρες και καταρράκτες. Οι βεράντες µε θέα το Αιγαίο, τα καράβια του και τα φώτα
της Αλικαρνασσού θα σας εντυπωσιάσουν! Απέχει μόνο 4χλμ. από την πρωτεύουσα
του νησιού.
Για τη φιλοξενία σας προσφέρει δίκλινα και οικογενειακά δωμάτια στο κεντρικό κτίριο
και μπανγκαλόου στον κήπο ανάμεσα στις πισίνες και δίπλα στη θάλασσα. Διαθέτουν
μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική TV, κλιματισμό, ψυγείο, μπουρνούζια ή παντόφλες,
απευθείας τηλέφωνο.
Στις εγκαταστάσεις του Grecotel Kos Imperial υπάρχουν επτά εστιατόρια και µπαρ,
παιδικό καράβι και παιχνίδια, η παιδική λέσχη Grecoland και πληθώρα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, αμμώδης παραλία, σπορ, μαγαζιά, καθώς και ένα πολυτελές
ThalassoSpa

Rhodos Royal

Ρόδος (Grecotel Hotels & Resorts)
Αυτό το καλοκαίρι σας περιμένουμε να ανακαλύψετε το ανανεωμένο Rhodos Royal, το
αγαπημένο οικογενειακό all-inclusive ξενοδοχείο της Grecotel, όμοιο με ένα γραφικό
νησιώτικο χωριό, χτισμένο πάνω στη θάλασσα, λίγα χιλιόμετρα από την Μεσαιωνική
πόλη της Ρόδου. Χτισμένο εκεί που σκάει το κύμα, το αγαπημένο οικογενειακό ξενοδοχείο της Grecotel, προσφέρει πολλά περισσότερα από τα συνηθισμένα προνόμια
ενός all-inclusive concept: το έμπειρο προσωπικό με το ζεστό χαμόγελο του, οι καταπράσινοι εξωτικοί κήποι που φτάνουν μέχρι την μαγευτική ακρογιαλιά με την χρυσή
άμμο, οι τεράστιες πισίνες, οι αμέτρητες επιλογές σε γεύσεις κάτω από τον καταγάλανο
ουρανό και η ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, εγγυώνται ότι το καλοκαίρι του 2018
θα είναι απλώς τέλειο!
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Creta Palace

Ρέθυμνο Κρήτης (Grecotel Hotels & Resorts)
✓ 335 ανανεωμένα δωμάτια, ατμοσφαιρικές σουίτες, οικογενειακά μπάνγκαλοου &
βίλες με ιδιωτική πισίνα πάνω στη θάλασσα, επιβλητικά σαλόνια & θαλασσινές βεράντες ✓ Μία χρυσαφένια αμμουδιά ✓ εξωτικές πισίνες ✓ παιδικές πισίνες με νεροτσουλήθρες ✓ εσωτερική πισίνα με Jacuzzi ✓ Εστιατόρια & Μπαρ ✓ Tasty Corner
kids’ δωρεάν παιδικός μπουφές ✓ Grecoland παιδότοπος ✓ Junior Chefs-Μαθήματα
μαγειρικής ✓ Mini Ζωολογικός κήπος στη φάρμα Agreco ✓ Παιδική χαρά ανάμεσα
σε λουλουδόκηπους ✓ Elixir Beauty Spa ✓ Κέντρο θαλάσσιων σπορ ✓ 2 Γήπεδα
tennis, ✓ Ακαδημία Golf ✓ αίθουσα με ηλεκτρονικά παιχνίδια & προβολής ταινιών
✓ Sunstores μπουτίκ με παραδοσιακά προϊόντα ✓ Εκκλησία εντός του ξενοδοχείου. ✓ Ιδιωτικό πάρκινγκ εντός του ξενοδοχείου ✓ King Minos: Πολυχώρος ✓ WiFi
δωρεάν

Ilia Palms & Aqua Park

Λουτρά Κυλλήνης (Grecotel Hotels & Resorts)
Χτισμένο μέσα στην καταπράσινη έκταση του Olympia Riviera Resort, είναι ένα
μικρό ξενοδοχείο πρόσφατα ανακαινισμένο, που το χαρακτηρίζουν η απλότητα και
η άνεση. Στα κομψά δωμάτια κυριαρχούν τα φωτεινά χρώματα του καλοκαιριού,
ενώ η θέα τους είναι μαγευτική, καθώς η ματιά χάνεται στο καταπράσινο δάσος
και το Ιόνιο. Στην τιμή περιλαμβάνονται: Ένας κόσμος ανεξάντλητος, παιχνιδιού
και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Ιδανική λύση για οικογένειες καθώς
στην τιμή περιλαμβάνονται …τα πάντα: χορταστικός μπουφές, αναψυκτικά, ποτά,
γλυκά και παγωτά όλη την ημέρα!

Grecotel Philoxenia Sup
Amirandes

Ηράκλειο Κρήτης (Grecotel Exclusive Resort)
Καλώς ήλθατε στον κόσμο μας! Εδώ, σ’ αυτήν τη γαλήνια & ζεστή γωνιά της βόρειας
Κρήτης, φτιάξαμε με πέτρα, ξύλο και νερό, με τα στοιχεία που συνθέτουν αυτόν τον
μαγικό τόπο, ένα καταφύγιο απαράμιλλης αισθητικής, εκλεπτυσμένης πολυτέλειας και
φιλοξενίας, όπως τη μάθαμε στα σπίτια μας.
✓ Τρεις αμμώδεις παραλίες εκ των οποίων η μία για αποκλειστική χρήση όσων διαμένουν στις βίλες ✓ 212 πολυτελή δωμάτια, μπανγκαλόου, σουίτες, βίλες και κατοικίες
– πολλές με ιδιωτικές πισίνες ✓ πισίνες ✓ Δωμάτια με έπιπλα γνωστών σχεδιαστών,
αναπαυτικούς καναπέδες, ξαπλώστρες, gazebos & ιδιωτικές βεράντες για ηλιοθεραπεία ✓ 9 Εστιατόρια και μπαρ ✓ Elixir Alchemy Spa με Κέντρο Ayurveda
✓ Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους &
τα δωμάτια του ξενοδοχείου ✓ Ιδιωτικό Ορθόδοξο ✓ Ακαδημία Γκολφ ✓ 3 φωτιζόμενα γήπεδα τένις ✓ Γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 ✓ Εξωτερικό αμφιθέατρο/ κινηματογράφος ✓ Grecoland Club για τα παιδιά ✓ Δωρεάν παιδικός μπουφές στην Tasty Corner
✓ Κέντρο θαλάσσιων σπορ (ιστιοπλοΐα, κανό, καγιάκ)

Παραλία Καλαμάτας

Στην πιο όμορφη γωνιά του Μεσσηνιακού κόλπου......και κάτω από τον μυθικό Ταΰγετο, το γνωστό και δημοφιλές Grecotel Filoxenia σας υποδέχεται υπέροχα
ανανεωμένο! Χτισμένο σε μία καταπράσινη έκταση με εξωτικούς κήπους και φοινικόδεντρα έχει άμεση πρόσβαση σε μία μαγευτική παραλία 300 μέτρων με
κρυστάλλινα νερά. Στην παραλία της Καλαμάτας, 4 χλμ. από την πόλη. Δωμάτια: 188
καλόγουστα δωμάτια χωρισμένα σε δύο κτήρια με κλιματισμό τηλεόραση
τηλέφωνο, μπάνιο ανατομικά στρώματα, χρηματοκιβώτιο, προσωπικό τηλεφωνητή και
mini-bar.
Παροχές του ξενοδοχείου: εστιατόριο, καφετερία, αίθουσα τηλεόρασης, πλήρως οργανωμένη παραλία, μπαρ παραλίας, φωτιζόμενο γήπεδο τεννις, εσωτερική & εξωτερική
πισίνα με jacuzzi, pool bar, παιδική χαρά, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο καθώς και
θεραπείες προσώπου και σώματος. Δίπλα στη θάλασσα το εστιατόριο Olive!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ζητήστε από τους πωλητές μας να σας φτιάξουν το πακέτο
διακοπών για όποιο από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας GRECOTEL σας ενδιαφέρει την ημερομηνία που επιθυμείτε. Ενημερωθείτε για τα πακέτα
παροχών και διατροφής καθώς και για τις οικογενειακές προσφορές!
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Amaronda Resort & Spa 4*
Ερέτρια, Εύβοια

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa είναι χτισμένο σ’ ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία
της Εύβοιας, στην Ερέτρια, στις όχθες του κόλπου Μαλακώντα, έναν διαχρονικά αγαπημένο
παραθαλάσσιο προορισμό, ιδανικό να σας χαρίσει τις πιο ξεκούραστες διακοπές που μπορείτε να φανταστείτε. Πρόσφατα ανακαινισμένο σας υποδέχεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και εγγυάται να σας προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες, άψογη εξυπηρέτηση που θα
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη σας. Στις εγκαταστάσεις παρέχονται δραστηριότητες για όλες τις
ηλικίες, που θα σας ενθουσιάσουν. Διασκεδάστε ενώ απολαμβάνετε ένα δροσιστικό ρόφημα
στο μπαρ, ενώ τα παιδιά σας μπορούν να επιδοθούν σε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού στο mini
club μας. Εξερευνήστε τις γαστριμαργικές σας επιθυμίες στα εξαίσια εστιατόριά μας, όπου
σερβίρουμε ελληνική, μεσογειακή και διεθνή κουζίνα, καθώς και χορτοφαγικά γεύματα.
Ετοιμαστείτε να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία σ’ ένα ονειρικό σκηνικό, επιλέγοντας για τη διαμονή σας είτε ένα από τα εκλεπτυσμένα μας δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι
και απεριόριστη θέα στη θάλασσα, που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο, είτε ένα από τα άνετα
και ευρύχωρα bungalows.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 157 εκλεπτυσμένα δωμάτια στο κεντρικό κτήριο και σε κομψά
bungalows στο ισόγειο του συγκροτήματος. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο,
δωρεάν wifi, μπαλκόνι ή βεράντα. Ακόμα υπάρχουν οικογενειακά δωμάτια, επικοινωνούντα
(connecting), bungalows με μοιραζόμενη πισίνα, καθώς και δύο σουίτες με ιδιωτική πισίνα.
Παροχές Ξενοδοχείου: κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα στην παραλία (a la carte), μπαρ στην
πισίνα και στην παραλία, πισίνα και παιδική πισίνα (με γλυκό νερό), αμμώδη ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, παιδική χαρά, Kids club για παιδιά 3 έως 10 ετών, δύο
γήπεδα tennis, γήπεδο basket, 5x5, beach volley, bocce, δωρεάν wifi, γωνία internet, mini
market, ΑΤΜ, κέντρο ευεξίας, κομμωτήριο παρεκκλήσι, αίθουσα συσκέψεων, υπαίθριο
χώρο πάρκινγκ.
Τιμές κατ’ άτομο με Πλήρη διατροφή και ποτά στα φαγητά (κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)
και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)

28/5-10/7 & 11/9-24/10
11/7-20/7 & 26/8-10/9
21/7-25/8 11/9-24/10
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5
7
2
2κλινο ΚΚ Comfort GV
169€ 266€ 368€ 199€ 315€ 435€ 368€ 435€ 113€
2κλινο ΚΚ Comfort SSV
178€ 279€ 385€ 216€ 329€ 452€ 379€ 452€ 120€
2κλινο ΚΚ Comfort SV
188€ 293€ 403€ 232€ 342€ 469€ 394€ 469€ 127€
2κλινο Sup. Bng GV
205€ 320€ 435€ 232€ 368€ 502€ 417€ 502€ 138€
2κλινο Sup. Bng Sh.Pool
248€ 399€ 527€ 280€ 440€ 595€ 483€ 595€ 172€
2κλινο Dlx Bng Sea Front
248€ 399€ 527€ 280€ 440€ 595€ 483€ 595€ 172€
2κλινο KK Suite 1 χώρου SV 330€ 533€ 679€ 355€ 548€ 747€ 595€ 747€ 229€
2κλινο Bng Suite 2 χώρων 364€ 600€ 757€ 399€ 620€ 838€ 675€ 838€ 258€
1κλινο ΚΚ ΑΜΕΑ GV
242€ 375€ 520€ 285€ 450€ 617€ 545€ 617€ 163€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
2ο παιδί έως 12 ετών: -50% (Σε δωμάτιο Comfort σε κουκέτα, σε Superior & Deluxe σε διπλό καναπέ κρεβάτι.)
2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Suite κεντρικού κτιρίου ή bungalow suite.
3ο παιδί έως 12 ετών -80% μόνο σε Bungalow Suite
3ο άτομο: -30% σε Bungalows ή Suites (σε Comfort KK υπό προϋποθέσεις)
KK: κεντρικό κτίριο GV: θέα κήπος SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα SV: θέα θάλασσα Bng: Bungalow Sh.Pool: μοιραζόμενη πισίνα Dlx: Deluxe
Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά ως 12 ετών που επιθυμούν 2 επικοινωνούντα (connecting) ή διπλανά δωμάτια, παρέχεται
έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%. Σε αυτή την περίπτωση, 3ο παιδί ως 12 ετών είναι δωρεάν. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early
Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%.
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Miramare Hotel 4*
Ερέτρια, Εύβοια

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Miramare 4* είναι χτισμένο στα νότια περίχωρα της Ερέτριας. Βρίσκεται μέσα σε
ένα κατάφυτο και πλούσιο σε μεσογειακή βλάστηση περιβάλλον με ώριμα δέντρα όπως ελιές,
μανταρινιές, λεμονιές, πορτοκαλιές, συκιές και αμυγδαλιές. H τελευταία ανακαίνιση έγινε το
2008.
Παροχές Δωματίων: Όλα τα δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες και διαθέτουν: ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα, δορυφορική τηλεόραση, ασύρματη πρόσβαση στο Internet (δωρεάν Wi Fi),
ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας.
Παροχές Ξενοδοχείου: Λειτουργία ρεσεψιόν 24 ώρες το 24ωρο, υπάλληλος υποδοχής, υπηρεσία δωματίου, δωμάτια για μη καπνιστές, 2 εστιατόρια, μπαρ, σαλόνι, ιδιωτική παραλία,
2 εξωτερικές πισίνες, κήπος, γήπεδα τένις, παιδικές δραστηριότητες, γυμναστήριο, ΣΠΑ, σάουνα, καθημερινή περιποίηση δωματίων, δωρεάν WiFi και χώρος στάθμευσης. Διατίθενται
πτυσσόμενα/επιπλέον κρεβάτια & Δωρεάν κούνιες / κρεβατάκια μωρού. Πρόσβαση στο γραφικό κολπίσκο και την παραλία του ξενοδοχείου μόλις 130 μέτρα μακριά, μέσω υπόγειας διάβασης, μια φυσική παραλία με άμμο και βότσαλο, πεντακάθαρα φιλικά νερά με ξαπλώστρες
και ομπρέλες.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! …
Δώστε στα παιδιά σας τη δυνατότητα να χαρούν τις υπηρεσίες του Mini Club του ξενοδοχείου
Miramare Eretria. Αφήστε τα να απολαύσουν ξεχωριστές στιγμές παιχνιδιού με την καθοδήγηση των ειδικά εκπαιδευμένων παιδαγωγών.
• Καθημερινή παιδική απασχόληση στο Mini Club (14.00 - 20.00)
• Θερινός κινηματογράφος 2 φορές την εβδομάδα.

Πλήρης διατροφή & ποτά

✓ Πλούσιοι μπουφέδες, πρωί μεσημέρι & βράδυ (ελάχιστη συμμετοχή 15 άτομα)
✓ 1 θεματική βραδιά την εβδομάδα (Ελληνική Βραδιά) με Ελληνικούς χορούς
✓ Αναψυκτικά, κρασί σε καράφα, μπύρα βαρελίσια κατά την διάρκεια των φαγητών
✓ Ζωντανή μουσική μία φορά την εβδομάδα
✓ Δωρεάν ξαπλώστρες στη πισίνα
✓ Ελεύθερη χρήση Water Park, Ώρες λειτουργίας 11.00 - 18.00
✓ Από 01 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου:
✓ Καθημερινή απασχόληση παιδιών στο Mini club (14.00 - 20.00), με παιδαγωγό
✓ Καραγκιόζης (ή κάτι αντίστοιχο) 1 φορά την εβδομάδα
✓ Θερινός κινηματογράφος 2 φορές την εβδομάδα
Τιμές κατ’ άτομο με πλήρη διατροφή και ποτά στα φαγητά και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-15/7 & 29/8-11/9
16/7-28/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
2κλινο
189€
299€
418€
355€
497€
3ο άτομο
132€
209€
293€
248€
348€
1ο παιδί 7-12 ετών
94€
149€
209€
177€
248€
2ο παιδί 2-12 ετών
94€
149€
209€
177€
248€
1κλινο
284€
455€
637€
538€
753€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 1 ενήλικας με 1 παιδί έως 5 ετών: χρέωση μονόκλινου.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5!
Μετά επιβάρυνση +10% περίπου.

New Aqua Hotel 5*
Ζάκυνθος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Sunrise Village 4*

Πεταλίδι Μεσσηνίας

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το New Aqua hotel είναι ένα μοναδικό οικογενειακό ξενοδοχείο 5 αστέρων σε
μία γραφική έκταση, περιτριγυρισμένο από ελαιόδεντρα και πράσινο, σε κοντινή
απόσταση από το Τσιλιβί, μόλις 15 λεπτά από την πόλη και το αεροδρόμιο της
Ζακύνθου και 200 μέτρα από την παραλία.

To Sunrise Village 4* είναι χτισμένο σε ένα μαγευτικό μέρος με απρόσκοπτη θέα
στον Μεσσηνιακό Κόλπο και τον Ταΰγετο, καθώς και την πόλη της Καλαμάτας.
Περιτριγυρισμένο από πλούσια Μεσογειακή βλάστηση, το ξενοδοχείο αποτελεί
μοναδική «συνταγή» απόδρασης από την καθημερινότητα!

Συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και δραστηριοτήτων στο υδάτινο πάρκο για μικρούς και μεγάλους κάνουν το New Aqua ιδανικό μέρος για ανέμελες οικογενειακές διακοπές.

Παροχές Δωματίων: Στο κεντρικό κτίριο υπάρχουν 52 ανακαινισμένα δωμάτια
με θέα κήπο και θεά θάλασσα και στα μπανγκαλόου άλλα 200 δωμάτια, με θέα
είτε στον κήπο είτε στην πισίνα ή τη θάλασσα. Όλα προσφέρουν κλιματισμό,
ψυγείο, δορυφορική TV, σεσουάρ, καλλυντικά, μπαλκόνι ή βεράντα, ενσύρματο
Internet.

Αποτελείται από 76 οικογενειακά δωμάτια σε μοντέρνα αρχιτεκτονική, προσφέρει μια ήσυχη ρομαντική ατμόσφαιρα και εξασφαλίζει αξέχαστες στιγμές και
πολύτιμες αναμνήσεις.

All Inclusive
✓Π
 ρωινό 08.00-10.00 στο Al fresco Restaurant - Bar: Αμερικανικός πρωινός

μπουφές

✓Π
 ρωινά σνακς 11.00-13.00 στο σ νακ μπαρ water park
✓Μ
 εσημεριανό 13.00-14.30 στο Al fresco Restaurant - Bar: Διεθνής κουζίνα

μπουφές

✓ Α πογευματινά σνακς 15.00-17.00 Σνακ μπαρ water park
✓Β
 ραδινό: 19.00 - 21.00 στο Al fresco Restaurant - Bar: Διεθνής κουζίνα μπουφές
✓Β
 ραδινό - Θεματικές βραδιές στο Garden Restaurant στο water park: Θεματικός

μπουφές (ελληνική κουζίνα, μεξικάνικη , ασιατική,bbq, ιταλική)

✓Π
 οτά - Αναψυκτικά

09.00 - 23.00 στο Al fresco Restaurant - Bar
10.00 - 17.00 στο Garden Restaurant (στο waterpark)
12.00-24.00 Cocktail Bar (στο waterpark) από τις 23.00 στο Al fresco Restaurant
- Bar
✓Κ
 αφέδες, τσάι, ρόφημα σοκολάτας, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, κοκτέιλ, βαρελίσια μπύρα, κρασιά, νερό
✓Π
 αγωτό 13.00 - 14.30 & 19:00 - 21:00 στο Al fresco Restaurant - Bar - Προσφέρεται στο μπουφέ self-service
✓Δ
 ωρεάν είσοδος στο Water Park

Παροχές Ξενοδοχείου: Οι πελάτες του Sunrise Village Beach Hotel εξυπηρετούνται για τα γεύματά τους από το εστιατόριο του ξενοδοχείου, ενώ μπορούν
να απολαύσουν σνακ και δροσερά ποτά στα beach bar που υπάρχουν σε κάθε
μία από τις δύο ιδιωτικές του παραλίες. Επίσης, υπάρχει πισίνα με μπαρ, παιδική
πισίνα, αίθουσα Spa, γήπεδα για αθλοπαιδιές, Wi-Fi, παρκινγκ, παιδότοπος.
Τιμές κατ’ άτομο με All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-14/6
15/6-30/6
1/7-19/7
20/7-31/8
1/9-30/9
Διαν/σεις
3 5 7 3 5 7
3 5 7
5 7 3 5 7
2κλινο GV
140€ 225€ 309€ 209€ 340€ 469€ 230€ 375€ 515€ 419€ 565€ 170€ 275€ 375€
3ο άτομο GV 98€ 157€ 217€ 145€ 239€ 329€ 159€ 263€ 359€ 289€ 395€ 119€ 190€ 262€
1κλινο GV
222€ 360€ 499€ 335€ 545€ 745€ - - - - 270€ 435€ 599€
2κλινο SV
149€ 239€ 329€ 215€ 349€ 485€ 239€ 390€ 535€ 429€ 585€ 177€ 285€ 392€
3ο άτομο SV 103€ 166€ 229€ 150€ 245€ 339€ 165€ 270€ 375€ 299€ 405€ 125€ 200€ 275€
1κλινο SV
239€ 379€ 525€ 345€ 559€ 775€ - - - - 285€ 455€ 630€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί 2-12 ετών: -50% στην τιμή του ενήλικα
GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5. Μετά
επιβάρυνση +15%. (δωμάτια στο κεντρικό κτίριο)

Τιμές κατ’ άτομο με All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
All Inclusive		
15/6-9/7 & 1/9-27/9
10/7-31/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο
580€ 799€
690€ 960€
2ο παιδί
290€ 399€
345€ 480€
3ο άτομο
406€ 559€
483€ 672€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! ΔΩΡΕΑΝ είσοδος στο Water Park στο Τσιλιβί !
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 5/6. Μετά επιβάρυνση +10% περίπου
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Naxos Holidays 3*
Νάξος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Naxos Palace Hotel 4*
Νάξος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Ξενοδοχειακό συγκρότημα σε παραδοσιακό Κυκλαδίτικο στιλ, σε κεντρική τοποθεσία, μόλις 5 λεπτά από τη Χώρα της Νάξου και 4 λεπτά από την πανέμορφη παραλία του Αγίου Γεωργίου. Το Naxos Holidays Hotel αποτελεί ιδανική βάση για να
εξερεύνηση του νησιού.

To Naxos Palace είναι ένα ξενοδοχείο 4* στη Στελίδα της Νάξου, το οποίο λειτουργεί από το 2005. Εναλλαγή λευκού και πέτρας, χαρακτηριστικές αψίδες στα μικρά
Κυκλαδίτικα σπιτάκια που είναι χτισμένα γύρω από κέδρους, σε λοφίσκο, 3χλμ.
από τη Χώρα και μόλις 800μ. από τον Άγιο Προκόπιο.

Παροχές Δωματίων: Τα δωμάτια που προσφέρονται είναι μονόκλινα, δίκλινα και
τρίκλινα και όλα διαθέτουν: κλιματισμό, δορυφορική TV, ψυγείο, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, μπαλκόνι ή βεράντα

Παροχές Δωματίων: διαθέτει 77 δωμάτια, όλα άρτια εξοπλισμένα έτσι ώστε να μην
σας λείψει τίποτα κατά τη διαμονή σας στη Νάξο. Με διπλό ή μονά κρεβάτια και θέα
στη θάλασσα, στην πόλη, στην πισίνα ή στον κήπο, ανάλογα με τις επιθυμίες του
επισκέπτη. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet
καθώς και δορυφορική τηλεόραση. Διατίθενται επίσης συνδεόμενα δωμάτια, ιδανικά για οικογένειες. Τα δωμάτια αυτά είναι πλήρως εξοπλισμένα (το καθένα με
το δικό του μπάνιο, το δικό του κλιματιστικό, το δικό του μπαλκόνι κλπ.), αλλά
συνδέονται με κοινή είσοδο.

Παροχές Ξενοδοχείου: Διαθέτει μεγάλη πισίνα, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον
ήλιο, το καταπράσινο περιβάλλον, την άνεση και την απλότητα, και να χαλαρώσετε
στο μπαρ με ποτό ή σνακ. Στο ξενοδοχείο Naxos Holidays υπάρχουν ακόμα: κήπος, εστιατόριο, σαλόνι υποδοχής με δωρεάν Internet, κλιματισμός, σνακ μπαρ,
πάρκινγκ.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Πρωινό
30/4-7/7 & 11/9-25/10
8/7-26/7 & 26/8-10/9
27/7-25/8
Διαν/σεις
2
3
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο Standard
62€ 92€ 149€ 205€ 105€ 171€ 233€ 285€ 389€
3ο άτομο
35€ 51€ 82€ 112€
52€ 85€ 116€ 199€ 270€
1κλινο
110€ 162€ 267€ 369€ 195€ 319€ 438€ 559€ 749€
2κλινο Superior
79€ 116€ 192€ 266€ 134€ 219€ 285€ 385€ 529€
4κλινο*
205€ 298€ 495€ 685€ 319€ 529€ 725€ 745€ 1025€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 13€ ο ενήλικας τη βραδιά & 7€ το 2o παιδί.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή: 22€ ο ενήλικας τη βραδιά & 11€ το 2o παιδί.
Τα γεύματα δίδονται στο Naxos Palace 4*.

Παραλίες της Νάξου...

τους ανέμους,
ο του νησιού. Προστατευμένη από
✓ Καλαντός. Στο νοτιότερο άκρ
η αμμουδιά
ροχ
υπέ
η παραλία Καλαντός, έχει
στην άκρη του ομώνυμου όρμου
και διάφανα ρηχά νερά.
ικές ακτές του
κλειστό κόλπο στις νοτιοανατολ
✓ Πανέρμου Προφυλαγμένο σε
όμορφη αμκαι
ο
μόλ
ό
νεμο, και διαθέτει μικρ
νησιού, είναι σχεδόν πάντα απά
μουδιά με πεντακάθαρα νερά.
άμμο και διάφαεί 2 όμορφες παραλίες με ψιλή
✓ Όρμος Μουτσούνα. Φιλοξεν
ιά.
παιδ
ά
γένειες με μικρ
να ρηχά νερά. Ιδανικές για οικο
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Παροχές Ξενοδοχείου: πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, εστιατόριο, lobby bar, υπαίθριο jacuzzi-υδρομασάζ, γυμναστήριο, minispa, sauna, hamam, Jacuzzi, Επίσης, προσφέρονται massage, sound healing,
aromatherapy, manicure, pedicure κλπ. κατόπιν συνεννοήσεως.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Πρωινό
30/4-7/7 & 11/9-25/10
8/7-26/7 & 26/8-10/9
27/7-25/8
Διαν/σεις
2
3
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο Standard
66€ 98€ 162€ 225€ 109€ 179€ 249€ 295€ 408€
3ο άτομο
38€ 56€ 93€ 130€
58€ 95€ 130€ 209€ 290€
1κλινο
115€ 169€ 278€ 388€ 199€ 326€ 453€ 586€ 815€
2κλινο Superior
81€ 120€ 199€ 275€ 139€ 229€ 309€ 407€ 568€
4κλινο*
209€ 307€ 510€ 705€ 329€ 539€ 744€ 815€ 1133€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 13€ ο ενήλικας τη βραδιά & 7€ το 2o παιδί.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή: 22€ ο ενήλικας τη βραδιά & 11€ το 2o παιδί.

Παραλίες της Νάξου...

✓ Όρμος Όρκος. Στις νοτιοδ
υτικές ακτές του νησιού, ανά
μεσα στην παραλία
Πλάκα και τη παραλία Μικρή
Βίγλα της Νάξου, εκτείνοντα
ι οι μικροί συνεχόμενοι ορμίσκοι που αποτελούν
τον Ορκό.
✓ Αγία Άννα. Η θρυλική παρ
αλία της Αγίας Άννας στη Νάξ
ο, φυσική συνέχεια
της παραλίας του Αγίου Προ
κοπίου, είναι μια από τις δια
σημότερες παραλίες
της Νάξου.
✓ Αγιασσός. Πανέμορφη, με
διάφανη ψιλή άμμο και κρυ
στάλλινα ρηχά νερά, η
παραλία Αγιασσός της Νάξου,
απλώνεται σε μήκος 750 μέτ
ρων στις νοτιοδυτικές
ακτές του νησιού και παραμέ
νει μία από τις πιο παρθένες
παραλίες της Νάξου

Aegean Land 3* Superior
Νάξος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Το κτισμένο το 2008, πολυτελές και σύγχρονο ξενοδοχείο Aegean Land 3*
Superior, προσφέρει όλες τις εγκαταστάσεις και τις ευκολίες που χρειάζονται
για ευχάριστες, χαλαρωτικές και αξέχαστες διακοπές στο μοναδικό Κυκλαδονήσι της Νάξου, δίπλα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
Το Aegean Land βρίσκεται στην περιοχή Πλάκας, στα Νοτιοδυτικά της Νάξου,
7χμ από την πρωτεύουσα και 3χμ από το αεροδρόμιο,πάνω στην πανέμορφη
παραλία με τα καταγάλανα νερά. Η περιοχή προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό ηρεμίας και διασκέδασης.

Holiday Sun 4*
Πάρος

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Διακοπές κάτω από τον λαμπρό ήλιο του Αιγαίου, πάνω στην ακροθαλασσιά, σε ένα ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην παραλία της
Πούντας, 8χλμ. από την Παροικιά και 5χλμ. από το αεροδρόμιο.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο Holiday Sun διαθέτει δωμάτια με μπάνιο
και καθιστικό, μπαλκόνι ή βεράντα. Σε όλα υπάρχουν μίνι μπαρ/μίνι ψυγείο,
τηλεόραση, ιδιωτικό μπάνιο με σεσουάρ, απευθείας τηλέφωνο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Ταβέρνα, εστιατόριο, μπαρ, τεράστια πισίνα, γυμναστήριο, παιδική χαρά είναι μερικές μόνο από τις πλούσιες παροχές του.

Παροχές Δωματίων: 60 πλήρως εξοπλισμένα και άνετα δωμάτια με κλιματισμό, επίπεδη τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και μπαλκόνι με θέα στη
θάλασσα ή την πισίνα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Aegean Land διαθέτει μεγάλη πισίνα ακανόνιστου
σχήματος με μπαρ δίπλα στην πισίνα που περιβάλλεται από μεγάλους κήπους. Παρέχει σπα με σάουνα, υδρομασάζ και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο
προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και δωρεάν ενσύρματο Internet στα δωμάτια και δωρεάν χώρο στάθμευσης.
Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
15/5-24/5
25/5-29/6
30/6-10/7
11/7-31/7 1/8-31/8
11/9-30/9
1/9-11/9
Διαν/σεις
2 3 5 7 3 5 7 3 5 7 5 7 5 7
2κλινο PV/SV 65€ 95€ 155€ 209€ 111€ 182€ 254€ 151€ 245€ 339€ 319€ 445€ 389€ 535€
3ο άτομο PV
40€ 55€ 90€ 124€ 67€ 110€ 153€ 91€ 149€ 205€ 192€ 267€ 235€ 325€
1κλινο PV/SV 115€ 169€ 278€ 380€ 189€ 309€ 432€ 257€ 417€ 577€ 575€ 801€ 775€ 1065€
2ο παιδί 2-12 PV 45€ 60€ 100€ 130€ 80€ 115€ 170€ 115€ 175€ 230€ 200€ 270€ 255€ 340€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε δωμάτιο με θέα πισίνα για κρατήσεις έως 30/4!
PV: θέα πισίνα SV: θέα θάλασσα
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.
2 παιδιά έως 12 ετών κοιμούνται μαζί σε καναπέ-κρεβάτι.

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
1/6-16/6 & 17/9-30/9
17/6-13/7 & 27/8-16/9
14/7-26/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο Land View
159€ 255€ 345€
169€ 275€ 379€
350€ 479€
2κλινο Sea View
189€ 310€ 420€
205€ 339€ 460€
402€ 550€
3ο άτομο
115€ 185€ 252€
125€ 185€ 250€
195€ 260€
1ο παιδί 2-12
80€ 125€ 165€
90€ 125€ 170€
135€ 190€
2ο παιδί 2-12
80€ 125€ 165€
90€ 125€ 170€
135€ 190€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +12%.
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Di Mare Boutique Hotel & Suites 3*
Σύρος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Πρωινο

FAMILY
FRIENDLY

Το Di Mare Boutique Hotel & Suites είναι κτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες
της Σύρου, στην παραλία Φετουρή και είναι ανακαινισμένο εξ ολοκλήρου.
Παροχές Δωματίων: Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες στο «Di Mare Boutique
Hotel & Suites» διαθέτουν πολυτελή επίπλωση, έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι και
θέα προς τη θάλασσα ή τον κήπο. Έχουν κλιματισμό και είναι εξοπλισμένα
με ψυγείο, τηλεόραση πλάσμα και μπάνιο με δωρεάν προϊόντα περιποίησης.
Παροχές Ξενοδοχείου: Καθημερινά σερβίρεται πρωινό σε μπουφέ με εκλεκτά προϊόντα, ώστε να ξεκινήσετε μία όμορφη μέρα. Οι επισκέπτες μπορούν
επίσης να γευθούν εκλεκτά πιάτα και νόστιμους θαλασσινούς μεζέδες στην
παραδοσιακή ταβέρνα, και μεγάλη ποικιλίας σε κρασιά από όλη την Ελλάδα,
ενώ πολλές φορές υπάρχει ορχήστρα για ρομαντικές βραδιές. Στην παραλία
του ξενοδοχείου λειτουργεί beach bar για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών. Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.
Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-28/6 & 9/9-30/9 29/6-6/7 & 2/9-8/9 7/7-27/7 & 25/8-1/9 28/7-24/8
Διαν/σεις
2 3 5 7
3 5 7
3
5
7
5
7
2κλινο GV
67€ 95€ 155€ 211€ 135€ 219€ 305€ 145€ 239€ 329€ 275€ 375€
2κλινο SV
79€ 115€ 185€ 257€ 155€ 255€ 350€ 165€ 269€ 375€ 305€ 420€
3ο άτομο
49€ 69€ 109€ 149€ 95€ 155€ 215€ 99€ 165€ 229€ 195€ 270€
1κλινο GV
105€ 149€ 245€ 339€ 215€ 349€ 485€ 229€ 375€ 524€ 435€ 598€
1κλινο SV
129€ 189€ 309€ 429€ 255€ 415€ 579€ 269€ 440€ 615€ 499€ 689€
2ο παιδί 2-12 39€ 49€ 76€ 105€ 69€ 109€ 152€ 75€ 120€ 165€ 135€ 187€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 15€ ο ενήλικας ανά δείπνο και 8€ το παιδί 2-12 ετών.
GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα

Παραλίες

Αγκαθωπές: Η παραλία των
Αγκαθωπών αποτελεί μια
από τις πιο πολυσύχναστες
παραλίες της Σύρου μόλις
14 χλμ. από την Ερμούπολη
. Πρόκειται για μια όμορφη
παραλία με χρυσή άμμο και
ρηχά νερά που προσφέρει
όλες τις ανέσεις, καθώς και
εύκολη πρόσβαση με ΚΤΕΛ
για μια αξέχαστη οικογενεια
κή απόδραση στη θάλασσα.
Αετός: είναι μια παραμυθέν
ια μικρή παραλία στη βορειοδ
υτική Σύρο που προσφέρει
μια όαση ηρεμίας και γαλήνη
ς μακριά από τα τουριστικά
θέρετρα. Πρόκειται για έναν
φυσικό κόλπο με γαλαζοπρά
σινα νερά και χρυσή άμμο που
μπορεί κανείς να επισκεφθεί είτε από το Κίνι με κάπ
οιο καΐκι, είτε ξεκινώντας μια
πεζοπορική διαδρομή από
τη Βαρβαρούσα, διανύοντα
ς μια απόσταση 1 χλμ. ή από
την Άνω Σύρο καλύπτοντας
στο σύνολο μια απόσταση 5,5
χλμ.

Αμπέλα: Στον δρόμο προς Ποσ
ειδωνία και περίπου 1 χλμ.
μετά την παραλία του Μέγα
Γιαλού βρίσκεται η όμορφη
, απόμερη και απάνεμη παρ
αλία Αμπέλα. Πρόκειται για
μια παραλία με χρυσή άμμο
και κρυστάλλινα νερά που δια
θέτει μερικές ομπρέλες για
τους λουόμενους, καθώς και
κάποιες προτάσεις για σνα
κ, καφέ, αλλά και θεσπέσια
γεύματα στο εξαιρετικό εστ
ιατόριο που βρίσκεται στο μικ
ρό οικισμό της περιοχής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι πληροφορίες
προέρχονται από το syrosisla
nd.gr
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Dolphin Bay 4*
Σύρος

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

SMART ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το Dolphin Bay 4* είναι ένα κομψό, άνετο και κλασικά όμορφο παραθαλάσσιο θέρετρο,
κτισμένο αμφιθεατρικά σε ιδιαίτερα φιλικό για οικογένειες περιβάλλον, σε μια έκταση
20.000 τ.μ. στον κόλπο του Γαλησσά, μόλις 7 χλμ. από την αρχοντική Ερμούπολη, με
πανοραμική θέα στην μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, που βραβεύεται συνεχώς με γαλάζια σημαία.
Παροχές Δωματίων: Με την πιο προσεγμένη εξυπηρέτηση και την άμεση προσοχή
σε κάθε λεπτομέρεια, τα 156 στούντιο, δωμάτια, διαμερίσματα και σουίτες προσφέρουν
αρμονική ατμόσφαιρα για να απολαύσετε ονειρεμένες διακοπές. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε ισόγεια στούντιο, Standard και Superior δωμάτια με θέα προς το χωριό ή τη
θάλασσα αντίστοιχα, Standard δίχωρα διαμερίσματα και Σουίτες Deluxe VIP. Τα δωμάτια όλα είναι καλόγουστα επιπλωμένα, με τηλεόραση, ψυγείο, κλιματισμό, στεγνωτήρα
μαλλιών, τηλέφωνο κ.ά.
Παροχές Ξενοδοχείου: Ένας μοναδικός συνδυασμός θερμής ατμόσφαιρας και υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Στο Dolphin Bay υπάρχουν καφετέρια, μπαρ, εστιατόριο και ταβέρνα για τα γεύματα, τα σνακ και τα ποτά σας. Προσφέρεται δωρεάν χώρος στάθμευσης για ξένοιαστες μετακινήσεις και δωρεάν σύνδεση στο Internet μέσω
Wi-Fi, για να μην αμελείτε τις επικοινωνίες σας. Υπάρχει πισίνα με νεροτσουλήθρα και
παιδική πισίνα, καθώς και παιδική χαρά και παιδότοπος σε εσωτερικό χώρο, για την
καλοπέραση των νεότερων παραθεριστών. Επιπλέον, γήπεδο τένις, ξαπλώστρες και
ομπρέλες στην πισίνα, ξαπλώστρες και ομπρέλες με επιπλέον χρέωση στην παραλία.
Τιμές κατ’ άτομο με Smart All Inclusive, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
16/6-6/7 & 25/8-9/9
7/7-27/7
28/7-24/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο θέα χωριό
179€ 297€ 415€
349€ 485€
403€ 564€
3ο άτομο
105€ 175€ 240€
175€ 240€
175€ 245€
1κλινο θέα χωριό
250€ 416€ 582€
498€ 695€
585€ 815€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: 15€ το δωμάτιο τη νύχτα.
Επιπλέον προσφορές για διανυκτερεύσεις έως και 5/7 και από 1/9 έως και 30/9:
Πληρώνετε 5 και μένετε 6 διανυκτερεύσεις ή πληρώνετε 10 και μένετε 12 διανυκτερεύσεις.
Για οικογένειες 2 ενηλίκων και 2 παιδιών που επιθυμούν διαμονή σε 2 διπλανά δίκλινα δωμάτια, παρέχεται έκπτωση
30% στο δωμάτιο των παιδιών. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά
επιβάρυνση +10%.

Smart All Inclusive

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

Angelika Porto Paros 4* & Aqua Park
Πάρος

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

Ημιδιατροφη
με ποτα

FAMILY
FRIENDLY

Ένας κόσμος υδάτινης διασκέδασης 100.000τ.μ. και ένα κομψό περιβάλλον με πληθώρα ανέσεων! Πρόκειται για το ανανεωμένο ξενοδοχείο Porto
Paros, μόλις λίγα λεπτά από τις Κολυμπήθρες (500μ.), 4χλμ. από τη Νάουσα
και 1 χλμ. από τον Άγιο Γιάννη (παραλία Μοναστήρι).
Παροχές Δωματίων: Στο Angelika Porto Paros 4* διατίθενται για τη διαμονή
σας δωμάτια δίκλινα και οικογενειακά, με μπαλκόνι ή βεράντα, στο κεντρικό
κτίριο ή αυτόνομες βίλες. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη
μπανιέρα, καλλυντικά, κλιματισμό, δορυφορική TV-ράδιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Angelika Porto Paros 4* προσφέρει ευχάριστες
στιγμές σε μικρούς και μεγάλους, στο μαγευτικό Aqua Water Park* με τις
13 νεροτσουλήθρες, ιδιωτική παραλία και παιχνίδια πλατσουρίσματος!
Στην κεντρική πισίνα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, καθώς και σνακ
μπαρ. Στην παιδική πισίνα υπάρχει ναυαγοσώστης. Το συγκρότημα διαθέτει
γυμναστήριο και γήπεδο τένις, θερινό σινεμά, αίθουσα TV, αμφιθέατρο και
«πλωτό» εστιατόριο. Επίσης, υπάρχει a la carte εστιατόριο και ταβέρνα δίπλα στο κύμα.
Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή & ποτά με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 10/9-30/9 1/7-28/7 & 27/8-31/8 29/7-26/8
1/9-9/9
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5 7
3 5 7
2κλινο θέα βουνό
119€ 195€ 271€ 199€ 299€ 410€ 334€ 464€ 165€ 259€ 360€
2κλινο θέα θάλασσα
134€ 219€ 306€ 214€ 324€ 445€ 359€ 499€ 179€ 285€ 395€
3ο άτομο
100€ 155€ 198€ 145€ 200€ 275€ 249€ 345€ 120€ 190€ 255€
1κλινο θέα θάλασσα
265€ 425€ 585€ 390€ 550€ 775€ 705€ 979€ 335€ 545€ 750€
2ο παιδί 3-12
75€ 110€ 150€ 100€ 150€ 205€ 179€ 245€ 90€ 145€ 190€
3ο παιδί 3-12*
75€ 110€ 150€ 100€ 150€ 205€ 179€ 245€ 90€ 145€ 190€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων (με την αποδοχή των γονέων, περιορισμένη χωρητικότητα).
*Η χρέωση 3 παιδιών αναβαθμίζει τη διαμονή σε τετράκλινο δίχωρο δωμάτιο.
Δυνατότητα αναβάθμισης του πακέτου σε πλήρη διατροφή plus με 14€ ο ενήλικας και 7€ το 2ο & 3ο παιδί 3-12 ετών
ανά διανυκτέρευση.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.
Είσοδος στο Aqua Water Park με επιπλέον χρέωση.

Cavos 2*
Πάρος

Το Hotel Cavos βρίσκεται στη Νάουσα της Πάρου, 40 μέτρα από την παραλία
και 450 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Απέχει 20 χλμ από το αεροδρόμιο
του νησιού, 12 χλμ από το λιμάνι της Παροικιάς και 1 χλμ από το λιμάνι της
Νάουσας.
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, ιδιωτικό μπάνιο με ντους, ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Το πρωινό σερβίρεται στον εξωτερικό ή
τον εσωτερικό χώρο. Επιπλέον παρέχεται δωρεάν Wi-Fi και δημόσιος χώρος στάθμευσης γύρω από το ξενοδοχείο.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
15/6-6/7 & 2/9-15/9
Διαν/σεις		
5
7
2κλινο		
175€ 239€
1ο παιδί 7-12		
55€
75€
3ο άτομο		
65€
90€
1κλινο		
309€ 429€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Πρωινό: 7€ το άτομο την ημέρα.

7/7-20/7 & 26/8-1/9
5
7
199€ 275€
65€
90€
90€
125€
355€ 495€

21/7-25/8
5
7
235€ 329€
90€ 125€
125€ 175€
425€ 595€

Arkas Inn Hotel & Apartments 4*
Πάρος

Το πρόσφατα ανακαινισμένο Arkas Inn βρίσκεται σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Πάρου, τον
Λογαρά, είναι πάνω σε λόφο και απέχει μόλις 150 μέτρα από τις αμμουδιές Λογαρά και Πίσω Λιβάδι.
Αποτελείται από 8 Studio που μπορούν να φιλοξενήσουν τρία άτομα, 2 διαμερίσματα που φιλοξενούν
τέσσερα άτομα, 2 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων και 11 δωμάτια χωριτικότητας δύο ατόμων. Τα
Studio και τα διαμερίσματα είναι χτισμένα με κυκλαδίτικο στιλ και βρίσκονται αμφιθεατρικά σε λόφο,
προφέροντας μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα δωμάτια διαθέτουν: μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, μπάνιο με μπανιερά ή ντουζιέρα, τηλεόραση, κλιματισμό, καθημερινή υπηρεσία, καθαριότητας,
ψυγείο, παροχή σίδερου και σιδερώστρας κατόπιν αιτήματος παροχή σεσουάρ μαλλιών κατόπιν αιτήματος, Τα Studio και τα διαμερίσματα έχουν επιπλέον: σκεύη κουζίνας, ηλεκτρικά μάτια, καφετιέρα
και βραστήρα.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδίέως 12 Studio 2 ατ. Studio 3 ατ. Διαμ. 4 ατ.
1/6-30/6 & 27/8-20/9
115€
60€ 185€
35€
125€
105€
95€
1/7-19/7
155€
75€ 245€
50€
165€
135€
125€
20/7-26/8
179€
75€ 289€
50€
199€
160€
155€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για πρωινό: 7€ το άτομο ημερησίως
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Aeolos Bay Hotel 3*

Tinos Beach 4*

Τήνος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τήνος

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Aeolos Bay απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της
Τήνου. Η παραλία “Αγκάλη” κυριολεκτικά το αγκαλιάζει ενώ λίγα μέτρα πιο
κάτω βρίσκεται η εκπληκτική παραλία του Αγίου Φωκά. Παιδί του Ξένιου Δια,
το έσπειρε ο θεός της φιλοξενίας σε μία όμορφη αιγαιοπελαγίτικη ακτή. Χαμογελώντας στο γαλάζιο της θάλασσας της Τήνου και κλείνοντας προκλητικά
το μάτι στο φωτεινό ήλιο των Κυκλάδων, ανοίγει την αγκαλιά του για να σας
καλοδεχτεί και να σας χαρίσει αξέχαστες στιγμές απόλαυσης και νησιώτικης
φιλοξενίας.
Παροχές Δωματίου: Διαθέτει 69 δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με τηλεόραση, ψυγείο, κλιματισμό, τηλέφωνο, καθημερινή καθαριότητα δωματίου, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα, μπαλκόνι με θέα στο πέλαγος την πισίνα και την
πόλη, δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Αίθουσα πρωινού, καφέ μπαρ, δωρεάν ασύρματη
σύνδεση στο διαδίκτυο, αίθουσα εστιατορίου με θέα την θάλασσα ή τον θαυμάσιο κήπο, πισίνα, Pool Bar restaurant.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
19/4-31/5 & 11/9-8/10
1/6-21/6
22/6-12/7 & 3/9-10/9
Πρωινό
Ημιδιατροφή
Πλήρης διατροφή
3 διαν/σεις
Standard Side Sea View Standard Side Sea View Standard Side Sea View
2κλινο
73€
78€
97€
125€
135€
152€
3ο άτομο
59€
63€
83€
115€
122€
137€
2ο παιδί έως 6
29€
42€
61€
2ο παιδί 7-12
59€
83€
122€
1κλινο
132€
141€
165€
198€
215€
248€
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-21/6 22/6-12/7 & 3/9-10/9
13/7-22/7 & 27/8-2/9
Ημιδιατροφή
Πλήρης διατροφή
5 διαν/σεις
Std
SSV
Std SSV Std SSV
2κλινο
171€
209€
222€ 253€ 253€ 288€
3ο άτομο
138€
159€
202€ 228€ 228€ 251€
2ο παιδί έως 6
69€
101€
- 114€
2ο παιδί 7-12
138€
202€
- 228€
1κλινο
275€
330€
356€ 399€ 407€ 465€

23/7-26/8
Std
299€
265€
133€
265€
495€

SSV
347€
303€
515€

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-21/6 22/6-12/7 & 3/9-10/9
13/7-22/7 & 27/8-2/9
23/7-26/8
Ημιδιατροφή
Πλήρης διατροφή
7 διαν/σεις
Std
SSV
Std SSV Std SSV Std SSV
2κλινο
238€
245€
303€ 349€ 349€ 398€ 415€ 485€
3ο άτομο
193€
199€
273€ 309€ 309€ 351€ 370€ 424€
2ο παιδί έως 6
127€
137€
- 155€
- 185€ 2ο παιδί 7-12
193€
273€
- 309€
- 370€ 1κλινο
385€
449€
498€ 558€ 548€ 635€ 675€ 715€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
Std: Standard Side Sea View: Πλαϊνή θέα θάλασσα
Με κράτηση έως 31/5 και διαμονή 22/6-22/7 & 24/8-10/9 κερδίζετε έκπτωση 5% στις παραπάνω τιμές.
Με κράτηση έως 11/6 και διαμονή 19/4-31/5 & 11/9-8/10 κερδίζετε έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές.
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SMART ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Ανακαινισμένο και χτισμένο πάνω σε μία από τις πιο ονομαστές παραλίες της Τήνου, στην περιοχή Κιόνια, μόλις 3 χλμ. ή 5 λεπτά από τη Χώρα. Κατέχει προνομιακή θέση δίπλα ακριβώς
στη θάλασσα, για να κάνετε το μπάνιο σας με άνεση. Tinos Beach διαθέτει για τη φιλοξενία
σας δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια στην πτέρυγα «Κυκλαδίτικα», που καταλαμβάνoυν τα τριώροφα κτίρια (χωρίς ασανσέρ) δίπλα στο κεντρικό του ξενοδοχείου.
Παροχές Δωματίων: Όλα τα δωμάτια δέχονται στον κυρίως χώρο τους την προσθήκη τρίτου
και τέταρτου κρεβατιού. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλέφωνο, μουσική,
βεράντα ή μπαλκόνι, τηλεόραση, μπάνιο με είδη ατομικής υγιεινής. Διατίθενται πετσέτες για
την πισίνα, από την υποδοχή.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στη διάθεσή σας στους εξωτερικούς χώρους βρίσκονται: πισίνα, παιδική πισίνα, οργανωμένη παραλία, μπαρ παραλίας, ταβέρνα, παιδική χαρά, σύνδεση nova.
Εμπιστευθείτε τα γεύματά σας στο εστιατόριο «Άμμος», πάνω στο κύμα, ίσως το κορυφαίο
παραθαλάσσιο εστιατόριο στο νησί της Τήνου. Επιπλέον, το μεσημέρι μπορείτε να παίρνετε το
light γεύμα στο μπαρ της πισίνας. Για την ψυχαγωγία σας υπάρχει μπαρ, αίθουσα επιτραπέζιων, αίθουσα τηλεόρασης, μίνι μάρκετ, πινγκ πονγκ.
Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή & ποτά
22/6-6/7 & 3/9-10/9
Διαν/σεις
3
5
7
2κλινο Κυκλαδίτικο / Classic SSV
119€ 195€ 259€
2κλινο KK Aegean SV
139€ 220€ 292€
1κλινο
185€ 280€ 390€
2χωρο οικογενειακό 2+2*
380€ 615€ 820€
2χωρο οικογενειακό 3+1**
405€ 650€ 880€

7/7-24/7 & 27/8-2/9
5
7
226€ 303€
265€ 355€
330€ 445€
790€ 975€
845€ 1030€

25/7-26/8
5
7
289€ 390€
340€ 455€
448€ 610€
925€ 1275€
995€ 1340€

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Smart All Inclusive
22/6-6/7 & 3/9-10/9
7/7-24/7 & 27/8-2/9
25/7-26/8
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
2κλινο Κυκλαδίτικο / Classic SSV
152€ 242€ 329€
276€ 373€
339€ 460€
2κλινο KK Aegean SV
169€ 270€ 362€
315€ 425€
390€ 525€
1κλινο
217€ 330€ 460€
380€ 515€
498€ 680€
2χωρο οικογενειακό 2+2*
462€ 740€ 995€
840€ 1150€
1050€ 1450€
2χωρο οικογενειακό 3+1**
495€ 785€ 1070€
895€ 1220€
1130€ 1530€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί 6-12 ετών -50%. 3ο άτομο: -30% Όλες οι τιμές
είναι για διαμονή στην πτέρυγα “Κυκλαδίτικα” με πλευρική θέα θάλασσα. Ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας και
για Classic δωμάτια στο κεντρικό κτίριο με πλευρική θέα θάλασσα. 2ο παιδί μόνο στα κυκλαδίτικα δωμάτια.
*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. **Συνολική τιμή δωματίου για 3 ενήλικες + 1
παιδί ως 12 ετών.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +10%.
Smart All Inclusive: αναλυτικά στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Καλοκαίρι στην Σαντορίνη!
Orizontes 4*

Splendour Resort 5*

Το ξενοδοχείο Orizontes 4* βρίσκεται μεταξύ Φηρών
και Πύργου, προσφέροντας πανοραμική θέα στην Καλντέρα, το ηφαίστειο και την πανέμορφη Οία. Χτισμένο στην κορυφή του λόφου, περιτριγυρισμένο από αμπέλια συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυκλαδίτικων νησιών με μοντέρνο εσωτερικό
design.
Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2κλινο 1o παιδί 3ο άτομο 1κλινο 2κλινο 2κλινο Sup. SV
Std SV 7-12		
Std SV Exe GV Exe SV 2+2*
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/5-10/6 & 1/9-30/9
180€
60€ 105€ 325€
225€ 240€ 600€
11/6-15/7
225€
90€ 120€ 405€
270€ 285€ 660€
16/7-31/8
310€
105€ 135€ 560€
355€ 370€ 810€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/5-10/6 & 1/9-30/9
295€
100€ 175€ 535€
370€ 395€ 1000€
11/6-15/7
370€
150€ 200€ 670€
445€ 470€ 1100€
16/7-31/8
515€
175€ 225€ 930€
590€ 615€ 1350€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, το ένα έως 6 ετών και το άλλο έως
12 ετών. GV: θέα κήπος SV: θέα θάλασσα Std: Standard Sup: Superior Exe: Executive
Η πολιτική παιδιών ισχύει για διαμονή με 2 ενήλικες σε Execuitve GV.

Okeanis Beach 4*
Tο ανακαινισμένο ξενοδοχείο (Μάιος 2016) Okeanis
Beach 4*, βρίσκεται ακριβώς πάνω στη θάλασσα, στην
παραλία του Μονόλιθου, μόλις 7 χλμ από την πόλη των Φηρών και πολύ κοντά στις παραλίες της Περίσσας και του Καμαρίου. Η διαμονή σας στις άνετες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, θα σας χαρίσει στιγμές μοναδικής χαλάρωσης και ηρεμίας, κάνοντας τις καλοκαιρινές σας διακοπές ονειρεμένες.
Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 2o παιδί 2κλινο Μεζονέτα*
Std			
2-12
Std SV
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-8/7 & 1/9-30/9
255€
150€
460€
100€
290€ 680€
9/7-31/8
325€
175€
580€
125€
360€ 850€
8 ημέρες / 7 νύχτες
1/6-8/7 & 1/9-30/9
355€
210€
640€
135€
405€ 950€
9/7-31/8
450€
245€
810€
175€
500€ 1190€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά. Std: Standard SV: θέα θάλασσα .
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 15€ το άτομο (μενού 4 πιάτων + μπύρα ή κρασί ή αναψυκτικό)

Andromeda Villas 4*
To Αndromeda Villas είναι ένα κομψό ξενοδοχείο στο γραφικό
οικισμό Ημεροβίγλι, ο οποίος βρίσκεται κουρνιασμένος στις απότομες
πλαγιές της δυτικής Σαντορίνης, 300 μέτρα πάνω από την Καλντέρα. Η θέα που προσφέρει στο ηφαίστειο και το Αιγαίο είναι μια εικόνα που μαγεύει, ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Η τοποθεσία του, σε συνδυασμό με την
άριστη εξυπηρέτηση από το προσωπικό του και την εξαιρετική διαμονή του, καθιστούν το συγκρότημα Andromeda
Villas ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Σαντορίνης.
Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο
Sup
Sup
Sup
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-30/6
300€
120€
540€
1/7-30/9
385€
135€
690€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6
495€
200€
895€
1/7-30/9
635€
225€
1150€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Όλα τα δωμάτια είναι Caldera View.

2κλινη
J.Suite

2κλινη
Vip Suite Jacuzzi

360€
465€

590€
665€

595€
765€

975€
1100€

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Splendour
Resort 5*, με απεριόριστη θέα στο λαμπερό μπλε του
Αιγαίου, βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, μόλις 10 λεπτά με
τα πόδια από το κέντρο της Σαντορίνης, το χωριό των
Φηρών. Το ξενοδοχείο συνδυάζει με μαγικό τρόπο το
κυκλαδίτικο περιβάλλον του και τις μοντέρνες εγκαταστάσεις του, διαθέτοντας εκπληκτική θέα στην ανατολική πλευρά του νησιού, που σίγουρα θα σας εκπλήξει.
Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
		
1/6-15/7 & 16/9-30/9
Διαν/σεις
3
5
2κλινο Standard
235€ 385€
1κλινο Standard
425€ 695€
2κλινο Superior
275€ 450€
2o παιδί έως 12 σε Sup.
120€ 195€
3ο άτομο σε Sup.
180€ 300€
2κλινο J.Suite με πισίνα
325€ 535€
Family Suite (2+2)*
685€ 1130€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 1ο παιδί 7-12 ετών: -50% στην τιμή του ενήλικα.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.

16/7-15/9
3
5
270€ 445€
490€ 805€
315€ 520€
135€ 225€
210€ 350€
395€ 655€
840€ 1395€

Aurora Luxury Hotel & Spa 4*
Το Aurora Luxury Hotel & Spa 4* βρίσκεται στο γραφικό Ημεροβίγλι και παρέχει πρόσβαση σε ιδιωτική
παραλία. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια
από τους βράχους, από όπου μπορείτε να θαυμάσετε
τη μαγευτική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Η γραφική και
κοσμοπολίτικη Οία απέχει 9 χιλιόμετρα. Το αεροδρόμιο της Σαντορίνης βρίσκεται σε απόσταση 8χλμ. από
το κατάλυμα.
Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2κλινο
2κλινο 3ο άτομο 1ο παιδί 1κλινο Fam. Suite*
Std (20τμ) Sup (25τμ) Sup 7-12 Sup Std
(28τμ)
4 ημέρες / 3 νύχτες
1/6-30/6 & 11/9-30/9
295€
370€
165€ 135€
530€ 1080€
1/7-10/9
370€
475€
180€ 165€
670€ 1290€
6 ημέρες / 5 νύχτες
1/6-30/6 & 11/9-30/9
485€
615€
275€ 225€
880€ 1790€
1/7-10/9
615€
785€
300€ 275€ 1110€ 2140€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, το πρώτο έως 6 ετών και το
δεύτερο έως 12 ετών! Δωρεάν τα transfer άφιξης και αναχώρησης!

Σαντορίνη

4
ημέρες

Οργανωμένη εκδρομή στη Σαντορίνη
Περιλαμβάνονται: ✓ εισιτήρια με Blue Star Ferries
σε αριθμημένες θέσεις ✓διαμονή στο ξενοδοχείο Okeanis Beach 4*
✓ημιδιατροφή (σε μπουφέ, συμπεριλαμβανομένου κρασί ή 1 μπύρα ή 1 αναψυκτικό
ανά άτομο + νερό) ✓μεταφορές, εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓αρχηγός
συνοδός ✓ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: ✓φόρος διαμονής (3€ ανά δωμάτιο ημερησίως) ✓οτιδήποτε
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Αναχωρήσεις
25/7, 22/8

Ξενοδοχείο
Okeanis Beach 4*

2κλινο
359€

1κλινο
469€

παιδί
175€
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Iris Boutique Hotel 3*
Πάρος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

Zefi Hotel 3*

FAMILY
FRIENDLY

Πάρος

Το Iris Hotel είναι ένα φιλικό και κομψό ξενοδοχείο 3 αστέρων στη Νάουσα
της Πάρου. Η προνομιακή του θέση επιτρέπει στους επισκέπτες να έχουν
πρόσβαση σε μόλις 2 λεπτά με τα πόδια την παραλία Πιπέρι και σε απόσταση
5 λεπτών το κέντρο της κοσμοπολίτικης Νάουσας, όπου οι ψαροταβέρνες,
τα γραφικά δρομάκια, τα παραδοσιακά μαγαζιά και η νυχτερινή ζωή θα σας
μαγέψουν καθώς είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων.
Προσφέρει 17 πλήρως ανακαινισμένα και ευρύχωρα δωμάτια που μπορούν
να φιλοξενήσουν οικογένειες και ζευγάρια απολαμβάνοντας την ηρεμία και
χαλάρωση των διακοπών τους. 7 από τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα
και όλα διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, δωρεάν wi-fi, τηλεφωνικό κέντρο, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους με ένα
υπέροχο πρωινό buffet μεταξύ 08:30-11:00.
Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
16/5-30/6 & 16/9-30/9
1/7-15/7 & 1/9-15/9
Διαν/σεις
3
5
3
5
2κλινο Standard
100€
165€
150€ 245€
1ο παιδί 5-12
60€
100€
75€ 125€
3ο & 4ο άτομο
75€
125€
115€ 180€
1κλινο Standard
180€
295€
270€ 445€
2κλινο Superior
130€
215€
205€ 335€
2κλινο Deluxe
155€
255€
230€ 375€
1ο παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Deluxe: Μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 4 άτομα ενήλικες.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: 10€ το άτομο τη βραδιά στις τιμές Standard.

16/7-31/8
3
5
195€ 315€
90€
150€
150€ 210€
340€ 565€
250€ 415€
295€ 485€

Παριανή ... κουζίνα!

Θα πάτε στην Πάρο; Εκτός
από τις υπέροχες παραλίες
και τα γραφικά σοκάκια ένα
ακόμη που θα σας αφήσει
όμορφες αναμνήσεις είναι
τα νόστιμα πιάτα τους και
καλό κρασί!
το
Μια και η Πάρος έχει τον
μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο
στις Κυκλάδες τα ψάρια ...
έχουν βέβαια και τον πρώτο
ρόλο στην κουζίνα τους! Άλλ
ες γνωστές για την γεύση
τους συνταγές είναι τα ρεβ
ίθια στον φούρνο σε πήλινο
τσουκάλι, η κακαβιά, η γού
να (λιαστό παστό ψάρι), το
σαλατούρι (σαλάχι σαλάτα),
οι κολοκυθοκεφτέδες και οι
ντοματοκεφτέδες, τα αμπελο
φάσουλα, το πάντρεμα του
φάβα, οι καραβόλοι και τα
κάλφα με σκορδαλιά, τα ντο
λμαδάκια με αμπελόφυλλα,
τα σαλιγκάρια γιαχνί ή με
μυρμητζέλι (χειροποίητο κρι
θαράκι), μπακαλιάρος με σπα
νάκι, λαγός στιφάδο και
άλλα πολλά! Αγαπημένος μεζ
ές ... τα μανιτάρια! Πολλές
ποικιλίες κρασιών για τους
λάτρεις ... απολαύστε τα!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι πληροφορίες
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προέρχονται από το paros.

gr

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Zefi 3* βρίσκεται 300 μέτρα από τη Νάουσα, 10 χλμ από το
λιμάνι της Παροικιάς και 20χμ από το αεροδρόμιο της Αλυκής. Σε απόσταση
400 μέτρων θα βρείτε τη μαγευτική παραλία των Αγίων Αναργύρων, 2,5 χλμ
από εδώ την παραλία της Παναγίας, ενώ 50 μέτρα από το ξενοδοχείο υπάρχει σούπερ μάρκετ, ταβέρνες και εστιατόρια.
Παροχές Δωματίων: μπάνιο, τηλέφωνο, τηλεόραση, μουσική, μίνι μπαρ,
ψυγείο, κλιματισμό, κάποιες μονάδες αποτελούνται από καθιστικό, σαλόνι,
κουζίνα με όλα τα απαραίτητα, καθώς και μπαλκόνι ή βεράντα με φανταστική θέα.
Παροχές Ξενοδοχείου: καθιστικό, καφετέρια, αίθουσα πρωινού, μπαρ, αίθουσα τηλεόρασης, Υπάρχει χώρος στάθμευσης, Στον εξωτερικό χώρο του
ξενοδοχείου υπάρχει πισίνα (με ναυαγοσώστη και ξαπλώστρες), μπαρ και
Jacuzzi. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου οργανώνει πολύ συχνά μπάρμπεκιου
και διάφορες εκδηλώσεις.
Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
16/5-30/6 & 16/9-30/9
1/7-15/7 & 1/9-15/9
16/7-31/8
Διαν/σεις
3
5
3
5
3
5
2κλινο Standard
145€
240€
205€ 340€
260€ 430€
1ο παιδί 6-12
55€
90€
75€ 120€
90€ 150€
3ο άτομο
90€
120€
115€ 155€
150€ 210€
1κλινο Standard
265€
435€
370€ 615€
465€ 775€
2κλινο Superior
160€
265€
240€ 395€
300€ 495€
2κλινο J.Suite με jacuzzi
190€
315€
300€ 495€
380€ 630€
1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Standard (20-25τμ) με θέα κήπο ή πισίνα .Superior (28τμ) θέα πισίνα και μπαλκόνι
Junior Suite (36τμ) με μπαλκόνι και jacuzzi

Elisabeth Studios

Mare Naxia 3*

Αγία Παρασκευή - Σκιάθος

Χώρα Νάξος

Το Elizabeth studios βρίσκεται μέσα σε υπέροχους κήπους στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, έξι (6) χλμ από την πόληλιμάνι της Σκιάθου και μόλις 500 μ. από την παραλία της Αγίας Παρασκευής που προσφέρει μια μεγάλη έκταση χρυσή άμμο
και επωφελείται από ρηχά νερά, καθιστώντας το ιδανικό για οικογενειακές διακοπές.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει είκοσι δύο (22) studios – μεζονέτες, εκ των οποίων πέντε (5) δίκλινα, δεκατρία
(13) τρίκλινα και τέσσερα (4) τετράκλινα-μεζονέτες. Όλα τα studios – μεζονέτες διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, μπάνιο,
μικρή κουζίνα, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μεγάλη βεράντα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εντός του συγκροτήματος λειτουργεί καφέ-μπαρ αναψυκτήριο και κουζίνα (με φαγητά μαγειρευτά και
της ώρας) , διαθέτει πισίνα για παιδιά & ενηλίκους, παιδική χαρά σε χώρο με γκαζόν και πάρκινγκ. Στο χώρο γύρω από την
πισίνα μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας ή κάποιο γεύμα, στο μπαρ της πισίνας δοκιμάστε φρέσκους χυμούς, παγωτό,
καφέ και δροσερά κοκτέιλ.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1-30/6
1-26/7
27/7-26/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο Studio
195€ 265€ 215€
295€ 240€ 330€
1ο παιδί έως 12
120€ 160€ 125€
170€ 130€ 180€
Μεζονέτα (2+1)*
505€ 695€ 555€
775€ 635€ 895€
Μεζονέτα (2+2)*
610€ 855€ 675€
945€ 730€ 1020€
Μεζονέτα (3 ενήλικες)*
535€ 735€ 580€
805€ 665€ 925€
Μεζονέτα (4 ενήλικες)*
660€ 945€ 725€ 1010€ 775€ 1060€
1κλινο
270€ 365€ 295€
395€ 345€ 465€
Παιδί έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ (με δικό σας baby cot)! *Τιμή για όλο το κατάλυμα.
Η Μεζονέτα έχει ένα διπλό κρεβάτι στον επάνω όροφο και δύο μονά κρεβάτια στον κάτω όροφο (όλα είναι κτιστά).
To πρωινό είναι σερβιριζόμενο και το δείπνο είναι σε μενού.
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 20/6 για περιορισμένο αριθμό δωματίων! Μετά επιβάρυνση +8%

Venardos 3*

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/6-13/7 & 1/9-10/9 14-25/7 & 27-31/8
26/7-26/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
5
7
2κλινο
205€ 285€ 265€
365€
350€
485€
3ο άτομο ενήλικας
155€ 215€ 200€
275€
265€
365€
1ο παιδί έως 12
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
1κλινο
355€ 495€ 455€
635€
490€
825€
Family* (2 Ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών)
475€ 665€ 575€
805€
710€
995€
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ (2 Ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών) 540€ 755€ 640€
895€
790€ 1105€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Το *FAMILY δωμάτιο είναι μονόχωρο και τα παιδιά διαμένουν σε κρεβάτια - κουκέτες. Οπου FAMILY, ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ
ισχύει για (2 Ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών) όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Το πρωινό προσφέρεται σε μπουφέ στο χώρο δίπλα στην πισίνα
του ξενοδοχείου ενώ το δείπνο προσφέρεται σε μπουφέ στo ξενοδοχείo της ίδιας εταιρείας NAXOS PALACE 4*. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιδιωτικό
μέσο μεταφοράς τότε η μεταφορά για τα δείπνα θα γίνεται κατόπιν συνενόησης με το ξενoδοχείο. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 20/6 KAI ΓIA ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20/6 ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 8%.

Galatis Hotel 3*

Κύθηρα

Πάρος

Τo πλήρως ανακαινισμένο και με νέα πτέρυγα Venardos Hotel 3* βρίσκεται στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό
της Αγίας Πελαγίας, μόλις 150 μέτρα από την κοντινότερη παραλία, με ανεπανάληπτη θέα στη γειτονική Πελοπόννησο και τον Κάβο Μαλιά.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 42 εξαιρετικά προσεγμένα δωμάτια και διαμερίσματα με θέα στην θάλασσα ή την
πισίνα καθώς και μια σουίτα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Venardos μεταξύ άλλων διαθέτει, πισίνα, υδρομασάζ, γυμναστήριο, χώρο spa,
jaccuzi εσωτερικού χώρου και σάουνα.

Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/5-15/7 & 6/9-30/9
Διαν/σεις
3
5
7
3
2κλινο
105€ 175€ 245€
185€
3ο άτομο
60€
95€ 135€
80€
1ο παιδί 7-12
55€
90€ 130€
75€
4κλινο*
330€ 550€ 765€
510€
1κλινο
155€ 255€ 355€
235€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Προσφορά! Στην χαμηλή περίοδο στις 7 πληρωτέες νύχτες, δώρο μια νύχτα επιπλέον!

Το ξενοδοχείο MΑRE NAXIA πλήρως ανακαινισμένο το 2017 βρίσκεται στη Χώρα, σε απόσταση 300 μέτρα από το κέντρο
της πόλης της Νάξου και 150 μέτρα από την παραλία του Αγίου Γεωργίου ιδανική για οικογένειες και παιδιά. Η τοποθεσία
του παίρνει άριστα γιατί βρίσκεται στα πιο πολυσύχναστα σημεία της Νάξου. Το προσωπικό του ξενοδοχείου μπορεί να σας
προσφέρει συμβουλές και πληροφορίες για εκδρομές, μέρη για επίσκεψη και υπαίθριες δραστηριότητες.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο απαρτίζεται από δίκλινα και οικογενειακά δωμάτια με κουκέτα ή δύο χώρων. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο ή τη γραφική πόλη, air-condition, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή & δυνατότητα πρόσβασης στο internet, δορυφορική TV, μπάνιο με ντους και στεγνωτήρα μαλλιών.
Παροχές Ξενοδοχείου: Lobby, Lobby bar, Roof lounge με θέα την παραλία του Αγίου Γεωργίου και το εσωτερικό του νησιού,
Internet cafe, Καφετέρια, Snack bar, Κήπο.

16/7-5/9
5
7
305€ 425€
125€ 175€
120€ 170€
840€ 1165€
385€ 535€

Το ξενοδοχείο Galatis βρίσκεται σε μια γοητευτική και ήσυχη τοποθεσία στην περιοχή της Αλυκής, με πρόσβαση σε 10 μόλις λεπτά από την
πόλη της Παροικιάς. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα κτισμάτων κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σε προνομιακή θέση δίπλα ακριβώς σε μια από
τις ωραιότερες παραλίες της Πάρου.
Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν μπαλκόνι, τα περισσότερα εκ των οποίων με θέα στη θάλασσα, ενώ στο εστιατόριο μπορείτε να
πάρετε το πρωινό σας ή να γευθείτε σπεσιαλιτέ από την ελληνική και διεθνή κουζίνα. Χαλαρώστε στις ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα, διαβάστε το βιβλίο σας στη σκιά από τις μπουκαμβίλιες, δροσιστείτε στην παραλία που απλώνεται ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο και απολαύστε
το ποτό σας ακούγοντας τον ήχο της θάλασσας!

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
1/5-15/6 & 9/9-30/9 16/6-11/7 & 25/8-8/9
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο
215€ 295€
230€ 315€
2κλινο θέα θάλασσα
240€ 330€
255€ 350€
3ο άτομο
151€ 207€
161€ 221€
1κλινο
323€ 443€
345€ 473€
2ο παιδί 2-12
108€ 148€
115€ 158€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

12/7-27/7
5
7
265€ 345€
290€ 380€
186€ 242€
398€ 518€
133€ 173€

28/7-24/8
5
7
295€ 389€
320€ 424€
207€ 273€
443€ 584€
148€ 195€
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Prince Stafilos 4*
Σκόπελος

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Το Prince Stafilos 4* είναι χτισμένο ακολουθώντας την τοπική παραδοσιακή Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική καθώς με απόλυτο σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον,
ακολουθήθηκε ο παραδοσιακός τρόπος χτισίματος με πλάκες Πηλίου, πέτρες της
ευρύτερης περιοχής και ξύλινα κουφώματα από ξυλεία από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της χώρας της Σκοπέλου,
ανάμεσα σε καταπράσινους υπέροχους κήπους και θέα την χώρα της Σκοπέλου
και τη θάλασσα, ή τους καταπράσινους λόφους της Σκοπελίτικης φύσης.
Παροχές Δωματίων: πλήρως ανακαινισμένα την τελευταία πενταετία και πλήρως
εξοπλισμένα ώστε να σας προσφέρουν όλες τις ανέσεις ενώ παρέχουν στον καλεσμένο όλες τις μοντέρνες ανέσεις, τηλεόραση και μουσικά κανάλια, τηλεφωνική
σύνδεση και πρόσβαση σε φάξ, θυρίδα ασφαλείας, κλιματισμό ηλεκτρονικές κλειδαριές και σύνδεση με το διαδίκτυο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το εστιατόριο βρίσκεται στο ισόγειο του συγκροτήματος και
θα το βρει κάποιος δίπλα από το κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου. Ανοικτό όλη την
ημέρα, κάθε ημέρα για να απολαύσετε το πρωινό σας στην σάλα του πρωινού, ένα
μεσημεριανό γεύμα στον χώρο της πισίνας και φυσικά το δείπνο σας στους κήπους
του ξενοδοχείου.

Περιλαμβάνονται

✓ Π ρωινό & δείπνο σε μπουφέ Ιούλιο και Αύγουστο & μενού 4 πιάτων την υπόλοιπη περίοδο.
✓ Δ ωρεάν oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.
✓ Δ υνατότητα μεσημεριανού φαγητού A la Carte.
Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
11/5-14/6 & 10/9-30/9
15/6-19/7 & 24/8-9/9
20/7-23/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
3
5
7
2κλινο Σοφίτα
110€ 170€ 235€ 125€ 195€ 265€ 145€ 235€ 315€
3ο άτομο
75€ 115€ 155€
85€ 135€ 175€
95€ 155€ 205€
4ο άτομο
75€ 115€ 155€
85€ 135€ 175€
95€ 155€ 205€
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση για δωμάτιο με μπαλκόνι 10€ ανά ημέρα.
Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο του Αγίου Πνεύματος (δείτε πίνακα πιο κάτω). Οι τιμές και η δωρεάν συμμετοχή
του 2ου παιδιού ισχύουν με κράτηση έως 31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων, έπειτα θα προσαυξηθούν
περίπου 10%.
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Skiros Palace 4*
Σκύρος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Απλότητα, χαλάρωση, άνεση, ευγένεια χαρακτηρίζουν το φιλόξενο περιβάλλον του ξενοδοχείου Skiros
Palace 4*.
Χαρείτε και απολαύστε στιγμές ηρεμίας και ησυχίας στο χώρο της πισίνας, περιτριγυρισμένη από πράσινο και πολύχρωμα λουλούδια, συνδυάζοντας τον καλοκαιρινό ήλιο με αγαπημένα ποτά, δροσιστικά
κοκτέιλ αλλά και ελαφρά γεύματα/σνακς από το Μπάρ. Παράλληλα τα όμορφα έναστρα βράδια χαλαρώνοντας, θα απολαύσετε στο εστιατόριο Μεσογειακές γεύσεις.
Το ξενοδοχείο Skiros Palace βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε απόσταση 50μ. από την ανοιχτογάλαζη θάλασσα με χρυσή αμμουδιά, της περιοχής Γυρίσματα-Κάμπος και 2,5 χλμ. από τη Χώρα
που είναι το κέντρο του νησιού, 13χλμ από το αεροδρόμιο του νησιού και 14χλμ. από το λιμάνι Λιναριά.
Παροχές Δωματίων: Xτίστηκε το 1990 και αποτελείται από έξι ανεξάρτητα διώροφα κτίρια με σύνολο
80 δίκλινων και τρίκλινων δωματίων που διαθέτουν: Α/C, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα
μαλλιών, ευρύχωρο μπαλκόνι
Παροχές Ξενοδοχείου: πισίνα, πάρκινγκ, εστιατόριο & Bar, ρεσεψιόν - 24 ώρες, πολύγλωσσο προσωπικό, αίθουσα τηλεόρασης, πρόσβαση Internet – WiFi στο χώρο υποδοχής, δωμάτια μη καπνιστών.

All Inclusive

✓ Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ.
✓ Μεσημεριανό σε πλούσιο μπουφέ.
✓ Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ.
✓ Κρασί, αναψυκτικά και μπύρα στο εστιατόριο και στο μπαρ πισίνας.
✓ Υπηρεσία All Inclusive από τις 10:00 - 23:30
✓ Kαφές φίλτρου και τσάι.
✓ Τοπικά αλκοολούχα ποτά όπως ούζο, Σάμος, Μεταξά.
✓ Draft μπύρα. Κρασί κόκκινο και λευκό. Αναψυκτικά και χυμός πορτοκαλιού ή νερό.
Παγωτό, αλατισμένα / γλυκά μπισκότα από τις 10:00. έως τις 18:00 μ.μ.
(το all inclusive ισχύει μόνο για επιλεγμένες τοπικές μάρκες)
Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή & ποτά με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
28/5-4/7 & 29/8-26/9
5/7-19/7
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο
199€
272€
256€
345€
3ο άτομο
105€
145€
85€
110€
2ο παιδί έως 12 ετών
95€
130€
85€
115€
1κλινο
320€
437€
422€
583€
Family*
520€
712€
695€
966€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.
**Δωρεάν ποτά στα δείπνα: μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά.
Τιμές κατ’ άτομο με All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
5/7-19/7
20/7-28/8
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο
310€
430€
470€
650€
3ο άτομο
85€
140€
130€
175€
2ο παιδί έως 12 ετών
85€
140€
130€
175€
1κλινο
475€
655€
915€ 1250€
Family*
845€
1170€
1160€ 1600€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

20/7-28/8
5
7
395€ 545€
130€ 175€
130€ 175€
750€ 1040€
1010€ 1395€

Panorama Hotel 5*
Χανιά Κρήτη

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

Vathi Hotel 4*

FAMILY
FRIENDLY

Βαθύ Γυθείου

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Panorama 5* βρίσκεται στον Κάτω Γαλατά,
απέχει μόλις 8χλμ. από τα υπέροχα Χανιά και «αιχμαλωτίζει» μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Κρητικού τοπίου. Στα 500 μέτρα πριν και μετά το ξενοδοχείο θα
βρείτε τις οργανωμένες παραλίες της Αγίας Μαρίνας και του Καλαμακίου. Το αεροδρόμιο των Χανίων είναι προσβάσιμο μέσα σε λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο.
Παροχές Δωματίων: Τα 200 δωμάτια και οι σουίτες του Panorama Hotel έφεραν μια
νέα διάσταση στο ξενοδοχείο. Δωμάτια με θέα βουνό, με θέα κήπο, με θέα θάλασσα,
deluxe ή σουίτες είναι κλιματιζόμενα και εξοπλισμένα με τηλεόραση και μίνι μπαρ,
ευρύχωρο μπάνιο, σεσουάρ, κλιματισμό, προϊόντα υγιεινής και περιποίησης. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου Symposium σερβίρει
πρωινό και δείπνο με θέα στην πόλη των Χανίων. Το μπαρ-εστιατόριο Almyra αποτελεί
το ιδανικό σκηνικό για ένα ποτό ή δείπνο δίπλα στην πισίνα. Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διατίθεται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. προσφέρει όμορφη πισίνα
καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας.

All Inclusive

✓Π
 ρωινό 07:30-10:00: Αμερικάνικο σε μπουφέ, κρητική γωνιά με παραδοσιακά

εδέσματα

✓Μ
 εσημεριανό: 12:00-15:00: Επιλογή από ψητά κρέατα και παραδοσιακά πιάτα
✓Β
 ραδινό: 19:00-21:30: Καθημερινά ξεχωριστών επιλογών μπουφές με εβδομα-

διαίες ελληνικές και κρητικές βραδιές με ζωντανή μουσική, ξεχωριστό μενού
για παιδιά
✓ Ε νδιάμεσα γεύματα:
10:30-18:00 σερβίρεται παγωτό
10:30-12:30 σνακς, γλυκά
16:30-18:00 καφές, τσάι, γλυκά και μπισκότα
22:00-24:00 σνακς, γλυκά
✓Κ
 αθ’ όλη την διάρκεια της μέρας σερβίρονται ποτά, μπύρες, κρασί και cocktails
(10:00 – 24:00)
✓ Σ το Panoramic bar από τις 21:00 έως τις 24:00 cocκtails
✓ Α κόμα συμπεριλαμβάνονται και μπύρες, κρασιά, ποτά, τσάι, καφές φίλτρου με
τα γεύματά σας.
Τιμές κατ’ άτομο με All Inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
		
1/7-31/7
Διαν/σεις
5
7
2κλινο
450€ 630€
3ο άτομο
315€ 441€
Family*
1000€ 1400€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
Οι παραπάνω τιμές είναι για δωμάτια με θέα θάλασσα.

1/8-31/8
5
7
475€ 665€
332€ 465€
1050€ 1470€

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

FAMILY
FRIENDLY

Το Vathi Hotel 4* απέχει μόλις 100μ. από την παραλία στο Βαθύ και 10χλμ. από το
Γύθειο. Η αρχιτεκτονική του βρίσκεται σε αρμονία με το παραδοσιακό ύφος της πανέμορφης Μάνης και τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής. Τα πέτρινα διαμερίσματα προσφέρουν ανέσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με
ζεστή φιλοξενία. Η θέα από τις μεγάλες βεράντες των διαμερισμάτων του ξενοδοχείου,
τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, είναι μαγευτική και θα έχετε την δυνατότητα να
απολαύσετε την ήρεμη θάλασσα, τις όμορφες φεγγαρόφωτες βραδιές και την μαγεία
της καταπράσινης φύσης.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο αποτελείται από ευρύχωρα μονόχωρα διαμερίσματα με ανεξάρτητα μπαλκόνια, συνολικού εμβαδού 38-42 τμ. και δίχωρα διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 40-45 τμ και είναι εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες
ανέσεις και εφοδιασμένα με πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, κλιματισμό, tv και wi-fi.
Επίσης μπορείτε να επιλέξετε και κάποια από τις σουίτες ή τις οικογενειακές σουίτες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων, πισίνα, δωμάτια για ΑΜΕΑ, γυμναστήριο, μπαρ, δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, 24ωρη ρεσεψιόν, βιβλιοθήκη, φαξ/φωτοτυπικό, δυνατότητα παροχής laptop, υπηρεσία αφύπνισης, καθημερινή καθαριότητα, αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος, 24ωρη υπηρεσία δωματίου με
την ανάλογη χρέωση, υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος-πλυσίματος-σιδερώματος με
την ανάλογη χρέωση, χώρος φύλαξης των αποσκευών, άνετο παρκινγκ.
Τιμές κατ’ άτομο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
15/6-7/7
8/7-28/7 & 24/8-3/9
με πρωινό
με ημιδιατροφή
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο
275€
375€
3ο άτομο
165€
225€
1ο παιδί 7-12
100€
140€
1κλινο
500€
695€
Family*
685€
950€
Family 2χωρο
220€ 295€
350€
485€
3ο άτομο
50€
70€
90€
125€
1ο παιδί 7-12
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
55€
75€
Family 2χωρο*
465€ 645€
765€
1045€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
Όλα τα δωμάτια έχουν θέα ή μερική θέα στη θάλασσα.
Τα 2κλινα και τα Family είναι μονόχωρα δωμάτια 32-35τμ.
Τα δίχωρα διαμερίσματα είναι 35-40τμ.
* Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 14 ετών.

29/7-23/8
με ημιδιατροφή
5
7
350€ 475€
210€ 285€
110€ 150€
615€ 850€
895€ 1225€
430€ 595€
105€ 145€
60€ 80€
985€ 1355€
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Elea Beach 4* Superior

Ionian Blue Bungalows & Spa Resort 5*

Κέρκυρα

Λευκάδα

Το Beach Hotel 4*superior, πλήρως ανακαινισμένο το 2017 σας περιμένει στην υπέροχη Δασσιά, μόνο
12 χλμ βόρεια από την πόλη της Κέρκυρας. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και o εξωτερικός
του χώρος, ένας μεγάλος παλιός ελαιώνας, είναι διαμορφωμένος με ολάνθιστους κήπους. Μαγαζιά και
εστιατόρια απέχουν μόνο 100μ από το ξενοδοχείο ενώ η πόλη της Κέρκυρας είναι προσβάσιμη και με
τακτική αστική συγκοινωνία. Διαθέτει 220 δωμάτια, όλα πλήρως ανακαινισμένα, με θέα στη θάλασσα ή
στον ελαιώνα, με 2 έως 4 κρεβάτια και μπαλκόνι. Ορισμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Όλα
διαθέτουν: Κεντρική θέρμανση και ανεξάρτητη ρύθμιση κλιματισμού, παράθυρα με ηχομόνωση, δωρεάν
WiFi, καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση, στερεοφωνικό σύστημα, μίνι μπαρ-ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, ανιχνευτές καπνού.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
21/5-20/6 & 12/9-30/9
21/6-25/7 & 28/8-11/9
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
329€ 458€
418€ 570€
2κλινο θέα θάλασσα
362€ 504€
457€ 625€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 3ο άτομο: -30% - 1ο παιδί 7-12: -70%
2ο παιδί έως 12 ετών σε κουκέτα: -50% - Επιβάρυνση μονόκλινου: +60%.
Επιβάρυνση για all inclusive: 22€ ο ενήλικας, 16€ το παιδί 2-12 ετών ανά διαν/ση.

26/7-27/8
5
7
477€ 658€
516€ 710€

Το Ιonian Βlue είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Νικιάνα, σε ένα σημείο μεγάλης φυσικής
ομορφιάς, στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας. Έχει χτιστεί σε μια φυσική κατωφέρεια, ενώ τα δωμάτια του “κατηφορίζουν” στη λοφοπλαγιά σταματώντας μόνο μπροστά
στα γαλάζια νερά του Ιονίου πελάγους. 116 δωμάτια, όλα μεγάλα και άνετα, εξοπλισμένα με
μπάνιο /ντους καθώς και κλιματισμό, πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, mini bar, τηλέφωνο και TV. Διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα τη θάλασσα. Διακοσμημένα με άριστης
ποιότητας έπιπλα, έτσι ώστε να ηρεμούν τις αισθήσεις σας και η διαμονή να ξεπεράσει τις
προσδοκίες σας.
Για τους μικρούς μας φίλους!
Παιδική χαρά, παιδότοπος σε εσωτερικό χώρο και Cine Βραδιές κατά τις περιόδους 28/5 19/7 και 9/9 - 30/9 με προβολή κινουμένων σχεδίων.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2 νύχτες
5 νύχτες
28/5-30/6 & 9/9-30/9 1/7-19/7 1/7-19/7
20/7-27/7 & 19/8-5/9 28/7-18/8
καθημερινές
Παρ. & Σαβ. καθημερινές		
2κλινο Superior
99€
129€
149€
422€
494€
647€
3ο άτομο
50€
50€
50€
235€
235€
235€
1κλινο
178€
239€
278€
795€
889€
1245€
2ο παιδί έως 12
40€
40€
40€
135€
135€
135€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας, σάουνα, χαμάμ και γυμναστηρίου (Η χρήση
της εσωτερικής πισίνας επιτρέπεται στα παιδιά τις ώρες 12:00-14:00.)
Early check in στις 10:00 κατόπιν διαθεσιμότητας. Late check out στις 18:00 κατόπιν διαθεσιμότητας.

Mabely Grand Hotel 5*
Ζάκυνθος

Το 5* ξενοδοχειακό συγκρότημα συνδυάζει το κύρος του κλασικού με την γοητεία του καινούργιου και μοντέρνου, σε μία μοναδική τοποθεσία στο Καμπί Ζακύνθου και μόλις 10 λεπτά
από την μαγική παραλία «Ναυάγιο» που συγκαταλέγεται στις 10 ομορφότερες παραλίες στον
κόσμο. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ. από την Χώρα. Κτισμένο σε έκταση 60 στρεμμάτων
πάνω στο ακρωτήρι του Καμπί στην Έξω Χώρα Ζακύνθου και σε ένα μοναδικό καταπράσινο περιβάλλον στα βορειοδυτικά του νησιού, σας περιμένει μια μοναδική εμπειρία ευεξίας
και χαλάρωσης. Η φινετσάτη διακόσμηση και επίπλωση του ξενοδοχείου σε συνδυασμό με
την κοσμοπολίτικη αύρα του, θα σας εντυπωσιάσουν. Τα πολυτελή και ευρύχωρα δωμάτια
και σουίτες, οι δύο μεγάλες πισίνες, το συνεδριακό κέντρο, οι χώροι ευεξίας, χαλάρωσης και
αθλοπαιδιών, καθώς επίσης και η μοναδική αμφιθεατρική θέση του ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο, ανάγουν το Mabely στον απόλυτο
προορισμό.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
12/6-9/7 & 11/9-23/9
10/7-5/8 & 28/8-10/9
6/8-27/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
3 5 7
2κλινο θέα βουνό
192€ 305€ 427€
219€ 345€ 488€ 245€ 399€ 549€
3ο άτομο
134€ 213€ 299€
153€ 241€ 341€ 171€ 279€ 384€
2κλινο θέα θάλασσα
205€ 325€ 457€
233€ 369€ 516€ 259€ 423€ 579€
3ο άτομο
143€ 227€ 321€
163€ 258€ 363€ 181€ 297€ 406€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Επιβάρυνση All inclusive 15€ ο ενήλικας ημερησίως, το 1ο παιδί δωρεάν & 8€ το 2ο
παιδί. Δωρεάν μεταφορά προς και από την πλησιέστερη παραλία με πούλμαν του ξενοδοχείου. Οι παραπάνω τιμές είναι
προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν
περίπου 20%. Δείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση τιμές δωματίων FAMILY
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Livadi Nafsika 3*
Κέρκυρα

Το Livadi Nafsika βρίσκεται στη Δασιά, 13χλμ απο την πόλη της Κέρκυρας και 350μ. από την παραλία
της Δασιάς. Διαθέτει 102 κλιματιζόμενα δωμάτια και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Το ξενοδοχείο
περιλαμβάνει επίσης εποχική εξωτερική πισίνα, θέα στον κήπο, καθώς και μπαρ όπου μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας. Ο κατάλογος του εστιατορίου προσφέρει πιάτα διεθνούς κουζίνας. Κάθε δωμάτιο
είναι εξοπλισμένο με τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους τέλος, παρέχει δωρεάν Wi-Fi.

Τιμές κατ’ άτομο με Ημιδιατροφή, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
21/5-10/6 & 21/9-30/9
11/6-20/7 & 1/9-20/9
Διαν/σεις
5
7
5
7
2κλινο θέα κήπος
238€ 329€
302€ 418€
3ο άτομο
167€ 230€
211€ 293€
1ο παιδί 2-12
71€
99€
91€ 125€
1κλινο θέα κήπος
365€ 506€
457€ 637€
Επιβάρυνση για all inclusive: 19€ ο ενήλικας, 14€ το παιδί 2-12 ετών ανά διαν/ση

21/7-31/8
5
7
372€ 515€
260€ 360€
112€ 154€
565€ 785€

Ilios Hotel 3*

Ionion Star 4*

Λαγανάς Ζακύνθου

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

Λευκάδα

FAMILY
FRIENDLY

Το Ilios 3* βρίσκεται στην πιο δημοφιλή περιοχή της Ζακύνθου, στον Λαγανά, σε μια προνομιακή τοποθεσία, ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν
να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα πανέμορφο
περιβάλλον μέσα στη φύση. Ο κοσμοπολίτικος Λαγανάς, με την τεράστια αμμώδη παραλία και τα καταγάλανα νερά του, παρέχει στους επισκέπτες μια
μεγάλη ποικιλία επιλογών για την ψυχαγωγία τους, καθώς διαθέτει εκατοντάδες εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ και εμπορικά καταστήματα.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από πέντε
κτίρια με πολυτελή διαμερίσματα και δίκλινα δωμάτια, που καλύπτουν κάθε
ανάγκη και παρέχουν όλες τις ανέσεις. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα στον κήπο ή στην πισίνα. Επιπλέον: τηλέφωνο,
θυρίδα ασφαλείας, πιστολάκι μαλλιών, κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες μαγειρέματος, ψυγείο, βραστήρα, φούρνο μικροκυμάτων, φρυγανιέρα και πλήρες σετ σκευών.
Παροχές Ξενοδοχείου: Οι υπέροχοι κήποι, το σνακ μπαρ, η πισίνα με ξεχωριστή παιδική και οι δωρεάν ξαπλώστρες εγγυώνται διαμονή υψηλών προδιαγραφών που θα σας ενθουσιάσει. Επίσης, θα βρείτε εξωτερικό Jacuzzi
και χώρους για αθλοπαιδιές.
Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
16/6-30/6 & 3/9-15/9
1/7-20/7 & 26/8-2/9
21/7-25/8
Διαν/σεις
3
5
7
3
5
7
5
7
2κλινο Standard
110€ 175€ 239€
165€ 250€ 340€
329€ 449€
2κλινο Sup. Family
126€ 205€ 275€
175€ 275€ 375€
354€ 484€
3ο άτομο Sup. Family
90€ 140€ 189€
119€ 185€ 245€
235€ 299€
1κλινο Standard
265€ 430€ 555€
299€ 480€ 655€
535€ 740€
2ο παιδί έως 10 σε Sup. Fam. 80€ 119€ 149€
89€ 135€ 175€
185€ 255€
1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior Family!
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά επιβάρυνση +15%.

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Ημιδιατροφη

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Ionion Star 4* βρίσκεται στο ωραιότερο σημείο της πόλης της
Λευκάδας, μπροστά στο λιμάνι και δίπλα στο πάρκο των ποιητών, προσφέροντας παραδοσιακή φιλοξενία και υπέροχη θέα στη θάλασσα. Σε προνομιακή τοποθεσία μέσα στο κέντρο της πόλης της Λευκάδας, μπροστά στην
προκυμαία, με θαυμάσια θέα από τα περισσότερα δωμάτιά του. Πρόσφατα ανακαινισμένο (2016), προσφέρει τη φιλοξενία του σε μια ατμόσφαιρα
προσεγμένης διακοσμητικής άποψης με απαλούς χρωματισμούς και κομψή
επιλογή επίπλωσης και εξοπλισμού.
Παροχές Δωματίων: Στο σύνολό τους τα 64 πολυτελή και άνετα δωμάτιά του
(Standard, Deluxe, σουίτες) θα σας εξασφαλίσουν μοναδικές στιγμές ηρεμίας και γαλήνης. Αρκεί μια ματιά από το μπαλκόνι προς το γαλάζιο του Ιονίου
για να σας ξεκουράσει από μια γεμάτη μέρα. Στον εξοπλισμό τους έχουν όλα
δορυφορική TV, κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στον ελεύθερο χρόνο σας θα θελήσετε να επισκεφθείτε το εστιατόριο, το μπαρ και το καλοκαίρι την πισίνα του ξενοδοχείου,
είτε να εκμεταλλευθείτε την πληθώρα των υπηρεσιών του που θα σας κάνουν να νιώθετε σαν στο σπίτι σας.

Τιμές κατ’ άτομο, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Ημιδιατροφή
29/6-6/7
7/7-27/7
28/7-25/8
26/8-8/9
Διαν/σεις
3
5
7
5
7
5
7
3
5
7
2κλινο
145€ 235€ 319€ 255€ 349€ 295€ 399€ 160€ 249€ 340€
3ο άτομο
105€ 170€ 229€ 175€ 240€ 215€ 295€ 110€ 170€ 235€
1κλινο
230€ 370€ 510€ 405€ 555€ 480€ 650€ 250€ 399€ 545€
1ο παιδί 7-12
70€ 115€ 155€ 130€ 175€ 150€ 199€ 80€ 125€ 170€
2ο παιδί 2-12
80€ 125€ 170€ 145€ 195€ 165€ 220€ 90€ 140€ 190€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 31/5! Μετά
επιβάρυνση +15%.
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Sunshine Corfu & Spa 4*
Νησάκι,Κέρκυρα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στην παραθαλάσσια πόλη Νησάκι στην Κέρκυρα.
Χτισμένο αμφιθεατρικά σε έναν καταπράσινο λόφο από ελαιόδεντρα και πεύκα, το
Sunshine Corfu Hotel & Spa 4* προσφέρει ένα συναρπαστικό συνδυασμό υπηρεσιών και παροχών που μετατρέπουν τις διακοπές σε επίγειο παράδεισο:
Παροχές Δωματίων: μπάνιο με μπανιέρα, σεσουάρ, κλιματιστικό, τηλέφωνο με
απευθείας γραμμή, δορυφορική τηλεόραση, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο
(με χρέωση), μικρό ψυγείο, ρηματοκιβώτιο, επιπλωμένο μπαλκόνι
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, το μπαρ της πισίνας και το κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου, με υπέροχη θέα στη θάλασσα, κοκτέιλ, πάρτι, γυμναστήριο, τοξοβολία, πινγκ-πονγκ, ποδηλασία με τα mountain bikes, Spa

Sunshine Crete Beach 5*
Ιεράπετρα, Κρήτη

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Το Sunshine Crete Beach 5*, με οικογενειακά δωμάτια και πάρκο με νεροτσουλήθρες, ανακαινισμένο το 2012, ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον
πλούτο των παροχών και υπηρεσιών του. Χτισμένο πάνω στο κύμα, σε μία
ατέλειωτη παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι, το ξενοδοχείο, που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν είναι παρά
ένας γαλήνιος, αναζωογονητικός παράδεισος.
Η διαμονή στο Sunshine Crete Beach 5* είναι συνώνυμο της κρητικής φιλοξενίας και της απόλυτης άνεσης. Δίκλινα δωμάτια, σουίτες, και πληθώρα
οικογενειακών δωματίων θα καλύψουν την κάθε ανάγκη και επιθυμία σας.
Φροντισμένα, ευρύχωρα και εξοπλισμένα με όλες τις απαραίτητες ανέσεις,
τα δωμάτια του ξενοδοχείου δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον μίας διαμονής που θα σας μείνει αλησμόνητη!

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: Κεντρικό Διόνυσος, Mamma Mia - εστιατόριο αλά καρτ: άρωμα ιταλικής κουζίνας, Ταβέρνα Ζορμπάς: με Ελληνική κουζίνα.
Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
285€
225€
389€
660€
740€ 855€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
389€
299€
545€
955€
1065€ 1255€
20/7-25/8
479€
379€
655€
1155€
1325€ 1515€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
275€
215€
379€
645€
715€ 840€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
385€
295€
539€
935€
1035€ 1225€
20/7-25/8
405€
315€
559€
955€
1095€ 1260€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
319€
249€
435€
730€
810€ 940€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
425€
325€
585€
1035€
1145€ 1345€
20/7-25/8
525€
405€
709€
1245€
1425€ 1615€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
309€
239€
425€
725€
795€ 930€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
419€
319€
585€
1035€
1135€ 1325€
20/7-25/8
449€
359€
615€
1055€
1195€ 1360€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
379€
295€
525€
875€
975€ 1125€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
515€
395€
729€
1280€
1410€ 1630€
20/7-25/8
625€
485€
869€
1495€
1725€ 1975€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
369€
285€
515€
865€
955€ 1125€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
515€
389€
730€
1260€
1410€ 1655€
20/7-25/8
535€
409€
750€
1280€
1440€ 1685€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
419€
325€
579€
975€
1075€ 1225€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
559€
425€
785€
1380€
1510€ 1730€
20/7-25/8
679€
525€
935€
1615€
1845€ 2085€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
409€
315€
575€
965€
1055€ 1225€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
559€
419€
785€
1370€
1520€ 1765€
20/7-25/8
589€
459€
809€
1400€
1560€ 1815€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 ενήλικες με 1 παιδί και 3 ενήλικες με
2 παιδιά αντίστοιχα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως
31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου.
All Inclusive: Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 ενήλικες με 1 παιδί και 3 ενήλικες με
2 παιδιά αντίστοιχα.Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως
31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου.
All Inclusive: Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
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Sunshine Crete Village 4*
Ιεράπετρα, Κρήτη

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Sunshine Rhodes 4* Sup.

Ιαλυσσός, Ρόδος

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ALL
INCLUSIVE

FAMILY
FRIENDLY

Tο Sunshine Crete Village 4* ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο των παροχών και υπηρεσιών του. Xτισμένο πάνω σε μια πλαγιά, μόνο μερικά μέτρα από
μία ατέλειωτη παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι, το ξενοδοχείο,
που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν είναι παρά ένας γαλήνιος,
αναζωογονητικός παράδεισος.

Το ξενοδοχείο Sunshine Rhodes 4* Superior, όμορφα χτισμένο πάνω στο κύμα, σε απόσταση αναπνοής
από την αρχαία πόλη της Ιαλυσού και μόλις 7 χλμ από την καρδιά της πόλης της Ρόδου, μεταμορφώνεται
καθημερινά σε έναν χώρο ατέλειωτης γιορτής για όλους! Με φόντο την όμορφη, οργανωμένη παραλία
και την απέραντη θάλασσα του Αιγαίου, ο επισκέπτης ξεκινά το δικό του μικρό, αποκαλυπτικό ταξίδι διακοπών, καθώς ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, υπηρεσιών και παροχών απογειώνει την απόδραση.

Με την πρώτη ματιά, ο επισκέπτης αισθάνεται τη διαφορά: το κυρίως κτίριο, μπροστά
από την πισίνα, τα μικρά κτίσματα διάσπαρτα στους κήπους, με φόντο τη χαρακτηριστική βλάστηση της νότιας Κρήτης, ξανοίγονται πάνω στο καταγάλανο του ουρανού
και της θάλασσας, προσκαλώντας το πελαγίσιο αεράκι να μας γεμίσει με καλοκαίρι,
καθώς η αυλαία μιας θαυμάσιας εμπειρίας ανοίγει στο Sunshine Crete Village:

Η γαλήνια τοποθεσία του ξενοδοχείου που όμως βρίσκεται τόσο κοντά στη Ρόδο, «την πόλη της νυχτερινής ζωής», η ποικιλία άνετων, καλόγουστων δωματίων, μεγάλο μέρος των οποίων ανακαινίστηκε το
2015, το εξαιρετικό φαγητό, η διασκέδαση για τα παιδιά, οι δραστηριότητες και τα σπορ για μικρούς και
μεγάλους, η νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως… οι άνθρωποι του που προσφέρουν εγκάρδια τις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζουν ότι ο επισκέπτης θα απολαύσει κοντά μας την κάθε στιγμή των διακοπών του.

Υπέροχη τοποθεσία, πλούσια γκάμα τύπων δωματίων, εξαιρετικό φαγητό, δραστηριότητες και σπορ για παιδιά και για μεγάλους, νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως… οι
άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν εγκάρδια τις υπηρεσίες τους,
εξασφαλίζοντας ότι ο επισκέπτης απολαμβάνει την κάθε στιγμή των καλοκαιρινών
του διακοπών.

Η διαμονή σας έχει σχεδιαστεί με φροντίδα και στυλ. Οικογενειακά δίχωρα και μονόχωρα, δίκλινα δωμάτια και σουίτες. Όλα με θαυμάσια θέα στο καταγάλανο Αιγαίο, τους κήπους και τις πισίνες. Όλα ευρύχωρα και καλόγουστα, εξοπλισμένα με τις απαραίτητες ανέσεις, δημιουργούν κάθε προϋπόθεση για να
περάσετε αξέχαστες διακοπές!

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
235€
185€
325€
595€
665€ 775€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
335€
255€
475€
850€
940€ 1110€
20/7-25/8
355€
275€
495€
870€
1000€ 1145€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
279€
219€
385€
685€
765€ 905€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
389€
305€
549€
960€
1065€ 1270€
20/7-25/8
419€
325€
579€
1010€
1150€ 1310€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
265€
205€
365€
695€
765€ 885€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
365€
275€
515€
940€
1030€ 1200€
20/7-25/8
385€
305€
535€
960€
1090€ 1235€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6 ημέρες / 5 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
319€
255€
439€
745€
835€ 965€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
425€
325€
595€
1020€
1130€ 1350€
20/7-25/8
455€
355€
625€
1090€
1250€ 1410€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
315€
245€
439€
800€
890€ 1040€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
455€
339€
649€
1150€
1290€ 1510€
20/7-25/8
475€
359€
669€
1170€
1320€ 1540€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα κήπο , με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
369€
285€
515€
915€
995€ 1205€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
519€
399€
745€
1295€
1400€ 1710€
20/7-25/8
549€
419€
775€
1345€
1485€ 1775€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
6/5-30/6 & 1/9-15/10
349€
269€
489€
930€
1035€ 1240€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
489€
365€
695€
1250€
1390€ 1610€
20/7-25/8
515€
395€
715€
1270€
1420€ 1640€

Τιμές κατ’ άτομο, All Inclusive δωμάτια με θέα θάλασσα, με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
8 ημέρες / 7 νύχτες
2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Family
Family Family
				
2+2*
3+1* 3+2*
21/4-30/6 & 1/9-15/10
419€
329€
585€
995€
1084€ 1295€
1/7-19/7 & 26/8-31/8
565€
429€
805€
1375€
1495€ 1820€
20/7-25/8
595€
455€
835€
1425€
1585€ 1875€

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 ενήλικες με 1 παιδί και 3 ενήλικες με
2 παιδιά αντίστοιχα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως
31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου
All Inclusive: Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά, 3 ενήλικες με 1 παιδί και 3 ενήλικες με
2 παιδιά αντίστοιχα. Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως
31/5 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβάρυνση +15% περίπου
All Inclusive: Δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνει στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
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5
ημέρες

Βόλος - Σκιάθος

Κεφαλονιά

ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ NEAΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΑΝΑΧ: 29/6, 19/7, 4/8 & 23/8/18
1η ημέρα: Αναχώρηση 09:00 πμ., περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου ημίωρη στάση για
καφέ και συνεχίζουμε για την πόλη του Βόλου με τα περίφημα τσιπουράδικα, για
γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας
στην παραλία της ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Πρωινό και επίσκεψη τις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό με πολλές ομορφιές,
χτισμένο σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από
250 μ. στο χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού) μέχρι 450 μ.
περίπου στο υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της περιοχής, γεμάτο μηλιές,
καστανιές και λιόδεντρα, με υπέροχη θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αμέσως μετά στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα
προαιρετικά. Το απόγευμα θα βρεθούμε στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ και την όμορφη
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί της
ΣΚΙΑΘΟΥ. Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ η της ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, από όπου με τουριστικό πλοιάριο θα κάνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στη
ΧΩΡΑ της ΣΚΙΑΘΟΥ, όπου φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά και την όμορφη παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ, όπου θα
έχουμε χρόνο για κολύμπι. Επιστροφή το απόγευμα στο λιμάνι αναχώρησης και στη
συνέχεια στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και δεν θα χάσουμε την ευκαιρία για
ένα τελευταίο πρωινό μπάνιο, πριν πάρουμε το πρωινό μας και αναχωρήσουμε για
επίσκεψη, στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, που είναι κτισμένη σε ένα μικρό οροπέδιο ΒΑ
της Βρύναινας στην επαρχία Αλμυρού Μαγνησίας και σε ύψος 370 μέτρων. Η παλαιότερη ονομασία ήταν «Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε μετόχι της
σημερινής Μονής Άνω Ξενιάς. Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε στην όμορφη παραλία
των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, όπου θα έχουμεχρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για Αθήνα με μικρή ενδιάμεση στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.
Αναχωρήσεις
29/6, 19/7,4/8 & 23/8

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί έως 12

ΤΟΚΑLIS BOUTIQUE HOTEL & SPA

188€

268€

165€

Περιλαμβάνονται
✓ Εκδρομές – περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν ✓ Διαμονή, (3) διαν/σεις
στο παραθαλάσσιο ξεν/χείο ΤΟΚΑLIS BUTIQUE HOTEL & SPA στην παραλία της
NEAΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ✓ Τρία πρωινά και τρία δείπνα σε μπουφέ ✓ Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την ολοήμερη κρουαζιέρα στη ΣΚΙΑΘΟ ✓ Αρχηγός – συνοδός
✓ Φ.Π.Α.
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5
ημέρες

ΑΝΑΧ: 30/6 & 7, 14, 21 & 28/7 & 4, 9,
14, 19 & 25/8 & 1 & 8/9
1η ημέρα: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το κέντρο της Αθήνας
για Κεφαλονιά, με ενδιάμεση στάση στην Ακράτα. Επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και άφιξη στο λιμάνι
του Πόρου. Στάση για φαγητό. Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό Μεταξάτα - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα και να χαλαρώσετε στα
όμορφα ταβερνάκια.
2η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί για το γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο της
Δρογκαράτης, την όμορφη κωμόπολη της Σάμης και το απαράμιλλης ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Το γραφικό παραλιακό χωριό της Αγίας Ευφημίας είναι ο επόμενος σταθμός μας για μπάνιο
και γεύμα (προαιρετικό). Ακολουθεί μια γοητευτική διαδρομή προς το Βόρειο τμήμα του νησιού για να
καταλήξουμε στον παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Παίρνοντας το δρόμο του
γυρισμού βλέπουμε την ιστορική χερσόνησο της ‘Ασσου με το ενετικό κάστρο και φωτογραφίζουμε την
ξακουστή παραλία του Μύρτου με τα γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό.
3η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί για το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, πρώτη πρωτεύουσα του νησιού. Στη
συνέχεια, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιού προσκύνημα στο ιερό Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας ο τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε τα τοπικά κρασιά (Ρομπόλα). Συνεχίζουμε για την όμορφη Σκάλα, παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη
τουριστική ανάπτυξη - χρόνος για μπάνιο (γεύμα προαιρετικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
επίσκεψη στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό.
4η ημέρα: (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ): Ημέρα αφιερωμένη στην πατρίδα του Οδυσσέα, τη
γειτονική μας Ιθάκη. Αναχώρηση από το λιμάνι της Σάμης προς τον Πισαετό. Πρώτος σταθμός μας η πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο Βαθύ. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Σταυρό, όπου υπάρχει η παλαιότερη
προτομή του Οδυσσέα από το γλύπτη Καστριώτη και η εκκλησία του Σωτήρος. Στη συνέχεια περνώντας
από το παραθαλάσσιο χωριό Φρίκες, θα καταλήξουμε στον παραδοσιακό οικισμό Κιόνι. Μπάνιο (φαγητό
προαιρετικό). Επιστροφή από το λιμάνι του Πισαετού για Κεφαλονιά.
5η ημέρα: Μετά το πρόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στην
περιοχή της Λειβαθούς. Διασχίζουμε τα γραφικά χωριά Κουρκουμελάτα & Καλιγάτα και συνεχίζουμε για
το γύρο της Λάσσης. Θα δούμε τις πανέμορφες παραλίες του Πλατύ και Μακρύ Γιαλού και ολοκληρώνοντας την περιήγηση μας στο νότιο τμήμα του νησιού θα επισκεφθούμε το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο
Καταβόθρες. Αποχαιρετάμε την Κεφαλονιά και αναχωρούμε για Αθήνα από το λιμάνι του Πόρου.
Αναχωρήσεις
30/6 -7, 14, 21,28/7, 1, 8/9
4, 9, 14, 19,25/8

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί έως 12

APOLLON PALACE 3*

261€
281€

337€
361€

215€
220€

Περιλαμβάνονται

✓ Μεταφορές από και προς Αθήνα σε πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν ✓ Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια από το λιμάνι της Κυλλήνη - Κεφαλονιά & αντίστροφα ✓ Διαμονή: 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο APOLLON PALACE 3* στην περιοχή ΜΕΤΑΞΑΤΑ ✓ Τέσσερα
πρωινά σε μπουφέ ✓ Έμπειρος αρχηγός – συνοδός.
Δεν Περιλαμβάνονται: ✓ Η προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη 30 ευρώ ανά άτομο για ενήλικες και 20€ για κάθε παιδί έως 12 ετών. ✓ Είσοδοι Μουσείων, σπηλαίων, πάρκων
& αρχαιολογικών χώρων. ✓ Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του
η αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

6
ημέρες

Γύρος Κρήτης

Xανιά - Τάφοι Βενιζέλων - λίμνη Κουρνά - Αργυρούπολη - Μονή Αρκαδίου - Ηράκλειο - Κνωσσός
- Ενυδρείο Ηρακλείου - Ελούντα - Σπιναλόγκα - Άγιος Νικόλαος - Πλακιάς - Ρέθυμνο
Αναχ: 16/7, 13/8, 30/7 & 20/8
1η ημέρα: Πειραιάς - Χανιά (εν πλω)
Αναχώρηση στις 20.30 για το λιμάνι του Πειραιά, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για
Xανιά, διανυκτέρευση εν πλω.

για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον Άγιο Νικόλαο, για
τον απογευματινό καφέ και περιπάτους γνωριμίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Χανιά - Ηράκλειο (Τάφοι Βενιζέλων - λίμνη Κουρνά - Αργυρούπολη - Μονή
Αρκαδίου)
Νωρίς το πρωί φτάνουμε στο λιμάνι των Χανίων και απολαμβάνουμε ένα υπέροχο πρωινό
με περιπάτους γνωριμίας στην πόλη με το Βενετσάνικο λιμάνι, τη Φορτέτσα και τα γραφικά δρομάκια της πόλης. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τους Τάφους των Βενιζέλων στο
Ακρωτήρι, μέσα σε ένα μαγευτικό ‘Αλσος με μοναδική θέα στην πόλη. Ακολουθεί η Λίμνη
Κουρνά, μια μοναδική φυσική λίμνη που τροφοδοτείται από την πηγή Αμάτι και αποστραγγίζεται προς τον ποταμό Δέλφινα, ενώ η απόσταση της από τη θάλασσα είναι 2.5χλμ. To μεσημέρι καταλήγουμε στο γραφικό χωριό της Αργυρούπολης, όπου θα έχουμε γεύμα προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα του καταπράσινου οικισμού. Θα κλείσουμε ευχάριστα
την ημέρα μας με την επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Απέχει 23 χιλιόμετρα από
την πόλη του Ρεθύμνου και η πρώτη ολοκληρωμένη φρουριακή μορφή της δημιουργήθηκε την τελευταία περίοδο της Ενετοκρατίας. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε στο ξενοδοχείο
μας στην περιοχή του Ηρακλείου, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Πλακιάς - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - Πειραιάς (εν πλω)
Μετά το πρωινό θα φτάσουμε στο νότιο κομμάτι της Κρήτης και την υπέροχη παραλία του
Πλακιά. Παραμονή για κολύμπι ή εναλλακτικά μετάβαση με πλοιάριο (έξοδα ατομικά) στην
εξωτική παραλία της Πρέβελης. Η επιστροφή μας από το Κουρταλιώτικο φαράγγι με μικρή
στάση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Τελευταίος σταθμός η πόλη του Ρεθύμνου, που η
ανατολίτικη επιρροή από την Τουρκοκρατία, συνδυάζεται με την ενετική αρχιτεκτονική
της Αναγέννησης. Θα απολαύσουμε τον καφέ μας και θα περπατήσουμε στα σοκάκια του
ιστορικού κέντρου, για να συναντήσουμε πολλά ενετικά και τουρκικά μνημεία. Νωρίς το
βράδυ επιστρέφουμε στην πόλη του Ηρακλείου, τακτοποίηση στο πλοίο για το ταξίδι της
επιστροφής (21.00) προς το λιμάνι του Πειραιά, διανυκτέρευση εν πλω.

3η ημέρα: Ηράκλειο (Κνωσσός - Ενυδρείο)
Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσσού. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για το μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου. Το Ενυδρείο της Κρήτης καταλαμβάνει
έκταση 5.000 τ.μ. περίπου και είναι τμήμα του ευρύτερου κτιριακού συγκροτήματος του
Θαλασσόκοσμου (ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης) και περιλαμβάνει εγκατάσταση πολλών δεξαμενών ενυδρείων διαφόρων μεγεθών, μερικά από τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά σε
όγκο (60.000 λίτρων). Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να φιλοξενηθούν οργανισμοί μεγάλου
μεγέθους (πχ. καρχαρίες, τοννοειδή, κ.λ.π.), να υπάρχει ο αναγκαίος ζωτικός χώρος για
τα φιλοξενούμενα είδη όπως επίσης να γίνει εφικτή η αναπαράσταση των φυσικών βιοτόπων των ειδών μέσα στα ενυδρεία τους. Αμέσως μετά θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και
γεύμα προαιρετικά στην περιοχή της Χερσονήσου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση
και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας στην πόλη του Ηρακλείου. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Ελούντα - Σπιναλόγκα - Άγιος Νικόλαος - Ηράκλειο
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Ελούντα, με μικρή στάση - επίσκεψη, στην ανδρική Μονή Αγίου Γεωργίου, που είναι χτισμένη στην καρδιά του φαραγγιού του Σεληνάρη.
Λίγο αργότερα με μικρό πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα γνωρίσουμε το μαρτυρικό νησί της
Σπιναλόγκα. Επιστροφή στην Ελούντα και μετάβαση στην υπέροχη παραλία της Πλάκας

6η ημέρα: Πειραιάς
‘Αφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και μεταφορά στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται

✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Χανιά & Ηράκλειο - Πειραιάς σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες ✓ 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* όπως παραπάνω ✓
3 πρωινά ✓ 3 δείπνα ✓ μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ αρχηγός – συνοδός ✓ ασφαλιστική κάλυψη αστικής
ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί 4-12

16/7, 13/8
30/7 & 20/8

Vanisko 3*
Olympic 3*

335€
335€

410€
410€

295€
295€

Όσοι εκδρομείς επιθυμούν άλλη κατηγορία καμπίνας από αυτή του κοστολογίου,
εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα, υπάρχουν οι πιο κάτω ανά άτομο επιβαρύνσεις:
δίκλινη εξωτερική: 45€ // δίκλινη εσωτερική: 35€ // τρίκλινη εξωτερική: 25€ //
τρίκλινη εσωτερική: 15€ // τετράκλινη εξωτερική: 10€
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Οικογενειακά Ξενοδοχεία All Inclusive

Bomo Club Olympic Kosma 3*
Χανιώτη Χαλκιδική

Διαθέτει άνετα δωμάτια και προσφέρει άριστη επαγγελματική εξυπηρέτηση με στόχο την καλύτερη και πλέον άνετη διαμονή. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην γραφική
κωμόπολη της Χανιώτης, όπου υπάρχουν υπέροχες παραλίες με αμμουδιά, πολλά
καταστήματα, εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Απόσταση από θάλασσα - 150 m,
Χερσόνησος της Κασσάνδρας, Εγκαταστάσεις: Πισίνα, TV room, Ίντερνετ, Χρηματοκιβώτιο, Μεταφορές, Αμμώδης παραλία, Ομπρέλες, Ξαπλώστρες, Παιδική πισίνα, Μπαρ,
Εστιατόριο, Θαλάσσια σπορ, Μπαλκόνι/βεράντα, Μπανιέρα/ντους, Κλιματιστικό, Ραδιόφωνο, Ρωσικό κανάλι, Δορυφορική τηλεόραση, Τηλεόραση, Τηλέφωνο, Πιστολάκι,
Ψυγείο κ.ά
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες
01-14/6: 515€ | 15-30/6 & 9-14/9: 580€ | 1-14/7: 715€ | 15/7-22/8: 775€

Bomo Club Olympus Grand Resort 4*
Λεπτοκαρυά Πιερία

Απευθείας πρόσβαση στην παραλία, μια τεράστια πανέμορφη περιοχή, μια επιλογή από
άνετα δωμάτια, εστιατόρια, μπαρ, παιδότοπος, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καταστήματα, κινούμενα σχέδια, αθλητικά, εξαιρετικές υπηρεσίες. Αποτελείται από ένα κεντρικό πενταόροφο κτίριο και διώροφα μπανγκαλόου. Εγκαταστάσεις: Πάρκινγκ, Πισίνα,
Ίντερνετ, Αίθουσα συνεδρίων, Κατάστημα, Χρηματοκιβώτιο, Γυμναστήριο, Άμμος και
βότσαλα, Ξαπλώστρες, Ομπρέλες, Πετσέτες θαλάσσης, Παιδική χαρά, Παιδική πισίνα,
Νταντά, Grekoleto, Μπαρ, Εστιατόριο, Μπάσκετ, Βόλλεϊ, Πινγκ πονγκ, Μπιτς βόλλεϊ,
Τένις, Πόλο, Ψυχαγωγία, Μπαλκόνι/βεράντα, Μπανιέρα/ντους, Κλιματιστικό, Μίνι
μπαρ, Δορυφορική τηλεόραση, Τηλέφωνο, Πιστολάκι, Μηχανή παραγωγής καφέ κά.
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες
7-29/6 & 3-16/9: 810€ | 30/6-21/7 & 28/8-2/9: 925€ | 22/7-27/8: 945€
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Bomo Club Palmariva Beach 4*
Ερέτρια Εύβοια

Όμορφη εκτενής έκταση, ιδιωτική αμμώδη παραλία, εστιατόρια, μπαρ, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, συνεδριακές εγκαταστάσεις, ζωντανή μουσική με πιάνο, ψυχαγωγία, παιδότοπος, σπορ,
γυμναστήριο και πολλά άλλα. Στο Palmariva Beach Bomo Club σας περιμένουν οι πιο ευχάριστες
διακοπές με όμορφες εντυπώσεις. Κεντρικό κτήριο και μπανγκαλόου. 2 ανελκυστήρες. Ανακαινίστηκε το 2015-2016.
Εγκαταστάσεις: Γυμναστήριο, Κατάστημα, Αίθουσα συνεδρίων, Ίντερνετ, TV room, Πάρκινγκ,
Χρηματοκιβώτιο, Πισίνα, Μεταφορές, Εκκλησία, Πετσέτες θαλάσσης, Ομπρέλες, Ξαπλώστρες, Αμμώδης παραλία, Παιδική πισίνα, Παιδική χαρά, Παιδική διατροφή, Νταντά, Grekoleto, Εστιατόριο,
Μπαρ, Καφές, Τένις, Μπάσκετ, Βόλλεϊ, Πινγκ πονγκ, Μίνι γκολφ, Θαλάσσια σπορ, Μπιτς βόλλεϊ,
Σόου και παραστάσεις, Ντίσκο, Αμφιθέατρο, Ψυχαγωγία, Μπαλκόνι/βεράντα, Μπανιέρα/ντους,
Κλιματιστικό, Τηλέφωνο, Δορυφορική τηλεόραση, Τηλεόραση, Θέρμανση, Πιστολάκι, Ψυγείο κ.ά
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες
1-20/6: 935€ | 21/6-10/7: 925€ | 11/7-24/8: 1065€ | 25/8-20/9: 915€

Bomo Club Tosca Beach 4*
Καβάλα

Μια εκτεταμένη περιοχή, ένα μικρό πευκοδάσος, μια ιδιωτική αμμουδιά, άνετα δωμάτια, εστιατόρια, μπαρ, παιδικό κλαμπ, διαδίκτυο, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Τοποθεσία: Η γραφική τουριστική
περιοχή της Καβάλας, 1 χλμ. Από το χωριό Παλιό (με πολλά καταστήματα, ταβέρνες, μπαρ και εστιατόρια), 6 χλμ. από την πόλη της Καβάλας. Το ξενοδοχείο αποτελείται από ένα μπανγκαλόου (50-150
μ. Από την παραλία), διάσπαρτα σε ένα μικρό πευκοδάσος. Κεντρικό κτίριο με εστιατόριο, ρεσεψιόν
και 18 μπανγκαλόου, έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2016. Απόσταση από θάλασσα - 0 m Εγκαταστάσεις: Πάρκινγκ, Ίντερνετ, Χρηματοκιβώτιο, , Μεταφορές, Κατάστημα, Αμμώδης παραλία, Ομπρέλες, Ξαπλώστρες, Πετσέτες θαλάσσης, Παιδική χαρά, Grekoleto, Μπαρ, Εστιατόριο, Ψυχαγωγία,
Μπαλκόνι/βεράντα, Μηχανή παραγωγής καφέ, Κλιματιστικό, Δορυφορική τηλεόραση, Τηλεόραση,
Τηλέφωνο, Πιστολάκι, Ψυγείο κ.ά.
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες (apartment θέα θάλασσα)
30/5-18/6 & 14-30/9: 1035€ | 19/6-15/7 & 26/8-13/9: 1210€ | 16/7-25/8:1540€

Bomo Hotels

Bomo Club Calamos Beach Hotel 3*
Κάλαμος Αττική

Πρώτη ακτογραμμή, ιδιωτική παραλία, πράσινο τεράστιο έδαφος, άνετα δωμάτια, απλότητα στυλ, παιδικό κλαμπ, εστιατόριο, μπαρ, ποιοτικές υπηρεσίες.
Απόσταση από θάλασσα - 0 m. Εγκαταστάσεις: Παρκινγκ, Πισίνα, Ίντερνετ, Ξαπλώστρες,
Ομπρέλες, Άμμος και βότσαλα, Grekoleto, Παιδική πισίνα, Παιδική χαρά, Μπαρ, Εστιατόριο, Τένις, Μπιλιάρδο, Μπαλκόνι/βεράντα, Μπανιέρα/ντους, Κλιματιστικό, Τηλεόραση,
Τηλέφωνο, Πιστολάκι, Ψυγείο κ.ά.
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες (δίχωρο)
15-30/6: 515€ | 1-14/7 & 27-31/8: 555€ | 15/7-26/8: 625€ | 1-14/9: 515€

Bomo Amnissos Residence 3*
Ρέθυμνο Κρήτη

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ένας ζεστός χώρος με παρτέρια, μικρά κτίρια και bungalows
& κεντρικό κτίριο, εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, internet, άνετα δωμάτια, παιδική λέσχη, νυχτερινή διασκέδαση, και άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο
και κτίρια μπανγκαλόου 5 ορόφων. Από τον Ιούνιο του 2016 λειτουργεί το παιδικό club
«»GREKOLETO»». Ανακαινισμένο το 2016. Νέα έπιπλα σε όλα τα δωμάτια, νέα στρώματα,
μαξιλάρια, καλύμματα, κουρτίνες, φωτιστικά σώματα, νέα γραφεία, στα μπαλκόνια, νέα
παιδική χαρά για τα παιδιά κ.ά. Βρίσκεται στην βόρεια ακτή του νησιού, στoν Πηγιανό
κάμπο, 8,5 χλμ από την πόλη του Ρεθύμνου. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, απευθείας
τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο (με επιπλέον χρέωση),
μίνι ψυγείο, μπάνιο (μπανιέρα / ντους), στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι / αίθριο κ.ά.
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες
20/5-16/6: 400€ | 17/6-14/7 & 26/8-22/9: 545€ | 15/7-25/8: 665€

Bomo Krini Beach 3*
Σφακάκι Ρέθυμνο Κρήτη

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ένας ζεστός χώρος με παρτέρια, μικρά κτίρια και bungalows
& κεντρικό κτίριο, εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, internet, άνετα δωμάτια, παιδική λέσχη, νυχτερινή διασκέδαση, και άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο
και κτίρια μπανγκαλόου 5 ορόφων. Από τον Ιούνιο του 2016 λειτουργεί το παιδικό club
«»GREKOLETO»». Ανακαινισμένο το 2016. Βρίσκεται στην βόρεια ακτή του νησιού, στoν
Πηγιανό κάμπο, 8,5 χλμ από την πόλη του Ρεθύμνου.
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες (δίχωρο)
27/5-16/6 & 16-30/9: 635€ | 17/6-14/7 & 26/8-22/9: 800€ | 15/7-25/8: 980€

Bomo Gouves Bay 4*
Γούβες Ηράκλειο

Άνετο και οικονομικό ξενοδοχείο σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα. Διαθέτει απλότητα συνδιασμένο με στυλ. Εγκαταστάσεις: εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, internet, γυμναστήριο, παιδότοπος, καλή εξυπηρέτηση. Τα δωμάτια με όλες τις ανέσεις.
Τιμή για Οικογένεια (2 ενήλικες + 2 παιδιά) με ALL INCLUSIVE για 6ημ./ 5 νύχτες
27/5-23/6 & 23/9-6/10: 535€ | 24/6-14/7 & 26/8-22/9: 695€ | 15/7-25/8: 945€

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ
Οι τιμές αφορούν ΟΛΗ την οικογένεια (2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών) για 6 ημέρες / 5 νύχτες. Ζητήστε από τους πωλητές να σας βγάλουν πακέτο για την
περίοδο που σας ενδιαφέρει και σε άλλο τύπο δωματίων όπως δίκλινο, τρίκλινο ΚΑΙ να σας ενημερώσουν για τις παροχές του ALL INCLUSIVE. Οι τιμές είναι
ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οι περιγραφές προέρχονται από τον προμηθευτή μας. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής.
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Aqua Oliva Resort 4*

Rania Studios / Apartments

Σύβοτα

Χρυσή άμμος Θάσος

Εκλεπτυσμένο ξενοδοχείο κοντά σε έναν ελαιώνα και σε απόσταση αναπνοής
από τη θάλασσα. Άνετα δωμάτια, εστιατόριο, μπαρ, πισίνες, ένα υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης. Στην Αγία Παρασκευή, 24χλμ. Ένα σύνολο 20 δωματίων: Junior
σουίτες (~ 44 τ.μ.), σουίτες (~ 55 m). Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, μίνι ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, τηλεόραση LCD,
Wi-Fi πρόσβαση στο internet (δωρεάν), μπανιέρα / ντους, στεγνωτήρα μαλλιών,
μπουρνούζια και παντόφλες, μπαλκόνι / αίθριο.

Ευρύχωρα και άνετα διαμερίσματα δύο βήματα από την παραλία. Κήπος, μπάρμπεκιου. Σούπερ-μάρκετ, μπαρ και ταβέρνες σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.
300 μέτρα από το κέντρο του χωριού Σκάλα Ποταμιάς. Συνολικά 17 δωμάτια με
γωνία-κουζίνας (ηλ. κουζίνα με 2 εστίες, πιάτα), κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο,
ντουζιέρα, χρηματοκιβώτιο (με χρέωση), δωρεάν Wi-Fi σύνδεση στο ίντερνετ,
μπαλκόνι/βεράντα.

Τιμές κατ’ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
15/5-16/6 & 16-22/9 17/6-8/7 & 8-15/9 9/7-3/8 & 26/8-7/9 4-25/8
Δίκλινο δωμάτιο superior – ισόγειο
207€
255€
300€
327€

Τιμές κατ’ άτομο ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
1-15/6 & 13-30/9
16-30/6 & 1-12/9
1-15/7
δίκλινο STUDIO
105€
120€
148€
1o παιδί έως 16 ετών
30€
40€
40€

Aeria Hotel 3*Sup

Achillion Hotel 3*

Αστρίς Θάσος
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1-31/8
185€
40€

Χρυσή άμμος Θάσος

Μικρό ξενοδοχείο σε μια ήσυχη και γραφική πόλη θέρετρο της Αστρίς. Σε απόσταση
αναπνοής από τη θάλασσα. Η εύκολη πρόσβαση σε δύο δημοφιλείς αμμώδεις παραλίες Αστρίς και η Ψιλή Άμμος. Υπέροχη θέα στη θάλασσα, άνετο, ευρύχωρα δωμάτια,
δωρεάν πρόσβαση στο internet και ένα εστιατόριο. Κατάλληλο για οικονομικές και
άνετες οικογενειακές διακοπές. Σύνολο 57 δωμάτια: διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική TV, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, δωρεάν Wi-Fi internet, ψυγείο, ντους,
στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο (δωρεάν), μπαλκόνι / βεράντα.
Τιμές κατ’ άτομο με all inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
3-23/6 & 18-22/9 24/6-9/7 & 26/8-17/9
δίκλινο
293€
310€
1o παιδί έως 11 ετών
75€
75€

16-31/7
168€
35€

10/7-25/8
373€
75€

23-30/9
268€
70€

Ευρύχωρα και άνετα διαμερίσματα δύο βήματα από την παραλία. Κήπος, μπάρμπεκιου. Σούπερ-μάρκετ, μπαρ και ταβέρνες σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. 300 μέτρα
από το κέντρο του χωριού Σκάλα Ποταμιάς. Συνολικά 17 δωμάτια με γωνία-κουζίνας
(ηλ. κουζίνα με 2 εστίες, πιάτα), κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, ντουζιέρα, χρηματοκιβώτιο (με χρέωση), δωρεάν Wi-Fi σύνδεση στο ίντερνετ, μπαλκόνι/βεράντα.
Τιμές κατ’ άτομο ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
6-15/6
16-25/6 & 1-16/9
26-30/6
δίκλινο
90€
110€
140€
1o παιδί έως 11 ετών
35€
30€
30€

1-17/7
168€
25€

18/7-31/8
190€
35€

Denise Beach Hotel 4*

Panorama Sidari Hotel 3*

Λαγανάς Ζάκυνθος

Σιδάρι Κέρκυρα

Διαθέτοντας πισίνα - παιδική πισίνα, ομπρέλες με ξαπλώστρες, παιδική χαρά,
υπαίθριους χώρους για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τραπέζια μπιλιάρδου και
χόκεϊ, η διαμονή στο συγκρότημα γίνεται πραγματική απόλαυση για τα παιδιά,
ενώ παράλληλα προσφέρει σους γονείς στιγμές πραγματικής χαλάρωσης. Στο
συγκρότημα λειτουργούν εστιατόρια με Ζακυνθινή - Ελληνική κουζίνα και Grill,
παραθαλάσσια ταβέρνα, beach bar, pool bar και snack bar στην πισίνα.
Τιμές κατ’ άτομο ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
01-15/6
16-30/6
01-20/7 & 25/8-15/9
δίκλινο STUDIO
263€
280€
300€
1o παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ

21/7-24/8
348€
ΔΩΡΕΑΝ

Julia Hotel 3*

Τιμές κατ’ άτομο All inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
2-8/6
9-30/6 & 6-21/9 1-15/7 & 21/8-5/9
δίκλινο
223€
253€
343€
1o παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ

16/7-20/8
375€
ΔΩΡΕΑΝ

Petit Village Hotel 2*

Φούρκα Χαλκιδική Κασσάνδρα
Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για όσους θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους οικονομικά. Εξαιρετικά δημοφιλή ξενοδοχείο μεταξύ των νέων. Καθαρή θάλασσα
και όμορφες παραλίες, άνετα δωμάτια, απλό στυλ, πισίνα.
Τιμές κατ’ άτομο All inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
2-10/6 & 21-30/9
11-23/6 & 11-20/9 24/6-9/7 & 26/8-10/9
δίκλινο
160€
213€
235€
1o παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ

βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την παραλία του Σιδαρίου.
Προσφέρει πισίνα ελεύθερης μορφής, εστιατόριο, μπαρ δίπλα στην πισίνα και
δωμάτια με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι και ξύλινη επίπλωση. Όλα είναι εξοπλισμένα με δορυφορική
τηλεόραση, μίνι ψυγείο, ηλεκτρικό βραστήρα και θυρίδα ασφαλείας. Τα ιδιωτικά
μπάνια περιλαμβάνουν στεγνωτήρα μαλλιών. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν δίπλα στην πισίνα. Το ξενοδοχείο παρέχει επίσης γυμναστήριο, γήπεδο
τένις και τραπέζι πινγκ-πονγκ.

10/7-25/8
250€
ΔΩΡΕΑΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ Οι τιμές αφορούν τιμές κατ’ άτομο για 6 ημέρες / 5 νύχτες.

Ζητήστε από τους πωλητές να σας βγάλουν πακέτο για την περίοδο που σας ενδιαφέρει και σε άλλο
τύπο δωματίων όπως τρίκλινο, οικογενειακό ΚΑΙ να σας ενημερώσουν για τις παροχές της διατροφής.
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οι περιγραφές προέρχονται από
τον προμηθευτή μας. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής.

Ερέτρια Εύβοια

Ένα μικρό, οικονομικό ξενοδοχείο με όμορφη καταπράσινη περιοχή δίπλα στην παραλία. Αποτελείται από 11 μονοκατοικίες και διώροφα κτίρια. Άνετα δωμάτια, εστιατόριο,
μπαρ, πισίνα, διαδίκτυο, παιδική χαρά, τένις, επιτραπέζια παιχνίδια, ζεστή ατμόσφαιρα
στο σπίτι. Στα δωμάτια: κλιματισμός, τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, ντους, πιστολάκι μαλλιών (κατόπιν αιτήματος), σίδερο (κατόπιν αιτήματος), χρηματοκιβώτιο
(δωρεάν), επιπλωμένο μπαλκόνι / βεράντα. Έξτρα κρεβάτι - πτυσσόμενο / στάνταρ.
Τιμές κατ’ άτομο All inclusive με μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6ημ. /5 νύχτες
1-30/6 & 1-12/9
1-31/7 & 17-31/8
δίκλινο
155€
168€
1o παιδί έως 5 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1o παιδί από 6-έως 11 ετών
75€
85€
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ή ΠΡΩΙΝΟ

1-16/8
188€
ΔΩΡΕΑΝ
90€
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Οδικές Εκδρομές στην Ελλάδα
Στο σταυροδρόμι των λαών & των πολιτισμών
Καβάλα – Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη - Θάσος

6
ημέρες

Μονεμβασιά – Κύθηρα - Ελαφόνησος

5
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ Πέντε διαν/σεις στο ξενοδοχείο Esperia Hotel 3*
στο κέντρο της Καβάλας ✓ Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ ✓ Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Αρχηγός εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ Ο
φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18) ✓ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, Ότι δεν αναγράφεται στο
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό, Το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στην
Θάσο αξίας 15€ κατ’ άτομο, Επιβάρυνση ημιδιατροφής 40€ κατ’ άτομο στο σύνολο της εκδρομής

Περιλαμβάνονται ✓ Τέσσερεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο
Limira Mare 3* superior στην παραλία της Νεάπολης ✓ Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ ✓ Μεταφορές
με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Το κόστος για την εκδρομή στην
Ελαφόνησο ✓ Αρχηγός εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους ✓ Ο φόρος
διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18) ✓ Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ✓ Το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα
αξίας 35€ κατ’ άτομο

Αναχωρήσεις
2κλινο
1κλινο
Παιδί 0-6 ετών Παιδί 7-12 ετών
			
σαν 3ο άτομο
3ο άτομο
22/07 & 26/08
255€
355€
115€
175€
05/08
275€
375€
125€
195€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.

Αναχωρήσεις
2κλινο
1κλινο
3ο άτομο
Παιδί 0-12 ετών
				
σαν 3ο άτομο
08/07 & 10/09
225€
305€
155€
125€
22/07, 29/07 & 26/08
245€
325€
175€
145€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.

Πόρτο Χέλι με εκδρομή στις Σπέτσες, Ύδρα & Πόρο

Ένα διαφορετικό Πήλιο με κρουαζιέρα στη Σκιάθο

4
ημέρες

5
ημέρες

Περιλαμβάνονται: ✓ Τρεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο Nautica Bay 3*
superior ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
✓ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές ✓ λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
✓ Το εισιτήριο του σκάφους για την μεταφορά στις Σπέτσες ✓Το εισιτήριο του σκάφους για την μεταφορά στον Πόρο ✓Αρχηγός εκδρομής ✓Ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου, Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, Το εισιτήριο του σκάφους για την κρουαζιέρα στην Ύδρα αξίας 20€ το άτομο, Ο φόρος
διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18), Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Περιλαμβάνονται: ✓ Τέσσερεις διαν/σεις στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο
Leda Village Resort στο Χόρτο Πηλίου ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο
μπουφέ ✓ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείου ✓ Δωρεάν κρασί για τους ενήλικες και χυμοί για τα παιδιά εντός των γευμάτων και 1 λίτρο εμφιαλωμένο νερό
✓ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής ✓
Αρχηγός εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Επιπλέον γεύματα εκτός της ημιδιατροφής, Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Αναχωρήσεις
2κλινο bungalow 1κλινο
3ο άτομο
Παιδί 0-12 ετών
				
σαν 3ο άτομο
20/9 & 27/9
195€
255€
165€
85€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.

Αναχωρήσεις
2κλινο bungalow 1κλινο
3ο άτομο
Παιδί 0-12 ετών
				
σαν 3ο άτομο
16/5 & 12/9
225€
295€
175€
95€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.

Εκδρομή στην καταπράσινη Σκόπελο με κρουαζιέρα στην Αλόννησο
5

Αναχωρήσεις
2κλινο
3ο άτομο
4ο άτομο
Παιδί 0-12 ετών
				
σαν 3ο άτομο
20/6
275€
225€
225€
135€
4/8
305€
245€
245€
135€
12/9 & 19/9
265€
215€
215€
135€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%.
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ημέρες
Περιλαμβάνονται: ✓ Τέσσερεις διαν/σεις στο ξενοδοχείο
Prince Stafilos 4* στην Χώρα Σκοπέλου *Ημιδιατροφή καθημερινά σε
μπουφέ ✓ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα του ξενοδοχείου
✓ Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο, σύμφωνα με
το πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Το κόστος του πλοίου Μαντούδι – Σκόπελος – Μαντούδι ✓ Αρχηγός
εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Επιπλέον γεύματα εκτός της ημιδιατροφής, Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, Το κόστος της κρουαζιέρας στην Αλόννησο αξίας 25€ το άτομο, Ο φόρος διαμονής
αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως (σε ισχύ από 01/01/18), Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα
ή αναφέρεται ως προαιρετικό
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Κρουαζιέρες

Εικόνες Αιγαίου

3/4
ημ.

με το Celestyal Olympia
Αναχ.: κάθε Παρασκευή έως 9/11
Εσωτερική καμπίνα από 329€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 399€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται
Ημέρα
1η
2η
3η
4η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Μύκονος
Σάμος
Κουσάντασι Τουρκία
Πάτμος
Ηράκλειο
Σαντορίνη
Πειραιάς

18:00
05:00
07:30
17:45
07:00
16:30
07:00

11:30
23:00
15.30
13:00
21:30
12:00
21:30

Αιγαίο

3/4
ημ.

1η
2η
3η
4η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Μήλος
Ηράκλειο
Σάμος
Κουσάντασι Τουρκία
Πειραιάς

18:00
08:00
06:30
09:00
07:00

11:30
23:59
20:00
20:30
14:30

Δαλματικές Ακτές & Βενετία
από/προς Πειραιά - με το Costa Luminosa
Αναχ.: κάθε Τρίτη από 9/10 έως 11/12
Εσωτερική καμπίνα από 449€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 549€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 150€ κατ’ άτομο
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
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7/8
ημ.

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Κατάκολο (Αρχ. Ολυμπία)
Κότορ, Μαυροβούνιο
Σπλίτ, Κροατία
Βενετία, Ιταλία
Μπάρι, (Απουλία), Ιταλία
Εν Πλω
Πειραιάς

08:00
14:00
09:00
09:00
14:00
08:00

17:00
14:00
21:00
17:00
17:00
20:00
-

4/5
ημ.

με το Celestyal Olympia
Αναχ.: κάθε Δευτέρα έως 25/11
Εσωτερική καμπίνα από 419€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 509€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η

με το Celestyal Crystal
Αναχ.: 15/6
Εσωτερική καμπίνα από 369€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 449€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται
Ημέρα

Εικόνες Αιγαίου

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Μύκονος
Σάμος
Κουσάντασι Τουρκία
Πάτμος
Ρόδος
Ηράκλειο
Σαντορίνη
Πειραιάς

18:00
05:00
07:30
17:45
07.00
07:00
16:30
07:00

11:30
23:00
15.30
13:00
21:30
18.00
12:00
21:30

Ειδυλλιακό Αιγαίο

7/8
ημ.

με το Celestyal Crystal
Αναχ.: κάθε Δευτέρα από 30/4 έως 15/10
Εσωτερική καμπίνα από 699€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 849€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη & φιλοδωρήματα περιλαμβάνονται
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Μύκονος
Μύκονος
Μήλος
Σαντορίνη
Σαντορίνη
Ηράκλειο
Σάμος
Κουσάντασι Τουρκία
Πειραιάς

07:00
13.00
08:00
07:00
8:00
11.30
09:00

21:00
07:00
23.59
23:00
20:30
20:30
17:00
-

«Αδριατική & Αιγαίο με Κότορ»
με το πολυτελές MSC Musica
Αναχ.: κάθε Πέμπτη από 14/6 έως 4/10
Εσωτερική καμπίνα από 619€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 789€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 130€ κατ’ άτομο
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Κέρκυρα
Κότορ, Μαυροβούνιο
Βενετία, Ιταλία
Πρίντεζι, Ιταλία
Κατάκολο, (Αρχ. Ολυμπία)
Σαντορίνη
Πειραιάς

Επιβ.
12:30
07:00
09:00
13:30
12:00
08:00
07:30

16:30
18:30
13:00
17:00
19:30
18:00
17:00
-

Αδριατική από Ηράκλειο

7/8
ημ.

με το MSC Lirica
Αναχ.: κάθε Τρίτη από 19/6 έως 23/10
Εσωτερική καμπίνα από 499€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 789€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 130€ κατ’ άτομο
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Ηράκλειο
Κέρκυρα
Ντουμπρόβνικ, Κροατία
Βενετία, Ιταλία
Μπάρι, Ιταλία
Εν πλω
Μύκονος
Ηράκλειο

13:00
07:00
08:30
13:00
09:00
08:30

14:00
19:30
13:30
18:00
19:00
22:00

«Αδριατική & Αιγαίο με Ντουμπρόβνικ»
με το πολυτελές MSC Poesia
από/προς Πειραιά
Αναχ.: κάθε Τετάρτη από 6/6 έως 3/10
Εσωτερική καμπίνα από 619€ κατ’ άτομο
Εξωτερική καμπίνα από 789€ κατ’ άτομο
Λιμενικά τέλη 130€ κατ’ άτομο
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

7/8
ημ.

7/8
ημ.

Symphony of the Seas:
Το ολοκαίνουριο πλοίο της Royal Caribbean θα σας ταξιδέψει
στις ομορφότερες πόλεις της Μεσόγειου!
Καλαισθησία, ανέσεις, εξατομικευμένες υπηρεσίες και τα ωραιότερα τοπία
της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας σε μια αξέχαστη κρουαζιέρα..
Αναχώρηση από Βαρκελώνη με διάρκεια 7 νύχτες!

Δυτική Μεσόγειος

8/7
ημ.

Δρομολόγιο: Βαρκελώνη (Ισπανία), Πάλμα ντε Μαγιόρκα
(Ισπανία), Εξ-αν-προβάνς (Γαλλία), Λα Σπέτσια (Ιταλία),
Ρώμη (Τσιβιταβέκια, Ιταλία), Νάπολη (Ιταλία), Εν πλω, Βαρκελώνη (Ισπανία)
Αναχώρηση: 22 Ιουλίου
1.258€ το άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα
1.458€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με παράθυρο
1.858€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι
Αναχώρηση: 29 Ιουλίου
1.258€ το άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα
1.498€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με παράθυρο
1.858€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι
Αναχώρηση: 5 Αυγούστου
1.208€ το άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα
1.448€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με παράθυρο
1.808€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

Πειραιάς
Άγιοι Σαράντα, Αλβανία
Ντουμπρόβνικ, Κροατία
Βενετία, Ιταλία
Μπάρι (Απουλία), Ιταλία
Κατάκολο, (Αρχ. Ολυμπία)
Μύκονος
Πειραιάς

Επιβίβαση
12:00
09:00
09:00
10:00
11:00
08:00
07:30

16:30
20:00
15:00
16:30
17.00
19.00
19:00
Αποβίβαση

Αναχώρηση: 23 Σεπτεμβρίου
978€ το άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα
1.148€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με παράθυρο
1.438€ το άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι
Σημείωση: Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα και περιλαμβάνουν
κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή. Δεν περιλαμβάνουν φόρους, φιλοδωρήματα,
εκδρομές, ποτά, υπηρεσίες σπα, προαιρετική ασφάλιση και αεροπορικά εισιτήρια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ισχύουν για
περιορισμένο αριθμό καμπινών και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ή να
αποσυρθούν από την εταιρία χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές ή τις προσφορές που θα προκύψουν
ΜΕΤΑ την εκτύπωση του εντύπου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή να μας
ζητήσετε για την κρουαζιέρα που επιθυμείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο.
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Οργανωμένες Κρουαζιέρες με Έλληνα Συνοδό

Δυτική Μεσόγειος

8
ημέρες

με το MSC Meraviglia
Αναχ.: 29/7 & 5, 12, 19, 26/8

Νορβηγικά Φιόρδ

8
ημέρες

με το Costa Favolosa
Αναχ.: 28/7 & 18/8

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από 1.349€
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα από 1.549€
Λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίου 240€ κατ’ άτομο

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από 1.449€
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα από 1.649€
Λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίου 240€ κατ’ άτομο

Περιλαμβάνονται: Καμπίνα της επιλογής σας – Αεροπορικά εισιτήρια προς
Μιλάνο & από Γένοβα - Πλήρης διατροφή στο πλοίο - Καθημερινή ψυχαγωγία
στο πλοίο – Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο & πλοίο - Έλληνας συνοδός
καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας.
Δεν περιλαμβάνονται: Κατανάλωση ποτών & αναψυκτικών - Φιλοδωρήματα
- Προαιρετικές εκδρομές - Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Περιλαμβάνονται: Καμπίνα της επιλογής σας - Αεροπορικά εισιτήρια από
/ προς Κοπεγχάγη - Πλήρης διατροφή στο πλοίο - Καθημερινή ψυχαγωγία
στο πλοίο - Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο & πλοίο - Ξενάγηση στην
Κοπεγχάγη - Έλληνας συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας.
Δεν περιλαμβάνονται: Κατανάλωση ποτών & αναψυκτικών - Φιλοδωρήματα
- Προαιρετικές εκδρομές - Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Πτήσεις:
Α3 810 Αθήνα - Κοπεγχάγη 08:20 - 10:45
Α3 811 Κοπεγχάγη - Αθήνα 11:30 - 15:40

Πτήσεις:
29/7/2018 Α3 660 Αθήνα - Μιλάνο 08.35 - 10.10
05/8/2018 Α3 689 Γένοβα - Αθήνα 15.45 - 19.00
05/8/2018 Α3 660 Αθήνα - Μιλάνο 08.35 - 10.10
12/8/2018 Α3 689 Γένοβα - Αθήνα 15.45 - 19.00
12/8/2018 Α3 660 Αθήνα - Μιλάνο 08.35 - 10.10
19/8/2018 Α3 689 Γένοβα - Αθήνα 17.10 - 20.40
19/8/2018 Α3 660 Αθήνα - Μιλάνο 08.35 - 10.10
26/8/2018 Α3 689 Γένοβα - Αθήνα 15.45 - 19.00
26/8/2018 Α3 660 Αθήνα - Μιλάνο 08.35 - 10.10
02/9/2018 Α3 689 Γένοβα - Αθήνα 15.45 - 19.00
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

Ημέρα
1η
2η
3η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία
ΝΑΠΟΛΗ, Ιταλία
ΜΕΣΣΙΝΑ, Σικελία
ΒΑΛΕΤΑ, Μάλτα
ΕΝ ΠΛΩ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, Ισπανία
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, Γαλλία
ΓΕΝΟΒΑ, Ιταλία

13:00
08:00
08:00
09:00
09:00
08.00

17:00
19:30
18:00
18:00
18:00
17:00
-

4η
5η
6η
7η
8η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία
ΕΝ ΠΛΩ
ΕΛΛΕΣΥΛΤ, Νορβηγία
ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ, Νορβηγία
ΜΠΕΡΓΚΕΝ, Νορβηγία
ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΑΝΤ, Νορβηγία
ΑΡΧΟΥΣ, Δανία
ΒΑΡΝΕΜΟΥΝΤΕ, Γερμανία
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, Δανία

08:00
09:00
08:00
12:00
09:00
08:00
07:00

17:30
11:00
18:00
18:00
19:00
18:00
19:00

Βαλτική Ανακάλυψη
με το Costa Magica
Αναχ.: 4/8 & 18/8
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από 1.199€
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινη εξωτερική καμπίνα από 1.349€
Λιμενικά τέλη & φόροι αεροδρομίου 250€ κατ’ άτομο
Περιλαμβάνονται: Καμπίνα της επιλογής σας - Αεροπορικά εισιτήρια από
/ προς Στοκχόλμη - Πλήρης διατροφή στο πλοίο - Καθημερινή ψυχαγωγία
στο πλοίο - Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο & πλοίο - Ξενάγηση στην
Στοκχόλμη - Έλληνας συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας.
Δεν περιλαμβάνονται: Κατανάλωση ποτών & αναψυκτικών - Φιλοδωρήματα
- Προαιρετικές εκδρομές - Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

62

8
ημέρες

Πτήσεις:
DY 4384 Αθήνα - Στοκχόλμη 21:15 - 23:50
DY 4383 Στοκχόλμη - Αθήνα 15:55 - 20:35
Ημέρα
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η

Λιμάνι

Άφιξη

Αναχ.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία
ΕΛΣΙΝΚΙ, Φινλανδία
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ρωσία
ΤΑΛΛΙΝ, Εσθονία
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, Σουηδία

08:00
08:00
09:00
09:00
αποβίβαση

επιβίβαση
10.00
18:00
18.00
17:00
διαν/ση

4
ημέρες

Γένοβα

Σκανδιναβικές πρωτεύουσες & φιορδ

Αναχ: 25/5, 8/6, 15/6 & 28/9

Ελσίνκι - Στοκχόλμη - Μπέργκεν - Όσλο - Κοπεγχάγη

1η ημέρα: Αθήνα - Γένοβα Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την
Γένοβα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης, όπου μεταξύ άλλων
θα δούμε το λιμάνι, την Piazza de Ferrari με την όπερα, το παλάτι των Δόγηδων και το
σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος, και την Via Garibaldi, η οποία ανακηρύχθηκε
το 2006 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και περιστοιχίζεται
από τα αναγεννησιακά παλάτια που έχτισαν οι πλουσιότερες οικογένειες της Γένοβας τον
16ο και 17ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας το
απόγευμα, βράδυ ελεύθερο για να θαυμάσετε την πόλη.
2η ημέρα: Γένοβα - Ραπάλλο/ Πόρτο Φίνο - Γένοβα Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ραπάλλο και Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ,
τα μαγαζιά με τα ντόπια προιόντα και τα εντυπωσιακά γιότ δεμένα στη μαρίνα. Διασχίστε
την κεντρική πλατεία, περιπλανηθείτε κατά μήκος της προβλήτας και αφεθείτε στις μαγικές
αποχρώσεις της θάλασσας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Γένοβα (προαιρετική εκδρομή Cinque Terre) Πρωινό και ημέρα ελεύθερη.
Προαιρετικά (κόστος 50€) ολοήμερη εκδρομή στα Cinque Terre, ελληνιστί ‘Πέντε Γαίες’, 5
πανέμορφα χωριά με σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους άγριους αλλά καταπράσινους βράχους της Δυτικής ακτής της Ιταλίας. Αποτελούν το πρώτο προστατευόμενο Εθνικό
πάρκο της Ιταλίας και ένα από τα μέρη αυτής της υφηλίου που έχουν μπει στις λίστες της
UNESCO. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Γένοβα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γένοβας, πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)
2κλινο 1κλινο παιδί
Τιμές κατ΄άτομο:
25/5, 28/9
4*
399€
539€ 390€
8/6, 15/6		
449€
599€ 440€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση
+40€ για κάθε ενήλικα.
Πτήσεις με Volotea για 25/5, 8/6 & 15/6
Αθήνα - Γένοβα
Γένοβα - Αθήνα

09:50
14:20

11:25
17:45

Πτήσεις με Volotea για 28/9
Αθήνα - Γένοβα
Γένοβα - Αθήνα

8&11
ημέρες

09:50
10:15

11:25
13:40

Περιλαμβάνονται

✓ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Γένοβα - Αθήνα ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* πρωινό ✓ μεταφορές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ ξεναγήσεις /
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ έμπειρος αρχηγός-συνοδός ✓ ενημερωτικά έντυπα ✓ ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) ✓ Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (185€), Checkpoint 20€, δημοτικός φόρος πόλης 2€
το άτομο/διαν/ση, είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους εισιτήρια πλοιαρίου ή τρένου για τα
Cinque Terre, ό ,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
2η ημέρα: Κοπεγχάγη (Παλάτια / κάστρα)
3η ημέρα: Κοπεγχάγη - Όσλο (εν πλω)
4η ημέρα: Όσλο
5η ημέρα: Όσλο - Μπέργκεν
6η ημέρα: Μπέργκεν - περιήγηση πόλης
7η ημέρα: Μπέργκεν - Στοκχόλμη
8η ημέρα: Στοκχόλμη
9η ημέρα: Στοκχόλμη - Ελσίνκι (Εν πλω)
10η ημέρα: Ελσίνκι
11η ημέρα: Ελσίνκι – Αθήνα
Αναχωρήσεις
19/6, 24/7, 7/8, 21/8

Ημέρες

Ξενοδοχεία 2κλινο 1κλινο

8 ημέρες
4*
11 ημέρες		

Παιδί

1295€ 1795€ 1095€
1550€ 2200€ 1355€

Πτήσεις με Aegean & Finnair για τα 11ήμερα προγράμματα
Αθήνα - Κοπεγχάχη
Α3 750
08:20
10:40
Μπέργκεν - Στοκχόλμη
ΑΥ 804
11:15
12:35
Ελσίνκι - Αθήνα
Α3 765
16:20
19:55
Για το 8ήμερο πρόγραμμα, επιστροφή με απευθείας πτήση της Aegean Στοκχόλμη - Αθήνα.
Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλείψεις.
Επιβαρύνσεις καμπινών κατ άτομο: 4κλινη εξωτερική: 40€, 3κλινη εξωτερική 50€, 2κλινη
εξωτερική 80€.

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια με Aegean ✓ αεροπορικά εισιτήρια Μπέργκεν - Στοκχόλμη με FINNAIR διαμονή σε επιλεγμένα και πολυτελή ξενοδοχεία 4* ✓ 1 ή

2 διαν/σεις στα κρουαζιερόπλοια της Tallinksilja & DFDS Seaways σε δίκλινες
εσωτερικές καμπίνες (Στην περίπτωση διαμονής σε μονόκλινο τότε αυτόματα ο
ταξιδιώτης μένει σε μονόκλινη καμπίνα) ✓ πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία και στα πλοία ✓ 1 δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Κοπεγχάγη - Όσλο
στο πλοίο, 1 δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Στοκχόλμη - Ελσίνκι στο πλοίο ✓
μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα εισιτήριο τρένου Flam Railway για τη διαδρομή Φλαμ - Μυρνταλ - Geilo ✓ 2ωρη
κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο φιόρδ της Νορβηγίας του Σόγκιενφιορδ (Γκουντβάγκεν-Φλαμ), αχθοφορικά μιας αποσκευής κατά άτομο στα πλοία ✓ αρχηγός /
συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75
ετών ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (250€), αχθοφορικά & φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
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Οργανωμένες Εκδρομές στην Ιταλία
ESCAPE Ρώμη

3
ημέρες

Ρώμη

4
ημέρες

Καθημερινές αναχωρήσεις

Αναχ: έως 29/6

Περιλαμβάνονται: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με ALITALIA Airlines ✓ 2 διαν/σεις με
πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχείο 3*, 4*, 4*sup ✓ Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Περιλαμβάνονται: ✓ αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia ✓ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας ✓ πρωινό ✓ Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✓ ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης ✓ ξενάγηση στις Κατακόμβες
μεταφορά από / προς τα μουσεία του Βατικανού ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού ✓ κόστος αποσκευής ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αναχωρήσεις
Κάθε μέρα
Από 1/7 έως 31/8
3 ημέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

Buenos Aires 3*
245€
Villa Grazioli 4*
255€
Giulio Cesare 4*
295€
Rose Garden Palace 4* Sup. 405€ (Ιούλιος)
Berg Luxury 4* Sup.
495€ (Αύγουστος)

1κλινο

παιδί

305€
345€
375€
335€ (Αύγουστος)
375€ (Ιούλιος)

215€
225€
265€
495€ (Ιούλιος)
305€ (Αύγουστος)

Ρώμη

Περιλαμβάνονται: ✓ 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 ✓ αρχηγός /
συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ ΦΠΑ
Ξενοδοχείο

Κάθε Παρασκευή
Cicerone 4*
από 13/7 έως 7/9
Empire Palace 4*
4 ημέρες		
Κάθε Παρασκευή
Cicerone 4*
από 13/7 έως 7/9
Empire Palace 4*
5 ημέρες

2κλινο

1κλινο

παιδί

Φόροι

355€
435€

455€
565€

315€
345€

150€

395€
495€

515€
665€

355€
445€

Αναχ:26/7, 2/8, 9/8, 16/8 & 23/8
Περιλαμβάνονται: ✓ αεροπορικά εισιτήρια με Volotea ✓ 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο
NH Laguna 4* στη Βενετία ✓ 1 διαν/ση σε ξενοδοχείο 4* στη Βερόνα ✓ μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ εισιτήριο για το βαπορέτο για την 3η μέρα ✓ εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάση προγράμματος ✓ έμπειρος αρχηγός-συνοδός ✓ 1 χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς ως 75 ετών ✓ Φ.Π.Α.
Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Φόροι

26/7, 2/8, 9/8,
Βερόνα: 4*
445€
635€
395€ 185€
16/8, 23/8
Βενετία: NH Laguna 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την αναχώρηση
για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα και παιδί.
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2κλινο

1κλινο

παιδί

1/6, 8/6, 15/6,
22/6, 29/6

Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.

315€
355€
445€

465€
505€
665€

285€
325€
415€

495€

745€

465€

Νότια Ιταλία - Ελληνόφωνα χωριά

4&5
ημέρες

Λέτσε - Καλημέρα - Μαρτάνο - Κοριλιάνο - Τάραντας - Οτράντο
Αλμπερομπέλο!
Αναχ:13/8 & 28/9
Περιλαμβάνονται: ✓ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μπάρι - Αθήνα με Volotea ✓ 3
διαν/σεις στο Λέτσε σε ξεν.4* ✓ 1 διαν/ση στο Μπάρι σε ξεν.4* (για το 5ήμερο πρόγραμμα) ✓ πρωινό ✓ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ αρχηγός / συνοδός ✓ ΦΠΑ
Αναχωρήσεις

5
ημέρες

Βερόνα - Βενετία

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

4&5
ημέρες

Αναχ: κάθε Παρασκευή από 13/7 έως 7/9

Αναχωρήσεις

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

28/9 4 ημέρες
4*
399€
13/8 5 ημέρες		
499€
Τιμές Early Booking έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά +40€

1κλινο

παιδί

519€
659€

390€
490€

Γύρος Σικελίας

6
ημέρες

Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα - Συρακούσες - Νότο Πιάτσα Αρμερίνα (Villa del Casale) - Ακράγαντας - Σελινούντας
Ερίτσε - Παλέρμο - Κεφαλού - Μονρεάλε
Αναχ: 21/7, 4/8 & 11/8
Περιλαμβάνονται: ✓ αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean ✓
διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ ημιδιατροφή καθημερινά ✓ μεταφορές,
εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ αρχηγός/συνοδός ✓ επίσημος
τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και τις Συρακούσες ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική ασφάλιση ✓ ΦΠΑ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

21/7, 4/8, 11/8

Παλέρμο: Astoria Palace 4*
645€
765€ 545€
Kατάνια: Katane Palace 4*
Ακράγαντας: Grand Hotel Mose 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking και ισχύουν για κρατήσεις έως και 21
ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα.

Φλωρεντία - Ρώμη

7
ημέρες

Αναχ: 29/7, 5/8, 12/8, 19/8 & 26/8
Περιλαμβάνονται: ✓ αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean ✓ 4 διαν/σεις στη Φλωρεντία στο ξενοδοχείο Mice Boscolo Astoria 4* sup. ✓ 2 διαν/σεις στη Ρώμη στο ξενοδοχείο Cicerone 4* ✓ μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία ✓ μεταφορές,
εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν ✓ αρχηγός-συνοδός ✓ ξενάγηση στη Ρώμη με επίσημο ξεναγό ✓ ξενάγηση
στη Φλωρεντία και στην Galleria Uffizzi με επίσημο ξεναγό ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών ✓ Φ.Π.Α.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο παιδί Φόροι

29/7, 5/8, 12/8, Φλωρεντία: Mice Boscolo Astoria 4* 745€ 955€ 645€ 155€
19/8, 26/8
Ρώμη: Cicerone 4*
Στην αναχώρηση 29/7 η διαμονή στη Φλωρεντία ενδέχεται να γίνει στο ξενοδοχείο Diplomat.

Ρώμη - Φλωρεντία - Βενετία

7
ημέρες

Βατικανό-Σιένα-Σαν Τζιμινιάνο-Πίζα-Γκάρντα-Βερόνα-Πάντοβα
Περιλαμβάνονται: ✓Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρώμη & Βενετία-Αθήνα με ALITALIA Airlines ✓Διαμονή με
πρωινό μπουφέ σε ξενοδοχεία 4* (2 διαν/σεις στη Ρώμη στο ξενοδοχείο Cicerone 4* ή παρόμοιο, ✓ 2 διαν/σεις
στη Φλωρεντία στο ξενοδοχείο Hilton Metropole 4* ή Hilton Garden Inn 4* ή παρόμοιο & 2 διαν/σεις στη Πάντοβα
στο ξενοδοχείο Sheraton Padova 4* ή Hotel Milano 4* ή παρόμοιο ✓ Ελαφρύ πρόγευμα την ημέρα της άφιξης ✓
Τρία (3) γεύματα συνολικά σε τοπικό εστιατόριο ✓Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν ως αναλυτικό πρόγραμμα✓Τοπικοί Ελληνόφωνοι ξεναγοί σε Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία ✓Εισιτήριο
βαπορέτου για την ημέρα της ξενάγησης στη Βενετία ✓ Έμπειρος συνοδός-αρχηγός ✓κόστος αποσκευής έως 23
κιλά | Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις
21, 28/7 & 4, 11, 18, 25/8

Γύρος Σικελίας

8
ημέρες

Μπάρι - Ματέρα - Ρήγιο - Μεσσήνη - Κατάνια - Αίτνα Ταορμίνα - Συρακούσες - Πιάτσα Αρμερίνα - Ακράγαντας Σελινούντας - Σεγέστη - Παλέρμο - Μονρεάλε - Κεφαλού
Αναχ: 27/7, 10/8 & 24/8
Περιλαμβάνονται: ✓ αεροπορικά εισιτήρια με τη Volotea ✓ 7 διαν/σεις (1 στο Ρήγιο,
3 στην Κατάνια, 1 στον Ακράγαντα, 2 στο Παλέρμο) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓
πρωινό ✓ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος ✓
αρχηγός - συνοδός ✓ τοπικοί ξεναγοί σε Ακράγαντα, Παλέρμο, Συρακούσες, Σελινούντα, Ματέρα ✓ 1 χειραποσκευή και μία αποσκευή 15 κιλών ✓ ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών ✓ Φ.Π.Α.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

227/7, 10/8, 24/8

Ρήγιο: Albanuova 4*
695€
945€ 595€
Παλέρμο: Central Palace Federico 4*
Κατάνια: Mercure Excelsior 4*
Ακράγαντας: Colleverde 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν την
αναχώρηση και για περιορισμένο αριθμό θέσεων! Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα
και παιδί.

Ρώμη Κατακόμβες - Βατικανό –
Φλωρεντία

7
ημέρες

Περιλαμβάνονται: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια
με ALITALIA Airlines ✓ 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε
ξενοδοχείο 3*, 4*, 4*sup ✓ Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο
✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στις Κατακόμβες ✓ Μεταφορά από/προς τα μουσεία του Βατικανού ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία
Βατικανού ✓ κόστος αποσκευής έως 23 κιλά ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις
Κάθε Παρασκευή
Από 6/7 έως 31/8
4 ημέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Buenos Aires 3*
275€
375€
245€
Villa Grazioli 4*
295€
425€
265€
Ludovisi Palace 4*
345€
485€
315€
Empire Palace 4*
375€
535€
345€
Rose Garden Palace 4* Sup. 525€ (Ιούλιος) 425€ (Αύγουστος) 795€ (Ιούλιος)
Berg Luxury 4* Sup.
635€ (Αύγουστος) 495€ (Ιούλιος) 395€ (Αύγουστος)

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

ΣΕ ΟΛΕΣ τις εκδρομές ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ φόροι αεροδρομίου, ✓ check point ✓ είσοδοι στα μουσεία,
στους επισκεπτόμενους αρχαιολογικούς χώρους ✓ αχθοφορικά και φιλοδωρήματα ✓ φόροι των πόλεων για τα
ξενοδοχεία ✓ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

4*

745€

945€

715€

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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6
ημέρες

Παρίσι-Disneyland
Παρίσι-Βερσαλλίες-Λούβρο-Disneyland
1η ημέρα: Αθήνα – Παρίσι : Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αναχώρηση για την πόλη του Φωτός.
Άφιξη στο Παρίσι. Επιβίβαση στο πούλμαν και ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού θα
ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, τη μεγαλύτερη αψίδα του
κόσμου, την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την πλατεία
Ομονοίας (το σημείο που διαδραματίστηκαν τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας της Γαλλικής επανάστασης), την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες
του Λούβρου, τη Γαλλική Ακαδημία, την πλατεία του Σατλέ, το Δικαστικό Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο
της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους και με
γαλλική φινέτσα κήπους του Λουξεμβούργου, την Εκκλησία του Αγίου Σουλπίκιου, τις καλλιτεχνικές γειτονιές γύρω από
το Σαν Ζερμαίν ντε Πρε με τα διάσημα καφέ, τη Σχολή Καλών Τεχνών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει
μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως το
μέγαρο των Απομάχων. 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 στο Σηκουάνα, όπου
θα θαυμάσουμε τη φωταγωγημένη Πόλη του Φωτός. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Βερσαλλίες - Foundation Louis Vuitton - Μουσείο Αρωμάτων: Πρόγευμα και αναχώρηση για την σημερινή
μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Χωρίς αναμονή και με ραντεβού θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919, κλπ. Χρόνος ελεύθερος
για να επισκεφτείτε τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες, με τα συντριβάνια και τα αγάλματα.
Επιστρέφοντας για το Παρίσι και διασχίζοντας το πανέμορφο δάσος της Βουλώνης θα κάνουμε ολiγόλεπτη στάση για να
θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το εμβληματικό κτίριο του ιδρύματος Louis Vuitton του 21ου Αιώνα, Μουσείο Τέχνης
και πολιτιστικό κέντρο, κατασκευασμένο από τον Frank Gehry που από την αγάπη του για την θάλασσα του έχει δώσει
σχήμα που παραπέμπει σε πλοίο με γυάλινα πανιά. Tελειώνουμε την σημερινή μας ξενάγηση με το μουσείο αρωμάτων της
Fragonard. Xρόνος ελεύθερος για ψώνια και φαγητό στην ευρύτερη περιοχή της Όπερας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ’
ιδιών. Το βράδυ κάντε μία βόλτα στη Σανζ Ελυζέ, με τα πανέμορφα καφέ και τα πολυτελή καταστήματα ή επιλέξτε τα στενά
δρομάκια του Σαιν Ζερμαίν, στο μπον μαρσέ, με τα γραφικά τζαζ μπαρ και wine bars.
3η ημέρα: Παρίσι - Λούβρο - Κεραμεικός - Faubourg Saint Honore - Πλατεία Vendome. Πρόγευμα και αναχώρηση για
το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας θα δούμε την Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη
της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα και την πτέρυγα με τους πίνακες όπου και το μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η
περίφημη Τζοκόντα. Ακολουθούμε ένα μοναδικό περίπατο με τον αρχηγό μας βλέποντας τους κήπους του Κεραμεικού και
διασχίζοντας την εντυπωσιακή Faubourg Saint Honore με τα πολυτελή καταστήματα καταλήγουμε στην πλατεία Vendome,
μία από τις διασημότερες και παλαιότερες πλατείες του παρισιού. Εκεί και το περίφημο ξενοδοχείο Ritz και το παλαιότερο
κοσμηματοπωλείο του Boucheron. Eπιστροφή στην Όπερα και χρόνος ελεύθερος για γεύμα πάντα με την καθοδήγηση του
αρχηγού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο εξ’ ιδίων. Για το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε Παρισινό καμπαρέ (Lido, Moulin
Rouge, κ.λ.π)
4η ημέρα: Παρίσι – Disneyland: Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Disneyland. Το πανέμορφο πάρκο
άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992 και βρίσκεται σε απόσταση 32 χλ. από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Ζήστε στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια
και τα φαράγγια, επισκεφτείτε το νησί των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε
εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 ρεστωράν και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ Παν,
της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ
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μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Επισκεφθείτε τα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων
ζήστε την μοναδική εμπειρία του γυρίσματος μιας ταινίας. Επιστροφή στο Παρίσι, διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Παρίσι: Πρόγευμα, πρωινό ελεύθερο για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της Gallerries Lafayette και
Printemps. Πάρτε ένα ζεστό καφέ απο το Café de la Paix και περπατείστε την Opera Garnier, τη Λεωφόρο Capucines, τη Rue
Royale και Rue de la Paix, Rue du Marche St. Honore, κ.λ.π. Για τους λάτρεις της σοκολάτας προτεινουμε την εξερεύνηση
του Μusee du chocolat που βρίσκεται στην ίδια περιοχή των μεγάλων βουλεβάρτων. Ενναλλακτικά επιλέξτε μία ολοήμερη
εκδρομή στη Νορμανδία και στις πόλεις Ντωβίλ, Τρουβίλ, Ονφλέρ.
6η ημέρα: Παρίσι - Βαστίλλη - Μαραί - Πλατεία Βοσγίων - Μaison Victor Hugo – Αθήνα: Πρόγευμα και με τη συνοδεία
του αρχηγού σας ακολουθείστε ένα μοναδικό περίπατο στην πλατεία της Βαστίλλης, όπου δεσπόζει η Νέα Όπερα, στην
πλατεία των Βοσγίων και το σπίτι μουσείο του Βίκτωρα Ουγκώ το οποίο και θα επισκεφθούμε και σίγουρα στην πιο funky
περιοχή του Παρισιού, το Μαραί, με τις πιο ψαγμένες μπουτίκ (ολοι οι μεγάλοι οίκοι ειναι εδω!!!), με το μουσείο της ιστορίας
της πόλης Carnavalet αλλά και το μουσείο μοντέρνας τέχνης Πομπιντού. Το απόγευμα επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)
2κλινο 1κλινο
Παιδί
Τιμές κατ΄άτομο:
5/7, 10/7, 17/7, 18/7,
Ibis Paris 17 Clichy 3*
555€ 745€ 1 παιδί: 365€
25/7, 2/8, 8/8, 9/8,
(ημικεντρικό)			
2 παιδιά: 465€
10/8, 13/8, 15/8,				
το καθένα
23/8, 5/9, 11/9
BW Ronceray
610€ 850€ 1 παιδί: 365€
Opera 3* Sup.
Holiday Inn Opera 4*
725€ 1075€ 1 παιδί: 365€
Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διαν/ση σε 3 αστέρων ξενοδοχεία – 2,48€
το άτομο ανά διαν/ση σε 4 αστέρων ξενοδοχεία πληρώνεται με την εξόφληση στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνονται

✓ Aεροπορικά εισιτήρια με Air France ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ πρωινό ✓ πανοραμική
ξενάγηση πόλεως ✓ ξενάγηση στο Λούβρο με Ελληνόφωνο ξεναγό ✓ ξενάγηση στο παλάτι των Βερσαλλιών ✓

επίσκεψη στο μουσείο αρωμάτων Fragonard, στο Foundation Louis Vuitton, στο σπίτι-μουσείο του Βίκτωρα Ουγκώ, στην Παναγία των Παρισίων, Βαστίλλη, Μαραί, πλατεία Βοσγίων ✓ μεταφορά στην Disneyland ✓ αρχηγός
/ συνοδός ✓ σφάλεια αστικής ευθύνης ✓ ενημερωτικά έντυπα ✓ αποσκευή έως 23 κιλά ✓ check points 15€
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ φόροι αεροδρομίων (165€) ✓ είσοδοι σε: Λούβρο 25€ + 2€ ακουστικά, Βερσαλλίες 19€ και στη Disneyland 79€ ενήλικας & 70€ παιδί έως 11 ετών ✓ προαιρετική ημερήσια εκδρομή στη Νορμανδία 70€ (μίνιμουμ συμμετοχή 17 ατόμων) ✓ ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα της εκδρομής ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις: Τα δωμάτια στα ξενοδοχεία παραλαμβάνονται μετά τις 14:00 και
απελευθερώνονται πριν τις 12:00. σε όλα τα ξενοδοχεία υπάρχει χώρος φύλαξης αποσκευών.

6
ημέρες

Disneyland – Παρίσι

7
ημέρες

Παρίσι - Λονδίνο

Disneyland-Παρίσι-Βερσαλλίες-Λούβρο–Παναγία Παρισίων

Πτήσεις με Aegean

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι
2η ημέρα: Βερσαλλίες - Foundation Louis Vuitton - Μουσείο Αρωμάτων
3η ημέρα: Παρίσι - Λούβρο - Κεραμεικός - Faubourg Saint Honore - Πλατεία
Vendome
4η - 5η ημέρα: Disneyland
6η ημέρα: Disneyland – Αθήνα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι
2η ημέρα: Παρίσι - Disneyland
3η ημέρα: Παρίσι
4η ημέρα: Παρίσι - Υποθαλάσσιο Eurotunnel - Λονδίνο, Ξενάγηση πόλης/Βρετανικό Μουσείο
5η ημέρα: Λονδίνο…στα μονοπάτια του Harry Potter (Νυχτερινός γύρος πόλης)
6η ημέρα: Λονδίνο (Προαιρετικά: Κρουαζιέρα στον Τάμεση/Γκρήνουιτς)
7η ημέρα: Λονδίνο - Αθήνα

Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο (ή παρόμοια) 2κλινο 3κλινο 4κλινο
Παιδί
Τιμές κατ΄άτομο:
5/7, 10/7, 17/7, 18/7,
Παρίσι:
920€ 880€ 852€ 1 παιδί: 685€
25/7, 2/8, 8/8, 9/8,
Ibis Paris				 2 παιδιά: 712€
10/8, 13/8, 15/8,
17 Clichy 3* 				
το καθένα
23/8, 5/9, 11/9
Disneyland:
Magic Circus 4*
Παρίσι:
1065€ 1025€ 995€ 1 παιδί: 700€
Holiday Inn				 2 παιδιά: 910€
Opera 4* 				
το καθένα
Disneyland:
Magic Circus 4*
Ο δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διαν/ση σε 3 αστέρων ξενοδοχεία – 2,48€ το
άτομο ανά διαν/ση σε 4 αστέρων ξενοδοχεία πληρώνεται με την εξόφληση στην Ελλάδα.

Περιλαμβάνονται
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Air France ✓ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
✓ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στο Παρίσι ✓ 2 διαν/εις στο ξενοδοχείο Magic Circus
4* στη Disneyland ✓ πρωινό ✓ είσοδος 3 ημερών στα 2 πάρκα της Disneyland (Disneyland park &
Walt Disney Studios) ✓ πανοραμική ξενάγηση πόλεως ✓ ξενάγηση Λούβρου με Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ ξενάγηση στο παλάτι των Βερσαλλιών ✓ μεταφορά στη Disneyland ✓ επίσκεψη στο μουσείο αρω-

μάτων Fragonard, στο Foundation Louis Vuitton, στο σπίτι-μουσείο του Βίκτωρα Ουγκώ, στην Παναγία
των Παρισίων, Βαστίλλη, Μαραί, πλατεία Βοσγίων ✓ αρχηγός / συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης
✓ ενημερωτικά έντυπα ✓ αποσκευή έως 23 κιλά ✓ check points 15€
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ φόροι αεροδρομίου (165€), αχθοφορικά, είσοδοι σε: Λούβρο 25€ + 2€
ακουστικά, Βερσαλλίες 19€, ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα της εκδρομής ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
14/8, 11/8, 18/8

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

Παρίσι: Crowne Plaza Republique 4*
Λονδίνο: Holiday Inn Regents Park 4*

1195€

1595€

795€

Περιλαμβάνονται
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean ✓ 6 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4* ✓ μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος
✓ εισιτήριο EUROSTAR Παρίσι-Λονδίνο ✓ εισιτήριο για το studio της Warner Bros/Harry
Potter ✓ εισιτήριο για τη Disneyland ✓ αρχηγός-συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης και

ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (175€), φόροι πόλε-

ων πληρωτέοι στο Παρίσι, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προτεινόμενο ή προαιρετικό
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5
ημέρες

Άμστερνταμ
Αναχ: 25/7, 1/8, 8/8 & 15/8
1η ημέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ (ξενάγηση πόλης). Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το
Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο «Schiphol», συνάντηση με τον αρχηγό μας και ξεκινάμε για την
πρώτη μας γνωριμία με την πόλη του Άμστερνταμ. Ο παραδοσιακός «Μύλος του Rembrandt»στις
όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», η «Heineken», το επιβλητικό
«Rijksmuseum», η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά», ο «πλωτός»
Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα.
Ολοκληρώνουμε στη πλατεία των μουσείων και κατόπιν σε ένα από τα μεγαλύτερα Αδαμαντοποιεία
της πόλης, τον γνωστό οίκο Coster Diamonds, για να παρακολουθήσετε την διαδικασία κοπής και
επεξεργασίας των διαμαντιών με Ελληνόφωνη παρουσίαση των τεχνικών επεξεργασίας. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. Το βράδυ, ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει
προαιρετικά σε μία βόλτα στα περίφημα κόκκινα φανάρια την γνωστή Red Light District, την πλατεία
Dam και το κέντρο του Amsterdam (μετάβαση με τραμ και υπόδειξη στον τρόπο χρήσης του).
2η ημέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Marken και Volendam. Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για
τα γνωστά, ψαράδικα χωριά Marken και Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και
στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε ένα τοπικό,
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας
εξηγήσει πως φτιάχνουν τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε την δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις
γεύσεις τους.
3η ημέρα: Άμστερνταμ (προαιρετικά Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη) .Μπουφέ πρόγευμα και η ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη
Χάγη (κόστος 80€). Θα θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ολλανδίας,
τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια, και τις γέφυρες Villem και Erasmus. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του
Ολλανδικού κράτους, μία ιστορική πόλη με το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος θα επισκεφτούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο «παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια που
σήμερα στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία.
4η ημέρα: Άμστερνταμ. Ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας για βόλτα στα στενά σοκάκια της πόλης ή
για μια κρουαζιέρα στα πολυάριθμα ρομαντικά κανάλια της.
5η ημέρα: Άμστερνταμ – Αθήνα .Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)
2κλινο 1κλινο παιδί
Τιμές κατ΄άτομο:
25/7, 1/8, 8/8, 15/8
Ozo 4* ή παρόμοιο
545€
705€
495€
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.

Περιλαμβάνονται
✓ 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 περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίου (165€), είσοδοι στα μουσεία, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δείτε ακόμη:

Άμστερνταμ

περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με KLM, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό, μεταφορές, ξενάγηση πόλης, κρουαζιέρα στα κανάλια, εκδρομή Zaanse Schans - Βόλενταμ με γεύμα!
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
Τιμές κατ΄άτομο:
26/7, 2/8, 11/8, 17/8 Novotel Amsterdam City 4*

2κλινο

1κλινο Παιδί Φόροι

595€

845€

Benelux

495€ 185€

7
ημέρες

Άμστερνταμ - Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπρυζ - Χάγη - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Βατερλό Ντινάντ - Ναμύρ
περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean ή KLM, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
21/7, 28/7, 25/8
18/8
3/8, 11/8

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

Άμστερνταμ:
Novotel Amsterdam City 4*
ή Blue Square 4*
Βρυξέλλες:
Mercure Brussels Centre Midi 4*
ή NH Grand Place Arenberg 4*

795€

1025€

695€

755€

995€

655€

715€

945€

615€
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5
ημέρες

6,8
ημέρες

Κυανή Ακτή
Κάννες - Νίκαια - Μονακό - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμώ - Βιλ Φρανς
Αναχ: 24,31/7 & 7,14,21/8 (6ήμερο)
Αναχ: κάθε Κυριακή από 22/7 έως 9/9 (8ήμερο)
Πτήσεις με Aegean
1η ημέρα: Αθήνα - Νίκαια - Κάννες – Νίκαια. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νίκαια, ένα από τα
πασίγνωστα θέρετρα παγκοσμίως και πρωτεύουσα της Κυανής Ακτής. Φτάνοντας, αναχωρούμε για τις κοσμοπολίτικες
Κάννες. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στη λεωφόρο Κρουαζέτ - τόπος συνάντησης των πλουσίων όλου του
κόσμου - να θαυμάσουμε τα πανάκριβα ξενοδοχεία και τα εντυπωσιακά «πλωτά παλάτια» στο λιμάνι των Καννών,
αλλά και να φωτογραφηθούμε με φόντο το περίφημο κόκκινο χαλί που βρίσκεται στο «παλάτι», που φιλοξενεί το διασημότερο φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου. Επιστροφή στη Νίκαια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφτείτε (προαιρετικά) το Μόντε Κάρλο. Γνωρίστε μαζί μας το πιο διάσημο
Καζίνο του κόσμου και δοκιμάστε την τύχη σας στις υπέρλαμπρες αίθουσες, που ολοκληρώθηκαν υπό την αρχιτεκτονική επίβλεψη του Καρόλου Γκαρνιέ. Αν πάλι δεν συμπαθείτε τα τυχερά παιχνίδια, απολαύστε το ποτό ή το δείπνο σας
ακούγοντας ζωντανή μουσική στο μπαρ του Café de Paris. Δοκιμάστε Kir Royal στο «Le Bar Americain» στις σάλες του
Hotel de Paris, παρέα με τους διάσημους θαμώνες του πριγκιπάτου και χορέψτε στους ρυθμούς του Buddha Bar και
του Twiga. Επιστροφή μετά τα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.
2η ημέρα: Νίκαια - Μουσείο αρωμάτων Φραγκονάρ - Μονακό – Νίκαια. Αναχώρηση για το μουσείο-εργαστήριο
αρωμάτων Φραγκονάρ (Fragonard). Μυηθείτε στα μυστικά της αρωματοποιίας και εμπιστευθείτε την όσφρησή σας για
τις αγορές σας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, το πριγκιπάτο του Μονακό.
Θα ανέβουμε στον βράχο, στον οποίο δεσπόζει το ωκεανογραφικό μουσείο που εμπλουτίστηκε από τη συλλογή του
εξερευνητή των θαλασσών Ζακ Ιβ Κουστό, τα διαμερίσματα των Πριγκιπισσών και τους εξωτικούς τους κήπους. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε τον νέο-ρομανικής αρχιτεκτονικής Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου βρίσκονται
οι τάφοι της μακροβιότερης μοναρχικής δυναστείας όλων των εποχών στον κόσμο, της οικογένειας Γκριμάλντι. Σε
περίοπτη θέση βρίσκονται τα μνήματα της πριγκίπισσας Γκρέις και του συζύγου της πρίγκιπα Ρενιέ Γ’. Η βόλτα μας θα
ολοκληρωθεί στο παλάτι - μείγμα διαφόρων ρυθμών αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος για αναμνηστικά και γεύμα.
Επιστροφή και διαν/ση.
3η ημέρα: Νίκαια (προαιρετική εκδρομή: Εξ Αν Προβάνς - Μασσαλία). Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε τις
ομορφιές της πόλης. Αν πάλι επιθυμείτε να εντρυφήσετε στην περιοχή της Προβηγκίας, ακολουθήστε την προαιρετική
εκδρομή μας στην Εξ αν Προβάνς και στη Μασσαλία. Πρώτος μας σταθμός είναι η «πόλη των νερών», όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Εξ, ίσως η πιο όμορφη πόλη της Γαλλίας. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, όπου
θα δούμε έναν από τους παλαιότερους Καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, αφιερωμένο στο Σωτήρα, την πλατεία του
Δημαρχείου με το πασίγνωστο ρολόι, την Κουρ Μιραμπό, τον πιο ανθοστόλιστο δρόμο της πόλης, καθώς και πολυάριθμα ιδιωτικά μέγαρα, που κατασκευάστηκαν από τον 13ο έως και τον 16ο αιώνα. Ελεύθερος χρόνος στις υπαίθριες
αγορές και τις εκλεπτυσμένες μπουτίκ της πόλης. Μην ξεχάσετε να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπιστρό Les Deux
Garcons, αγαπημένο στέκι του Πολ Σεζάν και άλλων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων. Πριν το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε
για το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, τη Μασσαλία. Εκεί θα δούμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και
του Αγίου Νικολάου, όπως και τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης με θέα το
Σατό Ντ’ Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μόντεκρίστο, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Ελεύθερος
χρόνος για μπουγιαμπέσα στο «Le Cirque», το καλύτερο εστιατόριο του λιμανιού, αλλά και ψώνια στο πολυκατάστημα
Galleries Lafayette. Και διαν/ση.
4η ημέρα: Νίκαια - Σαν Τροπέ - Πορτ Γκριμώ – Νίκαια. Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας
στα μαργαριτάρια της Κυανής Ακτής. Αρχικά θα πάρουμε μια γεύση του ρυθμού της ζωής του jet set στο Σαν Τροπέ,

καταφύγιο του Φρεντερίκο Μιστράλ, της Μπριζίτ Μπαρντώ και του Λουί Ντε Φινές. Κινηθείτε στα πολύβουα σοκάκια της
πόλης με τις πανάκριβες μπουτίκ και τα αριστοκρατικά καφέ, όπως του Christian Dior, και βγάλτε φωτογραφίες στον
παλιό πύργο του λιμανιού. Επόμενος μας σταθμός το Πορτ Γκριμώ (Port Grimaud), που θεωρείται, όχι άδικα, ως «η
μικρή Βενετία» της Κυανής Ακτής. Ένας οικισμός με 2.500 κτίσματα πάνω στα κανάλια, που ξεκίνησε να αναπτύσσεται
το 1962, περιμένει να σας δείξει τις ομορφιές του. Βαρκάδες, βόλτες και beach bars μας περιμένουν για τον ελεύθερο
μας χρόνο. Επιστροφή και διαν/ση.
5η ημέρα: Νίκαια - Beau Lieu Sur Mer/Βίλλα «Κύριλλος» - Βιλφράνς - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το χωριό Beau Lieu Sur Mer, όπου θα επισκεφτούμε τη βίλλα «Κύριλλος» (Villa Kerylos),
που κατασκευάστηκε στην αρχή του 1900 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Theodore Reinach και αποτελεί αντίγραφο μιας
Αθηναϊκής έπαυλης των κλασικών χρόνων. Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την ελεύθερη από δασμούς πόλη,
την αινιγματική Βιλφράνς, όπου θα περπατήσουμε στην τάφρο του κάστρου της, στην σκεπαστή οδό και στο λιμανάκι.
Ελεύθερος χρόνος για κολύμπι και γεύμα στο Beluga με την υπέροχη θέα Επιστροφή και διαν/ση.
6η ημέρα: Νίκαια – Αθήνα. Χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
μας στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

6 ημέρες
24/7, 31/7, 7/8,
14/8, 21/8

Days Inn Nice Centre 3*
Villa Bougainvile 4*

645€
795€

845€
1145€

495€
635€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Days Inn Nice Centre 3*
Villa Bougainvile 4*

745€
895€

995€
1295€

595€
735€

8 ημέρες
22/7, 29/7, 5/8, 12/8,
19/8, 26/8, 2/9, 9/9

Περιλαμβάνονται

✓ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νίκαια - Αθήνα με την Aegean ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ πρωινό ✓ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και
αντίστροφα ✓ εκδρομές, περιηγήσεις και μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν βάση προγράμματος ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
✓ αρχηγός - συνοδός ✓ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων (150€), φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, είσοδοι σε μουσεία και συναφείς χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται
στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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8
ημέρες

Κοσμοπολίτικη Γαλλική Ριβιέρα & Προβηγία
Αναχ: 22,29/7 & 5,7, 12, 18,25/8
Ενδεικτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Αθήνα - Μασσαλία
2η ημέρα: Μασσαλία - Αιξ εν Προβανς - Κασσις - κρουαζιέρα Καλάνγκ
3η ημέρα : Μασσαλία - Αρλ - Αβινιόν - Γκορντές - Λεβάντες
4η ημέρα: Μασσαλία - Σαιν Τροπέ - Σαν Πωλ Ντεβάνς - Νίκαια
5η ημέρα: Νίκαια
6η ημέρα: Νίκαια - Εζ - Μόντε Κάρλο
7η ημέρα: Νίκαια - Κάννες - Αθήνα

Ημέρες

Ξενοδοχεία

22/7, 29/7, 5/8, 12/8
7 ημέρες

Hotel Ibis Marseille Prado Μασσαλία &
Ηοtel Kyriad Nice Gare or
Kyriad Nice Port Nίκαια
ή παρόμοια 3

835€ 395€

7/8, 18/8, 25/8
8 ημέρες 				
22/7 , 29/7, 5/8 , 12/8 Hotel ΑC by Marriott Marseille Prado 735€ 1000€ 395€
7 ημέρες
Μασσαλία & Ηοtel Novotel
or Ellington Nίκαια
ή παρόμοια 4*
7/8, 18/8 , 25/8
8 ημέρες 				
Για τις αναχωρήσεις 18/8 & 25/8 (8ήμερο) επιβάρυνση σε 3* ξενοδοχεία 30€ κατ’ άτομο
και σε 4* ξενοδοχεία 45 € κατ’ άτομο.

Περιλαμβάνονται

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μασσαλία & Νίκαια – Αθήνα με
την Air France ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας ✓ Πρωινό
μπουφέ καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Εισιτήριο μίνι κρουαζιέρας στα Καλάνγκ ✓
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Μια
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά ✓ Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά ✓ ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων ✓ Είσοδοι σε

μουσεία, είσοδος στο ωκεανογραφικό Μουσείο, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα
και γενικά όπου απαιτείται ✓ Ό, τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ✓ Checkpoint(20€) ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (2,25€ σε ξενοδοχείο 4* & 1,50€ σε ξενοδοχείο 3* στη ✓
Νίκαια & 1,65€ σε 3* στη Μασσαλία και 2,48€ σε 4* ξενοδοχείο.

70

Κοσμοπολίτικη Nίκαια και Κυανή Ακτή
Αναχ: 31/7 & 7, 14, 18, 25/8
Ενδεικτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Αθήνα - Νίκαια
2η ημέρα: Νίκαια – Κάννες - Καν Συρ Μερ - Σαιντ Πωλ Ντεβάνς
3η ημέρα: Νίκαια – Εζ - Μόντε Κάρλο
4η ημέρα: Νίκαια – Αιξ Εν Προβάνς – Μασσαλία
5η ημέρα: Νίκαια – Σαιντ Τροπέ – Πορτ Γκριμό – Παραλία Παμπελόνε
6η ημέρα: Νίκαια – Αντίμπ (ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΗΣ)
7η ημέρα: Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια
8η ημέρα: Νίκαια – Αθήνα

2κλινο 1κλινο Παιδί
635€

8
ημέρες

Ημέρες

Ξενοδοχεία

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2κλινο 1κλινο

KYRIAD NICE GARE OR NICE PORT OR MONSIGNY
ή παρόμοια 3
ΔΙΑΚΟΠΕΣ		

635€ 915€

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

785€ 1205€

(NH OR NOVOTEL OR NICE RIVIERA OR SIMILAR)
ή παρόμοια 4*
ΔΙΑΚΟΠΕΣ		

Περιλαμβάνονται

490€ 770€

640€ 1060€

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Nίκαια– Αθήνα με την Αir
France ✓ Kλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά ✓ Μια
βαλίτσα μέχρι 23 κιλά ✓ Φπα
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, είσοδος

στο Ωκεανογραφικό Μουσείο, γενικά όπου απαιτείται, Ό, τι ρητά αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα,
Check point 15€, Δημοτικός φόρος ξενοδοχείου ανά άτομο τη βραδιά (2,25€ σε
ξενοδοχείο 4* & 1,50€ σε ξενοδοχείο 3*)

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελβετία

Πανόραμα Ελβετίας - Αλπικό Τρένο
Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου – Βέρνη – Λοζάνη
Γενεύη – Ιντερλάνκεν – Λουκέρνη
(Σαιντ Μόριτς , Νταβός)

7
ημέρες

Αναχ: 10,24,31/5 & 14,28/6 & 05,12/7
Τιμή κατ’άτομο σε 2κλινο από 595€
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα Μιλάνο Σιόν Λωζάνη
2η ημέρα: Λωζάνη Γενεύη
3η ημέρα: Λωζάνη Βέρνη Ιντερλακεν Ζυρίχη
4η ημέρα: Ζυρίχη Κατταρέκτες Ρήνου
5η ημέρα: Ζυρίχη Σαιντ Μόριτζ Νταβός (Αλπικό Τρένο προαιρετικά)
6η ημέρα: Ζυρίχη Λουκέρνη Λουγκάνο Μιλάνο
7η ημέρα: Μιλάνο Αθήνα

Περιλαμβάνονται

✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μιλάνο – Αθήνα με Alitalia ✓
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής ✓ Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
✓ Φ.Π.Α ✓ Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά ✓ Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, Είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, εισιτήριο Αλπικού
τρένου (60€) το άτομο, Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Mιλάνο 2€,
Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα), Check Point 20€, Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο

Πανόραμα Ελβετίας
Ζυρίχη - Λουκέρνη - Βέρνη - Λωζάνη - Γενεύη
Γκρυγιέρ - Μοντρέ - Βεβέ - Σαιν Μόριτζ
Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν Αμ Ράιν

5
ημέρες

Αναχ: 25/7, 1/8, 8/8 & 15/8
Τιμή κατ’άτομο σε 2κλινο από 595€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21
ημέρες πριν την αναχώρηση. Μετά +50€ για κάθε ενήλικα.

Περιλαμβάνονται

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Swiss Airlines ✓ 1 αποσκευή 23 κιλά και 1 χειραποσκευή 8 κιλά ανά άτομο διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ✓ πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓
μεταφορές/ εκδρομές/ ξεναγήσεις όπως περιγράφονται δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων ✓
ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ αρχηγός / συνοδός της εκδρομής
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (165€), εισιτήριο τρένου με την Rhaetian
Railways από το Κουρ προς το Σεν Μόριτζ 80€ το άτομο είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και
επισκεπτόμενους χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προτεινόμενο ή προαιρετικό

Πανόραμα Ελβετίας
Βασιλεία - Νεσατέλ - Γενεύη - Λωζάνη
Γύρος της Λίμνης Λεμάν - Κάστρο Σιγιόν
Μοντρέ - Εβιάν - Ανεσί - Γκρυγιέρ - Ιντερλάκεν - Βέρνη
Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Βαντούζ (Λιχτενστάιν)
Νταβός - Χουρ – Λουκέρνη
Αναχ: κάθε Δευτέρα από 23/7 έως 3/9
Τιμή κατ’άτομο σε 2κλινο από 895€

5
ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα - Βασιλεία
2η ημέρα: Βασιλεία - Νεσατέλ (κάστρο Neuchâtel)- Γενεύη - Λωζάνη
3η ημέρα: Λωζάνη - Γύρος της Λίμνης Λεμάν - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ Εβιάν - Ανσί (Γαλλία) - Λωζάνη
4η ημέρα: Λωζάνη - Γκρυγιέρ - Βέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη
5η ημέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου
6η ημέρα: Ζυρίχη - Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Νταβός - Χουρ - Ζυρίχη
7η ημέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Αθήνα

Περιλαμβάνονται

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

✓ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βασιλεία & Ζυρίχη - Αθήνα με Aegean ✓ διαμονή σε
ξενοδοχεία 4* ✓ πρωινό ✓ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα ✓ έμπειρος αρχηγός – συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής /επαγγελματικής ευθύνης ✓ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (155€), check point 20€ το άτομο, είσοδοι
σε μουσεία, ιστορικούς - αρχαιολογικούς χώρους και θεάματα
αχθοφορικά & φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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8
ημέρες

Βουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα

7
ημέρες

Πρωτεύουσες Κεντρικής Ευρώπης

Πτήσεις με Aegean
Αναχ: 1, 15, 22, 29/7 & 5,12,19/8

Βιέννη – Πράγα – Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα
Παραδουνάβια Χωριά - Τσέσκυ Κρούμλωφ

Ενδεικτικό πρόγραμμα:
1η ημέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη
2η ημέρα: Bουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά
3η ημέρα: Bουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Βιεννέζικα δάση - Βιέννη
4η ημέρα: Βιέννη
5η ημέρα: Βιέννη - Τσέσκυ Κρούμλοβ - Πράγα
6η ημέρα: Πράγα
7η ημέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
8η ημέρα: Πράγα – Αθήνα

Αναχ: 15, 22, 29/7 & 4, 5, 11, 12, 19, 26/8

Ημέρες

Ξενοδοχεία

1/7, 15/7, 22/7, 29/7,
5/8, 12/8, 19/8

Βουδαπέστη: Novotel City 4*
Βιέννη: Ananas 4*
Πράγα: Occidental 4*

Ενδεικτικό πρόγραμμα
1η ημέρα: Αθήνα – Βιέννη - Βουδαπέστη
2η ημέρα: Βουδαπέστη – Παραδουνάβια Χωριά
3η ημέρα: Βουδαπέστη – Μπρατισλάβα – Πράγα
4η ημέρα: Πράγα
5η ημέρα: Πράγα – Τσέσκυ Κρούμλωφ – Βιέννη
6η ημέρα: Βιέννη
7η ημέρα: Βιέννη – Αθήνα

2κλινο 1κλινο

Παιδί Φόροι

795€

655€ 150€

1025€

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
15, 22, 29/7
& 4, 5, 11, 12, 19, 26/8

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

4*

595€

765€

545€

Πτήσεις με Aegean
Αθήνα - Βουδαπέστη
Α3 876
08:15
09:15
Πράγα - Αθήνα
Α3 867
16:10
19:40
Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλείψεις.

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια με Aegean ✓ 3 διαν/Σεις σε ξενοδοχείο 4* στην Πράγα
✓ 2 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* στη Βουδαπέστη ✓ 2 διαν/σεις σε ξενοδοχείο
4* στη Βιέννη ✓ πρωινό ✓ 6 γεύματα (1 γεύμα στη Βουδαπέστη, 1 γεύμα στην

εκδρομή στα Παραδουνάβια, 1 γεύμα στη Βιέννη, 1 γεύμα στο Τσέσκυ Κρούμλοβ,
1 γεύμα στο Κάρλοβυ Βάρυ, 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στο Μολδάβα) ✓ μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ ξενάγηση της Βουδαπέστης ✓ εκδρομή στα
Παραδουνάβια χωριά ✓ πανοραμική ξενάγηση της Μπρατισλάβας ✓ εκδρομή
στα Βιεννέζικα δάση ✓ ξενάγηση της Βιέννης ✓ εκδρομή στο Τσέσκυ Κρούμλοβ
✓ ξενάγηση του Κάστρου και της παλιάς πόλης της Πράγας ✓ ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ ✓ ελληνόφωνος συνοδός-αρχηγός ✓ ασφάλεια αστικής
ευθύνης ✓ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου 150€, είσοδοι σε μουσεία, ποτά,
αχθοφορικά κλπ., ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Περιλαμβάνονται
✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα με την
Austrian Airlines ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
(Hotel Ananas Vienna, Holiday Inn Prague, hotel Arena Budapest) ή παρόμοια
✓ Πρωινό καθημερινά ✓ 4 γεύματα / δείπνα στο σύνολο (στη Βουδαπέστη &
Πράγα) ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός ✓ Τοπικός ξεναγός
στην Βουδαπέστη ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (150€),
✓ Go box & παρκινγκ 20€ κατ’ άτομο, ✓ Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται ✓ Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Κάρλοβυ Βάρυ

5
ημέρες

Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
Πτήσεις με Aegean

1η ημέρα: Αθήνα - Πράγα. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στη
‘‘χρυσή πόλη’’ και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο λεωφορείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές
συνοικίες στην Πράγα. Θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου,
θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά
δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το
φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία
του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και
μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.
2η ημέρα: Καστρούπολη - κρουαζιέρα στο Μολδάβα. Πρωινό, ξενάγηση Καστρούπολης και
Κάστρου – μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 2ωρη κρουαζιέρα με
γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Το βράδυ συνιστούμε παράσταση Όπερας ή Μαύρου θεάτρου.
3η ημέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με
προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο
τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων,
των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση στην πόλη θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η ημέρα: Πράγα. Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη. Πρότασή μας είναι
μία ολοήμερη εκδρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα, στο Τσέσκυ Κρούμλοβ. Όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί
πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού
κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε
το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα.
Βράδυ ελεύθερο.

5η ημέρα: Πράγα - Αθήνα. Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Η σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλείψεις.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Κάθε Τετάρτη
από 18/4 έως 17/10
& επιπλέον
κάθε Σάββατο
από 21/7 έως 25/8

Diplomat 4*
987 4*
Grandior 5*

585€
645€
795€

745€
865€
1155€

485€
545€
685€

Πτήσεις με Aegean κάθε Τετάρτη από 18/7-17/10
Αθήνα - Πράγα
Πράγα - Αθήνα

Α3 864
Α3 867

08:55
16:10

10:35
19:40

Πτήσεις με Aegean κάθε Σάββατο από 21/7-25/8
Αθήνα - Πράγα
Πράγα - Αθήνα

Α3 864
Α3 865

08:15
11:25

09:55
14:55

Περιλαμβάνονται
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines ✓ 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας ✓ μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✓ ξενάγηση πόλης
με γεύμα *ξενάγηση στο Κάστρο ✓ κρουαζιέρα ατο Μολδάβα με γεύμα ✓ εκδρομή στο
Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα ✓ αρχηγός του γραφείου ✓ ταξιδιωτική ασφάλιση ✓ αξιδιωτικά έγγραφα Δεν περιλαμβάνονται: ✓ φόροι αεροδρομίου (150€), είσοδοι στα
μουσεία, ποτά στη διάρκεια των γευμάτων, ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
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Μαδρίτη – Τολέδο

5
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ αεροπορικά εισιτήρια για Μαδρίτη ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο 4*

Ισπανία - Πορτογαλία

9/10
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ αεροπορικά εισιτήρια με Aegean ✓ διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

Πρωινό ✓ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✓ ξεναγήσεις σύμφωνα 4*✓ πρωινό ✓ 3 γεύματα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✓ μεταφορά από το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ έμπειρος αρχημε το πρόγραμμα ✓ ενημερωτικά έντυπα – χάρτες ✓ αρχηγός – συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής
γός - συνοδός ✓ ενημερωτικά έντυπα - χάρτες ✓ Φ.Π.Α. ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης
ευθύνης ✓ εκδρομή στο Τολέδο!
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
παιδί
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
παιδί
18/7, 8/8
4*
975€
1245€
915€
13/7, 20/7, 27/7,
4*
555€
685€
495€
3/8, 10/8, 17/8

Κανάρια Νησιά

Βαρκελώνη

5
ημέρες

Δώρο η εκδρομή
Gerona – Figueres

Περιλαμβάνονται ✓ αεροπορικά εισιτήρια ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ✓ πρωινό
✓ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✓ ξεναγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα ✓ ενημερωτικά έντυπα / χάρτες ✓ αρχηγός / συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης

Αναχωρήσεις
13/6, 20/6, 27/6, 4/7,
11/7, 18/7, 25/7,
1/8, 3/8, 8/8, 10/8,
15/8, 17/8, 22/8,
29/8, 5/9, 12/9, 19/9

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Fira Congress 4* (ημικεντρικό)
4* κεντρικό

555€
645€

685€
815€

495€
585€

8&10
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο

σταθμό ✓ μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ✓ 4 διαν/σεις στην
Τενερίφη με ημιδιατροφή στην μοναδική Puerto De la Cruz σε ξενοδοχείο 4* ✓ 3 διαν/σεις στη Λας Πάλμας σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό ✓ έμπειρος Έλληνας αρχηγός-σύνοδος ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
4/7 8 ημέρες
Τενερίφη: 4*
899€
1239€
27/7 8 ημέρες
Λας Πάλμας: 4*
959€
1299€
1/8, 12/8 10 ημέρες		
1089€
1499€
8/8 10 ημέρες		
1099€
1509€
Το 10ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον 2 διανυκτερεύσεις στη Μαδρίτη με ξενάγηση!
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά για τις 11 πρώτες συμμετοχές!

Μαγιόρκα

7&8
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa ✓ διαμονή

στο ξενοδοχείο 4* Sol Palmanova 4* στην περιοχή Παλμανόβα All Inclusive ✓ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✓ εκδρομή στην πρωτεύουσα Πάλμα Ντε Μαγιόρκα και γύρος
του νησιού ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης ✓ ΦΠΑ
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
10/7 7 ημέρες
Sol Palmanova 4*
31/7, 7/8, 21/8 8 ημέρες		

2κλινο
899€
999€

1κλινο
1439€
1539€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά για τις 11 πρώτες συμμετοχές!

Για όλες τις εκδρομές
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ✓ φόροι αεροδρομίου ✓ είσοδοι σε μουσεία ✓ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

74

8
ημέρες

Μαδρίτη - Ανδαλουσία
Δώρο
η εκδρομή στη
Ρόντα - Λευκά Χωριά

Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα - Τολέδο
1η ημέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μαδρίτη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Σε συνεννόηση με τον συνεργάτη του
γραφείου μας στη Μαδρίτη, αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για μια πρώτη γνωριμία με την «
άλλη Μαδρίτη» (στάδιο S. Bernabeu, σταθμός Atocha, μνημείο Debod, πάρκο Ρετίρο κ.α.)
2η ημέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή στη γοητευτική Ανδαλουσία, με προορισμό μας τη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Ισπανίας και την πρωτεύουσα
αυτής, τη Σεβίλλη. Σταθμός στη διαδρομή μας η Κόρδοβα. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά
της Εβραϊκής συνοικίας, όπου βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής Κόρδοβας με τα υπέροχα Πάτιος.
Άφιξη το απόγευμα στη Σεβίλλη, τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Σεβίλλη Στη σημερινή πρωινή μας ξενάγηση θα αφεθούμε στη γοητεία της πόλης της
Κάρμεν, χτισμένη στις όχθες του πολυτραγουδισμένου Γουαδαλκιβίρ. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την Σάντα Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα
πλέον καλαίσθητα Πάτιος σε όλη την Ισπανία. Θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό της πόλης, το
βασιλικό ανάκτορο κ.ά. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη σ την πλατεία της Ισπανίας
και την πλατεία της Αμερικής. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε φλαμένγκο στην
πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.
4η ημέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Pueblos Blancos - Γρανάδα Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη
Γρανάδα, διασχίζοντας την περιοχή με τα Pueblos blancos (Άσπρα Χωριά). Θα σταματήσουμε στη
Ρόντα, μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη χτισμένη στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού. Θα
απολαύσουμε τη μοναδική θέα, θα δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια που ενέπνευσαν τους ποιητές του Ρομαντισμού και τον Χεμινγουέη στο “Για
ποιόν χτυπά η καμπάνα’’. Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα καταλήξουμε στη
Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, της χιονισμένης οροσειράς. Το απόγευμα θα
κάνουμε μια πρώτη ανίχνευση της πόλης στην περιοχή του Καθεδρικού ναού και την πλατεία Bib
Rambla (της πλατείας του εμπορίου).
5η ημέρα: Γρανάδα - Μαδρίτη Η πρωινή ξενάγηση στην πόλη της Γρανάδας κυριαρχείται από την
πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας, ένα αριστούργημα τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας στη
διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και τούβλο, της οποίας το όνομά έχει αραβική ρίζα
και σημαίνει «κόκκινο κάστρο». Χτισμένη σε έναν πέτρινο λόφο, στις εκβολές του ποταμού Darro,
προστατευμένη από βουνά και περικυκλωμένη από δάσος, ανάμεσα στις παλαιότερες συνοικίες της
πόλης, η Αλάμπρα ήταν αρχικά σχεδιασμένη για στρατιωτική περιοχή. Από τα μέσα όμως του 13ου
αιώνα έγινε και η κατοικία βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούμε τους κήπους του Generalife, το
οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αλάμπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των βασιλέων.
Μετά το τέλος της ξενάγησης, αναχώρηση για την Μαδρίτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα: Μαδρίτη Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης πινακοθήκης στον κόσμο (Πράδο). Θα ολοκληρώσουμε την ξενάγηση μας με

την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, τα Ανάκτορα των Βουρβόνων με τα 2.800 δωμάτια. Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού Μπαρόκ, όπου έζησε και δημιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του Παλατιού.
Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή
στο Εσκοριάλ .
7η ημέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Μετά το πρωινό αναχώρηση για την «πόλη των τριών πολιτισμών»,
το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης, τον καθεδρικό ναό,
καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ
Γκρέκο «η ταφή του κόμητα Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε
μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα
καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της
παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
8η ημέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Περιλαμβάνονται

✓ Αεροπορικά εισιτήρια για Μαδρίτη με Aegean ✓ διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ✓
πρωινό ✓ 3 γεύματα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✿ μεταφορές
από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✓ ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ έμπειρος αρχηγός – συνοδός ✓ ενημερωτικά
έντυπα – χάρτες ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ φόροι αεροδρομίου (145€) ✓ είσοδοι σε μουσεία
✓ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή

προαιρετικό.

Αναχωρήσεις 		

2κλινο

1κλινο

παιδί

24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 23/7, 29/7, 30/7, 5/8,
785€
6/8, 12/8, 13/8, 19/8, 20/8, 26/8, 2/9		

995€

725€

Αθήνα - Μαδρίτη
Αθήνα - Μαδρίτη
Μαδρίτη - Αθήνα

Πτήσεις με Aegean
Α3 700
Α3 700
Α3 701

09:10
09:10
12:55

12:00
12:00
17:25

H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλείψεις. Σε ορισμένες αναχωρήσεις η πρώτη
διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Τολέδο
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6
ημέρες

8
ημέρες

Σκωτία
Εδιμβούργο - Γλασκώβη - Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς - Όμπαν
- ‘Αβιεμορ - Ίνβερνες - Λοχ Νες - Φορτ Αγκούστους - Κάστρο Eilean Donan
- Μπλαιρ Άθολ - Πίτλοχρι
Αναχ: κάθε Δευτέρα από 16/7 έως 27/8

Αγγλικές Λίμνες
Τσέστερ - Υόρκη - Λιντς
Aπευθείας πτήσεις Aegean
Αναχ: 6/8, 13/8 & 20/8
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Μάντσεστερ - Τσέστερ
2η ημέρα: Τσέστερ, Star Escapes στο μαγευτικό Τσέστερ
3η ημέρα: Στην μαγεία των Αγγλικών Λιμνών, Αρχοντικό Levens Hall &
Gardens, Κρουαζιέρα με Ατμόπλοιο
4η ημέρα: Αγγλικές Λίμνες, Κάστρο Lowther, Πέρασμα του Κέρκστοουν
5η ημέρα: Αγγλικές Λίμνες - Υόρκη - Λιντς
6η ημέρα: Λιντς - Εθνικό Πάρκο North York Moors - Μάντσεστερ - Αθήνα
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
6/8, 13/8, 20/8

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

Τσέστερ: Doubletree by Hilton 4*
1195€
Γουίντερμερ: Laura Ashley Belsfield 4*
Λιντς: Marriott Leeds 4*

1745€

1095€

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια με Aegean *διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓
πρωινό ✓ 2 δείπνα ✓ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση
προγράμματος κρουαζιέρα στη λίμνη Windermere ✓ αρχηγός-συνοδός καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων

(155€), είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά στα γεύματα,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα-Εδιμβούργο-Γλασκώβη
2η ημέρα: Γλασκώβη
3η ημέρα: Γλασκώβη-Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς-ΌμπανΦαράγγι Γκλένκοου-΄Αβιεμορ. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην
εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς
4η ημέρα: Άβιεμορ-Ίνβερνες-Λοχ Νες (Κρουαζιέρα)-Φορτ ΑγκούστουςΚάστρο Αϊλίν Ντόναν-Άβιεμορ
5η ημέρα: Άβιεμορ-Μπλαιρ Άθολ-Πίτλοχρι-Εδιμβούργο
6η ημέρα: Ξενάγηση με επίσκεψη στο Κάστρο του Εδιμβούργου
7η ημέρα: Εδιμβούργο
8η ημέρα: Εδιμβούργο (Προαιρετική εκδρομή στην Ανατολική Σκωτία:
Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας)
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
16/7, 23/7, 30/7

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

Άβιεμορ: Mc Donald Aviemore 4*
Εδιμβούργο:
6/8, 13/8, 20/8, 27/8 Holiday Inn Express Waterfront 3*
16/7, 23/7
Άβιεμορ: Mc Donald Aviemore 4*
30/7
Εδιμβούργο:
6/8, 13/8, 20/8, 27/8 Hilton Edinburgh Carlton 4*

1κλινο

παιδί

1145€
1295€

1595€
1745€

945€
1095€

1420€
1345€
1495€

2060€
1895€
2045€

945€
945€
1095€

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια με Aegean *διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓
πρωινό ✓ 2 δείπνα ✓ μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση
προγράμματος κρουαζιέρα στη λίμνη Windermere ✓ αρχηγός-συνοδός καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων

(155€), είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά στα γεύματα,
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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2κλινο

8
ημέρες

Γύρος Ιρλανδίας

Λονδίνο

Κιλλάρνευ - Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Δαχτυλίδι του Κέρυ
- Κάστρο Μπανράττυ - Βράχοι Μόχερ - Λόντον Ντέρρυ - Εθνικό μουσείο
Ιρλανδίας
Αναχ: 22/6
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ
2η ημέρα: Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ - Κιλλάρνεϋ
3η ημέρα: Κιλλάρνεϋ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι Μόχερ - περιοχή
Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ
4η ημέρα: Γκόλγουει - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρρυ
5η ημέρα: Ντέρυ - Μονοπάτι του Γίγαντα - Μπέλφαστ
6η ημέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο
7η ημέρα: Δουβλίνο - Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - αποστακτήριο
Jameson - ζυθοποιία Guinness
8η ημέρα: Δουβλίνο - Αθήνα
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
22/6

4,5
ημέρες

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

3*, 4* & 5*

995€

1475€

795€

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Δουβλίνο-Αθήνα με Aegean ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* ✓ πρωινό ✓ 3 δείπνα ✓ μεταφορές,
εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ ταξιδιωτικά έντυπα –
χάρτες ✓ ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών ✓ έμπειρος αρχηγός / συνοδός ✓ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων
(115€), φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, ποτά και αναψυκτικά, είσοδοι σε
μουσεία κάστρα και συναφείς χώρους, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχ: 5 ημέρες κάθε Πέμπτη & Παρασκευή από 5/7 έως 13/9
4 ημέρες κάθε Παρασκευή από 6/7 έως 7/9
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Λονδίνο (προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης)
2η ημέρα: Λονδίνο - Μουσείο Μαντάμ Τυσσό - Βρετανικό Μουσείο - Κόβεντ
Γκάρντεν
3η ημέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη - Στράτφορντ Απόν Έιβον - Bicester Outlet
Village)
4η ημέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα.
Στο 5ήμερο υπάρχει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα.
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
4 ημέρες
6/7, 13/7, 20/7,
27/7, 3/8, 10/8,
17/8, 24/8, 31/8, 7/9
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
5 ημέρες
5/7, 6/7, 12/7, 13/7,
19/7, 20/7, 26/7, 27/7,
2/8, 3/8, 9/8, 11/8,
16/8, 17/8, 23/8, 24/8,
30/8, 31/8, 6/9, 13/9

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

Corus Hyde Park 4*
Holiday Inn Regents Park 4*

445€
495€

645€
695€

345€
345€

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

Corus Hyde Park 4*
Holiday Inn Regents Park 4*

515€
565€

755€
835€

395€
395€

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια με British ✓ μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
εξωτερικού ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας ✓ πρωινό ✓ εκδρο-

μές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται

✓ έμπειρος αρχηγός – συνοδός ✓ ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής
ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (175€), φιλοδωρήματα, αχθο-

φορικά, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Εκδρομές με πούλμαν στην Ευρώπη
Bella Italia

8
ημέρες

Ρώμη-Σιένα-Πίζα-Μοντεκατίνι-Τέρμε-Φλωρεντία-Βερόνα-Βενετία
Αναχ: 6, 13, 20, 27/7 & 3, 10, 17, 24, 31/8 7, 14, 21, 28/9 & 5, 12, 19, 26/10
Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 17, 24, 31/8
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 495€

10 ημέρες Aναχ: 10,24,31/7 & 7,14,28/8 & 11,25/9
Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 14, 28/8
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 595€

Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα και Βενετία – Ηγουμενίτσα/
Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) *Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓
Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου)* Αποχαιρετιστήριο δείπνο στο πλοίο
την ημέρα της επιστριοφής ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Τοπικοί ξεναγοί στην Ρώμη & Φλωρεντία ✓ Έμπειρος αρχηγός – συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης* Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται, καραβάκι Βενετίας (15€), νυχτερινή πανοραμική περιήγηση Ρώμης (Ρώμη by night) 15€, Ότι
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Checkpoint (25€), δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το
άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μοντεκατίνι 1,4€)

Αναγεννησιακή Τοσκάνη - Cinque Terre
Μεσαιωνική Ουμβρία - Λίμνες Βόρειας Ιταλίας

10
ημέρες

Περούτζια - Γκούμπιο - Σιένα - Μοντεκατίνι - Σαν Τζιμιάνο - Λούκα Πίζα – Φλωρεντία - Cinque Terre - Μιλάνο - Κόμο - Λάγκο Ματζόρε
Αναχ: 10, 24, 31/7 & 7, 14, 28/8 & 11, 25/9
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 595€
ΔΩΡΟ 3 γεύματα και η κρουαζιέρα
στην Cinque Terre

Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα &
Bενετία – Πάτρα/Ηγουμενίτσα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό καθημερινά ( εκτός πλοίου ) ✓ Τρία (3) δείπνα στο σύνολο στο ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Εισιτήριο κρουαζιέρα στα χωριά της Cinque Terre ✓ Έμπειρο Αρχηγός
– Συνοδός ✓ Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται,Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο, Βαπορέτο Βενετίας (15€), Checkpoint
(25€), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μοντεκατίνι 1,4€, Περούτζια 2€, Μιλάνο 2€).
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Κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή - Προβηγκία - Βενετία

10
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα & Βενετία - Ηγουμενίτσα/
Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές ✓ καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) ✓ Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογή σας
*Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
*Εισιτήριο για τη μίνι κρουαζιέρα στο Καλάνγκ ✓ Έμπειρος Αρχηγός - Συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται, Βαπορέτο Βενετίας (15€),Είσοδος στο Ωκεανογραφικό Μουσείο, Ό,τι ρητά αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο, Checkpoint (25€), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά
(Μασσαλία 2,5€, Νίκαια 2,5€, Γένοβα 3€). Σημείωση: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Σικελία - Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας

9
ημέρες

Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Ρήγιο - Κεφαλού - Παλέρμο - Μονρεάλε Ακράγαντας - Συρακούσες - Κατάνια - Ορτιγία - Νότο - Ταορμίνα Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας - Λέτσε.
Αναχ: 7, 19/ 7 & 7/8 & 10,22/9 & 6,20/10
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 695€ (Σεπτέμβριος/Οκτώβριος)
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 725€ (Ιούλιος/Αύγουστος)
Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε
4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ2) ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό
κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Τοπικοί ξεναγοί στον Ακράγαντα, Συρακούσες
και Ρήγιο ✓ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται, Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Checkpoint (25€), Δημοτικοί φόροι
ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά (περίπου 2€)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πανοραμικός Γύρος Ιταλίας

7
ημέρες

Μπολόνια - Μουσείο Ferrari - Μάντοβα - Gardaland - Σιρμιόνε
Βερόνα - Βενετία
7 ημέρες Aναχ: 13,20, 27/7 & 3, 10, 17, 24/8
Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 17,24/8
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 395€
Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα–Ανκόνα & Βενετία - Ηγουμενίτσα/
Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
✓ Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής *Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται, Βαπορέτο Βενετίας (15€), Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Είσοδος στο
Πάρκο της Gardaland, Checkpoint (20€), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μπολόνια
2€, Βιτσέντσα 2€)
Σημειώσεις: Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

Ρομαντικός Δρόμος Γερμανίας

Ανκόνα - Μιλάνο - Λουκέρνη - το μεσαιωνικό Φράιμπουργκ - Μάνχαιμ
κρουαζιέρα στο Ρήνο - Χαϊδελβέργη - το γραφικό Ρότενμπουργκ Ομπ Ντελ
Τάουμπερ -Βίρτσμπουργκ - Βερολίνο - το μεσαιωνικό Μαγδεμβούργο - την Πύλη του
Βρανδεμβούργου - Δρέσδη - Ερφούρτη - Νυρεμβέργη - Μόναχο - Ίνσμπρουκ - Βενετία
Aναχ: 21/7 & 4, 18/8
Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 18/8
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 895€
Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα– Ανκόνα & Βενετία – Ηγουμενίτσα/
Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* &
4* ✓ Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου) ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται, Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο, Βαπορέτο Βενετίας (15€), Δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Μιλάνο 2€, Βερολίνο 3€), Check point 25€.

Κοστιέρα Αμαλφιτάνα – Κάπρι
Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας
Αλσατία - Δρόμος της Σαμπάνιας - Παρίσι Νορμανδία - Βρετάνη - Κάστρα Λιγηρα

14
ημέρες

Aναχ: 20/7 & 3,17/8
Επιβάρυνση 35€ στις αναχωρήσεις 17/8
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 875€
Περιλαμβάνονται ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Βενετία – Ηγουμενίτσα/
Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4) ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* &
4* ✓ Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Τοπικός ξεναγός στο Μουσείο του Λούβρου ✓ Έμπειρος
Αρχηγός – Συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου
απαιτείται, Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο, Βαπορέτο Βενετίας (15€), Δημοτικοί
φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά, (Μιλάνο 2€, Στρασβούργο 2,5€, Τουρ 2,5€, Καέν 2,5€, Παρίσι
2,7€, Ανεμάς 1€),Check point 25€.

14
ημέρες

7
ημέρες

Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Σαλέρνο - Ποζιτάνο - Αμάλφι - Κάπρι - Πομπηία - Νάπολη Λέτσε - Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας
Αναχ: 13/7 & 9/8 & 10,22/9 & 8,22/10
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 585€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ2) ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό κι ένα γεύμα καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) ✓ Εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Εισιτήρια κρουαζιέρας στο Αμάλφι και Ποζιτάνο ✓ Εισιτήρια Κρουαζιέρα στο κοσμοπολίτικο
Κάπρι ✓ Τοπικός ξεναγός στην Πομπηία✓ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης ✓ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά
όπου απαιτείται, Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Checkpoint (20€), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Λέτσε 3€)
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Πολωνία

Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Άουσβιτς - Βρότσλαβ - Βαρσοβία

5
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξεν. 4*, πρωινό,
μεταφορές, ξεναγήσεις, τέλη εισόδων στο Άουσβιτς & τα Αλατωρυχεία
Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο παιδί

Πολωνία

7
ημέρες

Κρακοβία - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Βρότσλαβ - Οσούβκα κάστρο Ξιάζ - Ζελαζόβα Βόλα
Περιλαμβάνονται ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*,
πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων, είσοδοι.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

Βαρσοβία: Radisson Blu
545€ 665€ 495€
Sobieski Hotel 4*
Κρακοβία: Q Hotel Plus Krak w 4*
Βρότσλαβ: Q Hotel Plus Wroc aw 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.

29/7, 5/8, 12/8,
19/8, 26/8

Βαρσοβία: Bristol 5*
Κρακοβία: Hilton Garden Inn 4*
Βρότσλαβ: Grand City 4* Sup.

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών

15/7, 19/7, 22/7, 29/7,
5/8, 12/8, 19/8, 26/8

Σπλιτ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Κοζινα - Ριέκα - Οπατία - Σπήλαια Ποστόινα Λιουμπλιάνα - Νέουμ - Ντουμπρόβινκ - Τρογκίρ!

8
ημέρες

2κλινο 1κλινο

παιδί

795€

595€

995€

Μπούτβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα - Σπλιτ - Τρογκίρ Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ

7
ημέρες

Περιλαμβάνονται ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Croatia Airlines ✓ διαμονή σε ξεν. 3* &

Περιλαμβάνονται ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ✓

4* ✓ ημιδιατροφή ✓ μεταφορές ✓ ξεναγήσεις πόλεων. Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως
21 ημέρες πριν την αναχώρηση.

ημιδιατροφή ✓ μεταφορές ✓ ξεναγήσεις. Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες
πριν την αναχώρηση.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο φόροι

23/6, 21/7, 28/7, 4/8,
3* & 4*
535€ 715€ 165€
11/8, 18/8, 25/8, 22/9
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν από την
αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +50€ το άτομο.
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Αναχωρήσεις
15/7, 22/7, 29/7,
5/8, 12/8, 19/8

Ξενοδοχείο

2κλινο 1κλινο παιδί

Μπιέλα: Park Hotel 4*, Delfin Hotel 4* 675€ 840€ 595€
Νέουμ: Grand Hotel Neum 4*
Ζαντάρ: Kolovare Hotel 4*
Ζάγκρεμπ: Panorama Hotel 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.

8
ημέρες

Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
Λευκές Νύχτες Καλοκαίρι 2018
Αναχ. από 31/05/2018 έως και 23/08/2018 από Αθήνα
Με τα καλύτερα των δύο πόλεων, μοναδικά εκδρομικά προγράμματα, κεντρικά
ξενοδοχεία και δώρα!
Πρόγραμμα ενδεικτικό
1η ημέρα. Μόσχα. Πρώτη γνωριμία, βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο της
πόλης .
2η ημέρα. Μόσχα. Ξενάγηση της πόλης (συνέχεια), Ναός του Σωτήρος Χριστού, Γέφυρα του Πατριάρχη, Κόκκινη Πλατεία, ξενάγηση σε ένα από τα μουσεία: ή α) του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945» ή β) στο μουσείο
«Πανόραμα του Μποροντινό του 1812», βραδινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο
της πόλης.
3η ημέρα. Μόσχα. Κρεμλίνο, Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου, «Παλάτι του
Πατριάρχη»* του Κρεμλίνου, ξενάγηση στο μουσείο «Παλάτι Πανοπλιών» «Armoury» (Oruzheynaya Palata) - τμήμα θησαυροφυλακίου, πεζόδρομος
Στάρι Αρμπάτ.
4η ημέρα. Μόσχα. Δώρο μουσείο «Κοσμοναυτικής-Αστροναυτικής», Μοσχοβίτικο Μετρό.
5η ημέρα. Μόσχα-Αγία Πετρούπολη. Πρώτη γνωριμία, βραδινή βόλτα στο
ιστορικό κέντρο της πόλης.
6η ημέρα. Αγία Πετρούπολη. Ξενάγηση της πόλης, Φρούριο και Ναός των
Απόστολων Πέτρου και Παύλου, Μουσείο Ερμιτάζ, δώρο επίσκεψη στο ΝαόΜουσείο του «Σωτήρα στο Χυμένο Αίμα» - της Αναστάσεως του Χριστού.
7η ημέρα. Αγία Πετρούπολη. Πετροντβορέτς (Πέτερχοφ) - Κάτω Πάρκο και
Μεγάλο Παλάτι, νησί Κότλιν - Κρονστάνδη, Θαλάσσιος Καθεδρικός Ναός του
Αγίου Νικολάου.
8η ημέρα. Αγία Πετρούπολη. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετά το check out
αποχαιρετούμε τη «Βόρεια Πρωτεύουσα» της χώρας και κατευθυνόμαστε
προς το αεροδρόμιο. Πτήση για Αθήνα μέσω Μόσχας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

✓ ΔΩΡΟ η ξενάγηση στο μουσείο Κοσμοναυτικής
✓ ΔΩΡΟ κρουαζιέρα στους ποταμούς της Αγ. Πετρούπολης
✓ ΔΩΡΟ κονσέρτο στη Μόσχα
• Επίσκεψη στην Κροστάνδη & στον Ναό του Αγ. Νικολάου
• Ξενάγηση στο Ναό του Ρέοντος Αίματος στην Αγ. Πετρούπολη
• Βραδινή βόλτα με τους Έλληνες συνοδούς μας σε κάθε πόλη.

Περιλαμβάνονται
✓ Διαμονή σε ξεν.4* με ημιδιατροφή (πρωινά & δείπνα βάση προγράμματος). Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν

τρίκλινα δωμάτια - είναι δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης (ράντσο) και εξυπηρετούν μόνο
παιδιά έως 12 ετών. ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης βάση προγράμματος για μετάβαση ΑΘΗΝΑΜΟΣΧΑ και ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΟΣΧΑ-ΑΘΗΝΑ (κατ’ άτομο συμπεριλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 23 κιλά και
1 χειραποσκευή έως 7 κιλά). ✓ Εισιτήρια ημερήσιου εξπρές τραίνου ή αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης βάση προγράμματος για μετάβαση Μόσχα - Αγία Πετρούπολη (το μέσο μετάβασης καθορίζεται από τον
διοργανωτή πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα). ✓ Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων ✓ Φόροι
τοπικοί. ✓ Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Βίζα Ρωσίας & ασφάλεια του προξενείου (ιατροφαρμακευτική κάλυψη για επείγοντα περιστατικά για άτομα έως 75 ετών, για μεγαλύτερες ηλικίες απευθυνθείτε στο
πρακτορείο για πληροφορίες). ✓ Για κατόχους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, Ταξιδιωτική Ασφάλεια (καλύπτει άτομα έως 75 ετών). ✓ Μεταφορές στους προορισμούς βάση προγράμματος.
✓ Ελληνόφωνες ξεναγήσεις από τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς βάση προγράμματος. ✓ Τέλη εισόδων σε
μουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων βάση προγράμματος. ✓ Ελληνόφωνος συνοδός από Ελλάδα
για αναχωρήσεις με γκρουπ άνω των 25 ατόμων. ✓ Φ.Π.Α. ✓ Δώρα βάση προγραμμάτων.
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
Ημερομηνίες αναχωρήσεων

31/05,
19/07, 26/07,
855 €

02/08, 09/08

16/08, 23/08

Τιμή για άτομο σε δίκλινο
855 €
890 €
Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι,
Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων
σε χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων, ΦΠΑ
470€
470€
470€
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1325€
1325€
1360€
με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο
EARLY BOOKING Νο 1 EARLY BOOKING Νο 1 EARLY BOOKING 1
Επιβάρυνση για διαμονή σε μονόκλινο
+ 350€
+ 290€
+ 290€
Έκπτωση για παιδί (2-12 ετών σε έξτρα κλίνη)
- 100€
- 100€
- 100€
σε δίκλινο μαζί με 2 ενήλικες
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1375€
1375€
1430€
με όλες τις χρεώσεις για άτομο σε δίκλινο
EARLY BOOKING Νο 2 EARLY BOOKING Νο 2 EARLY BOOKING Νο 2
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
μετά την πάροδο όλων των EARLY BOOKINGS
1445€
1445€
1480€
EARLY BOOKING Νο1 - (ισχύει για κρατήσεις που γίνονται έως και 2 μήνες πριν από την αναχώρηση)
EARLY BOOKING Νο 2 - (ισχύει για κρατήσεις που γίνονται κάτω από 2 έως και 1 μήνα πριν από την αναχώρηση)
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Οδικές εκδρομές εξωτερικού
Αιώνια & Αναγεννησιακή Τοσκάνη Τσίνκουε Τέρε «5 τόποι»

8
ημέρες

Νις – Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά - Πράγα - Τσέσκυ
Κρουμλόβ - Βιέννη – Βελιγράδι

Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Τσίνκουε Τέρε
Περιλαμβάνονται ✓ Εισιτήρια πλοίων Πάτρα-Ανκόνα/Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με κοινοπραξία ΑΝΕΚ/Superfast ή Grimaldi ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✓ 5 νύχτες διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (μόνο στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο) ✓ Περιηγήσεις/ξεναγήσεις
όπως αναφέρονται ✓ Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών ✓ Αρχηγός/συνοδός
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Check Point 20€ ✓ Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρχαιολογικών χώρων ✓ Αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα ✓ Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ✓ Δημοτικοί φόροι
πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο ✓ Kόστος εισιτηρίων τρένου
ή πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε (εισιτήρια τρένου ή πλοίου έξοδα
ατομικά περίπου 30€)

Αναχωρήσεις
17, 24, 31/7 & 13/8

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

565€

585€

+120€

485€

Δαλματικές Ακτές
τα «μαργαριτάρια της Αδριατικής»!

8
ημέρες

Μοντενέγκρο – Βοσνία – Κροατία – Σλοβενία - Σερβία
Φιόρδ Μπόκα - Άγιος Στέφανος - Κοτόρ – Μπούτβα – Ντουμπρόβνικ – Μόσταρ - Σπλιτ
- Τρογκίρ- Ζάγκρεμπ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Σπήλαια Ποστόινα – Λιουμπλιάνα - Βελιγράδι
Περιλαμβάνονται ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✓ 1 διαν/ση στα Τίρανα, 2 διανυκτερεύσεις στο Τρέμπινιε ή Νέουμ, 1 στην ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ, 2 Ζάγκρεμπ, 1 στη Νις ή Κρούσεβατς, σε ξενοδοχεία
3*, 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Έμπειρος αρχηγός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
Δεν Περιλαμβάνονται: ✓ Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, Λίμνες Πλίτβιτσε (15–24€), σπήλαιο Ποστόινα
(23,90€) ✓ Checkpoint 20€ ✓ Ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα

Αναχωρήσεις
14, 21, 28/7 & 4, 11, 18,
25/8 & 1/9

82

10
ημέρες

Βουδαπέστη - Πράγα – Βιέννη

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

395€

415€

+120€

395€

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* βάση προγράμματος (1 Νις, 2 Βουδαπέστη,
2 Πράγα, 2 Βιέννη, 1 Βελιγράδι, 1 Θεσσαλονίκη) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός Θεσσαλονίκης ✓ Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Είσοδοι σε μουσεία ✓ Ότι
δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα ✓ Checkpoint
20€ ✓ Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων✓ Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επί τόπου

Αναχωρήσεις
7, 14, 21, 28/7 &
4, 11, 18, 25/8 &
1,8, 15,22, 29/9

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

495€

515€

+180

445€

10
ημέρες

Δολομίτες - Ιταλικό Τιρόλο
Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα - Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο Βερόνα - Μάντοβα – Μποργκέτο - Ίννσμπρουκ – Μπολτσάνο
Περιλαμβάνονται: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλοίου
Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✓ 5
διαν/σεις συνολικά στο ξενοδοχείο Mercure Rovereto 4* ή
παρόμοιο με ημιδιατροφή ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Check point Ιταλίας €20 ✓
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
✓ Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επί τόπου και οτι δεν
αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

Αναχωρήσεις
17, 24, 31/7 & 13/8

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

565€

595€

+140€

515€

Λίμνες Β. Ιταλίας – St. Moritz &
Ιταλική Ριβιέρα

8
ημέρες

Μιλάνο - Λάκο Ματζόρε – Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα – Μπέργκαμο Σεντ Μόριτζ - Στρέζα Κρουαζιέρα στα Μπορομέ - Ιταλική Ριβιέρα – Ράπαλο - Κόμο
Δώρο! Εκδρομή στο ST. MORITS
Περιλαμβάνονται ✓ Μεταφορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα ✓ Εισιτήρια πλοίου Πάτρα-Ανκόνα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Barcelo Milan 4* ή παρόμοιο ✓
Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) καθημερινά στα ξενοδοχεία (όχι στο πλοίο) ✓ Περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα ✓ Έμπειρος Συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών ✓
Δώρο εκδρομή στο St. Moritz
Δεν Περιλαμβάνονται: ✓ Checkpoint Iταλίας 20€ ✓ Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα ✓ Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό ✓ Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο 6€ το άτομο
τη βραδιά πληρωτέο στο ξενοδοχείο ✓ Το πλοιάριο για τα νησάκια Borome (12€), η είσοδος στο παλάτι(12€) και το πλοιάριο στο Πόρτο Φίνο (10€)

Αναχωρήσεις
17, 24, 31/07 & 13/8

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

575€

595€

+160€

495€

Πολωνία Βουδαπέστη – Κρακοβία –
Αλατωρυχεία

11
ημέρες

Βιελίτσκα – Άουσβιτς – Βαρσοβία - Μπρατισλάβα – Βελιγράδι - Σκόπια
Περιλαμβάνονται ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν ✓ 10
διαν/σεις (1 νύχτα Νις, 1 Βουδαπέστη, 2 Κρακοβία, 1 Βρότσλαβ, 2 Βαρσοβία, 1 Μπρατισλάβα, 1 Βελιγράδι & 1 Σκόπια
σε ξενοδοχεία 3* ή 4*)✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό
και βραδινό) ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός ✓ Τοπικός
ξεναγός στο Βελιγράδι, στη Βουδαπέστη, στη Κρακοβία και
στη Βαρσοβία ✓ Κόστος εισιτηρίων, τοπικών ξεναγών στο
Άουσβιτς και στα αλατωρυχεία ✓ Ασφάλεια αστικής & ταξιδιωτικής ευθύνης μέχρι 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ✓ Δημοτικοί φόροι πόλεων
πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο ✓ Check point € 20 ✓ Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα ✓ Ότι δεν
αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

Αναχωρήσεις
13, 20, 27/7 & 3, 10, 17,
24/8

Μεγάλος Γύρος Ρουμανίας Αλατωρυχεία
Turda «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» - Τρανσυλβανία
Καρπάθια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» Μπουκοβίνας & Μολδαβίας - Κλουζ Ναπόκα - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ - Ποϊάνα Μπρασόβ - Πέλες …και Αλατωρυχεία Τurda

10
ημέρες

Περιλαμβάνονται: ✓ Εκδρομές/περιηγήσειςς με πολυτελές πούλμαν
✓ 2 νύχτες στη Σόφια ✓ 7 νύχτες στη Ρουμανία (2 στο
Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 Κλουζ
Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι ✓ Έμπειρος συνοδός/
αρχηγός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
ασφάλιση έως 75 ετών
Δεν Περιλαμβάνονται: ✓ Είσοδοι σε μουσεία, πύργους
✓ Checkpoint 25€ ανά άτομο ✓ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις
14, 28/7 & 11, 25/8 & 8, 22/9

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

485€

545€

+195€

475€

Σερβία - Βελιγράδι - Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική στο εκπληκτικό Sremski
Karlovci, στις όχθες του Δούναβη
Περιλαμβάνονται: ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
όπως στο πρόγραμμα ✓ 6 νύχτες διαμονή (1 Θεσσαλονίκη, 3 Βελιγράδι &
1 Νις) σε ξενοδοχεία 4* ✓ Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στη Νις
✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci, στην όχθη του Δούναβη περιλαμβάνεται για όλους (ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι)
✓ Έμπειρος αρχηγός ✓ Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι ✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & Ταξιδιωτική
ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ✓ Είσοδοι σε μουσεία ✓ Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
✓ Check point €15

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Αναχωρήσεις

675€

695€

+225€

595€

17, 24, 31/7 & 7, 14/8 & 5/9

6
ημέρες

Early Booking

2κλινο

1κλινο

Παιδί

345€

375€

+120€

335€
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Oργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
Τυνησία - Γύρος οάσεων

6&7
ημέρες

Τύνιδα - Χαμμαμέτ - Ελ Τζεμ - Ματμάτα - Ντουζ - Τοζέρ Καΐρουάν - Σους - Ελ Καντάουι
Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις

Γύρος Μαρόκου

8
ημέρες

Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνέζ - Φεζ - Μιντέλτ Ερασιντία - Ερφούντ - Τινεχρίρ - Ουαρζαζάτ - Μαρρακές
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Sup & 5*, ημιδιατροφή, μεταφορές,
ξεναγήσεις. Δώρα:Σαφάρι στη Μερζούγκα με 4x4 & φολκλορική βραδιά με ποτό!

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

6 ημέρες		
520€
2/6, 9/6, 16/6, 23/6
4* & 5*
7 ημέρες		
595€
2/6, 9/6, 16/6, 23/6			
7 ημέρες		
625€
Κάθε Σάββατο
από 7/7 έως 29/94* & 5* 			

670€

170€

Κάθε Σάββατο έως 29/9,
2/8, 13/8

5* & 4* Sup

860€

1130€

365€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

785€
815€

Αυτοκρατορικό Μαρόκο
Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνέζ - Φεζ - Μαρρακές
Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia, διαμονή σε ξενοδοχεία 5*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις. Δώρο φολκλορική βραδιά με ποτό!
Αναχωρήσεις

Κάιρο - Αλεξάνδρεια
Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχείο 5*,
πρωινό, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με γεύμα, ολοήμερη
εκδρομή Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές, είσοδοι σε μουσεία
& αρχαιολογικούς χώρους.

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Αναχωρήσεις

Κάθε Κυριακή 		
710€
7 ημέρες
5*
Κάθε Σάββατο & 		
780€
16,30/06 & 7,21,28/07
& 2,13,25/08 & 1/09
8 ημέρες			

920€

365€
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Ξενοδοχεία

7&8
ημέρες

1030€

Ξενοδοχεία

4&5
ημέρες

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή έως 21/9 Ramses Hilton 5*
4 ημέρες
Marriott Lux 5*

495€
540€

580€
670€

155€

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή έως 21/9 Ramses Hilton 5*
5 ημέρες
Marriott Lux 5*

540€
595€

645€
770€		

Κάιρο – Αλεξάνδρεια- Σαρμ Ελ Σέιχ

8
ημέρες

Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχεία 5*,
3 διαν/σεις στο Κάιρο - 4 διαν/σεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ, πρωινό στο
Κάιρο, All Inclusive στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με
γεύμα, ολοήμερη ξενάγηση Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές
Αναχωρήσεις
Κάθε Τρίτη & Παρασκευή
έως 21/9

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Κάιρο: Ramses Hilton 5*
Κάιρο: Marriott 5* Lux

740€
785€

915€
1010€

195€

Η διαμονή στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι επίσης σε ξενοδοχεία 5* (ενδεικτικά: Jaz Mirabel Beach 5*,
Renaissance Golden View Beach Resort 5* Dlx).

Κάιρο - Κρουαζιέρα Νείλου - Σαρμ Ελ Σέιχ
Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, πρωινό
στο Κάιρο, All Inclusive στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου
με γεύμα, ολοήμερη ξενάγηση Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές,
πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα, ξενάγηση Ασουάν, Κομ Όμπο,
Έτφου & Λούξορ!
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο

10
ημέρες
+ 1 δώρο
1κλινο

Φόροι

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή Κάιρο: Ramses Hilton 5* 1195€
1490€
235€
έως 21/9
Κάιρο: Marriott 5* Lux 1245€
1595€
Η διαμονή στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι επίσης σε ξενοδοχεία 5* (ενδεικτικά: Jaz Mirabel Beach 5*,
Renaissance Golden View Beach Resort 5* Dlx).

Σαρμ Ελ Σέιχ

6
ημέρες

Το πιο γνωστό τουριστικό θέρετρο, που έχει ηλιοφάνεια όλο το χρόνο!
Απολαύστε τη μαγεία του πιο συναρπαστικού βυθού στον κόσμο κάνοντας
καταδύσεις ή πηγαίνοντας σε σκάφος με γυάλινες όψεις μια βόλτα στην Ερυθρά θάλασσα! Κατακτήστε
την έρημο κάνοντας σαφάρι με καμήλες ή με γουρούνες και απολαύστε σε ένα ειδυλλιακό τοπίο δείπνο
σε τέντα βεδουίνων! Φτάνοντας στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα μαγευτείτε από την παραλιακή λεωφόρο με τους
φοίνικες και τον κόσμο που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πεζοδρομημένο Naama Bay). Ξενοδοχεία,
εστιατόρια, μπαρ, θέαμα με δελφίνια, παραλίες και πολύ κέφι, σας περιμένουν στο εξωτικό Σαρμ Ελ Σέιχ
για να περάσετε τις πιο αξέχαστες διακοπές!

Ξενοδοχείο

Κάιρο - Κρουαζιέρα Νείλου

8
ημέρες

Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχείο 5*
με πρωινό, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με γεύμα, ολοήμερη εκδρομή
Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές, πλήρης διατροφή στο
κρουαζιερόπλοιο, ξενάγηση Ασουάν, Κομ Όμπο, Ετφού & Λούξορ
Αναχωρήσεις
Κάθε Τρίτη & Παρασκευή
έως 21/9

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Ramses Hilton 5*
Marriott Lux 5*

895€
960€

1110€
195€
1245€		

Εποχικότητα

2κλινο

1κλινο

Σημειώσεις

Rennaissance 5*
01/05-30/9
465€
655€
All Inclusive
				 Deluxe Garden/Pool view
Stella Di Mare 5*
01/05 - 10/07
495€
640€
Ημιδιατροφή
& 01-30/09			
Deluxe Sea view
11/07- 31/08
560€
735€
Ημιδιατροφή
& 01-31/10
		
Deluxe Sea View
Sierra Sharm 5*
01/05 13/06 &
435€
595€
All Inclusive
19-30/06			
Standard
Jaz Mirabel Beach 5*
14-18/06
495€
655€
All Inclusive
01/05-30/09
495€
620€
Superior
Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές αναλυτικά στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Εξωτικά Ταξίδια
Τιμές κατ΄άτομο σε δίκλινο
Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων

Πουκέτ

από

410€

11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
Το Πουκέτ, το μαργαριτάρι του Νότου, το μεγαλύτερο
και πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης, με όμορφα
τροπικά τοπία, έντονη νυχτερινή ζωή, αλλά και απομονωμένες γωνιές ξεκούρασης και χαλάρωσης, έχει τη μαγική συνταγή ενός επίγειου παράδεισου. Καταπληκτικοί όρμοι και κόλποι, ακτές στεφανωμένες με πανύψηλους
φοίνικες, παραλίες με λευκή άμμο και διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, εξωτική βλάστηση με σπάνια είδη χλωρίδας, τροπικά δειλινά… Όσοι έχετε ζήσει
την εμπειρία “Πουκέτ” ξέρετε ότι οι λέξεις δύσκολα μπορούν να περιγράψουν
την παραδεισένια φύση που περιβάλλει αυτό το νησί.

Κο Σαμούι

από

650€

11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
Σαφάρι στην τροπική ζούγκλα του νησιού με jeep 4χ4
ή με τα πόδια ή στη ράχη ενός Ασιατικού ελέφαντα; Selfie
στον επιβλητικό καταρράκτη Na Muang ή στο ναό Kunaram, ένα από τα πιο
ασυνήθιστα αξιοθέατα του νησιού; ή μήπως στον καταρράκτη Tar Mir και στο
μυστικό κήπο του Βούδα; Βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο Ang thong ή επίσκεψη
σε φυτεία καουτσούκ; Πολλές επιλογές μάλλον ... δεν πειράζει αν δεν ήρθατε
για περιπέτειες και εμπειρία φορέστε το μαγιό σας και χαλαρώστε να απολαύσετε τις όμορφες παραλίες του νησιού

Πουκέτ-Μπανγκόκ

από

425€

11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
Ατελείωτες παραλίες με αμμουδιά, οργιώδης
βλάστηση, καταπράσινοι ορυζώνες, ενεργά ηφαίστεια,
μικρά παραδοσιακά χωριά, μεθυστικές απο το τροπικό έδαφος οσμές, ναοί
που ξεπροβάλλουν από κάθε γωνιά και ζεστά Μπαλινέζικα χαμόγελα... όλα
αυτά και όχι μόνο συνθέτουν την μαγευτική εικόνα αυτου του απόλυτα μυστηριακού τόπου που ονομάζεται Μπαλί!

Μπαλί - Ουμπούντ

από

11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
480€
Σε αυτό το όμορφο ταξίδι μπορεί κάποιος να γνωρίσει
πολλές νέες εμπειρίες όπως εκδρομή στο δάσος των
μαϊμούδων (το ιερό δάσος των πιθήκων, που αποτελεί ένα φυσικό βιότοπο
για χιλιάδες πιθήκους) & το ναό Τάνα Λοτ (θα βιώσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο). Εκδρομή στην πολύχρωμη πρωτεύουσα
του Μπαλί, το Ντενπασάρ (θα βρείτε όλα τα είδη από όμορφα χειροτεχνήματα, ντόπια φρούτα, λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά από ξύλο, κεραμικά,
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κοσμήματα κ.ά.) Η ιδανική εκδρομή για να
δοκιμάσετε το φημισμένο τοπικό μασάζ και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας
την ατμόσφαιρα ενός από τους κορυφαίους προορισμούς σπα στην Ασία.

από

595€

11 ημέρες / 8 νύχτες έως (έως 15/12/2018)
Οι προτάσεις για δραστηριότητες για αυτή την
εκδρομή ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ! Εκδρομή-κρουαζιέρα
με γεύμα στο Κοραλλένιο νησί ή στα νησιά Πι-Πι, σαφάρι με ελέφαντες &
bamboo rafting (μία σχεδία από bamboo) στο Khao Sok ή επίσκεψη σε μία
φάρμα με χελώνες και τροπικά ψάρια ή επιλέξτε να προσθέσετε δραστηριότητες, όπως ψαροντούφεκο, αλεξίπτωτο, βόλτα με βάρκα με μπανάνα ή
κολύμβηση με αναπνευστήρα. Χαλαρώστε στον τροπικό παράδεισο στην παραλία με τη λευκή άμμο και απολαύστε μια βουτιά στον ωκεανό!
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Μπαλί

Μπαλί-Σιγκαπούρη

από

550€
11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
Επιπλέον στην ξενάγησή μας στην Σιγκαπούρη
Θα δούμε την καταπράσινη συνοικία Παντάνγκ
με τη λέσχη Κρίκετ, τη Βουλή, το Ανώτατο Δικαστήριο
και το Δημαρχείο, το Merlion Park για να θαυμάσουμε
την υπέροχη θέα της Marina Bay και να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες με το άγαλμα της Merlion, τον ιερό βουδιστικό ναό Thian Hock Keng,
τον Εθνικό κήπο με τις αμέτρητες ορχιδέες κ.ά.

Μπαλί - Ντουμπάι

από

915€

10 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
5 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί & 3 διανυκτερεύσεις
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!

Μαλδίβες - Ντουμπάι

9 ημέρες / 7 νύχτες (έως 15/12/2018)
4 διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες & 3 στο Ντουμπάι!
Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates, διαμονή σε ξενοδοχεία
της επιλογής σας, πρωινό στο Ντουμπάι & διατροφή ανάλογα με το ξενοδοχείο που θα επιλέξετε στις Μαλδίβες, μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο,
σαφάρι με Jeep 4Χ4 & Barbeque δείπνο σε τέντες Βεδουίνων με χορό της
κοιλιάς στο Ντουμπάι!

Μαυρίκιος

Ντουμπάι - ‘Αμπου Ντάμπι
5 & 6 & 8 ημέρες από (1/06 έως 30/09/2018)
Ταξίδι στο Ντουμπάι με ξενάγηση πόλης &
από
Τζουμέιρα με γεύμα & Σαφάρι με τζιπ 4 Χ 4 με δείπνο
410€
σε τέντα βεδουίνων & εκδρομή στο Αμπού Ντάμπι
... Το Ντουμπάι είναι το μεγαλύτερο κέντρο τουρισμού
και εμπορίου όλης της Μέσης Ανατολής. Χαρακτηριστικά
του Ντουμπάι που το καθιστά πια έναν από τους πιο in προορισμούς του 21ου
αιώνα είναι ότι θεωρείτε εξωτικός προορισμός για διακοπές με υψηλές και
ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες. Ιδανικός προορισμός για γαμήλια ταξίδια
που συνδυάζει κανείς τα ψώνια σε μεγάλες ανοιχτές αγορές ή εμπορικά κέντρα καθώς και την υπέρμετρη πολυτέλεια και χλιδή σε όλο της το μεγαλείο.

Μαλδίβες

από

1310€

από

705€
8 ημέρες / 5 νύχτες (έως 15/12/2018)
Πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες θα κάνουν
το ταξίδι σας μοναδικό! Ένας «υποβρύχιος» περίπατος
στο βυθό της θάλασσας ίσως, κολύμπι με δελφίνια,
ή περίπατος στις κάτασπρες παραλίες του νησιού με κοκοφοίνικες και με τα
ζεστά τυρκουάζ νερά του Ινδικού Ωκεανού να το αγκαλιάζουν. Ή προτιμάτε
μια κρουαζιέρα στο Iles des Cocos, στο IlesAuxcerfs ή στον παραδοσιακό
οικισμό Μάχεμποργκ; Ότι και να διαλέξετε ο Μαυρίκιος είναι ο ιδανικός προορισμός να περάσετε ξεκούραστα και όμορφα τις ημέρες σας!

Μαυρίκιος - Σεϋχέλλες
11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
Συνδυασμός 2 πολύ μοναδικών προορισμών
που θα σας δώσει την δυνατότητα τα ζήσετε υπέροχες
εμπειρίες εις διπλούν!

από

1130€

από

810€
8 ημέρες / 5 νύχτες (έως 15/12/2018)
Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τις διακοπές σας.
Οι πιο δραστήριοι θα ευχαριστηθείτε τα πεντακάθαρα
γαλαζοπράσινα νερά που προκαλούν κάθε επισκέπτη να βουτήξει και ο
πλούσιος θαλάσσιος κόσμος θα σας δελεάσει να δοκιμάσετε την εμπειρία
των καταδύσεων στις παγκοσμίου φήμης παραλίες τους. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στις Μαλδίβες διαθέτουν εγκαταστάσεις spa, γυμναστηρίων, και
πολυτελών εστιατορίων τόσο με Ευρωπαϊκή όσο και με Ασιατική κουζίνα,
άκρως καλοκαιρινή, καθώς κυρίως στηρίζεται στα θαλασσινά.
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Σεϋχέλλες

από

845€

8 ημέρες / 5 νύχτες έως 15/12/2018)
Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τις διακοπές σας.
Ηρεμία, χαλάρωση και παραδεισένιες ακρογιαλιές
θα χαρακτηρίζουν το ταξίδι σας. Οι πιο δραστήριοι θα ευχαριστηθείτε τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά που προκαλούν κάθε επισκέπτη να βουτήξει και ο πλούσιος θαλάσσιος κόσμος θα σας δελεάσει να δοκιμάσετε την
εμπειρία των καταδύσεων στις παγκοσμίου φήμης παραλίες τους. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στις Σεϋχέλλες διαθέτουν εγκαταστάσεις spa, γυμναστηρίων, και πολυτελών εστιατορίων τόσο με Ευρωπαϊκή όσο και με Ασιατική
κουζίνα, άκρως καλοκαιρινή. Οι Σεϋχέλλες είναι ένας παράδεισος για λάτρεις της φύσης οι οποίοι επιθυμούν διαμονή και ξεκούραση μακριά από συνωστισμένες παραλίες. Κατά τη διαμονή μας, μας δίνεται η δυνατότητα ώστε
μέσα από εκδρομές να γνωρίσουμε νησιά όπως το Mahe, το Praslin και το
La Digue. Το ταξίδι στις Σεϋχέλλες είναι επίσης ιδανικό για τους φανατικούς
των θαλάσσιων σπορ, για windsurfing, catamaran, surfing, scuba diving
και άλλα θαλάσσια σπορ.

Κούβα
9,10,11,12 ημέρες

από

1.199€

18/6, 3,23,24,30/7 & 1,5,7,8,12,14,21,
29/8 & 7,23/9 & 5,22,24/10
Αβάνα - Βαραδέρο - Γκουάμα - Σιεν Φουέγκος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα!
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*, πρωινό, 7 γεύματα,
μεταφορές, βόλτα με παραδοσιακά αυτοκίνητα του ‘50, επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων, επίσκεψη στο μουσείο της Havana Club, κρουαζιέρα με
ταχύπλοο σκάφος στο νησί Isla Del Tesoro και πολλά άλλα σε ένα γεμάτο
πρόγραμμα που θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις!

Κο Σαμούι - Σιγκαπούρη
11 ημέρες / 8 νύχτες (έως 15/12/2018)
από
Συνδυάστε την ξεκούραση με πολλές νέες εμπειρίες!
695€
Ξενάγηση στο Κο Σαμούι για να δούμε πανοραμικά
την όμορφη παραλία της Chaweng, το μεγάλο Βούδα,
το ναό Plai Leam, τους περίφημους βράχους Hin-Ta κ
αι Hin-Yai, τις μαϊμούδες εν ώρα εργασίας να σας προσφέρουν φρέσκια καρύδα! Θα καταλήξουμε στον καταρράκτη Na Muang, το μεγαλύτερο και τον
πιο όμορφο καταρράκτη του νησιού. Στην ξενάγησή μας στην Σιγκαπούρη Θα
δούμε την καταπράσινη συνοικία Παντάνγκ με τη λέσχη Κρίκετ, τη Βουλή, το
Ανώτατο Δικαστήριο και το Δημαρχείο, το Merlion Park για να θαυμάσουμε
την υπέροχη θέα της Marina Bay και να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες με το άγαλμα της Merlion, τον ιερό βουδιστικό ναό Thian Hock Keng,
τον Εθνικό κήπο με τις αμέτρητες ορχιδέες κ.ά.

Γενική Σημείωση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό ✿ μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο ✿ εκδρομή μισής ημέρας στο νησί ✿ αποσκευές
έως 20 κιλά * ✿ ειδικές παροχές και δώρα, έντυπα ✿ φιλοδωρήματα ✿ ΦΠΑ ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: οι φόροι αεροδρομίου. Δυνατότητα επέκτασης της παραμονής - Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε συγκεκριμένο ναύλο. Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται
διαθέσιμες θέσεις, στον κοστολογημένο ναύλο, θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόμενο διαθέσιμο ναύλο.- Τα πακέτα είναι υπολογισμένα με συγκεκριμένη νομισματική ισοτιμία
€ - $, η οποία ίσχυε την ημέρα που αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος. Δείτε αναλυτικά τιμοκαταλόγους και ξενοδοχεία στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
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7,8,9
ημέρες

Νέα Υόρκη
Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την υπερβολή!
Γνωρίστε μαζί μας τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη θρυλική μεγαλούπολη των ΗΠΑ! 7, 8, 9 & 10 ημέρες! 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!
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
2η & 3η ημέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
4η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn
5η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικό)
6η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικό)
7η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (προαιρετικό)
8η - 9η ημέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο 3κλινο 4κλινο
Τιμές κατ΄άτομο:					
8/6, 23/6 8 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1350€ 1250€ 1200€
16/6 9 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1395€ 1295€ 1250€
23/6 10 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1495€ 1350€ 1295€
6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 30/7 8 ημέρες Emirates-Delta 4*
1365€ 1265€ 1200€
6/7, 13/7, 20/7, 27/7 10 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1565€ 1425€ 1365€
2/8, 5/8, 10/8, 15/8 8 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1395€ 1295€ 1250€
6/8, 23/8 9 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1450€ 1330€ 1295€
5/8, 10/8 10 ημέρες
Emirates-Delta 4*
1595€ 1450€ 1395€
8/9, 22/9 8 ημέρες
Emirates 4*
1360€ 1260€ 1210€
6/10, 13/10, 20/10 8 ημέρες
Emirates 4*
1295€ 1195€ 1150€
Φόροι - Esta - Ασφάλιση: 495€ Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $50
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση Early Booking 150€ για τις 10 πρώτες θέσεις.

Περιλαμβάνονται
✓ αεροπορικά εισιτήρια ✓ 2 αποσκευές με πτήσεις Emirates ✓ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* (χωρίς πρωινό) ✓ ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν ✓ ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν ✓ κρουαζιέρα στο άγαλμα της
Ελευθερίας & Νησί Ellis ✓ βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλυν ✓ επίσκεψη στο
Μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση ✓ 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 περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, 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.

Επιβ.
1κλινου
+695€
+795€
+895€
+695€
+895€
+695€
+795€
+895€
+695€
+695€

Παιδί
2-12
1170€
1200€
1270€
1185€
1350€
1230€
1250€
1370€
1180€
1100€

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).

Πτήσεις με Emirates
Αθήνα - Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη - Αθήνα

ΕΚ 209
ΕΚ 210

17:30
23:55

22:00
16:05

89

Γενικοί Όροι Συμμετοχής:

Βάσει του προεδρικού διατάγματος 339*1996 , κατ εφαρμογή της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), που
ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (εφεξής ο ταξιδιώτης) που συμμετάσχει σε
οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και της Ταξιδιωτικής εταιρίας (εφεξής η εταιρία), που πωλεί οργανωμένα ταξίδια, που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο ταξιδιώτης, τα μέλη της οικογένειάς του, οι συνταξιδιώτες του και οι συμμετάσχοντες, μέσω εταιριών, συλλόγων, σχολών ή
άλλων φορέων, που καλύφθηκαν από αυτόν οικονομικά και τον εξουσιοδότησαν να τους εγγράψει σε οργανωμένο ταξίδι,
με τη συμμετοχή τους στο οργανωμένο ταξίδι της εταιρίας, αποδέχονται, αυτομάτως και ανεπιφύλακτα, το πρόγραμμα του
οργανωμένου ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., που είναι σύμφωνοι με το Π.Δ. 339/1996 και τους οποίους μελέτησαν
προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η εταιρία μας είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, και έχει λάβει Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. Η εταιρία μας διοργανώνει ταξίδια, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά
γραφεία, τα οποία πωλεί ή τα διαθέτει προς πώληση η ίδια ή μέσου άλλου τουριστικού γραφείου και λειτουργεί και ως
μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για τη
διοργάνωση των ταξιδιών (μεταφορικές εταιρίες, αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία κ.α.)
στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι εγγραφές σε οργανωμένο ταξίδι και οι κρατήσεις θέσεων γίνεται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή στα γραφεία των
συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, e-mail και τηλεφωνικά και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) της καταβολής,
της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού της αξίας του ταξιδίου, είτε με μετρητά είτε μέσω
πιστωτικών καρτών είτε με έμβασμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής
των παρόντων Γ.Ο.Σ. Μετά την καταβολή της προκαταβολής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων από τον ταξιδιώτη. Για την έγκυρη εγγραφή του ταξιδιώτη σε οργανωμένο ταξίδι, θα πρέπει να
αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής που θα εκδώσει η εταιρία μας και η οποία αποτελεί συγχρόνως
και τη σχετική ταξιδιωτική σύμβαση (σύμβαση πώλησης), το συγκεκριμένο ταξίδι με τις ημερομηνίες αναχώρησης και
επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο οργανωμένο ταξίδι εξασφαλίζεται με την
εξόφληση του συνόλου της αξίας αυτού και των τυχόν επιβαρύνσεων του, δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν
μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο επιτρέπει στην εταιρία να ακυρώσει την
κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ακύρωσης. Ο ταξιδιώτης, που
εκπροσωπεί και την οικογένεια του ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους
από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι, μέσω τρίτου,
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτόν που τους ενέγραψε στο ταξίδι και η εταιρία δύναται να τους προσφέρει κάθε σχετική
πληροφορία με το ταξίδι. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις, που δεν επικυρώνονται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών,
με την πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν την εταιρία να δεσμεύει θέσεις στο ταξίδι.
Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν
και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. H εταιρία
διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά την διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού λόγω έκτακτων
περιστάσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Η εταιρία μας, δεν
φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο εκάστοτε ισχύον έντυπο της εταιρίας, υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος/έντυπo μας, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους/επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα
κόστους. Η Εταιρία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών
όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων φόρων, ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ, μέχρι και είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της αναχώρησης. Στην περίπτωση που για τους παραπάνω
λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή
να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού, και να του επιστραφούν
τα χρήματα που έχει καταβάλει. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής,
χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών και μόνο όταν πληρώνουν
δύο ενήλικες και διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει),
ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους
Ταξιδιώτες μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες, που περιλαμβάνει το ταξίδι
(μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων κτλ), αλλά δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και
ευθύνη. Η εταιρία δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις
ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές
δρομολογίων πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.), λόγω αποκλεισμού
(«εμπάργκο») περιοχών, απεργιών και άλλων αιτιών. Για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις charters ή και δρομολογημένων
αεροπλάνων, δεν ευθύνεται η εταιρία (Ταξιδιωτικό Γραφείο). Για το λόγο αυτό των πιθανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι πελάτες-ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν
συναντήσεις, εργασίες ή επισκέψεις, τις ημέρες των πτήσεων. Η εταιρία δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής της και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε
ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω
τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω
ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων,
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τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων
και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για
αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, πλην όμως θα κάνει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και
να φροντίσει τους Ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη της ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών
έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους
Ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό
(ή, ελλείψει αυτού στο γραφείο μας) και στον παρέχοντα την συγκεκριμένη υπηρεσία εγγράφως. Αν το πρόβλημα που
παρουσιάστηκε δε κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, ο ταξιδιώτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής,
προσκομίζοντας και κάθε στοιχείο για την αιτιολόγηση του. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας
της ανωτέρω προθεσμίας, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει. Μετά την αναχώρηση του ταξιδιώτη, εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση
περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Αποζημίωση
που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται
μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ/ άτομο τιμή του ταξιδιού. Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες
εκδρομές είναι τα είκοσι (20) άτομα (ενήλικα). Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί η εταιρία έχει το δικαίωμα
να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι και οφείλει να ενημερώσει τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την
έναρξη του ταξιδιού και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς αυτούς.
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών
ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρία είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση
πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Η εταιρία δεν έχει ευθύνη για τις
προαιρετικές εκδηλώσεις/εκδρομές, οι οποίες διοργανώνονται, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, από τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες.
Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές, θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής οργανωμένου ταξιδιού), την οποία υπογράφει ή και αποδέχεται ανεπιφύλακτα μέσω της
κατάθεσης προκαταβολής ο ταξιδιώτης. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες παραλαμβάνουν
και αποδέχονται, με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η
εταιρία μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα
γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Η συμμετοχή σε ομαδικά ταξίδια προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη
η απόλυτη συμμόρφωση των Ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών,
καθώς και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις,
μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την
απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας του ταξιδιού, χωρίς αυτός να έχει δικαίωμα αποζημιώσεως ή
επιστροφής των χρημάτων του για τις υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να
επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. Η εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον
συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή
σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις του με
την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση
του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού, λόγω καθυστέρησης του ταξιδιώτη, συνεπάγεται
την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον αυτός δεν καταφέρει να επανασυνδεθεί, με τη οργανωτική βοήθεια της
εταιρίας αλλά με δικά του έξοδα, με την υπόλοιπη ομάδα. Επίσης στην ως άνω περίπτωση ο ταξιδιώτης δεν έχει και αξίωση επιστροφής των χρημάτων που είχε καταβάλει για την εκδρομή. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι
του, με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και
η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του, εκτός ομάδας, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά
τον ίδιο τρόπο, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού, που δεν παρασχέθηκαν στον
ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας ή ευθύνης ή λόγω ασθένειάς του. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης αδυνατεί να
συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την
κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση.
Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από την
σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην εταιρία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης εφόσον αυτό είναι
δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου
πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες,
ξενοδοχεία κλπ) αποδέχονται τις αλλαγές. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η
δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους
στο παρόν όρους ακύρωσης.
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΜΟΥΣΕΙΑ
Στις εκδρομές των Χριστουγέννων, Νέου Έτους, Αποκριάς και Πάσχα οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους Αρχαιολογικούς χώρους πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, λόγω αργιών
και μη λειτουργίας τους. Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους
εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο σχετικό πρόγραμμα της εκδρομής.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την εταιρία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην
περιγραφή κάθε εκδρομής.

Η κατηγορία των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όμως
δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα
ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν
μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες ή ένα ημίδιπλο . Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα
δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα
κανονικά ή καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι
στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο.
Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, η εταιρία δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες. Στα μεμονωμένα ταξίδια,
σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του
ταξιδιώτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και την εταιρία μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα
να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με
δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς η εταιρία
μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Στις εκδρομές της Ελλάδας, που γίνονται με πούλμαν, οι θέσεις
δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στις εκδρομές του εξωτερικού,
με πούλμαν, οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση <μέσω της πόλης>, <θα
δούμε>, <θα θαυμάσουμε>, στις εκδρομές, δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν
του αξιοθέατου σημείου - κτηρίου αντιστοίχως. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής έχει χρονική
διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την ώρα της αναχώρησης από το
ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής στο ξενοδοχείο. Η διάρκεια μισής μέρας επίσκεψης/εκδρομής έχει χρονική
διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρείες και για τους δικούς
τους λόγους ορισμένες φορές ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση
αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης από τον ταξιδιώτη. Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να γίνουν από μία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή
για λειτουργικούς λόγους και που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ κινητά τηλέφωνα, μηχανές κλπ) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε
σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη
για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου, που πρέπει
να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ μπορείτε να ταξιδέψετε και με τις
νέες αστυνομικές ταυτότητες. Η Εταιρία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την
προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης
συμμετοχής εκάστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται. Η ισχύς δε όλων των
προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η
Εταιρία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους,
θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους συνοδούς επικυρωμένη εξουσιοδότηση των γονέων.
Επίσης, οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως την εταιρία
και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν απαραιτήτως, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες
από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από
όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση
της συμμετοχής τους στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.
Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των
εθνικών αρχών. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική
δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Η εταιρία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τις εκδρομές ανά τον κόσμο, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί ή συνιστά υγειονομική αγωγή (εμβολιασμό
ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής). Λόγω, όμως, και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει
την ευθύνη να απευθυνθεί στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές κάθε χώρας για την πλέον αρμόδια και έγκυρη ενημέρωση.
Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να
ταξιδέψουν. Η εταιρία μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο
έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος η εταιρία
κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης
κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η εταιρία έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις Ταξιδιωτών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον
επαναπατρισμό των εκδρομέων. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή αναγράφονται
στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της εταιρείας μας και του πελάτη. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη κατόπιν ζήτησης. Εξάλλου, για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες
εκδρομές της εταιρίας υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας του ταξιδιώτη στην διάρκεια του ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σας συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης

Ασθένειας». Διευκρινίζεται ότι η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική . Η εταιρία συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα μια
πρόσθετη ατομική ιδιωτική ασφάλιση στους ταξιδιώτες με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής,
ατυχημάτων, αποσκευών κλπ, δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία
μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα κα παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα
αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών
ισχύουν ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για
τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η εταιρία μας δεν φέρει
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν)
η εταιρία αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι
20 κιλά για κάθε πελάτη της, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να
κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50Χ40Χ25
εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος, αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο ταξιδιώτης
έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί να επιφέρουν από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύματα
διαμονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης και οι οποίες πληρώνονται επί τόπου. Ο ταξιδιώτης
είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής
εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία
και ως εκ τούτου η εταιρία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο
Κανονισμός της IATA
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ» των Γενικών όρων συμμετοχής), υπόκεινται
στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι
ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και
Ευρώπη, εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στην Ευρώπη, κατ΄ άτομο,
για διαχειριστικά έξοδα.
29 έως 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και το 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού
για ταξίδια στην Ευρώπη
13 έως 07 ημέρες πριν την αναχώρηση : 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 0 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του
ταξιδιού.
Για τα ταξίδια εκτός Ευρώπης και στη Ρωσική Ομοσπονδία ισχύουν οι παρακάτω όροι ακύρωσης :
• Έ ως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 3 0 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας
του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας
που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε ναύλου
των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του
προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο. Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους
εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά
παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. Οι χρεώσεις γίνονται
ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.
Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει
τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το
100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του,
καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Η σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του ταξιδιώτη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η εταιρία και
ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της
σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να
απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του
ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας.
• Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν παραλήψεις ή τυπογραφικά λάθη
• Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα απόσυρσης & αλλαγής της προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή.
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