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Πώς να σας περιγράψουμε τη συνύπαρξη της πολυτέλειας του μέλλοντος και της αρχοντιάς του παρελθόντος, σ’ ένα από 
τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της Ρόδου, που ξεδιπλώνεται σε 120.000 τ.μ., μέσα σε μια όαση νερού και πρασίνου. Ή τα 
γλυκά, σαν σε παραμύθι όνειρα, στα 386 δωμάτια και σουίτες. Ή το ότι το 1.200 τ.μ. Wellness Spa είναι από τις καλύτερες 
μονάδες στην Ελλάδα και ίσως σε όλο τον κόσμο; Να μιλήσουμε για την Αίθουσα Bridge ή τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
για εφήβους 13-18 ετών με μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, πινγκ πονγκ - και τον Παιδότοπο με τα επιτραπέζια παιχνίδια και την 
παιδική βιβλιοθήκη ή την διαμορφωμένη Adults only πτέρυγά του... Δεν έχετε παρά να επιλέξετε για τις φετινές καλοκαιρινές 
σας διακοπές, την πραγματική εμπειρία διαμονής, στο La Marquise!

• Mini Club 6 μέρες την εβδομάδα 
• Παιδικό κλαμπ &

σκεπαστή παιδική πισίνα
με μηδενικό ύψος

για εύκολη πρόσβαση 
• Παιδότοπος με

επιτραπέζια παιχνίδια
• Παιδική βιβλιοθήκη 

• Μικρές ρακέτες Τένις κ.α.

για τους μικρους μας
φιλους! 

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιαΤροφη

5 νύχτες 7 νύχτες

15/5 - 11/6 & 
16/9 - 30/9

12/6 - 2/7 & 
1/9 - 15/9

3/7 - 31/8
15/5-11/6 & 
16/9-30/9

12/6 - 2/7 & 
1/9 - 15/9

3/7 - 31/8

Δίκλινο Superior θέα κήπος 387 482 577 529 659 787

Δίκλινο Superior θέα πισίνα 445 504 634 610 695 862

Δίκλινο Family Suite θέα πισίνα 536 629 822 735 865 1127

3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50%

μονόκλινο Superior θέα κήπος 759 872 1060 1050 1212 1462

* 4ο άτομο μόνο σε Family Suite.
Επιβάρυνση για All inclusive κατ’άτομο τη νύχτα: Ενήλικες € 32, Παιδιά ως 12 ετών € 16.

Το ολοκαίνουριο Apollonion ResoRt & spA αποτελεί «κόσμημα» για την Κεφαλονιά. Βρίσκεται στο Ληξούρι Παλικής, 
στην περιοχή Ξι, όπου και η πασίγνωστη και πανέμορφη ομώνυμη παραλία με τη χρυσή αμμουδιά της. Τα γαλαζοπράσινα 
νερά, η εκπληκτική φύση, σε συνδυασμό με την άρτια και λιτή αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, δημιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για ονειρεμένες και ήρεμες διακοπές.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιαΤροφη
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

01/5 - 27/5 & 
17/9 - 2/10

01/5 - 27/5 & 
17/9 - 2/10

28/5 - 8/7 &
27/8 - 16/9 9/7 - 26/8 01/5 - 27/5 & 

17/9 - 2/10
28/5 - 8/7 &
27/8 - 16/9 9/7 - 26/8

Δίκλινο Deluxe 179 274 359 443 372 496 599
Δίκλινο Deluxe Asterias 199 312 412 510 428 567 690
Family Room * 495 815 1080 1350 1114 1496 1829
Family Asterias * 565 935 1250 1555 1278 1719 2105
Junior Suite Balcony * 565 935 1250 1555 1278 1719 2105
Junior Suite Pool * 650 1075 1410 1744 1470 1942 2360
Family Suite * 615 1024 1360 1690 1395 1872 2292
3ο άτομο σε Deluxe -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών ή 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.
Μέγιστη χωρητικότητα δικλίνων Deluxe δωματίων: 3 άτομα.

LA MARQUISE
LUXURY RESORT

COMPLEX 5* Deluxe

ΚαΛΛιΘΕα - ροδοΣ

120.000 τ .μ.  αξεπέραστης απόλαυσης!

ApoLLonIon
RESORT & SPa 5*

ΛηΞοΥρι - ΚΕφαΛοΝια

Ένα «κόσμημα» στην παραλία Ξι

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ που θα γίνουν μέχρι τις 
30 Ιουνίου με προκαταβολή 50%. Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί νωρίτερα, θα προσαυξάνονται αντίστοιχα.

έ γ κ α ι ρ α
& σέ προνομιακέσ τιμέσ!

Και φέτος έχετε, συγκεντρωμένους τους κυριότερους 
καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα, που σας 
προσφέρουν τη δυνατότητα του Early Booking Discount - να 
«κλειδώσετε» έγκαιρα τις διακοπές σας σε καλύτερες τιμές 
και να ξενοιάσετε!
Οι καταληκτικές ημερομηνίες που συμφώνησε η εταιρεία μας 
με τα ξενοδοχεία, για την παροχή των μειωμένων τιμών, θα 
τηρηθούν σχολαστικά - γι αυτό φροντίστε να επωφεληθείτε 
έγκαιρα, είτε επιλέξετε τα Family Summer Clubs, είτε κάποιο 
άλλο πακέτο διακοπών, που σας δίνει αυτή τη δυνατότητα!

*ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ!
Μην χάνετε ούτε λεπτό...κάντε ΤΩΡΑ την κράτησή σας, 
καθώς και φέτος αναμένεται μεγάλη κίνηση του εισερχόμενου 
τουρισμού στη χώρα μας και ήδη τα περισσότερα ξενοδοχεία 
στην Ελλάδα έχουν υψηλές πληρότητες. 

Εμείς - παρ’ όλη τη δυσκολία που συναντήσαμε - καταφέραμε 
και σας εξασφαλίσαμε διαθεσιμότητες δωματίων σε 
πανέμορφους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα!

Γι’ αυτό...μην καθυστερείτε ούτε λεπτό!
ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ. 

ΕξασφαλίστΕ 
τίσ καλοκαίρίνΕσ σασ 
δίακοπΕσ και όχι μόνο* 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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H Aldemar  ανανεώνεται και μας εκπλήσσει . . .

ALDEMAR
oLYMpIAn

VILLAGE
FaMILY BEaCH RESORT 5* 

DELUXE

ΣΚαφιδια - ηΛΕια

Το πολυτελές AldemAr ΟlympiAn VillAge χτισμένo σε μια έκταση 550 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, ένας επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους - για 
όλη την οικογένεια. Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 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.
Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, Internet στον χώρο της Υποδοχής / κοινόχρηστους χώρους και πολλές επιλογές διαμονής, από: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ & BUNGALOWS ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα δωμάτια αυτά 
(μερικά με ενδιάμεση πόρτα), είναι εξοπλισμένα με (standard παροχές): διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια πολυθρόνα-κρεβάτι. Με μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγενθυντικό καθρέφτη, Δορυφορική τηλεόραση με 
μουσικά κανάλια, απευθείας τηλέφωνο, ψυγείο, Mini bar (κατόπιν ζήτησης / extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα. BUNGALOW ME KOINH ΠΙΣΙΝΑ ή ΜΠΡΟΣTΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ή ΔΙΚΛΙΝΟ 
ME ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: Αυτά τα bungalows έχουν τις δικές τους ξαπλώστρες και άμεση πρόσβαση στην κοινή - διωτική πισίνα και τις standard παροχές. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή 
ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι Villas (43 m²) προσφέρουν θέα στον κήπο και διαθέτουν ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ: 
Tα οικογενειακά δωμάτια (47 m²) διαθέτουν διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια και καθιστικό με 2 μονά κρεβάτια και τις standard παροχές. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι Villas (63 m²) διαθέτουν ιδιωτικές 
ξαπλώστρες με άμεση πρόσβαση στην κοινή - ιδιωτική πισίνα, ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές.

Πλούσιο πρωινό μπουφέ Αμερικανικού τύπου (07:30-10:30), 
Μεσημεριανό* μπουφέ (12:30-14:30) και Βραδυνό 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, 
Xυμοί (όχι φρέσκοι), Μπύρα, Νερό και τοπικό Κρασί.
* Εναλλακτικά, Μεσημεριανό Self Service (12:30-16:00), με ίδιες παροχές. 
** Παιδικό μπουφέ: Συμπληρωματικό του κυρίως μπουφέ.
2 εναλλακτικά A LA CARTE ΔΕΙΠΝΑ: 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,  πριν το 
δείπνο. Mενού με 3 προκαθορισμένα πιάτα. Συμπεριλαμβάνονται: Τοπικό 
κρασί, εμφιαλωμένη μπύρα, Νερό, αναψυκτικά, brandy Metaxa, ούζο, 
ρακί (σερβιριζόμενα). 
5 BARS: 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 περιλαμάνονται: 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.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 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. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟφΟΡΙΕΣ: 
Κατά το δείπνο σε όλα τα εστιατόρια ισχύει dress code (δεν 
επιτρέπονται σορτς, μπλούζες χωρίς μανίκια, T-shirts, μαγιό κ.λ.π.). 
• Είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να φορούν το βραχιόλι Αll-Inclusive 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Σε περίπτωση απώλειάς του, είναι 
απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της Υποδοχής, για να δοθεί ένα νέο, 
με αντίστοιχη χρέωση. • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ από 
ανηλίκους. • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους 
των εστιατορίων, μπαρ και λοιπών εγκαταστάσεων. • Ορισμένα απο τα 
παραπάνω τμήματα ή υπηρεσίες, μπορεί να λειτουργούν περιοδικά και 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
• Λήξη προγράμματος Premium All Inclusive 24:00

PREMIUM All Inclusive 

Από τις τιμές 3 διανυκτερεύσεων εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (14-17/6)
* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.
** Η τιμή αυτή είναι ειδική προσφορά και ισχύει μόνο για την περίοδο 26/8 - 11/9 και σε καμία περίπτωση για την περίοδο 1 - 22/7.

Τιμή κατ’ άτομο με aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

23/5-31/5 & 
25/9-22/10

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

23/5-31/5 & 
25/9-22/10

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

1/7-22/7 & 
26/8-11/9 23/7-25/8 23/5-31/5 & 

25/9-22/10
1/6-30/6 & 
12/9-24/9

1/7-22/7 & 
26/8-11/9 23/7-25/8

Δίκλινο KK Promo θέα κήπος 276 333 392 472 **/472 -- 544 650 **/650 --
Δίκλινο Bglw κήπος 287 354 406 503 565 685 563 692 779 938
Δίκλινο Bglw θάλασσα 322 386 456 546 625 724 633 753 855 989
Δίκλινο Bglw μοιραζ. πισίνα 364 421 517 597 655 843 717 821 895 1150
Δίκλινο Bglw μοιραζ. πισίνα Sea Front 375 439 532 622 685 877 738 855 935 1197
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * 105 105 150 150 150 150 210 210 210 210
μονόκλινο Bglw κήπος 458 567 649 790 890 1085 880 1085 1215 1475

CORNER @ OLYMPIAN VILLAGE Mini Club
Ένας επίγειος παράδεισος και για τους μικρούς μας φίλους γεμάτος παιχνίδια! 
Δραστηριότητες όλων των ειδών και mini club με ειδικό προσωπικό για την 
επίβλεψη των μικρών μας καλεσμένων, που θα βιώνουν τη διασκέδαση σε όλο 
της το μεγαλείο. Εξωτερικές παιδικές πισίνες με νεροτσουλήθρες, o φίλος μας ο 
«Aldy» με τα mini clubs του και τα mini buffets καθώς και 2 παιδότοποι, αποτελούν 
μερικά από τα κομμάτια που θα χτίσουν τις τέλειες διακοπές των παιδιών σας.

Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω 
τιμές κατά € 40 ανά διανυκτέρευση.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με aLL INCLUSIVE
ALDEMAR OLYMPIAN 
VILLAGE VILLAS

23/5 - 31/5 & 
25/9 - 22/10

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

1/7 - 22/7 & 
26/8 - 11/9 23/7 - 25/8

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 4 4 5 5

Family Villa 43m2 κήπος 240 283 314 395

Family Villa 43m2 μοιραζ. πισίνα 264 308 345 440

Family KK 47m2 θέα θάλασσα 255 294 332 413
Family Villa 63m2 μοιραζ. πισίνα 282 324 359 468

Οι  τιμές από 5 νύχτες και πλέον συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για ελάχιστο 4 ή 5 νύχτες ανάλογα με την περίοδο και 

συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20% για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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BARcElo All InclUSIVE

Μόλις 2μιση ώρες από την Αθήνα, στο Πλέπι Ερμιόνης. Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο και διεθνή χαρακτήρα, 
που αποπνέει αυθεντικό “άρωμα” Ελλάδας… Το αγαπημένο Hydra Beach με τα 343 πολυτελέστατα δωμάτια του (τώρα με τη διαχείριση του 
διεθνούς οργανισμού Barcelo Hotels & resorts), βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την Ερμιόνη, απέναντι από την Ύδρα. 
Από την Αθήνα απέχει μόλις 2μιση ώρες (170 χλμ.) κατά προτίμηση μέσω Κρανιδίου.

BARCELo
HYDRA
BEACH

5* LUX

ΠΛΕΠι ΘΕρμηΣια ΕρμιοΝHΣ
αρΓοΛιδα

Τιμή κατ’ άτομο με aLL INCLUSIVE

2 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

30/4-13/6 & 
14/9-12/10

18/6-12/7 & 
24/8-13/9

30/4-13/6 & 
14/9-12/10

18/6-12/7 & 
24/8-13/9 13/7 - 1/8 2/8 - 23/8 30/4-13/6 & 

14/9-12/10
18/6-12/7 & 
24/8-13/9 13/7 - 1/8 2/8 - 23/8

Δίκλινο Superior GV 131 178 327 445 555 586 458 623 777 820
Δίκλινο Deluxe GV 143 189 357 473 585 617 499 662 819 864
Δίκλινο Bungalow Superior GV 149 196 373 490 614 648 522 686 859 907
Δίκλινο Family Bungalow GV*** 173 219 433 548 672 710 606 767 940 994
Δίκλινο Deluxe Beach Front 208 266 520 665 760 803 728 931 1064 1124
3ο άτομο * -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 11 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 11 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο Superior GV 206 252 515 630 743 784 721 882 1040 1097
μονόκλινο Superior Bglw GV 234 280 585 700 825 870 819 980 1155 1218
Suite ** 843 1064 2106 2660 3480 3674 2948 3724 4872 5144

Τα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. Δεν χωράει baby cot.
Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα.
* 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family.   
** Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.   *** Family Bungalow: Ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%.
Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 9,00 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 ΕΚΠΤΩΣΗ  ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
Από 1 Ιουνίου και μετά θα προσαυξάνονται κατά 15% περίπου (2-23/8 κατά 5% περίπου).

ΔΙΑΜΟΝΗ:  Όλα τα δωμάτια (260) και τα μπανγκαλόου (79) είναι μοντέρνα διακοσμημένα και ανοίγουν σε επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα 
με θέα στον κήπο ή στο βουνό. Είναι όλα εξοπλισμένα με κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, LCD δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
κλιματισμό και μίνι μπαρ. Το μπάνιο παρέχει ντους και στεγνωτήρα μαλλιών. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον μπανιέρα υδρομασάζ. 
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΕΣΕΙΣ: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν τρία εστιατόρια που προσφέρουν πιάτα της ελληνικής, μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας, 
τρία μπαρ με μουσική, μεγάλη πισίνα με θαλασσινό νερό, παραλία μήκους 520 μ. και κήπος 100 στρεμμάτων. Το κέντρο σπα του Hydra 
Beach έχει επιφάνεια 1.600 μ² και προσφέρει εσωτερική πισίνα με καταρράκτη και υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα και πλήρως εξοπλισμένο 
γυμναστήριο. Υπάρχει δυνατότητα για μασάζ και περιποιήσεις σώματος, ενώ διατίθεται επίσης σαλόνι ομορφιάς. Στους κοινόχρηστους 
χώρους παρέχεται δωρεάν Wi - Fi. Οι νεαροί φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν στην παιδική πισίνα ή δημιουργικά στον 
παιδότοπο (mini club). Στο Barcelo Hydra Beach θα διατηρήσετε και την καλή σας φυσική κατάσταση, είτε στο γυμναστήριο, είτε σε κάποιο 
από τα 4 γήπεδα τένις, στα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, στο beach volley, στο κέντρο καταδύσεων και υδάτινων σπορ.

• LE CHEF BUFFET Κεντρικό εστιατόριο με πλούσια μπουφέ διεθνούς κουζίνας, ανοιχτή κουζίνα με live show-cooking και μεγάλη βεράντα με θέα τη 
 θάλασσα. Σε ελεύθερη κατανάλωση είναι τα αναψυκτικά από post mix, χυμοί, ζεστοί καφέδες και ροφήματα μηχανής, τσάι, νερό, μπύρα ντραφτ, και 
 βαρελίσιο κρασί, (λευκό, ροζέ και κόκκινο) Λειτουργεί 8.00 - 10.30 για πρωϊνό, 13.00 - 15.00 για γεύμα και 19.30 - 22.00 για δείπνο. 
• LOBBY BAR Καθημερινά από τις 10.30 μέχρι τις 24.00, προσφέρει ζεστούς καφέδες και ροφήματα μηχανής, αναψυκτικά από post mix, εγχώρια 
 ποτά αλκοολούχα και μη, ειδικά κοκτέιλ. 
• POOL BAR Καθημερινά από τις 10.30 μέχρι τις 19.00 (αναλόγως των καιρικών συνθηκών), προσφέρει ζεστούς καφέδες και ροφήματα μηχανής, 
 αναψυκτικά από post mix και εγχώρια ποτά αλκοολούχα και μη, ειδικά κοκτέιλ, σνακς και παγωτά. 
•  AEGEON SPA ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡφΙΑΣ * Δωρεάν o “Κύκλος του Νερού”, διάρκειας 50 λεπτών μία φορά την εβδομάδα (απαιτείται 
 κράτηση). Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου. * Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 16 ετών. 
• USPA BEAUTY CENTRE o Κύκλος του Νερού, διάρκειας 50 λεπτών μία φορά την εβδομάδα (απαιτείται κράτηση). Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου. 
• ANIMATION Καθημερινά ψυχαγωγικές δραστηριότητες και σπόρ. 
• ΜΙΝΙ CLUB για τους μικρούς φίλους 4 έως 12 ετών 
• ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ: Ομπρέλες και ξαπλώστρες, πετσέτες θαλάσσης (δωρεάν αλλαγή 2 φορές την εβδομάδα).
• ΚΑΝΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ: Δωρεάν χρήση (αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του προγράμματος της ανιμασιόν. Απαιτείται κράτηση).
• ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 50% στα επώνυμα και σε εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά, κρασιά και σαμπάνιες.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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AKS
poRTo HELI

HOTEL & 
WaTERFUN PaRK

4*
ΠορΤο ΧΕΛι

… τόσο κοντά (150 λεπτά) στην Αθήνα και τόσο μακριά από την καθημερινότητα! Αν το ζήσατε τα προηγούμενα καλοκαίρια, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά κι αν ακόμα 
δεν έχετε περάσει ένα αξέχαστο καλοκαίρι κοντά μας, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά για διακοπές με τη δική μας φροντίδα. Όπως μας είπατε όσοι μας γνωρίζετε: «Με 
εξαιρετική ποιότητα φαγητού ΄μαμάς΄», «άψογη συμπεριφορά προσωπικού», «ωραίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα», «εξαιρετικό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών»… και 
με νέες δράσεις που θα ξαφνιάσουν ευχάριστα μικρούς και μεγάλους …φέτος ακόμα καλύτερο!

SoFt All InclUSIVE (07:30-23:00)

KΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜYCENAE:
07:30 - 10:30     Πρωινό αμερικάνικου τύπου σε Μπουφέ
19:30 - 21:30     Δείπνο σε πλούσιο Μπουφέ με “Show-Cooking”

Προσφέρονται: • Αναψυκτικά, Χυμοί, φιλτραρισμένο νερό βρύσης • Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & 
Κόκκινο • Καφές φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ, φραπέ • Αφεψήματα • Παγωτά

ΤΑΒΕΡΝΑ AEOLOS:
10:00 - 18:00     δίπλα στην πισίνα μας  -  11:00 - 12:30     Μίνι Σνακς 

13:00 - 14:30     Γεύμα σε πλούσιο Μπουφέ με “Show-Cooking” 
16:30 - 18:00     Μίνι Σνακς 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ MΠΑΡ ΕLECTRA: 18:00 - 01:30 
Λειτουργεί στο Σαλόνι του Ξενοδοχείου καθημερινά και προσφέρει διασκέδαση με ζωντανή μουσική δυο φορές 

την εβδομάδα. Στην Ταβέρνα Aeolos και στο Μπαρ Electra κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους προσφέρονται:
• Αναψυκτικά, Χυμοί, φιλτραρισμένο νερό βρύσης • Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & Κόκκινο • Καφές 

φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ, φραπέ • Αφεψήματα • Παγωτά
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ MΠΑΡ PORTO HELI: 10:30 - 18:00

Προσφέρονται: • Μίνι Σνακς • Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & Κόκκινο • Καφές φίλτρου, Νεσκαφέ, φραπέ 
• Αναψυκτικά, Χυμοί, φιλτραρισμένο νερό βρύσης • Παγωτά

Η εξυπηρέτησή σας στα Εστιατόρια και στα Μπαρ του Ξενοδοχείου είναι self service. Κατά την ημέρα της 
άφιξής σας μπορείτε να κάνετε χρήση του προγράμματος SMArT ALL INcLUSIvE μετά τις 14:30. Εάν 
κατά την ημέρα της άφιξής σας το πρώτο σας φαγητό είναι δείπνο τότε την ημέρα της αναχώρησής σας 
δικαιούστε γεύμα.

το Πρώτο Ελληνικό EXtRA SMARt All  Inclusive Summer club! …στο Πόρτο Χέλι .

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λίγα μέτρα από την παραλία, απέναντι από τις Σπέτσες, το AKS POrTO HELI σας περιμένει και φέτος για να ζήσετε αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές! Είναι ιδανικό για κοντινές εκδρομές 
στην Ερμιόνη, στο Λεμονοδάσος, στον Πόρο κα στην Ύδρα. Θα είστε τάχα νέοι φιλοξενούμενοι, ή κάποιοι από τους ευχαριστημένους επισκέπτες μας των τελευταίων χρόνων;
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε Standard δωμάτια, Junior suites, Executive suites & δωμάτια για ΑΜΕΑ, τα περισσότερα με θέα στη θάλασσα, με συνδυασμούς φιλοξενίας, από ένα ζευγάρι, με παιδιά, έως και 4 ενήλικες. 
Βασικός εξοπλισμός: Αυτόνομος κλιματισμός, τηλέφωνο, ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση, ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο. Junior Suites με μεγάλα ιδιωτικά μπαλκόνια, 
καθιστικό και τραπεζαρία, θυρίδα ασφαλείας, kitchenette, WC. Πολυτελείς Εxecutive Suites, με ανέσεις υψηλών προδιαγραφών.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Θαλάσσιο Πάρκο στην παραλία του ξενοδοχείου, 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων), γυμναστήριο, φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), Beach Volley, Ping-pong, παιδική χαρά, Mini-club, 
αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, ασύρματο ευρυζωνικό Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κομμωτήριο, mini-market, κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ, Πληροφορίες 
ενοικίασης αυτοκινήτου, οργανωμένη αμμώδης παραλία ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο με πληθώρα επιλογών από θαλάσσια σπορ. Υπηρεσία δωματίου/room service 07:30-24:00 για 
γαστριμαργικές απολαύσεις μέσα στην άνεση του δωματίου σας αγναντεύοντας την υπέροχη θέα από το ιδιωτικό σας μπαλκόνι.

… στο κοσμικό Πόρτο Χέλι ,  δίπλα στις ςΠΕτςΕς!

PLUS + : 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.
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιαΤροφη PLUS +
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

13/6 - 27/6 & 
1/9 - 7/9

13/6 - 27/6 & 
1/9 - 7/9

28/6 - 25/7 & 
25/8 - 31/8 26/7 - 24/8 13/6 - 27/6 & 

1/9 - 7/9
28/6 - 25/7 & 
25/8 - 31/8 26/7 - 24/8

Δίκλινο κήπος 145 229 299 355 315 406 480
Δίκλινο θάλασσα 155 247 320 386 340 432 522
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών * -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
μονόκλινο κήπος 220 350 467 553 485 639 768
μονόκλινο θάλ. 240 380 498 599 529 682 833

Προσφορές για οικογένειες: Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: ΕΚΠΤΩΣΗ -30% στη συνολική τιμή του 
δικλίνου. Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου. Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο 
δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου.

για τους μικρούς μας φίλους! … 
Για τους μικρούς μας φίλους, οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί του Mini Club θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
συνθήκες για αξέχαστη διαμονή. Αφήστε τα παιδιά σας να απολαύσουν και να συμμετάσχουν σε 
πρωτότυπες δραστηριότητες και δημιουργικά παιχνίδια. Το mini club, λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο.
• Μεγάλη & ελεγχόμενη Παιδική Χαρά • Mini Club με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους παιδαγωγούς 
• Θαλάσσιο Πάρκο με φουσκωτά παιχνίδια • Παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς με φουσκωτά παιχνίδια • 
Ατέλειωτες ώρες χαράς και παιχνιδιού στο WATERFUN PARK

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Τιμή κατ’ άτομο με SOFT aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

13/6 - 27/6 & 
1/9 - 7/9

13/6 - 27/6 & 
1/9 - 7/9

28/6 - 25/7 & 
25/8 - 31/8 26/7 - 24/8 13/6 - 27/6 & 

1/9 - 7/9
28/6 - 25/7 & 
25/8 - 31/8 26/7 - 24/8

Δίκλινο κήπος 175 280 350 396 379 476 550
Δίκλινο θάλασσα 185 299 370 427 405 503 589
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών * -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
μονόκλινο κήπος 270 439 552 630 600 759 878
μονόκλινο θάλ. 289 469 585 682 645 804 943

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΧΙΝΙΤΣΑΣ!
Με δωρεάν μετάβαση/επιστροφή με το πουλμανάκι του ξενοδοχείου που κάνει συχνά δωρεάν δρομολόγια για την 
παραλία του Aks Hinitsa Bay, όπου προσφέρονται δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στο 2ο διάζωμα της παραλίας του!
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WHITE oLIVE 
ELITE
5* Lux

ΛαΓαΝαΣ - ΖαΚΥΝΘοΣ

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο πολυτελείας (5 αστέρων, Ιούνιος 2019), στην άκρη του Λαγανά της Ζακύνθου και σε απόσταση 
300 περίπου μέτρων από την διάσημη αμμουδιά, στην οποία διαθέτει δικό του τμήμα για τους πελάτες του. Δημιουργημένο με 
σύγχρονα υλικά και τεχνοτροπία, υπόσχεται διαμονή υψηλού επιπέδου συνδυασμένη με εξαιρετικό πρόγραμμα All Inclusive.

ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Διαθέτει 195 δωμάτια, δίκλινα, τρίκλινα και οικογενειακά, όλα εξοπλισμένα με αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση  
32 ιντσών, μίνι ψυγείο, βραστήρα, τηλέφωνο, μπάνιο με ντουζιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα δωματίου, δωρεάν WiFi, 
μπαλκόνι ή βεράντα. Ορισμένα έχουν δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ακόμα διαθέτει όμορφο καθιστικό, αίθριο, κεντρικό εστιατόριο με εξωτερικό τμήμα, εστιατόριο a la carte, κεντρικό μπαρ και μπαρ 
πισίνας ανάμεσα στις δύο πισίνες του. Στην μία διαθέτει τμήμα swim up (καθίσματα μέσα στο νερό) για μεγαλύτερη απόλαυση! 
φυσικά υπάρχει και παιδική πισίνα. Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις πισίνες του αλλά και στο ειδικό τμήμα που διαθέτει 
στην αμμουδερή παραλία. Στην παραλία οι καταναλώσεις χρεώνονται με ειδικές τιμές. Ακόμα διαθέτει γυμναστήριο, σάουνα, 
υπηρεσίες Spa και κομμωτήριο, δωρεάν WiFi και υπαίθριο χώρο στάθμευσης.

Τιμή κατ άτομο με  aLL INCLUSIVE
5 νύχτες 7 νύχτες

9/7 - 16/7 & 
9/9 - 30/9

17/7 - 2/8 & 
25/8 - 8/9 3/8 - 24/8 9/7 - 16/7 & 

9/9 - 30/9
17/7 - 2/8 & 
25/8 - 8/9 3/8 - 24/8

Δίκλινο θέα εξωτερική 375 389 412 514 534 549
Δίκλινο θέα πισίνα 385 398 419 522 545 565
Δίκλινο Family θέα εξωτερική 405 419 445 554 575 595
Δίκλινο Family θέα πισίνα 415 429 450 562 584 610
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο * -40% -40% -40% -40% -40% -40%
4ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο θέα εξωτερική 650 665 740 895 918 965
μονόκλινο θέα πισίνα 665 680 750 915 940 995

* 4ο άτομο ενήλικος ή παιδί: ΜΟΝΟ σε Family δωμάτιο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Οι  τιμές υψηλής περιόδου συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου

White olive Elite All Inclusive:
•  Υπερπλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσια μπουφέ 
 (πρωί-μεσημέρι-βράδυ)
Πρωϊνό μπουφέ 07.30 - 10.00
Πρωϊνό continental 10.00 - 11.00
Γεύμα μπουφέ 12.30 - 14.30
Snacks 15.00 - 19.00
Δείπνο μπουφέ 19.30 - 21.30
Pool Bar 10.00 - 23.00
Κεντρικό (Lobby)Bar 15.00 - 23.00

• Περιλαμβάνονται ζεστά και κρύα πιάτα, σαλάτες, ορεκτικά, 
 κρεατικά, ποικιλία συνοδευτικών καθώς και φρούτα, παγωτά, 
 επιδόρπια σε τεράστια ποικιλία. Καθημερινά live cooking αλλά 
 και ειδική θεματική “γωνία” γεύσεων όπως Ιταλική, Ελληνική, 

 Ταϋλανδέζικη, Ινδική, Μεξικάνικη, Κινέζικη, Ασιατική.

• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών αλκοολούχων και μη από τις 10.00 
 μέχρι τις 23.00. (όλα μη εμφιαλωμένα). Περιλαμβάνονται κρασί 
 λευκό και κόκκινο, μπύρα draft, αναψυκτικά, νερό. 
 Αλκοολούχα: Βότκα, τζίν, μπράντι, τσίπουρο

• Καφές φίλτρου, τσάϊ και παγωτά από τις 10.00 μέχρι τις 23.00

• Σνακς που εναλλάσσονται κάθε μέρα: πίτσα, χοτ-ντογκς, 
 χάμπουργκερς, σάντουιτς, διάφορες πίτες, παγωτό.

• Υπάρχει δυνατότητα (με έγκαιρη ενημέρωση) για μενού vegetarian, 
 gluten και lactose free.

ΝΕο 2019

Super προσφορά γνωριμίας
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Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο AmArondA resort & spA σας υποδέχεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και εγγυάται να σας προσφέρει κορυφαίες 
υπηρεσίες, άψογη εξυπηρέτηση που θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη σας. Εδώ η άνεση και η πολυτέλεια συνδυάζονται τόσο αρμονικά, που θα σας εμφυσήσουν από την 
πρώτη στιγμή μια πρωτόγνωρη αίσθηση ηρεμίας.
Στο AmArondA resort & spA θα βρείτε μία υπέροχη ιδιωτική αμμώδη παραλία, ενώ η μαγευτική θέα στη θάλασσα θα σας προσφέρει τις πολύτιμες στιγμές 
ξεκούρασης που τόσο αναζητάτε. Εάν θέλετε να βυθιστείτε σε μία αίσθηση πλήρους χαλάρωσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου.
Στις εγκαταστάσεις μας 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.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Διαθέτει 157 εκλεπτυσμένα δωμάτια, 122 στο 
κεντρικό κτίριο και 35 σε κομψά bungalows στο ισόγειο του 
συγκροτήματος. Στο κεντρικό κτίριο υπάρχουν και οικογενειακά 
δωμάτια (με κουκέτα), επικοινωνούντα (connecting) και 6 
εκπληκτικές μονόχωρες σουίτες. Τα bungalows έχουν δυνατότητα 
μέχρι 4 άτομα, ενώ ξεχωρίζουν 5 που διαθέτουν μοιραζόμενη 
πισίνα, τα 3 Deluxe Bungalows Sea Front με ειδικά amenities, οι 
4 δίχωρες Bungalow Suites καθώς και οι δύο φανταστικές Villas 
με ιδιωτική πισίνα!
Όλα διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, 
τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, δωρεάν wifi, μπαλκόνι ή βεράντα. 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ: Διαθέτει 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 mar-
ket, ΑΤΜ, κέντρο ευεξίας, κομμωτήριο παρεκκλήσι, αίθουσα 
συσκέψεων, υπαίθριο χώρο πάρκινγκ.
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ: Ανεπιφύλακτα επισκεφθείτε το Νημποριό, 
τον Κάλαμο και τους Αγ.Απόστολους, το Πευκί στα βόρεια, τη 
Χιλιαδού και άλλες υπέροχες παραλίες στην πλευρά του Αιγαίου!

Τιμή κατ άτομο με HMIδιαΤροφη και ποτά στα φαγητά (κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)
2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

17/5 - 10/6 &
16/9 - 10/10

17/5 - 10/7 &
9/9 - 10/10

11/7 - 18/7 &
1/9 - 8/9

17/5 - 10/7 &
9/9 - 10/10

11/7 - 18/7 &
1/9 - 8/9 19/7 - 31/8 17/5 - 10/7 &

9/9 - 10/10
11/7 - 18/7 &

1/9 - 8/9 19/7 - 31/8

Δίκλινο κκ comfort GV 108 162 196 270 326 382 378 457 535
Δίκλινο κκ comfort SSV 112 169 202 281 337 393 393 472 551
Δίκλινο κκ comfort SV 126 189 223 315 371 427 441 520 598
Δίκλινο Superior Bungalow GV 126 189 229 315 382 439 441 535 614
Δίκλινο Superior Bungalow Sharing Pool 162 243 283 405 472 529 567 661 740
Δίκλινο Deluxe Bungalow Sea Front 162 243 283 405 472 529 567 661 740
Δίκλινο KK Suite 1 χώρου SV 198 297 371 495 619 731 693 886 1024
Δίκλινο Jr. Bungalow Suite 2 χώρων 216 324 398 540 664 776 756 929 1086
3ο άτομο  **** -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
4ο άτομο ως 12 ετών σε Suite ** Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
5ο άτομο ως 12 ετών σε Jr. Bglw Suite *** -80% -80% -80% -80% -80% -80% -80% -80% -80%
μονόκλινο κκ αμΕα GV 162 243 297 405 495 607 567 693 850

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

* Σε δωμάτιο Comfort σε κουκέτα, σε Superior & Deluxe σε διπλό καναπέ κρεβάτι.  -  ** Σε Suite κεντρικού κτιρίου ή Jr. Bungalow Suite.
*** Μόνο σε Jr. Bungalow Suite.  -  **** 3ο άτομο ενήλικο σε Bungalows ή Suites. Σε Comfort (KK), υπό προϋποθέσεις, ζητήστε μας πληροφορίες.
GV: θέα κήπο  -  SSV: πλευρική θέα θάλασσα  -  SV: θέα θάλασσα
Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά ως 12 ετών που επιθυμούν 2 επικοινωνούντα (connecting) ή διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%.  
Ένας ενήλικας και ένα παιδί ως 12 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: Χρέωση πλήρους δικλίνου -20% συνολικά.

AMARonDA
ERETRIA

RESORT & SPa
4* SUP

ΕρΕΤρια - ΕΥΒοια

… το νΕο αγαΠημΕνο ςας!

προσφορα χαμηλησ πΕρίοδου γία τίσ καθημΕρίνΕσ μονο (κυριακή έως και πέμπτη). 
Δωρεάν πλήρης διατροφή με ποτά! (έξαιρούνται οι 16η και 17η ιουνίου)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

SuItE 1 χώρου SV

ΗΜΙΔΙΑΡΤΟΦΗ
ΜΕ ΠΟΤΑ
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RAMADA pLAZA 
THRAKI

THaLaSSO & WELLNESS SPa 
5* DELUXE

δΥΤιΚη ΠαραΛια
αΛΕΞαΝδροΥΠοΛηΣ

All Inclusive

Στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης, σας περιμένει και φέτος ανανεωμένο! Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα το χαρούν! Που θα 
απολαύσουν το υπέροχο περιβάλλον του και το εμπλουτισμένο πρόγραμμα υπηρεσιών που σας προσφέρει. Αρκεί μόνο να δείτε πόσο φροντίσαμε τους μικρούς μας φίλους... 
αλλά και εσάς, με τις δωρεάν υπηρεσίες του thrAki thAlAsso & Wellness spA!

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το συγκρότημα βρίσκεται σε 50 ιδιόκτητα στρέμματα, με δική του παραλία 300 μ., 4 χλμ από το κέντρο της πόλης. Με μια 
μοναδική θέα του Αιγαίου και της Σαμοθράκης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στη Β. Ελλάδα, που αιχμαλωτίζει 
το βλέμμα με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, ενώ οι χώροι φιλοξενίας γοητεύουν με την πολυτελή και λιτή διακόσμηση. 9 χλμ. από το διεθνές 
αεροδρόμιο “Δημόκριτος” και 4 χλμ. από το λιμάνι και τον σιδηροδρομικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Δωμάτια Standard, Executive και Σουίτες. Τα ανανεωμένης αισθητικής δωμάτια του Thraki Palace (128 standard & 12 executive), 
διαθέτουν κεντρικό κλιματισμό, TV & video on demand, αυτόματη τηλεφωνική γραμμή με δυνατότητα σύνδεσης PC, free internet service, mini 
bar, υπηρεσίες 24ωρου room service. Κατόπιν συνεννόησης υπηρεσία πλυντηρίου, θυρίδα ασφαλείας και baby sitting.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Εστιατόριο Alegro, με τους πιο ταλαντούχους σεφ. Piano Bar Café Thalassa, με ζωντανή μουσική.
ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΕΣ: Η οργανωμένη παραλία, βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, είναι ιδανική επιλογή για βουτιές στα γαλάζια νερά 
του Αιγαίου. Γύρω από τις 2 πισίνες (μεγάλη 300 τ.μ. και παιδική 50 τ.μ.), μέσα στην ατμόσφαιρα άνεσης και χαλάρωσης του Pool Bar 
Avra, απολαμβάνετε τον καφέ ή το ποτό σας, με θέα τη θάλασσα και τη Σαμοθράκη. Αίθουσα τηλεόρασης, γιατρός, πρώτες βοήθειες, 
mini market, tobacco shop, κατάστημα δώρων, ξαπλώστρες και ομπρέλες δωρεάν στον χώρο της παραλίας. Χώρος επιτραπέζιων 
παιχνιδιών & αναγνωστήριο, παιδική χαρά, ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ασύρματο δωρεάν internet σε όλους του 
κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους και στην βεράντα του εστιατορίου Alegro και του Piano Bar-Cafe Thalassa. Ειδικά καθίσματα για 
εστίαση παιδιών. Για την εστίαση των μωρών, το προσωπικό του ξενοδοχείου θα χαρεί να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Βεστιάριο 
κατά τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου και του bar. Ενοικίαση αυτοκινήτων.

Τιμή κατ’ άτομο με aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 8/7 & 
3/9 - 12/9

9/7 - 22/7 & 
24/8 - 2/9

1/6 - 8/7 & 
3/9 - 12/9

9/7 - 22/7 & 
24/8 - 2/9 23/7 - 23/8 1/6 - 8/7 & 

3/9 - 12/9
9/7 - 22/7 & 
24/8 - 2/9 23/7 - 23/8

Δίκλινο Superior θέα κήπος 210 235 344 369 408 467 499 556
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 225 250 368 393 430 499 535 588
Δίκλινο Executive θέα θάλασσα 245 272 400 428 469 545 582 645
Δίκλινο Suite θέα θάλασσα 305 365 495 585 660 675 795 915
3ο άτομο 158 175 257 268 273 347 358 368
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών -70% -70% -70% -70% -70% -70% -70% -70%
3ο άτομο 13 ως 18 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
4ο άτομο 13 ως 18 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο Superior θέα κήπος 280 315 460 505 570 632 685 783
μονόκλινο Superior θέα θάλασσα 305 340 502 545 617 689 745 848
μονόκλινο Executive θέα θάλασσα 345 385 567 615 695 783 840 957

…υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, σας περιμένει και πάλι!

. . .σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας μας!

• Πλούσιο πρωινό αμερικανικού τύπου, δείπνο και μεσημεριανό σε μπουφέ με εναλλαγές γεύσεων στο κεντρικό εστιατόριο.
• Τοπικά αλκοολούχα (μόνο για ενήλικες) και μη αλκοολούχα ποτά στο κεντρικό μπαρ (10.00-23.00) και στο pool bar (10.00-18.00)

 και το εστιατόριο τα οποία θα είναι μπύρα σε ποτήρι, λευκό-κόκκινο κρασί (house wine), ούζο, ένα αλκοολούχο κοκτέιλ ανά ημέρα
 (με βότκα, τζιν, ουίσκι, ρούμι τεκίλα κλπ), ένα (1) μη αλκοολούχο κοκτέιλ, τρία (3) είδη αναψυκτικών σε ποτήρι 

και τέσσερα (4) είδη καφέ (φραπέ, φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, freddo εσπρέσο & freddo καπουτσίνο), τσάι.
• φρέσκο παγωτό σε δύο (2) γεύσεις στο κεντρικό bar και στο pool bar τρεις (3) φορές καθημερινά (11.00-12.30, 15.30-17.00 & 21.00-23.00).

• Ενδιάμεσα snacks (τοστ, μικρά σάντουιτς, κέικ κλπ) στο κεντρικό μπαρ και στο pool bar δύο (2) φορές καθημερινά (11.30-12.30, 17.00-18.00). 
• Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.

• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη βράδυ στην βεράντα του κεντρικού εστιατορίου 
ή δίπλα στις πισίνες στο οποίο θα μεταφέρεται και το μπουφέ δείπνο της Πέμπτης.

Το Kids’ Club  θα λειτουργεί στην αίθουσα αίθουσα «Αίολος» 
καθημερινά στις 10.30 - 13.30, & 15.30 - 19.00 και θα προσφέρει 
προγράμματα κινητικών και πνευματικών παιχνιδιών αναψυχής όπως:
• φουσκωτά παιχνίδια • Παιχνίδι γνωριμίας • Κινητικά παιχνίδια 
(παντομίμα, μίμηση ζώων, καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, 
μουσικές καρέκλες-στεφάνια, σκυταλοδρομίες κτλ) • Ζωγραφική 
(απλή, με νούμερα), κατασκευές (με διάφορα υλικά) • Χορός ή/και 
θεατρικές δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, αλλαγή τέλους 
ιστορίας, προσθήκη ηρώων, κουκλοθέατρο ακόμα και παραστάσεις με 
συμμετοχή παιδιών • Πνευματικά παιχνίδια (επιτραπέζια, καλλιέργεια 
λεξιλογίου) • Γυμναστική (απλές ασκήσεις χαλάρωσης, διατάσεις, 
ασκήσεις με μπάλες) • Πολιτισμικά παιχνίδια (εκμάθηση απλών 
λέξεων, ηθών, εθίμων, χορών) • Δραστηριότητες & άθληση.

για τους μικρούς μας φίλους! … 

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10%  ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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Το πολυτελές συγκρότημα dion pAlAce resort & spA, πλήρως ανακαινισμένο, με νέα διεύθυνση, αποτελεί κορυφαία επιλογή για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που επιθυμούν 
διακοπές δίπλα στη θάλασσα, σε υπέροχο φυσικό περιβάλλον κάτω από τον μυθικό Όλυμπο, με άριστη ποιότητα διαμονής, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Το υπερσύγχρονο SPA, αποτελεί μοναδική επιλογή για χαλάρωση, ευεξία, αναζωογόνηση και ομορφιά. Το ξενοδοχείο προσφέρεται για διακοπές, συνέδρια και επιχειρηματικές 
συσκέψεις, δεξιώσεις γάμου και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις σε συνδυασμό με διαμονή.

DIon
pALACE

LUXURY RESORT
& SPa 5*

ΠαραΛια ΓριΤΣα (ΛΕΠΤοΚαρΥαΣ)
ΠιΕρια

Ένας επίγειος παράδεισος στη σκιά του ολύμπου!

Αξιοθέατα / Επισκέψιμοι χώροι:

ΠΛηρωΣ
αΝαΚαιΝιΣμΕΝο

2018

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Το Dion Palace Resort & Spa προσφέρει μια ευρεία επιλογή διαμονής, με 191 σύγχρονα και άνετα δωμάτια, Sea front bungalows & Junior suites με ιδιωτική πισίνα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ:
Προσφέρουμε φιλοξενεία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ικανές να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουν αξέχαστες διακοπές.
• 24ωρη Υποδοχή • 2 parking • 3 πισίνες εξωτερικές (η μία 25Χ25 τ.μ) και μία παιδική • Spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, καταρράκτες νερού, γυμναστήριο, χαμάμ, σάουνα, 
σκωτσέζικο ντους και χώρο χαλάρωσης. • Υπηρεσίες μασάζ και ομορφιάς από εξειδικευμένο προσωπικό • Παιδική χαρά • Mini Club για παιδιά • Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Internet • 3 
εστιατόρια και 4 μπαρ (εποχιακά) • 2 Συνεδριακούς χώρους • Ping Pong • 2 γήπεδα tennis • Beach Volley • Beach Soccer • Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία και στις πισίνες δωρεάν •  
Ξεχωριστός χώρος με κρεβάτια παραλίας και αποκλειστικό σέρβις στην παραλία • Ομάδα ψυχαγωγίας • φύλαξη security κατά τις νυχτερινές ώρες • Business Center • Internet Point • Βιβλιοθήκη 
• Μεταφορά αποσκευών • Mini Market • Χρυσοχοείο • Υπηρεσία δωματίου • Υπηρεσία πλυντηρίου • Υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων (Μέσω της Υποδοχής) • Υπηρεσία αφύπνισης • Υπηρεσία 
φύλαξης χρημάτων στην Υποδοχή • Πετσέτες Θαλάσσης / Πισίνας (με εγγύηση χρημάτων, 3 δωρεάν αντικαταστάσεις ανά εβδομάδα).

• Δωρεάν μία φιάλη κρασί στο δωμάτιο κατά την άφιξη
• Δωρεάν ποτό υποδοχής

• Δωρεάν είσοδο στο Spa για 45 λεπτά σε κάθε διαμονή, 
για χρήση σάουνας, χαμάμ, θερμαινόμενης πισίνας.

• Δωρεάν ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία
• Δωρεάν wi-fi

• Δωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο)

ΕιδιΚΕΣ ΠαροΧΕΣ για 
τους πελάτες της MANESS IS :

Τιμή κατ’ άτομο με HMIδιαΤροφη
2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

1/5 - 22/5 &
1/10 - 24/10

23/5 - 10/6 &
18/9 - 30/9

11/6 - 11/7 &
28/8 - 17/9

11/6 - 11/7 &
28/8 - 17/9 12/7 - 27/8

Δίκλινο classic θέα κήπος 99 119 219 334 409

Δίκλινο classic θέα θαλ. & πισίνα 104 124 234 364 439

Δίκλινο Superior θέα κήπος 130 144 339 494 564

Δίκλινο Superior θέα θαλ. & πισίνα 135 149 354 529 594

Δίκλινο Bungalow Sea Front 135 149 344 544 624

Δίκλινο Deluxe Bungalow ιδ.πισίνα 234 275 564 900 1150

3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30%

3ο άτομο ως 12 ετών ΔωρΕαν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50%

μονόκλινο +60% +60% +60% +60% +60%

* 2o παιδί ως 12 ετών: Στα Classic σε κουκέτα, στα  Superior σε πρόσθετη κλίνη.

• Θεσσαλονίκη (45 λεπτά)
• Καταρράκτες Έδεσσας, Νάουσα, Μετέωρα
• Αρχαιολογικός χώρος και μουσείο Δίου
• Παραδοσιακός οικισμός Παλαιού  
 Παντελεήμονα
• Βεργίνα
• Ενετικό κάστρο Πλαταμώνα
• Μοναστήρι Αγ. Διονυσίου
• Λιτόχωρο (απ' όπου ξεκινούν όλες οι  
 διαδρομές για τον Όλυμπο), κ.α.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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Το συγκρότημα Athos pAlAce, μέλος του “G” Hotels Group, είναι ένα πολυτελές και φιλικό ξενοδοχείο με εκπληκτική θέα στο Αιγαίο, ιδανικό 
για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής, με κρυστάλλινα νερά, κοντά στο πανέμορφο χωριό της 
Καλλιθέας. Μπουτίκ και καταστήματα δώρων, εστιατόρια και ταβέρνες, παραλιακά μπαρ και νυχτερινά κέντρα είναι όλα σε κοντινή απόσταση 
από το συγκρότημα, ενθαρρύνοντάς σας να εξερευνήσετε την περιοχή, για μια αυθεντική γεύση της ελληνικής φιλοξενίας.

ATHoS
pALACE

4*

ΠαραΛια ΚαΛΛιΘΕαΣ
ΧαΛΚιδιΚη

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10%  ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Υπάρχουν 980 κρεβάτια κεντρικού κτηρίου, σε 407 άνετα δωμάτια Deluxe, Junior suites, 
Superior suites: 17 μονόκλινα, 21m2 (1-2 άτομα), 35 δίκλινα, 23-25m2 (2 άτομα), 191 δίκλινα/τρίκλινα, 
23-25m2 (2-3 άτομα), 126 τετράκλινα, 23-25m2 (2-4 άτομα), 16 Superior suites, 60m2 (2-6 άτομα), 16 
Junior suites, 50m2 (2-4 άτομα), 6 Superior 33.5m2 (2 άτομα). Όλα είναι εξοπλισμένα με: τηλέφωνο, 
ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, κλιματισμό (ψύξη/θέρμανση), μπάνιο με 
μπανιέρα, είδη προσωπικής περιποίησης, μεγεθυντικό καθρέφτη, πρίζα ξυρίσματος, μπαλκόνι με θέα στη 
θάλασσα ή στο βουνό. 
ΠΑΡΟΧΕΣ: 24ωρη ρεσεψιόν, εστιατόρια και μπαρ, παιδική χαρά, εξωτερική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, 
αίθουσα παιχνιδιών, παιδική χαρά, πετσέτες για την παραλία, κέντρο ομορφιάς, μασάζ, σάουνα και fish spa, 
ιδιωτική αμμώδης παραλία με beach bars, γήπεδα τένις (συν πολλά θαλάσσια σπορ, καταδύσεις και ιππασία), 
πινγκ πονγκ, βελάκια, σνακ μπαρ, Internet στους κοινόχρηστους χώρους, μίνι μάρκετ και καταστήματα, 
νυχτερινό κλαμπ / DJ, χώρος στάθμευσης. Υπηρεσία δωματίου, στεγνό καθάρισμα / πλύσιμο ρούχων, θυρίδες 
ασφαλείας, υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτων και ποδηλάτων, πρόσβαση στο Internet, οργάνωση εκδρομών, 
ποτά και γλυκά για γενέθλια.

All Inclusive παροχές (10:30-24:00)
φΑΓΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ: • Πλήρη διατροφή σε μπουφέ, πρωί-μεσημέρι-βράδυ  •  Κόκκινο και λευκό κρασί χύμα στο γεύμα και 
στο δείπνο  •  Ποικιλία σνακ καθημερινά, από 10:30 έως 22:00 στο snack bar  •  φρέσκο Παγωτό καθημερινά από 10:30 έως 
22:00 στο snack bar  •  Αναψυκτικά σε όλα τα τμήματα από 10:30 έως 24:00  •  Μπύρα σε όλα τα τμήματα από 10:30 έως 24:00  
•  Αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, βότκα, τζιν,) από 10:30 έως 24:00  •  Καφές, τσάι και βουτήματα από 17:00 έως 17:30

ΔΙΑΤΡΟφΗ ΠΑΙΔΙΩΝ: • Δείπνο νωρίτερα στο εστιατόριο από 18.30 έως 19.00  •  Παιδικά μενού

ΣΠOΡ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: • Ημερήσιες δραστηριότητες και βραδινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με επαγγελματίες animateurs  
•  Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα  •  Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία  •  Δωρεάν χρήση του 
πινγκ πονγκ και του beach volley.

* 5o άτομο χωράει μόνο σε Junior Suite ή σε Superior Suite - Ημιδιατροφή PLUS+: περιλαμβάνει πλούσιο πρωϊνό και βραδινό 
σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία και παιδική απασχόληση στο ειδικά διαμορφωμένο MANESSIS kid’s club.

* 5o άτομο χωράει μόνο σε Junior Suite ή σε Superior Suite.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιαΤροφη Plus +

3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
10/6-26/6 &

5/9-15/9
27/6-17/7 & 

22/8-4/9
10/6-26/6 & 

5/9-15/9
27/6-17/7 & 

22/8-4/9 18/7-21/8 10/6-26/6 & 
5/9-15/9

27/6-17/7 & 
22/8-4/9 18/7-21/8

Δίκλινο κήπος 184 269 288 336 389 403 470 538
Δίκλινο θάλασσα 195 288 309 360 418 429 503 569
Δίκλινο Junior Suite 242 360 386 450 537 538 629 735
Δίκλινο Superior Suite 259 397 415 496 585 576 694 799
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. ως 11 ετ. Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο/5o άτ. 2 ως 11 ετ.* -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60%
μονόκλινο κήπος 269 403 432 503 582 604 704 807

Τιμή κατ’ άτομο με aLL INCLUSIVE

3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
10/6-26/6 & 

5/9-15/9
27/6-17/7 & 

22/8-4/9
10/6-26/6 & 

5/9-15/9
27/6-17/7 & 

22/8-4/9 18/7-21/8 10/6-26/6 & 
5/9-15/9

27/6-17/7 & 
22/8-4/9 18/7-21/8

Δίκλινο κήπος 217 317 348 393 439 480 547 607
Δίκλινο θάλασσα 228 338 369 418 464 506 582 639
Δίκλινο Junior Suite 305 425 494 525 587 685 733 810
Δίκλινο Superior Suite 320 462 517 572 633 717 798 875
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. ως 11 ετ. Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο/5o άτ. 2 ως 11 ετ.* -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60%
μονόκλινο κήπος 322 477 525 593 662 726 828 917

…με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον!

. . .στην καρδιά του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής και στην καρδιά σας!

Το Kids’ club λειτουργεί καθημερινά 
στις 10.30 - 13.30 & 15.30 - 19.00 και προσφέρει προγράμματα 

κινητικών και πνευματικών παιχνιδιών αναψυχής όπως:
• Παιχνίδι γνωριμίας
• Κινητικά παιχνίδια

(παντομίμα, μουσικές καρέκλες, σκυταλοδρομίες κλπ)
• Ζωγραφική και κατασκευές (με διάφορα υλικά)

• Χορός ή/και θεατρικές δραστηριότητες
(παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, κουκλοθέατρο)

• Πνευματικά παιχνίδια (επιτραπέζια)
• Γυμναστική (απλές ασκήσεις χαλάρωσης, διατάσεις)

• Πολιτισμικά παιχνίδια (χορός) κ.α.

KIDS’ CLub (αποκλειστικά για το πρόγραμμα του γραφείου)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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Το mirAggio thermAl spA resort βρίσκεται ακριβώς πάνω στην υπέροχη αμμώδη παραλία στο Παλιούρι και διαθέτει… τα πάντα! Πρότυπες, πολυτελείς και 
ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις, που σας περιγράφουμε συνοπτικά - και σίγουρα θα τις εκτιμήσετε μόνο αν τις χρησιμοποιήσετε…
Το Miraggio (αντικατοπτρισμός, mirage, reflection), είναι κάτι μεταξύ άπιαστου ονείρου και ονειρικής πραγματικότητας… ζήστε το και αυτό το καλοκαίρι! 
ΔΙΑΜΟΝΗ: Superior Family Suite 75τ.μ. (2-5 άτομα)
Τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια στο Miraggio Thermal Spa Resort προσφέρουν σύγχρονες ανέσεις και κομψή επίπλωση. Ορισμένα έχουν 
και ιδιωτική πισίνα. Όλες οι (300) μονάδες περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, μίνι μπαρ - 
δωρεάν WiFi - και βεράντα ή μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή τον κήπο. Με 7 επιλογές: Standard Double Room - Miraggio Double Room 
- Junior Suite - Junior Suite with Private Pool Sea View - Family Suite - Suite with Private Pool Sea View - Deluxe Duplex Suite with Private 
Pool Sea View. * Τα ζώα δεν επιτρέπονται, εκτός από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους συνοδείας (με προσυνεννόηση).
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ατελείωτοι εξωτερικοί χώροι - Κήπος και Αίθριο γεμάτοι ομορφιά - Υποδειγματική 24ωρη Ρεσεψιόν - 
Κοινόχρηστος χώρος Lounge / Τηλεόρασης - φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης - Χώρος στάθμευσης για ΑμΕΑ - Δημόσιος χώρος 
στάθμευσης δωρεάν, στο ξενοδοχείο - Ανελκυστήρες - Θυρίδα ασφαλείας - Θυρωρείο - Χώρος φύλαξης αποσκευών - Μηχάνημα αυτόματης 
ανάληψης (ΑΤΜ) - Ελεύθερο Wi-Fi σε ολόκληρο το ξενοδοχείο - Κλιματισμός/Θέρμανση - Υπηρεσία δωματίου - Καθημερινή υπηρεσία 
καθαριότητας - Δωμάτια για μη καπνίζοντες - Δωμάτια / εγκαταστάσεις για ΑμΕΑ. Εσωτερικός χώρος παιχνιδιού - Βιβλιοθήκη - Επιτραπέζια/
παζλ - Βιβλία, DVD, μουσική για παιδιά - Παιδότοπος και εξοπλισμένη Παιδική χαρά - Πινγκ πονγκ - Υπηρεσίες ψυχαγωγίας και για την 
οικογένεια - φύλαξη βρεφών / παιδιών - Εστιατόριο (à la carte) - Εστιατόριο (με μπουφέ) - Σνακ Μπαρ (5 Εστιατόρια & 6 Μπαρ) - Μενού 
ειδικής διατροφής (με προσυνεννόηση) - 3 Εξωτερικές πισίνες - Παιδική πισίνα - Kids Club - Γήπεδα τένις κ.α. Γυμναστήριο / Κέντρο 
ευεξίας και Σπα - Μασάζ, Ατμόλουτρο, Λασπόλουτρο, Τζακούζι, Θεραπείες κ.α. - Κομμωτήριο/Σαλόνι ομορφιάς - Παροχές θαλάσσιων 
σπορ (στις εγκαταστάσεις) - Κατάδυση - Κολύμβηση με αναπνευστήρα - Κωπηλασία με κανό κ.α. - Κατάστημα δώρων/αναμνηστικών & 
Μίνι μάρκετ στις εγκαταστάσεις - Παρεκκλήσι - Ενοικίαση αυτοκινήτων & ποδηλάτων - Ποδηλασία - Πλύσιμο ρούχων - Στεγνό καθάρισμα - 
Υπηρεσία σιδερώματος - Πρέσα παντελονιών - Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο (με χρέωση) - Επιχειρηματικό κέντρο - Εγκαταστάσεις 
συνεδριάσεων / δεξιώσεων.

MIRAGGIo
THERMaL SPa

RESORT
5* DELUXE

ΠαΛιοΥρι - ΧαΛΚιδιΚη

η νέα επιτομή της πολυτέλειας… στη Χαλκιδική, στο Παλιούρι της κασσάνδρας!

Το δωμάτιο τη βραδιά με μπουφέ πρωϊνό
1 νύχτα

1/5 - 23/5 24/5 - 30/6 1/7 - 14/7 15/7 - 20/8 21/8 - 8/9 9/9 - 22/9 23/9 - 13/10

Ελάχιστη διαμονή νύχτες 4 5 7 7 7 5 4
Δίκλινο Standard θέα κήπος 123 222 246 318 217 222 132
Junior Suite θέα κήπος ισόγειο 142 251 293 361 249 251 152
Junior Suite πλάγια θέα θάλασσα 152 269 303 388 268 269 163
Junior Suite θέα θάλασσα 160 290 324 412 286 290 171
Junior Suite Pool Front θέα θάλασσα 182 327 367 470 324 327 195
Junior Suite Premium θέα θάλασσα 173 315 353 443 311 315 185
Junior Suite ιδ.πισίνα θέα θάλασσα 237 425 478 607 421 425 254
Family Jr. Suite θέα κήπος 208 372 416 529 367 372 223
Family Jr. Suite πλάγια θέα θάλασσα 249 450 502 642 444 450 267
Duplex Suite ιδ.πισίνα θέα θάλασσα 397 715 802 1025 707 715 425
3ο άτομο * +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
3ο / 4o άτομο ως 12 ετών ** Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
μονόκλινο Standard θέα κήπος 110 199 222 286 195 199 119
μονόκλινο Junior Suite θέα κήπος 128 226 255 325 224 226 137
οι ανωτέρω τιμές περιέχουν έκπτωση 60% 11% 25% 25% 40% 50% 11%

Το υπερσύγχρονο SPA 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 μας.

Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστη αναγραφόμενη ανά περίοδο διαμονή.   -  * 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Jr.Suites (37-39 m2) ή Family (43-45 
m2). - **4ο άτομο παιδί ως 12 ετών, μόνο σε Jr.Suite ή Family. 5ο άτομο παιδί ως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, μόνο σε Duplex Suite (87-89 m2).
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.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Κάντε την κράτηση σας με προπληρωμή 1 μήνα νωρίτερα (τουλάχιστον) και κερδίστε έκπτωση 10% στις τιμές με πρωϊνό.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως αναγράφεται ανά περίοδο ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Μαΐου.

ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ!!! Για όλους τους διαμένοντες κατά το διάστημα 1/5 - 20/6
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Το Aks hinitsA BAy βρίσκεται σε μία καταπράσινη χερσόνησο στο Πόρτο Χέλι - Αργολίδας 
και είναι κτισμένο ακριβώς πάνω στην θάλασσα, στην ωραιότερη παραλία του Πόρτο Χελίου. 
Δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο, προσφέροντας μαγευτική θέα 
στη θάλασσα και στο νησί των Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νησάκι 
της Χηνίτσας, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι και λειτουργεί σαν φυσικός κυματοθραύστης 
στην ονειρεμένη παραλία, που απλώνεται ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο.

Σας καλωσορίζουμε σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο smart All inclusive Family summer club! Σε τοποθεσία ιδανική ώστε να θέλετε ...αυτές οι διακοπές σας, να μην τελειώσουν ποτέ! Στην γύρω 
περιοχή οι επιλογές διασκέδασης είναι αμέτρητες. Από τα εύγευστα παραδοσιακά πιάτα στις ταβέρνες της Λακωνίας, τα όμορφα μπαράκια της με τον νησιώτικο αέρα, έως το Πολιτιστικό 
καλοκαίρι στο Σαϊνοπούλειο Θέατρο, που φιλοξενεί τις καλύτερες μουσικές & θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα.  ...ένας παράδεισος γεμάτος εκπλήξεις, 150 λεπτά από την Αθήνα!

AKS
HInITSA BAY

4* SUP
ΧιΝιΤΣα - ΠορΤο ΧΕΛι

ςτο μαγευτικό καταπράσινο κόλπο της Χινίτσας

BELLE HELEnE
BEaCH RESORT 

3* SUP
ΠαραΛια ΒαΘΥ - ΓΥΘΕιο

… στην ωραιότερη παραλία της λακωνικής 
μάνης,  σε δωμάτια θέα θάλασσα!

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ για 
κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου. Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί νωρίτερα, θα προσαυξάνονται αντίστοιχα.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε 206 δωμάτια και 10 Σουίτες. Standard Δωμάτια - Διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, 
ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση LCD 21¨ και μαρμάρινο 
μπάνιο. Junior Suites - Διαθέτουν μεγάλα ιδιωτικά μπαλκόνια με μοναδική θέα, καθιστικό και 
τραπεζαρία, ευρύχωρα μαρμάρινα λουτρά, θυρίδα ασφαλείας, μεγάλη ντουλάπα, ψυγείο, WC 
για τους φιλοξενούμενούς σας, ελεγχόμενο κλιματισμό, απευθείας τηλεφωνική γραμμή και 
δορυφορική τηλεόραση LCD 21’’. Μπορούν να φιλοξενήσουν έως 2 άτομα.

Στη διάθεση των πελατών μας θα βρίσκονται οι κάτωθι χώροι του Ξενοδοχείου: •  Lounge bar 
ΑΡΚΑΔΙΑ με ζωντανή μουσική ή μουσικοχορευτική εκδήλωση, έξι (6) ημέρες την εβδομάδα 
(εκτός από την χαμηλή περίοδο)  •  Pool Snack Bar & Restaurant  •  Εστιατόριο ΖΕφΥΡΟΣ  •  
Beach Bar ΑΣΤΕΡΙΑΣ  •  Πισίνα για ενήλικες και πισίνα για παιδιά  •  Γυμναστήριο  •  Beach 
Volley & Ping Pong  •  Αίθουσα χαρτιών και τηλεόρασης  •  Gift shop  •  Κομμωτήριο  •  Internet 
Room & και ασύρματο Internet  •  Mini club & παιδική χαρά  •  φύλαξη παιδιών κατόπιν 
ζήτησης (με επιβάρυνση)  •  Άνετο σαλόνι & βεράντες  •  Δωρεάν υπαίθριος χώρος Parking  •  
Δύο (2) Γήπεδα τένις και ένα (1) γήπεδο 5 x 5

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα στον 1ο όροφο (θέα θάλασσα).
Προσφορές για οικογένειες:
Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: ΕΚΠΤΩΣΗ -30% στη συνολική τιμή του δικλίνου.
Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου.
Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιαΤροφη

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
24/5-27/6 & 

1/9-14/9
24/5-27/6 & 

1/9-14/9
28/6-25/7 &
25/8-31/8 26/7 - 31/7 1/8 - 24/8 24/5-27/6 & 

1/9-14/9
28/6-25/7 &
25/8-31/8 26/7 - 31/7 1/8 - 24/8

Δίκλινο θέα βουνό 189 314 364 452 474 439 510 632 664
Δίκλινο θέα θάλασσα 207 344 407 510 537 475 569 714 752
3ο άτομο -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο θέα βουνό 305 505 598 740 779 709 825 1032 1084
μονόκλινο θέα θάλ. 337 555 668 840 885 769 922 1174 1232

ΣΤιΣ αΝωΤΕρω ΤιμΕΣ ΣΥμΠΕριΛαμΒαΝοΝΤαι : 
• Εμφιαλωμένο νερό στα δωμάτια την ημέρα άφιξης  •  Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ 

• Ημιδιατροφή δείπνο σε μπουφέ που θα διαφοροποιείται καθημερινά 
• Έξι (6) ημέρες την εβδομάδα ζωντανή μουσική ή μουσικοχορευτική εκδήλωση

(εκτός από την χαμηλή περίοδο)
• Καθημερινά ειδικευμένοι παιδαγωγοί απασχολούν τα παιδιά με δημιουργικά παιχνίδια, βραδιές σινεμά, παιδικά 

πάρτι κ.α. σε ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα και εξωτερικούς χώρους.
• Τουρνουά beach volley, tennis, ping pong & τάβλι. 

• Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες θαλάσσης στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείου.
Οι  τιμές (εκτός 1-24/8) συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ  5 % ως προσφορά έγκαιρης 

κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τιμή κατ’ άτομο με SMaRT aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 8/7 & 
1/9 - 15/9

1/6 - 8/7 & 
1/9 - 15/9

9/7 - 29/7 & 
27/8 - 31/8 30/7 - 26/8 1/6 - 8/7 & 

1/9 - 15/9
9/7 - 29/7 & 
27/8 - 31/8 30/7 - 26/8

Δίκλινο Standard 155 242 287 329 335 392 447
Δίκλινο Superior 170 267 316 377 369 442 514
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλ. Standard 239 380 450 515 527 617 705
μονόκλ. Superior 263 422 505 597 585 693 815
Family cozy * 430 670 812 925 928 1128 1275
Family comfort ** 487 750 884 998 1012 1220 1380

Οι τιμές των Family δωματίων είναι συνολικές για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
* Ευρύχωρο δωμάτιο με κανονικό μπαλκόνι
** Πολύ ευρύχωρο δωμάτιο με βεράντα 18τμ και ξαπλώστρες. 
5ο άτομο έως 12 ετών (μόνο σε Family) € 15 ανά διαν/ση σε όλες τις περιόδους.

SMARt All InclUSIVE
•  Πλήρη 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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά από 10:00 έως 13:00 
και από 16:30 έως 19:00:

• Μινι παιδότοπο με φουσκωτά ξηράς (“Μαγικός Κόσμος”, “Fantastic Park”,“φουσκωτό Μπάσκετ”), 
όλα με δάπεδα ασφαλείας και επίβλεψη επόπτη • Παιδική Χαρά • Δωρεάν παγωτό καθημερινά από 

17:00 έως 18:00 • Παιδικό θερινό κινηματογράφο κάθε μέρα.

για τα παιΔια:
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Εδώ, όλα είναι μελετημένα και φροντισμένα με μέτρο τον άνθρωπο. 
Έχουμε αντισταθεί στην αλόγιστη υπερβολή, φροντίζοντας το χώρο μας 
και τους φιλοξενούμενούς μας, με σεβασμό στο φυσικό, το γνήσιο και 
το αισθητικά φιλικό. Σας υποσχόμαστε ότι θα ζήσετε πολύ όμορφες 
ώρες κοντά μας. Και θα θελήσετε να ξανάρθετε. Το ξενοδοχείο Miramare 
περηφανεύεται και φημίζεται για την προσήλωσή του στη σπιτική 
κουζίνα, με γνώση και αγνά υλικά. Με ασφαλή πρόσβαση, μέσα από μια 
υπόγεια διάβαση 130μ., σε μια φυσική παραλία με άμμο και βότσαλο, 
πεντακάθαρα φιλικά νερά για τους μικρούς μας φίλους - με ξαπλώστρες 
και ομπρέλες. μΕ Πληρη Διατροφη & Ποτα

• Πλούσιοι μπουφέδες, πρωί μεσημέρι & βράδυ (με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, διαφορετικά τα γεύματα θα 
εξυπηρετούνται σε σετ μενού)  •  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 1 Ιουλίου μέχρι και 31 Αυγούστου:

• Καθημερινή απασχόληση παιδιών στο Mini club (14.00 - 20.00), με παιδαγωγό 
• Θερινός κινηματογράφος 2 φορές την εβδομάδα

Πλήρως ανανεωμένο, μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, με οπωροφόρα δέντρα, δίπλα στην παραλία, σε ένα γραφικό κόλπο της 
Ερέτριας. Το ξενοδοχείο απέχει μόνο πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από τα Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας και λιγότερο από 10 
λεπτά από τα παράλια Ερέτριας. 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 94 ΔΩΜΑΤΙΑ: Μονόκλινα, Δίκλινα & Τρίκλινα Δωμάτια. Με δωρεάν Wi Fi, δορυφορικά κανάλια, κλινοσκεπάσματα 
αρίστης ποιότητας, ψυγείο, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα, καλλυντικά μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας. 
ΠΑΡΟΧΕΣ: 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, λεωφορειάκι για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, καθημερινή περιποίηση δωματίων, δωρεάν WiFi και 
χώρος στάθμευσης. Διατίθενται πτυσσόμενα/επιπλέον κρεβάτια & Δωρεάν κούνιες / κρεβατάκια μωρού.

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.

για τουσ μικρουσ μασ φιλουσ! … (1/7 - 31/8)

Τιμή κατ άτομο με ΠΛηρη διαΤροφη και ποτά στα φαγητά
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 15/7 &
1/9 - 11/9

1/6 - 15/7 &
1/9 - 11/9 16/7 - 31/8 1/6 - 15/7 &

1/9 - 11/9 16/7 - 31/8

Δίκλινο 198 312 365 437 512
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 6 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτομο 7 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50%
4ο άτομο 2 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο 296 475 554 665 776

Περίπτωση ενός ενήλικα & ενός παιδιού έως 5 ετών, χρεώνεται ως μονόκλινο.
Οι  τιμές ισχύουν για κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι τις 31 Μαΐου, για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ. Από 1 Ιουνίου ή εάν ο αριθμός τους καλυφθεί νωρίτερα θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου.

MIRAMARE
HOTEL ERETRIa 4*

ΕρΕΤρια - ΕΥΒοια

. . .μια ζεστή, σπιτ ική φιλοξενία στην Εύβοια!

poRTo RIo
HOTEL 4*

ριο ΠαΤρωΝ - αΧαϊα

 εξαιρετική άνεση και άφθονες παροχές!
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα του porto rio hotel απλώνεται σε μία καταπράσινη έκταση 35 
στρεμμάτων πάνω στη θάλασσα, με περιποιημένους κήπους και μια μοναδική θέα του στη γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου. Μόλις 15 λεπτά από την Πάτρα, προσφέρει 225 δωμάτια, που τα χαρακτηρίζει η άνεση 
χώρων, η λειτουργικότητα και η πολυτέλεια. Στο lobby bar και στο pool bar, οι φιλόξενες γωνίες με την 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, προσφέρουν τον ιδανικό χώρο για ξεχωριστές στιγμές.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΕΣΕΙΣ: Υπηρεσίες διαθέσιμες 24 ώρες (αφύπνιση, μεταφορά & φύλαξη αποσκευών, ταξί) HOUSEKEEPING 
- καθημερινή τακτοποίηση δωματίων ROOM SERVICE - με επιπλέον χρέωση καθαρισμός ρούχων - καθημερινά εκτός 
Σαββατοκύριακου, δωρεάν WI-FI Internet, διασκέδαση, Lobby bar, Bridge room, Pool bar και Beach Bar, Barbeque, 2 πισίνες με 
θαλασσινό νερό, δραστηριότητες, γήπεδο τένις με φωτισμό, beach volley, δωρεάν ανοικτό παρκινγκ. 
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε Μονόκλινα, Δίκλινα, Δίκλινα με ένα παιδί 2-12 ετών, Δίκλινα με δύο παιδιά 2-12 ετών, Σουίτες (2 ατόμων), με 
εξαιρετικές παροχές: STANDARD - Δορυφορική τηλεόραση, Κλιματισμός, Παιδικά κρεβατάκια, Διαθέσιμα έξτρα κρεβάτια, 
Υψηλής ταχύτητας ασύρματη πρόσβαση στο internet, Απευθείας τηλεφωνική γραμμή, Θυρίδα ασφαλείας, Μπαλκόνι ή βεράντα 
με απεριόριστη θέα σε όλα τα δωμάτια, Θέα στον κήπο ή το βουνό Παναχαϊκό, Σεσουάρ, Σίδερο-σιδερώστρα (με ζήτηση), 
Μπάνιο, Προϊόντα φροντίδας σώματος, Καφετιέρα / τσαγιέρα (με ζήτηση), Εφοδιασμένο μίνι μπαρ, Υπηρεσία παράδοσης 
εφημερίδων (με ζήτηση), Υπηρεσία δωματίου 7:00 - 23:00. JUNIOR SUITES & SUITES - Επί πλέον, DVD Player, Mini HI-FI CD 
Player, Ζυγαριά στο μπάνιο.

Τιμή κατ άτομο με aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 16/7 &
24/8 - 30/9

1/6 - 16/7 &
24/8 - 30/9 17/7 - 23/8 1/6 - 16/7 &

24/8 - 30/9 17/7 - 23/8

Δίκλινο Bungalow 165 275 350 385 490
Δίκλινο κεντρικό κτίριο 180 300 375 420 525
3ο άτομο 120 200 200 280 280
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * 60 100 100 140 140
μονόκλινο Bungalow 210 350 475 490 665
μονόκλινο κεντρικό κτίριο 240 400 525 560 735
ςουίτα ** 720 1200 1500 1680 2100

* Η διαμονή του 2ου παιδιού στο κεντρικό κτίριο, περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται 
δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα. ** Συνολική χρέωση μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

• Πλήρης διατροφή (πρωϊνό, μεσημεριανό και δείπνο) από μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο “Thalassa”. (Τα φαγητά ξεκινούν με γεύμα 
και τελειώνουν με πρωϊνό). • Απεριόριστη κατανάλωση ποτών κατά τη διάρκεια των φαγητών. (Μη εμφιαλωμένα: Κρασί (λευκό, ροζέ, 
κόκκινο), μπύρα, αναψυκτικά και νερό). • Απεριόριστη κατανάλωση ποτών στο Pool bar της κεντρικής πισίνας: 13:00 - 23:00 (Μη 
εμφιαλωμένα Κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο), μπύρα, αναψυκτικά, νερό, καφές φίλτρου, στιγμιαίος και Decaffeine, τσάϊ, ζεστή σοκολάτα).
20:00 - 23:00 Μη εμφιαλωμένα αλκοολούχα ποτά: Ουίσκι, Βότκα, Ούζο (όλα αναγνωρισμένης εγχώριας παραγωγής). •Απογευματινό 
σνακ: 17:00 - 19:00 καφές φίλτρου, τσάϊ, κέϊκ ή βουτήματα και παγωτά • Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε πισίνα και παραλία • 
Κάθε εβδομάδα: μία θεματική βραδιά BBQ • Παιδική δημιουργική απασχόληση καθημερινά, άνω των 3 ετών, με ελληνίδα παιδαγωγό 
(10:00-13:00 & 17:00-20:00) • Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους • Δωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο).

PoRto RIo All Inclusive

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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AVRA 
IMpERIAL

BEaCH RESORT &
SPa 5* DELUXE

ΚοΛΥμΠαρι - ΧαΝια

η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια!

GALInI
SEa VIEW RESORT 5*

αΓια μαριΝα
ΧαΝια ΚρηΤηΣ

Με την απέραντη κρητική θάλασσα, τις ατελείωτες αμμουδερές ακτές, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
και την γνωστή, ανοικτόκαρδη κρητική φιλοξενία, το gAlini seA VieW σας προσφέρει ένα σπάνιο 
συνδυασμό ποιότητας, άνεσης και αναζωογόνησης. Εσείς επιλέγετε τον τύπο φιλοξενίας που 
επιθυμείτε - τα άλλα θα τα φροντίσουμε εμείς... και θα ξανάρθετε! 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Bρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση με μοναδική θέα, κοντά και πάνω από την αμμώδη ακτή της 
Αγίας Μαρίνας και απέχει κάτι λιγότερο από 8 χλμ. από τα Χανιά.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση Plasma-LCD, 
mini bar (αν ζητηθεί), λινά σεντόνια Extra Fine, πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο με υδρομασάζ και στεγνωτήρα 
μαλλιών, παντόφλες και μπουρνούζια, πετσέτες θαλάσσης, ξαπλώστρες και ομπρέλλες στην πισίνα, 
χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, σύνδεση στο διαδίκτυο, μουσική, Voice mail messaging, όλα με φαρδύκλινο 
κρεββάτι (όχι 2 μονά), ορισμένα κατάλληλα για ΑΜΕΑ.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Ιδιωτική παραλία 200 μ. από το ξενοδοχείο, σε 1΄ με το minibus του Galini Sea View. Κεντρικό 
εστιατόριο, “LAGUNA” Italian
restaurant, ελληνική ταβέρνα, “LA LUNA” gourmet restaurant, “JASMINE” chinese restaurant, κεντρικό bar-
snack & pool bar, εξωτερική πισίνα 310τμ., πλήρως εξοπλισμένο γραφείο πρώτων βοηθειών, κομμωτήριο (με 
ραντεβού).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Πλήρες γυμναστήριο και fitness center, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, ατμόλουτρο. 
Δραστηριότητες στην ακτή (με χρέωση): θαλάσσιο σκι, scuba diving, ιστιοπλοία, paragliding, τζετ σκι, 
αίθουσα παιχνιδιών με μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά και αίθουσα τηλεόρασης.

Τιμη ΚαΤ αΤομο μΕ ημιδιαΤροφη Και ΠοΤα ΣΤα δΕιΠΝα

5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 31/6 & 
2/9 - 20/9

1/7 - 31/7 & 
22/8 - 1/9 1/8 - 21/8 1/6 - 31/6 & 

2/9 - 20/9
1/7 - 31/7 & 
22/8 - 1/9 1/8 - 21/8

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 244 299 376 338 419 526

3ο άτομο 180 222 272 250 310 380

μονόκλινο 330 415 520 455 570 712

Το ξενοδοχείο για το 2019 είναι ADULTS ONLY. Θα δέχεται μόνο άτομα άνω των 16 ετών.
Επιβάρυνση για All Inclusive: € 12. κατ’άτομο τη νύχτα.

ADULTS 
ONLY 16+

Mini Club για τους μικρούς μας φίλους, παιδότοπος, 2 πισίνες 
για παιδιά αλλά και πληθώρα δραστηριοτήτων. Παιχνίδια, 
διαγωνισμοί & πρόγραμμα animation. Δυνατότητα φύλαξης βρεφών 
με προσωπικό εξειδικευμένο (με συνεννόηση), για να μπορούν οι 
γονείς να απολαύσουν ξέγνοιαστα τις διακοπές τους.

για τους μικρους μας φιλους!...Το AvrA IMPErIAL rESOrT & spA είναι ο επίγειος παράδεισος διακοπών πολυτέλειας και υψηλής 
αισθητικής, που σας περιμένει και φέτος στην Κρήτη. Στη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία Κολυμπάρι, 
μέσα σε 65.000 τ.μ. τροπικών κήπων, δίπλα στα σμαραγδένια νερά του Κρητικού Πελάγους. Μόλις 250 μ. 
από το γραφικό λιμανάκι του χωριού και 3 λεπτά από το κέντρο του, 23 χλμ. από τα Χανιά. Μεγάλο, φιλόξενο 
και φιλικό, με προσωπικό που θα σας φροντίσει με ευγένεια και διακριτικότητα. Ένα ολοκαίνουργιο 5άστερο 
resort, με υποδομές πέρα από κάθε περιγραφή… 118 μοιραζόμενες και ιδιωτικές πισίνες, SPA 1.900 τ.μ., 
bar, εστιατόρια, σαλόνια, παιδότοπος, κομμωτήριο, καταστήματα… που θα τα χαρείτε!

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιαΤροφη
5 νύχτες 7 νύχτες

17/5 - 13/6 & 
29/9 - 5/10

14/6 - 11/7 & 
8/9 - 28/9

12/7 - 25/7 & 
25/8 - 7/9 26/7 - 24/8 17/5 - 13/6 & 

29/9 - 5/10
14/6 - 11/7 & 

8/9 - 28/9
12/7 - 25/7 & 

25/8 - 7/9 26/7 - 24/8

Δίκλινο Deluxe θέα κήπος 394 499 545 610 549 689 749 843
Δίκλινο Deluxe θέα πισίνα 415 533 575 640 578 728 790 884
Δίκλινο Deluxe ιδιωτική πισίνα 535 689 737 795 746 949 1015 1106
Family θέα πισίνα 495 620 678 745 687 856 932 1033
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
μονόκλινο Deluxe κήπος 645 820 895 993 895 1134 1236 1388

*4ο άτομο έως 12 ετών σε Family δωμάτιο. 
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή ανά διαν/ση € 20 ο ενήλικας, € 10 ανά παιδί 6-12 ετών

ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε 328 υπέροχους χώρους φιλοξενίας, με πολλές επιλογές. (Σε όλους τους 
τύπους φιλοξενίας προσφέρονται κατά την άφιξη φρέσκα φρούτα, μια φιάλη μεταλλικό 
νερό & μια φιάλη εκλεκτό τοπικό κρασί)
ΠΑΡΟΧΕΣ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ: «Basilico» για μοναδικές γεύσεις Ελληνικής & Μεσογειακής 
Κουζίνας. Με εκλεκτές ετικέτες κρασιών τοπικής και διεθνούς παραγωγής και θεματικές 
βραδιές με show cooking. «Blue Dong» για εκπληκτικά ασιατικά πιάτα, από τον Κινέζο 
Chef Chen Hianghui.
ΠΙΣΙΝΕΣ & ΜΠΑΡ: 118 πισίνες, κεντρική 1.500 τ.μ., μία με θαλασσινό νερό 700 τ.μ., 
παιδική πισίνα, θερμαινόμενη πισίνα, 2 Pool Bars, ατμοσφαιικό Lounge Bar με μουσική 
και Blu Beach Bar.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ & ΑΘΛΗΜΑΤΑ: Γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, 
Internet Corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, προγράμματα animation, πολιτιστικές εκδηλώσεις και shows στο 
ανοιχτό αμφιθέατρο και θαλάσσια σπορ στην παραλία.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Μαΐου.

Ποιότητα, κρητική φιλοξενία,  μοναδική εμπειρία

Οι  τιμές της υψηλής περιόδου συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου
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DoLpHIn BAY
FaMILY BEaCH

RESORT 4*
ΓαΛηΣΣαΣ - ΣΥροΣ

KAVURAS
VILLaGE 4*

αΓιοΣ ΠροΚοΠιοΣ
ΣΤΕΛιδα, ΝαΞοΣ

η πιο έξυπνη, Smart Al l  Inclusive οικογενειακή επιλογή, για τ ις καλοκαιρινές σας διακοπές

…350 μ.  από τη διάσημη παραλία του αγίου Προκοπίου

*Δύο ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών διαμένουν σε δωμάτιο με διώροφη κουκέτα. ** Συνολική τιμή διαμερίσματος μέχρι 2 
ενήλικες και 3 παιδιά ως 12 ετών (περιορισμένη διαθεσιμότητα). Τα δίκλινα είναι όλα με 2 μονά κρεβάτια.

Τιμή κατ άτομο με aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 
10/9 - 30/9

1/7 - 28/7 & 
27/8 - 9/9

1/6 - 30/6 & 
10/9 - 30/9

1/7 - 28/7 & 
27/8 - 9/9 29/7 - 26/8 1/6 - 30/6 & 

10/9 - 30/9
1/7 - 28/7 & 
27/8 - 9/9 29/7 - 26/8

Δίκλινο 175 225 279 364 445 383 499 610
3ο άτομο 128 166 205 265 325 280 365 445
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * 96 130 160 205 247 219 278 335
μονόκλινο 259 340 412 555 685 570 767 940
Διαμέρισμα δίχωρο ** 542 710 878 1138 1384 1204 1554 1890

ΔΙΑΜΟΝΗ: Οι Standard παροχές όλων των δωματίων είναι: θέα στη θάλασσα, μπάνιο, στεγνωτήρας 
μαλλιών, καθρέφτης, μπαλκόνι ή βεράντα, τηλέφωνο, αυτόματη υπηρεσία αφύπνισης, χρηματοκιβώτιο (με 
επιπλέον χρέωση), καφετιέρα, μουσική, ψυγείο (mini bar), τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια, κλιματιστικό, 
παροχή ρεύματος 220V. Standard δωμάτια για 2 ενήλικες (και ως ενιαίο ή τρίκλινο δωμάτιο, με επιπλέον 
κρεβάτι) με δύο μονά κρεβάτια και τις standard παροχές. Διαμερίσματα - Bungalows (ισόγεια), διαμορφωμένα 
σε ένα συγκρότημα τυπικών κυκλαδίτικων κτιρίων, εξοπλισμένα επιπλέον των standαrd παροχών με κουζινάκι 
και τετράγωνη βεράντα. Δίχωρα δωμάτια για 4-5 άτομα με δύο χωριστά δωμάτια με εσωτερική πόρτα, το 
καθένα με δύο μονά κρεβάτια και πρόσβαση στη βεράντα, με θέα στην παραλία του Αγίου Προκοπίου. 
Πλεονέκτημα: Μπορεί να τοποθετηθεί 1 βρεφική κούνια σε 1 από τα δωμάτια. Διαθέτουν επιπλέον των 
standard παροχών, κουζινάκι πλήρως εξοπλισμένο και τετράγωνη βεράντα. Στούντιο για 2-3 άτομα, με τρία 
μονά κρεβάτια. Διαθέτουν επιπλέον των standard παροχών, κουζινάκι πλήρως εξοπλισμένο και τετράγωνη 
βεράντα. ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ: Το Ξενοδοχείο KAvOUrAS vILLAGE περιλαμβάνει μια σειρά από καλά 
οργανωμένες εγκαταστάσεις, όπως: 1 εξωτερική πισίνα 350 τ.μ και 1 παιδική πισίνα. Η τετράγωνη βεράντα 
στο χώρο της πισίνας, επιτρέπει στους επισκέπτες μας να απολαύσουν τη σκιά την ημέρα και το ηλιοβασίλεμα 
το βράδυ. Το Pool-Snack Bar “Mythos”, δίπλα στη πισίνα, μπορεί να φροντίσει το αγαπημένο σας δροσερό 
ποτό ή καφέ, με σνακ όλη μέρα. Εστιατόριο & αίθουσα πρωινού για γνήσιες γευστικές απολαύσεις, με αγνά 
υλικά. Στο Μίνι Μάρκετ, απολαύστε αποκλειστικά προϊόντα από το νησί της Νάξου. Γήπεδα μπάσκετ & 
Beach volley. Μετά από μια χαλαρή μέρα στην παραλία, το βράδυ ένας αγώνας σίγουρα αποτελεί μια μεγάλη 
ευκαιρία για να διασκεδάσετε με τα παιδιά σας, τους φίλους σας ή απλά άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου. 
Πινγκ πονγκ, παιδική χαρά πλήρως εξοπλισμένη. Αμφιθέατρο. Μίνι γκολφ. …και 24ωρη Υποδοχή, γιατρός με 
τηλεφώνημα, καθημερινή φροντίδα δωματίων (εκτός Κυριακής), φύλαξη αποσκευών, υπηρεσία πλυντηρίου 
(με χρέωση), ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων. 

Το Ξενοδοχείο kAVurAs VillAge είναι ένα ιδιαίτερο μέρος, όπου η φύση και ο άνθρωπος 
εξακολουθούν να συνυπάρχουν σε αρμονία. Το συγκρότημα των κτηρίων είναι χτισμένο σε κυκλαδίτικο 
στυλ, στη βουνοπλαγιά της Στελίδας, σε ένα κήπο 25.000 τ.μ. με υπέροχη θέα στη θάλασσα, χάρη στη 
μοναδική του θέση... μόλις 350 μ. από τη διάσημη παραλία του Αγίου Προκοπίου. Από την πόλη της 
Νάξου απέχει μόνο 4 χλμ. Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο, που έχει καθιερωθεί στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90 από μια τοπική οικογένεια, που λαμβάνει σημαντική μέριμνα για τη διατήρηση της ποιότητας, 
την άριστη φροντίδα, την άνεση και την προσωπική περιποίηση των φιλοξενουμένων. Αυτοί είναι 
μερικοί από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες να έρχονται κάθε χρόνο. Η γνήσια φιλοξενία της 
Νάξου, σε συνδυασμό με την άνετη διαμονή σας εγγυάται μια ευχάριστη διαμονή.

Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη νύχτα. Επιβάρυνση για δωμάτιο με κουκέτα: € 25 το δωμάτιο τη νύχτα.  
Επιπλέον προσφορές για διανυκτερεύσεις έως και 5/7 και από 31/8 έως και 8/9.                                                               
Α) Πληρώνετε 5 και μένετε 6 διανυκτερεύσεις ή πληρώνετε 10 και μένετε 12 διανυκτερεύσεις.                                                   
Β) Για οικογένειες 2 ενηλίκων και 2 παιδιών που επιθυμούν διαμονή σε 2 διπλανά δίκλινα δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 30% στο 
δωμάτιο των παιδιών.

Τιμή κατ άτομο με SMaRT aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

14/6 - 5/7 & 
31/8 - 8/9

14/6 - 5/7 & 
31/8 - 8/9

6/7 - 26/7 & 
24/8 - 30/8 27/7 - 23/8 14/6 - 5/7 & 

31/8 - 8/9
6/7 - 26/7 & 
24/8 - 30/8 27/7 - 23/8

Δίκλινο Standard θέα 
χωριό 192 319 369 425 445 515 595

3ο άτομο 105 175 175 175 245 245 245

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών 57 95 95 95 133 133 133
μονόκλινο Standard θέα 
χωριό 267 445 525 615 623 735 860

…συνεχίζουμε με επιτυχία στην πανέμορφη Σύρο! Το dolphin BAy είναι ένα 
κομψό, άνετο και κλασικά όμορφο παραθαλάσσιο resort 4*. Κτισμένο αμφιθεατρικά 
σε ιδιαίτερα φιλικό για οικογένειες περιβάλλον, σε μια έκταση 20.000 τ.μ. στον 
τραγουδισμένο από τον Τσιτσάνη 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.

ΔΙΑΜΟΝΗ σε 156 δωμάτια με 4 διαφορετικές επιλογές: Superior με θέα θάλασσα, Standard με θέα πόλη, 
Classic τετράκλινο, σουίτα. Στον standard εξοπλισμό τους διαθέτουν: κλιματισμό, επιπλωμένο μπαλκόνι, 
μπάνιο με μπανιέρα, είδη τουαλέτας, στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορικά κανάλια, γραφείο, δωρεάν 
ασύρματο Internet, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας. Διαθέσιμα συνδεδεμένα/διπλανά δωμάτια - Δυνατότητα 
πρόσβασης από εξωτερικούς διαδρόμους. …ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ: Ρεσεψιόν 24 ώρες το 24ωρο, η 
καθορισμένη ώρα αναχώρησης είναι 12 το μεσημέρι, μπέιμπι-σίτινγκ/φροντίδα παιδιών*, κατοικίδια 
επιτρέπονται (μόνο σκύλοι και γάτες) 1 ανά δωμάτιο (έως και 25 λίβρες), δωρεάν ασύρματο Internet 
στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια, καθημερινές υπηρεσίες οροφοκομίας στα δωμάτια, 
εγκαταστάσεις πλυντηρίων, φύλαξη αποσκευών, λεωφορειάκι για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, 
αποβάθρες λιμανιού*, πάρκινγκ δωρεάν χωρίς παρκαδόρο. * με συνεννόηση, πιθανή χρέωση. ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: 2 εστιατόρια, μπαρ/lounge, καφετέρια, μπαρ με σνακ/ντελικατέσεν, ανελκυστήρας, 
κήπος, αίθριο, τηλεόραση στο λόμπι, μπαρ δίπλα στην πισίνα, καφές/τσάι στο λόμπι, ξαπλώστρες & 
ομπρέλες παραλίας, εξωτερική πισίνα, πισίνα για παιδιά, γήπεδο τένις, παιδική χαρά, νεροτσουλήθρα.

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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου
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Η Τήνος είναι το ίδιο όμορφη με τις υπόλοιπες Κυκλάδες με χαρακτήρα αληθινά παραδοσιακό και όχι απλά τουριστική βιτρίνα. Αποτελεί 
την πιο ευχάριστη έκπληξη για τον επισκέπτη των Κυκλάδων και σας καλεί να ανακαλύψετε τις ομορφιές και τον πολιτισμό της, με σημείο 
εκκίνησης το tinos BeAch! Όλα είναι σε απόσταση αναπνοής... η θάλασσα, οι ταβέρνες των Κιονίων, η Χώρα. Και σε ένα τέταρτο το σκηνικό 
αλλάζει εντελώς αποκαλύπτοντας στους περιηγητές έναν τόπο ονειρεμένο.

TInoS BEACH
HOTEL &

BUNGaLOWS 4*

KιοΝια - ΤηΝοΣ

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ δωματίων μέχρι τις 31 Μαΐου.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Tο resort διαθέτει 160 δωμάτια που κατανέμονται σε ένα κεντρικό κτίριο 3 ορόφων και τρία τριώροφα 
συγκροτήματα δωματίων τύπου bungalows. Τα δωμάτια του κεντρικού κτιρίου: superior με μοναδική θέα θάλασσα, τα 
classic με πλευρική θέα θάλασσα ενώ στα bungalows η ίδια κατηγορία διαθέτει ευρύχωρα μπαλκόνια με πέργκολα 
και θέα θάλασσα. Tα bungalows λόγω των σημαντικά μεγαλύτερων διαστάσεων τους, αποτελούν ιδανική επιλογή για 
οικογένειες. 
ΠΑΡΟΧEΣ: Στους μοναδικούς άνετους χώρους του θα βρείτε πισίνα με γλυκό νερό, παιδική πισίνα, οργανωμένη 
παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, παραθαλάσσια ταβέρνα, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, επιτραπέζια παιχνίδια, 
μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, internet corner, wi-fi στο σαλόνι της υποδοχής, snack bar, beach bar, αίθουσα χαρτιών.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Το πρωινό είναι μπουφέ αμερικάνικου τύπου που σερβίρεται στο κεντρικό εστιατόριο. 

Όλες οι τιμές είναι για διαμονή στην πτέρυγα “Κυκλαδίτικα” με θέα θάλασσα.  -  Ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας και για Classic δωμάτια στο κεντρικό κτίριο με πλευρική θέα θάλασσα.
* 4ο άτομο μόνο στα κυκλαδίτικα δωμάτια. ** Συνολική τιμή δωματίου για (2+2) 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών  (3+1) 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.

Ένα από τα πλέον ιδιαίτερα νησιά των κυκλάδων. . .

• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ), στο κεντρικό εστιατόριο. Το μεσημεριανό μπουφέ θα 
περιλαμβάνει λιγότερες επιλογές σε ζεστά (όχι κάτω από 6) με έμφαση σε ζυμαρικά & πίτσες ημέρας.

Το βραδινό μπουφέ θα έχει τουλάχιστον 8 προτάσεις σε ζεστά, 4 σαλάτες, τυριά, σούπα ημέρας, γλυκά και φρούτα.
• Δυνατότητα αναβάθμισης πρωϊνού στο Ammos Restaurant (9:30 - 12:30) με επιβάρυνση € 5 κατ’ άτομο ανά ημέρα.

• Εφ’ όσον σε κάποιες ημερομηνίες υπάρχουν λιγότερα από 10 δωμάτια με smart all inclusive,
το μεσημεριανό δύναται να είναι μενού (με επιλογή στο κυρίως πιάτο).

• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα, κάθε Πέμπτη στο παραθαλάσσιο εστιατόριο Άμμος μόνο για τους πελάτες Manessis με smart all inclusive.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό) όλα μη εμφιαλωμένα.

• Θεματικές Βραδιές: Οργανώνεται μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη) στο κεντρικό εστιατόριο κατά την διάρκεια του δείπνου,
βραδιά με ζωντανή μουσική και διασκέδαση. Θα αφορά όλους τους ενοίκους του ξενοδοχείου.

• Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά από 10.00 έως 13.00 και από 16.30 έως 19.00.
• Teenagers corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X - Box)

• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου καθημερινά από 17:00 έως 19:00.
• Μίνι παιδότοπο.  • Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία
• Παιδικός κινηματογράφος στην αίθουσα του ξενοδοχείου καθημερινά 21.30 - 23.30.

SMARt All Inclusive SUMMER clUB

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιαΤροφη Plus + και ποτά στα δείπνα
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

μέχρι 5/7 & 
μετά τις 3/9

6/7 - 26/7 & 
26/8 - 2/9

μέχρι 5/7 & 
μετά τις 3/9

6/7 - 26/7 & 
26/8 - 2/9 27/7 - 25/8 μέχρι 5/7 & 

μετά τις 3/9
6/7 - 26/7 & 
26/8 - 2/9 27/7 - 25/8

Δίκλινο κυκλαδίτικο / classic SSV 122 149 199 229 299 266 310 405
Δίκλινο KK Aegean SV 143 172 225 269 350 299 364 470
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 5 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 6 ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο 185 210 280 330 448 390 445 615
Δίχωρο οικογενειακό 2+2 ** 388 490 625 790 950 830 995 1310
Δίχωρο οικογενειακό 3+1 ** 415 520 660 845 1020 890 1050 1380

Τιμή κατ’ άτομο με SMaRT aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

30/6 - 5/7 & 
3/9 - 9/9

6/7 - 26/7 & 
26/8 - 2/9

30/6 - 5/7 & 
3/9 - 9/9

6/7 - 26/7 & 
26/8 - 2/9 27/7 - 25/8 30/6 - 5/7 & 

3/9 - 9/9
6/7 - 26/7 & 
26/8 - 2/9 27/7 - 25/8

155 179 249 282 349 336 380 475
172 202 275 320 399 369 432 540

-30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

-50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
217 249 330 380 498 460 515 680
469 542 750 855 1065 1015 1165 1485
504 585 795 910 1145 1085 1235 1570

ημιδιατροφή Plus
• Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - βράδυ), 
στο κεντρικό εστιατόριο. Το βραδινό μπουφέ θα έχει τουλάχιστον 8 
προτάσεις σε ζεστά, 4 σαλάτες, τυριά, σούπα ημέρας, γλυκά και φρούτα. 
• Δυνατότητα αναβάθμισης πρωϊνού στο Ammos Restaurant (9:30 - 
12:30) με επιβάρυνση    € 5 κατ’άτομο τη φορά. • Ελεύθερη κατανάλωση 
κρασιού, αναψυκτικών και νερού (όλα μη εμφιαλωμένα) • Θεματικές 
Βραδιές: Οργανώνεται μια φορά την εβδομάδα (κάθε Τρίτη) στο κεντρικό 
εστιατόριο κατά την διάρκεια του δείπνου, βραδιά με ζωντανή μουσική και 
διασκέδαση. Θα αφορά όλους τους ενοίκους του ξενοδοχείου. • Παιδική, 
δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά 
από 10.00 έως 13.00 και από 16.30 έως 19.00. • Teenagers corner με 
ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X – Box) • Μίνι παιδότοπο. • Δωρεάν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία. • Παιδικός 
κινηματογράφος στην αίθουσα του ξενοδοχείου καθημερινά 21.30- 23.30

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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Το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα των Κυκλάδων, σε μια όμορφη πλαγιά κοντά στη Νάουσα, το ανανεωμένο porto pAros hotel VillAs & AQuA 
pArk, σας περιμένει αυτό το καλοκαίρι για αξεπέραστες και αξέχαστες διακοπές. Τέλεια εναρμονισμένο με το όμορφο Παριανό περιβάλλον, είναι ένας μοναδικός 
τόπος ηρεμίας και χαλάρωσης, με τον γραφικό «Άγιο Γιάννη» (παραλία Μοναστήρι) στο 1 χλμ. και την πασίγνωστη παραλία «Κολυμπήθρες» στα 500 μόλις μέτρα! 
Σε μια υπέροχη τοποθεσία, έκτασης 100.000 τ.μ. που φτάνουν στην ιδιωτική μας παραλία… σε ένα φυσικό παράδεισο για σας και τα παιδιά σας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ: 
STANDARD ΔΩΜΑΤΙΑ: Τα δωμάτια στο Κεντρικό Κτήριο χωρίζονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα και διαθέτουν όλα standard παροχές 
από: προϊόντα προσωπικής φροντίδας, μπάνιο-ντους, αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα, θυρίδα 
ασφαλείας. 
AQUA FAMILY VILLA: με θέα στο Aqua park ή στη θάλασσα με άμεση πρόσβαση στο χώρο του Aqua Paros. Επιπλέον των standard 
παροχών, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη μπανιέρα. 
SUPERIOR ΔΩΜΑΤΙΑ: βρίσκονται στο Porto Paros Villas και χωρίζονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα με θέα βουνό /πλαϊνή θέα 
θάλασσα /θέα πισίνα και θέα θάλασσα, με τις standard παροχές.
FAMILY VILLA: βρίσκονται στο Porto Paros Villas, έχουν θέα θάλασσα και είναι ισόγεια, με τις standard παροχές.
JUNIOR SUITE: Όλες οι σουΪτες έχουν θέα στη θάλασσα. Επιπλέον των standard παροχών, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη μπανιέρα, 
παντόφλες και μπουρνούζια και ολοκληρωμένο σετ με προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
POOL FAMILY ROOMS: Με θέα στη θάλασσα και άμεση πρόσβαση στην ιδιωτική πισίνα μπροστά απο τα δωμάτια, κοινή για όλους 
τους πελάτες των Pool Family Rooms. Επιπλέον των standard παροχών, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη επένδυση, παντόφλες και 
μπουρνούζια και ολοκληρωμένο σετ με προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Κυκλαδίτικη reception 300 τ.μ., Δωρεάν WI-FI Internet σε επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους, κεντρικό εστιατόριο 20 μ. 
από τη θάλασσα, ταβέρνα δίπλα στο κύμα, «Πλωτό» εστιατόριο εκδηλώσεων /δεξιώσεων, πλαζ με ξαπλώστρες και ομπρέλες, κεντρικό 
μπαρ με μεγάλη βεράντα, μπαρ πισίνας, μπαρ παραλίας, Sunset Cocktail μπαρ στις Βίλες, πισίνα με ομπρέλες και ξαπλώστρες, παιδική 
πισίνα (με ναυαγοσώστη), Mini club, παιδική χαρά, θερινός κινηματογράφο, υπηρεσίες Massage, γυμναστήριο, γήπεδα tennis, TV room, 
αμφιθέατρο για ποικίλες εκδηλώσεις διασκέδασης, Μίνι Mάρκετ, απογευματινό Shuttle Bus service για τη Νάουσα, υπηρεσία πλυντηρίου-
σιδερωτήριου, ενοικιάσεις Ι.Χ., εκδρομές, 3 υπαίθρια parking.

pορτο pARoS 4*
HOTEL - VILLaS
& aqUa PaRK

ΚοΛΥμΠηΘρΕΣ, ΝαοΥΣα - ΠαροΣ

στις φημισμένες κολυμπήθρες,με πανοραμική θέα στον κόλπο και στη νάουσα!

. . .  στην πρωταγωνίστρια Πάρο!

μΕ Πληρη Διατροφη & Ποτα
• Πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύσεων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑΔΥ στο Κεντρικό Εστιατόριο  •  Αναψυκτικά, βαρελίσια/ draft 
μπύρα, house wine στη διάρκεια των φαγητών  •  Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα & την παραλία  •  Ελληνικό 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα μία φορά την εβδομάδα  •  Δωρεάν Αθλητικές δραστηριότητες (τένις, ping -pong, beach volley)  •  Είσοδος με 
έκπτωση 50% στο AQUA WATER PARK με τις νεροτσουλήθρες εκτός από τους διαμένοντες στις AQUA PARK ΒΙΛΛΕΣ, όπου δωρεάν.
Κανονική τιμή εισόδου: ενήλικες €12, παιδια €10 •  ΔΩΡΕΑΝ Παιδική απασχόληση στο οργανωμένο Kids club

* η χρέωση του 2ου παιδιού κατόπιν διαθεσιμότητας αναβαθμίζει την οικογένεια σε δίχωρο δωμάτιο.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή και ποτά στα δείπνα (κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6-30/6 & 
1/9-30/9

1/7-28/7 & 
27/8-31/8

1/6-30/6 & 
1/9-30/9

1/7-28/7 & 
27/8-31/8 29/7-26/8 1/6-30/6 & 

1/9-30/9
1/7-28/7 & 
27/8-31/8 29/7-26/8

Δίκλινο θέα βουνό 99 163 160 259 319 215 351 439
Δίκλινο θέα πισίνα / πλευρική θέα 
θάλασσα 105 172 174 269 334 230 369 457

Δίκλινο θέα θάλασσα 114 182 187 285 344 245 385 474
3ο άτομο -30% -20% -30% -20% -35% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 3 ως 6 ετών στο κρεβάτι 
των γονέων Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο 3 ως 12 ετών με κρεβάτι -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο θέα βουνό 158 265 259 415 498 358 559 697
μονόκλινο θέα πισίνα / πλευρική θέα 
θάλασσα 168 286 279 455 525 382 610 730

Τιμή κατ άτομο με ΠΛηρη διαΤροφη και ποτά στα φαγητά (κρασί-μπύρα-αναψυκτικά-νερό)
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6-30/6 & 
1/9-30/9

1/7-28/7 & 
27/8-31/8

1/6-30/6 & 
1/9-30/9

1/7-28/7 & 
27/8-31/8 29/7-26/8 1/6-30/6 & 

1/9-30/9
1/7-28/7 & 
27/8-31/8 29/7-26/8

129 193 213 309 369 278 421 509

136 202 226 322 384 293 439 527

144 212 239 335 394 310 455 544
-30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

-50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
189 295 309 465 562 422 629 767

199 316 329 505 589 447 680 799

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ  ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Μαΐου. Από 16 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου θα προσαυξάνονται κατά 5% περίπου. Από 16 Ιουνίου και μετά, κατά 18% περίπου.

** Water Park Villa: Τιμή δωματίου ανά διανυκτέρευση για:
2 χώρων: 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. 
3 χώρων: 2 ενήλικες + 3 παιδιά ως 12 ετών.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
PORTO PaROS

WaTER PaRK VILLaS
1/6-30/6 &
1/9-30/9

1/7-28/7 &
27/8-31/8 29/7-26/8

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 2 2 4
με ημιδιαΤροφη και ποτά στα δείπνα

(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)
Water Park Villa SV 2 χώρων (2+2) ** 99 139 169
Water Park Villa SV 3 χώρων (2+3) ** 115 169 202

με ΠΛηρη διαΤροφη και ποτά στα φαγητά
(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά - νερό)

Water Park Villa SV 2 χώρων (2+2) ** 129 169 199
Water Park Villa SV 3 χώρων (2+3) ** 150 204 237

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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* Τα δωμάτια Family θέα κήπο έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενηλίκων και 2 παιδιών ως 14 ετών
** Τα δωμάτια Family Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενηλίκων και 1 παιδιού ως 14 ετών
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 30 το άτομο ανά δείπνο (1/7 - 31/8). Λοιπές περίοδοι € 25.

Τιμή κατ’ άτομο με πρωϊνό μπουφέ
3 νύχτες 5 νύχτες

1/5 - 15/6 & 
12/9 - 30/9

16/6 - 30/6 & 
1/9 - 11/9

1/7 - 15/7 & 
25/8 - 31/8 16/7 - 24/8 1/5 - 15/6 & 

12/9 - 30/9
16/6 - 30/6 & 

1/9 - 11/9
1/7 - 15/7 & 
25/8 - 31/8 16/7 - 24/8

Δίκλινο Standard 179 195 225 284 285 317 372 467
Δίκλινο Standard Panoramic 195 210 240 299 309 340 397 492
Δίκλινο Superior 210 225 269 315 340 365 445 519
Δίκλινο Superior Panoramic 225 242 285 330 369 390 469 545
Δίκλινο Sup. Upper Panoramic 243 260 315 374 394 415 518 617
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 14 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
μονόκλινο +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%
Family θέα κήπο * 210 225 255 289 340 365 418 473
Family Superior ** 225 242 272 305 369 390 445 498
3ο άτ. σε Family ως 8 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτ. σε Family 9 ως 14 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
4ο άτ. σε Family 2 ως 14 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%

ApHRoDITE
BEaCH HOTEL & 

RESORT 4*
ΠαραΛια ΚαΛαφαΤη

μΥΚοΝοΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ: Με απεριόριστες επιλογές και συνδυασμούς φιλοξενίας μεγάλων και παιδιών! Standard 
Κλασικά Δίκλινα, Σουίτες με Πανοραμική θέα, Οικογενειακά δωμάτια, Superior Δίκλινα, Superior 
Οικογενειακά - και μια υπέροχη Νυφική Σουίτα. ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 24ωρη Ρεσεψιόν, Γρήγορο 
check in/check out, Κλιματισμός, Θέρμανση, Ηχομονωμένα δωμάτια, Θυρίδα ασφαλείας, VIP Παροχές 
δωματίου, Δωμάτια για μη καπνίζοντες, Θυρωρείο, Χώρος φύλαξης αποσκευών, Εξωτερικοί χώροι, 
Ηλιόλουστη βεράντα, Αίθριο, Κήπος, Παρεκκλήσι, Κοινόχρηστος χώρος lounge/τηλεόρασης, Night 
Club, Αίθουσα παιχνιδιών, Επιτραπέζια/παζλ, Κανάλια με παιδικά προγράμματα, Βιβλιοθήκη, Βελάκια, 
Μπιλιάρδο, Πινγκ πονγκ, Βόλεϊ, Γήπεδο Τένις. Ιδιωτική παραλία, Δωρεάν Ίντερνετ σε ολόκληρο το 
ξενοδοχείο, Εστιατόριο (με μπουφέ), Εστιατόριο à la carte, Παιδικά γεύματα, Μενού ειδικής διατροφής 
(με ζήτηση), Μεσημεριανό γεύμα σε πακέτο, Σνακ Μπαρ, Μπαρ, Πισίνα και εγκαταστάσεις Ευεξίας, 
Γυμναστήριο, 2 Υδρομασάζ, Μασάζ, Μπαρ πισίνας, Πισίνα θαλασσινού νερού, Παιδική χαρά. Θαλάσσια 
σπορ στις εγκαταστάσεις, Ιστιοσανίδα, Κολύμβηση με αναπνευστήρα, Ψάρεμα, Κατάδυση, Κωπηλασία 
με κανό, Ιππασία, Ποδηλασία, Πεζοπορία, Ενοικίαση ποδηλάτων & αυτοκινήτου, Οργάνωση εκδρομών, 
Δωρεάν δημόσιος χώρος στάθμευσης στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο, απαιτείται κράτηση. 
φύλαξη βρεφών & παιδιών, Υπηρεσία σιδερώματος, Στεγνό καθάρισμα, Πλύσιμο ρούχων, Γυάλισμα 
παπουτσιών, Μίνι μάρκετ, Μπουτίκ, Κατάστημα δώρων/αναμνηστικών, Εφημερίδες, Μεταφορά από/
προς το αεροδρόμιο (με χρέωση), Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

Το Aphrodite BeAch hotel & resort βρίσκεται δίπλα στη γραφική παραλία Καλαφάτης (1 λεπτό με τα πόδια) - μόλις 15 λεπτά από τη Xώρα της Μυκόνου. Προσφέρει καλαίσθητα 
δωμάτια με μπαλκόνι, τα περισσότερα με θέα στο Αιγαίο. Όλα είναι άρτια εξοπλισμένα με κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. Τα 2 παραθαλάσσια 
εστιατόρια σερβίρουν ελληνική και μεσογειακή κουζίνα.

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις 
που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου με προκαταβολή 50%

EpIRUS pALACE
5* DELUXE

ιωαΝΝιΝα

το… πριγκιπάτο των ιωαννίνων!
Αφεθείτε στη μαγεία της Ηπείρου, απολαύστε μοναδικές εικόνες στη λίμνη Παμβώτιδα, νιώστε την εμπειρία της διαμονής στο πολυτελές epirus pAlAce στην είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων. 
Γνωστό ως ένα από τα πιο στιλάτα και κομψά ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην Ελλάδα, έχει κερδίσει βραβείο διάκρισης για την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την μοναδική 
του ατμόσφαιρα. Μέσα από το πάθος, την ακεραιότητα και την εστίαση στον πελάτη με μια ζεστή και φιλική ομάδα, παρέχει αληθινή ελληνική φιλοξενία. Ένα σύνολο από 200 δωμάτια και σουίτες, 
προσφέρουν ένα συνδυασμό ασύγκριτων επιπέδων πολυτέλειας και άνεσης που αντανακλώνται μέσα από τη διακόσμηση και την επίπλωση συνδυασμένα με κομψά αντικείμενα και μαρμάρινα λουτρά. 
Τα εστιατόριά του μαγνητίζουν τους επισκέπτες με την εξαιρετική τους κουζίνα, ενώ η brasserie και το wine bar “Le Bistro”, αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο κοινωνικοποίησης. Η πόλη των αργυροχόων 
και των γραμμάτων, αποτελεί ιδανικό “ορμητήριο” για ν’ ανακαλύψετε τα μνημεία και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Και αν θελήσετε θάλασσα, μπορείτε σε λιγότερο από μία ώρα να βρίσκεστε 
στις πανέμορφες παραλίες της Θεσπρωτίας.

* Μεταφέρει την οικογένεια σε 1 χώρου Comfort Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά. 
Για διαμονή 4 διανυκτερεύσεων, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές του 3νυχτου.
Premium Classic: Είναι τα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια στο “Παλάτι” του ξενοδοχείου.ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για διαμονές στο διάστημα  18 Ιουνίου μέχρι και 8 Ιουλίου,  στις 5 διανυκτερεύσεις, ΔΩΡΟ ακόμα μία, επίσης με Smart All Inclusive! (5=6)

Τιμή κατ’ άτομo με SMaRT aLL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες

18/6 - 31/7 
& 1/9 - 15/9 1/8 - 31/8 18/6 - 31/7 

& 1/9 - 15/9 1/8 - 31/8

Δίκλινο Premium comfort 145 163 225 247
Δίκλινο Premium classic 162 179 247 270
3ο άτομο -50% -50% -50% -50%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών (family) * 82 90 108 122
μονόκλινο Premium comfort 218 245 322 362
μονόκλινο Premium classic 242 270 355 398

• Πρωινό σε αμερικάνικου τύπου μπουφέ • Γεύμα σε μπουφέ • Απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί χύμα / μπύρες / 
αναψυκτικά / νερό, κατά τη διάρκεια του γεύματος • Δείπνο σε μπουφέ • Απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί χύμα / 
μπύρες / αναψυκτικά / νερό, κατά τη διάρκεια του δείπνου • KIDS hour στην πισίνα (17:00 - 18:00) με γρανίτα - χυμούς 
& αναψυκτικά για τoυς μικρούς μας φίλους έως 12 ετών • Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη.  • Θερινό σινεμά για 
μικρούς και μεγάλους σε αίθουσα του ξενοδοχείου (2 προβολές / ημέρα) • Early check in (10.00) και Late check out 
(18.00) κατόπιν διαθεσιμότητας (περιορισμένη διαθεσιμότητα κατά την υψηλή περίοδο) • Play room με ηλεκτρονικά 
παιχνίδια - κονσόλες ( Playstation - Xbox ). ( Για ηλικίες άνω των 9 ετών ) χρέωση 5 € / άτομο/ημέρα • Δωρεάν πρόσβαση 
στο Γυμναστήριο ( για άτομα άνω των 16 ετών) • Δωρεάν Wi - Fi στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους 

το Smart All Inclusive του Epirus Palace:

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Απολαύστε τις περιποιήσεις του νέου Epirus Palace Spa με 20% έκπτωση στις τιμές καταλόγου αλλά και με ειδικά πακέτα!
Σημείωση: Στο χώρο του Spa επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα άνω των  16 ετών.

PREMIuM CLASSICREStAuRANt ORANGE GROVE

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ  ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 18 Ιουνίου.  Από 19 Ιουνίου και μετά, προσαυξάνονται κατά 10% περίπου.
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Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου
Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης 

για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου

* 4ο άτομο χωράει μόνο σε Family με κουκέτα για τα παιδιά  ** 5ο άτομο χωράει μόνο σε Family Superior.

Τιμή κατ άτομο με aLL INCLUSIVE
5 νύχτες 7 νύχτες

23/5 - 31/5 & 
25/9 - 22/10

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

1/7 - 22/7 & 
26/8 - 11/9 23/7 - 25/8 23/5 - 31/5 & 

25/9 - 22/10
1/6 - 30/6 & 
12/9 - 24/9

1/7 - 22/7 & 
26/8 - 11/9 23/7 - 25/8

Δίκλινο θέα κήπο 306 413 463 537 417 563 632 729
Δίκλινο θέα θάλασσα 336 452 503 582 458 617 685 793
Δίκινο Family κήπος 351 462 557 650 478 630 759 887
Δίκινο Family πλάγια θάλ 376 487 586 675 515 664 800 920
Δίκινο Family Superior 532 652 838 972 699 888 1143 1324
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 14 ετών ΔωρΕαν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 14 ετών * ΔωρΕαν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
5ο άτομο ως 14 ετών ** -75% -75% -75% -75% -75% -75% -75% -75%
μονόκλινο θέα κήπος 406 567 665 744 554 773 907 1015
μονόκλινο θέα θάλασσα 436 602 709 788 595 820 968 1075

ESpERIDES
BEaCH HOTEL

FaMILY RESORT 4*
φαΛηραΚι - ροδοΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ: 566 standard δωμάτια με θέα βουνό και θέα θάλασσα και family δωμάτια με πλευρική θέα θάλασσα. Όλα διαθέτουν μπαλκόνι, μπάνιο με ντουζιέρα ή μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική 
τηλεόραση με μουσικά κανάλια, mini ψυγείο. Τα family έχουν έναν ενιαίο χώρο που διαχωρίζεται με συρόμενες πόρτες και επιπλέον διαθέτουν θυρίδα με χρέωση. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κεντρικό εστιατόριο με Live 
Cooking, ταβέρνα, θεματικές βραδιές, lagoon μπαρ δίπλα στην πισίνα, Junior bar, “Tropicana” μπαρ δίπλα στην πισίνα, καφετέρια με ηλεκτρονικά παιχνίδια, κεντρικό μπαρ “Diana”, εσωτερικός χώρος παιχνιδιού για πολύ μικρά παιδιά, 
αίθουσα τηλεόρασης και κινηματογράφου, 3 εξωτερικές πισίνες, ξαπλώστρες και ομπρέλες σε πισίνες και παραλία (δωρεάν), θαλάσσια σπορ από το Μάιο (υπό ξεχωριστή διεύθυνση), οργανωμένη παραλία (αμμουδερή) με ντους, 
W.C., αποδυτήρια και ξύλινες ράμπες, μια φορά την εβδομάδα ελληνική νησιώτικη βραδιά, βραδινό θέαμα από μεγάλη ομάδα 6 φορές/εβδομάδα, γήπεδα τένις, table tennis, mini golf, beach volley, γυμναστική και ποικίλες καθημερινές 
δραστηριότητες άθλησης μαζί με την ομάδα ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου, υποδοχή με 24ωρη εξυπηρέτηση, χώρος αποσκευών, διαμορφωμένος χώρος για επιτραπέζια παιχνίδια και χαρτιά, κεντρικό σαλόνι, γραφείο πληροφοριών, 
υπηρεσία πλυντηρίων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ποδηλάτων (Esperides Rent-A-Car), χώρος ίντερνετ (με χρέωση), ασύρματο δίκτυο ίντερνετ στους κοινόχρηστους χώρους (με χρέωση), κατάστημα αναμνηστικών/ mini market.

ESPERIDES All InclUSIVE
•  Πρωινό σε μπουφέ 07:00-10:00 / Γεύμα σε μπουφέ και show cooking 12:30-14:30 / Δείπνο σε 
μπουφέ και show cooking 18:00-21:15  •  Ποτά: τοπικός οίνος, αναψυκτικά, εγχώρια μπύρα (αλκοόλ 
από 18 ετών).
•  3 θεματικές βραδιές  •  Απαιτείται κατάλληλη ενδυμασία στο κεντρικό εστιατόριο. Στο δείπνο οι 
κύριοι να φορούν μακριά παντελόνια (ΟΧΙ σορτς, κοντές ή μακριές βερμούδες)  •  Ποτά: εγχώρια μη 
αλκοολούχα, εγχώρια και κάποια διεθνή αλκοολούχα 10:00-24:00 (αλκοόλ από 18 ετών). Μπύρα, 
κρασί, τζιν, βότκα, ρούμι, ουίσκι και μπράντυ, (επώνυμα ποτά και Cocktails διαθέσιμα με χρέωση).  
•  Ζεστά και κρύα σνακ σε στυλ μπουφέ 10:00-12.30 & 14.30-18.00  •  Κρύα σνακ 21:30-24:00 / 
Καφές, τσάι & κέικ 16:00-18:00  •  Παγωτό 10:00-22:00  •  Εφοδιασμός ψυγείου κατά την άφιξη: νερό, 
αναψυκτικά και μπύρα. Ποτά και φαγητά δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται στα δωμάτια.

ESpERoS 
pALACE

4* SUP
φαΛηραΚι - ροδοΣ

ESpERIA
HOTEL 3*

ΠοΛη ροδοΥ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

ΔΙΑΜΟΝΗ: Διαθέτει 393 δωμάτια με θέα βουνό και θέα θάλασσα. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι, ζυγαριά, σεσουάρ για τα μαλλιά, καθρέφτη 
make up, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση από την κρεβατοκάμαρα και 
το μπάνιο, air condition και κεντρική θέρμανση, δορυφορική τηλεόραση 
και μουσικά κανάλια, δωρεάν σύνδεση στο internet, ψυγείο (mini bar 
on request), χρηματοκιβώτιο, πετσέτες για την πισίνα και την παραλία, 
βαμβακερά μπουρνούζια, non-smoking δωμάτια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κεντρικό εστιατόριο Ambrosia, 
Ζephyros a la carte εστιατόριο, room service from 08.00 πμ - 10.00 μμ, 
Paradiso Beach Bar, lobby bar, μεγάλη πισίνα με lazy river, δωρεάν 
πάρκινγκ, υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου, internet corner, free Internet 
wireless hot-spot access στους κοινόχρηστους χώρους, υπηρεσίες 
καθαρισμού ρούχων, mini market/ κατάστημα με σουβενίρ / Καθημερινά 
σταντ με εφημερίδες, κομμωτήριο, baby sitting on request, κ.α..

Το esperos pAlAce resort 4* plus χτισμένο σε εξαιρετική 
τοποθεσία, με κομψή πολυτέλεια, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, 
προσεγμένο σέρβις, υπηρεσίες Spa, εγκαταστάσεις water sports, 
γκουρμέ εστιατόριο, διακριτικό animation και βραδινή διασκέδαση.

Σύγχρονο city hotel στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, 100 μέτρα 
από την παραλία και πολύ κοντά σε όλα τα αξιοθέατα, το μεσαιωνικό 
κάστρο, το καζίνο κ.α. Δωμάτια με κλιματισμό, ηχομονωτικά 
παράθυρα, τηλεόραση, μινι ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι. 
Ακόμα διαθέτει καθιστικό με Cocktail bar, πισίνα με δωρεάν 
ξαπλώστρες, εστιατόριο για το πρωϊνό, άψογες υπηρεσίες.

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 

5 νύχτες

8/6 - 5/7 & 
21/9 - 9/10

6/7 - 19/7 &
7/9 - 20/9 20/7 - 6/9

Δίκλινο θέα κήπο 349 377 429

Δίκλινο θέα θάλασσα 405 432 495

Δίκινο comfort θάλασσα 455 483 565

3ο άτομο * -25% -25% -25%

3ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50%

μονόκλινο θέα κήπος 495 582 665

μονόκλινο θέα θάλασσα 555 667 778

Τιμή κατ άτομο με πρωϊνό
5 νύχτες

23/5 - 19/6 & 
26/9 - 9/10

20/6 - 3/7 & 
5/9 - 25/9 4/7 - 4/9

Δίκλινο Standard 124 175 229
Δίκλινο club 179 236 298
3ο άτομο -25% -25% -25%
3ο άτομο ως 12 ετών -50% -50% -50%
μονόκλινο Standard 187 270 355
Διαμέρισμα (2+2) * 710 776 940
Διαμέρισμα (3+1) * 737 804 974

* 3ο άτομο (ενήλικος ή παιδί) χωράει μόνο σε δωμάτιο 
με θέα θάλασσα ή Comfort θέα θάλασσα.
Επιβάρυνση για All Inclusive κατ’άτομο τη νύχτα: 
Ενήλικες € 35, 
Παιδιά ως 12 ετών € 18.

* Συνολική χρέωση δωματίου για (2+2): 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 
ετών, (3+1): 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.

ΕιΔικη φροντιΔα για ΠαιΔια
1 πισίνα για μωρά μέχρι 2 ετών, 2 νεροτσουλήθρες, πισίνα με τοίχο αναρρίχησης, mini συγκρουόμενα, παιδική 
χαρά, αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 4-12 ετών με επιβλέποντες παιδαγωγούς, χορευτικά 
απογεύματα, σινεμά, Carousel, παιδικές ταινίες, φουσκωτά παιχνίδια, φύλαξη παιδιών (κατόπιν αιτήσεως/με 
χρέωση), baby phones (ενοικίαση), παιδικά καροτσάκια (ενοικίαση), ψηλά καρεκλάκια εστιατορίου.
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Σε 35 στρέμματα στους πρόποδες του Ταϋγέτου, μόλις 4 χλμ. από την Καλαμάτα! Φροντίστε έγκαιρα - και έξυπνα - τις φετινές καλοκαιρινές, 
οικογενειακές διακοπές σας, στο νέο smart All inclusive Family summer club στην πανέμορφη παραλία της Καλαμάτας, απολαμβάνοντας 
μοναδικές υπηρεσίες και κερδίζοντας καλύτερες τιμές! Εδώ, η οικογένειά σας θα ζήσει και θα απολαύσει ένα υπέροχο καλοκαίρι!

ELITE CITY
RESORT FaMILY

BEaCH HOTEL 4*

ΠαραΛια ΚαΛαμαΤαΣ

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ δωματίων μέχρι τις 15 Μαΐου.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε standard και superior δωμάτια, σε junior, προεδρικές και executive suites.
Δίκλινο με θέα κήπο ή θάλασσα, Τρίκλινο με 1 διπλό και 1 μονό κρεβάτι ή 3 μονά κρεβάτια, μπαλκόνι ή βεράντα, 
μερικά με Wi-Fi. Junior Suite με θέα θάλασσα με 1 υπνοδωμάτιο και 1 σύγχρονο σαλόνι, μπάνιο με Jacuzzi (μπανιέρα 
ή ντους). Όλες οι κατηγορίες δωματίων περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση LCD 32’’, χρηματοκιβώτιο, 
mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών, μπάνιο με καλλυντικά, δωρεάν wifi και μπαλκόνι.

ΠΑΡΟΧΕΣ: Το Elite City Resort, για να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις σας στον τομέα της εστίασης, της διασκέδασης 
και της ψυχαγωγίας, διαθέτει το Elite City Restaurant, όπου μπορείτε να γευτείτε ιδιαίτερα και ξεχωριστά πιάτα, το 
Elite Beach Bar στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε πίνοντας κάποιο ποτό ή 
κοκτέιλ, το Elite Aqua Club στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από την πισίνα, όπου μπορείτε να απολαύσετε στιγμές 
χαλάρωσης και διασκέδασης. Υπάρχει ακόμα αίθουσα αναψυχής και ιδιωτική αίθουσα τηλεόρασης. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Γήπεδο τένις, γήπεδο μπάσκετ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και οργανωμένη παραλία με 
ασφαλή πρόσβαση και πλήρη παροχή εξοπλισμού. Δωρεάν ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, τόσο 
στα δωμάτια όσο και στους κοινόχρηστους χώρους. Με ιδιωτική εκκλησία και ευρύχωρο παρκινγκ 300 θέσεων.

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη νύχτα.  -  * Συνολική χρέωση δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

…ακόμα ένα πετυχημένο SMARt All InclUSIVE FAMIlY SUMMER clUB!

• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι- βράδυ).
• 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα. 

• Θεματικές Βραδιές: Οργανώνονται μία φορά την εβδομάδα, με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα και διασκέδαση.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα). 

• Δωρεάν παγωτό και ποπκορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου, 17.00-19.00.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία.

SMARt All Inclusive

με θέα στο μαγευτικό μεσσηνιακό κόλπο!

• Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά 10.00 έως 13.00 & 16.30 έως 19.00 (21/6 - 15/9).
• Teenagers Corner με δραστηριότητες  •  Παιδικός κινηματογράφος, καθημερινά  •  Νέα ολοκαίνουργια Παιδική Χαρά.

• Μini παιδότοπο με φουσκωτά παιχνίδια, γυμναστική, ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας και πολλά άλλα.

για τους μικρους μας φιλους! … 

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιαΤροφη PLUS +

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 13/7 & 
3/9 - 30/9

1/6 - 13/7 & 
3/9 - 30/9

14/7 - 28/7 & 
26/8 - 2/9 29/7 - 25/8 1/6 - 13/7 & 

3/9 - 30/9
14/7 - 28/7 & 

26/8 - 2/9 29/7 - 25/8

Δίκλινο θέα κήπο 137 209 297 375 292 399 516

3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο θέα κήπος 208 325 430 530 457 587 722

μεζονέτα * 442 685 1027 1282 942 1412 1762

Τιμή κατ’ άτομο με SMaRT aLL INCLUSIVE

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 13/7 & 
3/9 - 30/9

1/6 - 13/7 & 
3/9 - 30/9

14/7 - 28/7 & 
26/8 - 2/9 29/7 - 25/8 1/6 - 13/7 & 

3/9 - 30/9
14/7 - 28/7 & 

26/8 - 2/9 29/7 - 25/8

Δίκλινο θέα κήπο 169 264 347 420 369 472 579
3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
μονόκλινο θέα κήπος 235 370 475 575 520 650 785
μεζονέτα * 510 798 1140 1395 1100 1570 1920

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15 Ιουνίου.

μESSInA RESoRT
HOTEL 4*

ΚαΛο ΝΕρο ΚΥΠαριΣιαΣ
μΕΣΣηΝια

αξέχαστη εμπειρία διακοπών δίπλα στην θάλασσα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΛηρη διαΤροφη

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

31/5 - 27/6 & 
9/9 - 30/9

28/6 - 25/7 & 
26/8 - 8/9

31/5 - 27/6 & 
9/9 - 30/9

28/6 - 25/7 & 
26/8 - 8/9 26/7 - 25/8 31/5 - 27/6 & 

9/9 - 30/9
28/6 - 25/7 & 

26/8 - 8/9 26/7 - 25/8

Δίκλινο Studio 159 189 259 309 335 359 429 465
Δίκλινο μεζονέτα 195 229 319 380 415 445 529 569
3ο άτομο Studio 79 90 129 147 159 179 199 219
3ο / 4o άτ. μεζονέτα 79 89 129 145 159 179 199 219
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετ. Studio 37 35 59 58 59 79 79 80
4ο άτ. ως 12 ετ. μεζονέτα 55 65 89 105 119 119 145 165
μονόκλινο Studio 225 265 369 435 469 515 605 649

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
To ΜESSINA rESOrT HOTEL είναι μια σύγχρονη ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Μεσσηνία στον παραθαλάσσιο οικισμό του Καλού 
Νερού σε απόσταση μόλις 7 χλμ. από την υπέροχη Κυπαρισσία. 
Το συγκρότημα είναι χτισμένο ακριβώς μπροστά στη θάλασσα 
(μεσολαβεί δρόμος ήπιας κυκλοφορίας) σε παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, προσφέροντας μία ήσυχη, άνετη και ποιοτική 
φιλοξενία. Στην γύρω περιοχή, πάνω από την απέραντη αμμώδη 
παραλία, υπάρχουν γραφικά ταβερνάκια, καφετέριες και πολύ 
κοντά η έντονη νυκτερινή ζωή της Κυπαρισσίας. 
ΔΙΑΜΟΝΗ
Αποτελείται από 64 δωμάτια (στούντιο, διαμερίσματα & μεζονέτες) 
σε 8 κτίρια που φιλοξενούν από 1 έως 4 άτομα. Όλα διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, μπάνιο με μπανιέρα 
και στεγνωτήρα μαλλιών, άνετο μπαλκόνι με θέα τον κήπο, το 
βουνό ή την θάλασσα. Τα Studio (36 μ2) ενιαίου χώρου, έχουν μία 
κρεβατοκάμαρα με δύο μονά κρεβάτια και μπορούν να φιλοξενήσουν 
και τρίτο άτομο με προσθήκη επιπλέον πτυσσόμενου κρεβατιού. Τα 
Διαμερίσματα (45 μ2), έχουν μία κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι 
και σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι. φιλοξενούν από 2 έως 4 άτομα. Οι 
Μεζονέτες  (45 μ2), έχουν μία κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι, 
μπαλκόνι και μπάνιο στο επάνω δωμάτιο, ενώ με εσωτερική σκάλα 
συνδέεται με το σαλόνι που διαθέτει καναπέ-κρεβάτι. φιλοξενούν 
από 2 έως 4 άτομα. Ένας περιορισμένος αριθμός στούντιο είναι 
διαμορφωμένος προς εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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. 
Υπάρχει και ξεχωριστή πισίνα για τα παιδιά. Για τα γεύματα 
και τα σνακ σας το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, κεντρικό 
μπαρ, σνακ μπαρ δίπλα στην πισίνα, με πανοραμική θέα στο 
Ιόνιο. Στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται χρηματοκιβώτια 
στην υποδοχή, καθιστικό, χώρος τηλεόρασης, χώρος υπαίθριου 
πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και 
στα δωμάτια.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Το Messina Resort είναι επίσης ιδανική βάση για υπέροχες 
κοντινές εξορμήσεις όπως στην παλιά πόλη της Κυπαρισσίας 
με τον διατηρητέο οικισμό και το ενετικό κάστρο, το ανάκτορο 
του Νέστωρος, την Πύλο, τη Μεθώνη, την Κορώνη, το νησάκι 
Σφακτηρία, τις παραλίες του Αγιαννάκη και της Βοϊδοκοιλιάς, την 
Μαραθόπολη με τις γνωστές ψαροταβέρνες την Αγία Θεοδώρα 
Βάστας σε μία μαγική φύση με ρυάκια και τρεχούμενα νερά, την 
Αρχαία Μεσσήνη, το παγκοσμίου φήμης Costa Navarino και 
πολλά-πολλά ακόμα!
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Tο sunshine corFu hotel & spA, ξεπροβάλλει σαν σπάνιο θαλασσινό 
μαργαριτάρι! Πάνω στη θάλασσα και δίπλα ακριβώς στην όμορφη, παραθαλάσσια 
πόλη Νησάκι, το ξενοδοχείο, που απέχει μόλις μισή ώρα με το αυτοκίνητο από την 
πόλη της Κέρκυρας, μαγεύει με την πρώτη ματιά τον επισκέπτη. Η διαμονή στο 
Sunshine Corfu Hotel & Spa χαρακτηρίζεται από έναν πλούτο ποιοτικών επιλογών 
για τους επισκέπτες που αγαπούν την ατμοσφαιρική κομψότητα της Κέρκυρας. 
Σουίτες και μπάνγκαλοου, οικογενειακά και δίκλινα δωμάτια σχεδιασμένα με 
φροντίδα και στυλ, όλα με κομψή διακόσμηση και άνετη επίπλωση, εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο (με 
χρέωση), μπαλκόνι ή βεράντα. Απολαύστε τα γεύματά σας στο κεντρικό εστιατόριο 
«Διόνυσος», στο εστιατόριο α λα καρτ «Mamma Mia» και στην ταβέρνα «Ζορμπάς» 
- οι επιλογές είναι αμέτρητες! Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης υπαίθριο γυμναστήριο, 
2 πισίνες, θαλάσσια σπορ (με χρέωση), εκδρομές ποδηλασίας, πινγκ πονγκ κ.ά. 
δραστηριότητες. Ακόμη διαθέτει «Aphrodite Spa», με έκταση 1.000 τ.μ., πανοραμική 
θέα στο Ιόνιο και μια μεγάλη γκάμα θεραπειών ομορφιάς και ευεξίας.

* Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται

Τιμή κατ‘ άτομο με aLL INCLUSIVE
5 νύχτες 7 νύχτες

1/5 - 30/6 &
1/9 - 15/10

1/7 - 18/7 &
25/8 - 31/8 19/7 - 24/8 1/5 - 30/6 &

1/9 - 15/10
1/7 - 18/7 &
25/8 - 31/8 19/7 - 24/8

Δίκλινο θέα κήπο 295 405 445 405 555 595
Δίκλινο  θέα θάλασσα 335 445 475 450 595 635
3ο άτομο θέα κήπο 235 315 350 315 420 460
3ο άτομο θέα θάλασσα 260 340 375 345 445 485
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) κήπος * 755 1070 1190 1035 1465 1585
Family (2 ενήλικες+2 παιδιά) θάλασσα * 840 1170 1260 1120 1555 1675
Family (3 ενήλικες+1 παιδί) κήπος * 790 1110 1250 1075 1515 1655
Family (3 ενήλικες+1 παιδί) θάλασσα * 880 1215 1320 1165 1605 1745
Family (2 ενήλικες+3 παιδιά) θάλασσα * 1045 1380 1485 1395 1835 1975
Family (3 ενήλικες+2 παιδιά) θάλασσα * 1085 1430 1550 1445 1890 2050
Family (4 ενήλικες+1 παιδί) θάλασσα * 1125 1475 1610 1485 1940 2120
μονόκλινο θέα κήπο 415 575 615 570 795 835
μονόκλινο θέα θάλασσα 465 620 660 635 845 885

SIVoTA 
DIAMonD
SPa & RESORT

5* LUX
ΣΥΒοΤα - ΘΕΣΠρωΤιαΣ

SUnSHInE
CoRFU

HOTEL & SPa 4*
ΝηΣαΚι - ΚΕρΚΥρα

Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ’ άτομο ανά δείπνο: €16 ο ενήλικας, δωρεάν παιδιά ως 5 ετ. και €9 παιδιά 5-12 ετών.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 12% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ δωματίων μέχρι τις 31 Μαΐου.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Κεντρικό κτίριο: 6 δίκλινα δωμάτια: 21μ², ανεξάρτητα, με θέα θάλασσα, με 
ενδιάμεσες πόρτες, με δύο μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν τρία έως έξι άτομα. 
2 δίκλινα δωμάτια: 23 μ², ανεξάρτητα, με θέα βουνό, έως τρία άτομα. Bungalows: 18 
δίκλινα 24 μ², με θέα θάλασσα, που φιλοξενούν έως τρία άτομα (το τρίτο άτομο παιδί). 
13 δίκλινα 28 μ², με θέα θάλασσα, έως τρία άτομα. 6 δίκλινα 28 μ², με θέα θάλασσα, 
ενδιάμεσες πόρτες, με δύο μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν τρία έως έξι άτομα. 6 
δίκλινα 24 μ², με ιδιωτική πισίνα και θέα θάλασσα, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 
τρία άτομα (το τρίτο άτομο παιδί). 3 δίκλινα 28 μ², με ιδιωτική πισίνα, θέα θάλασσα, 
που μπορούν να φιλοξενήσουν έως τρία άτομα. 2 δίκλινα 23 μ², με ιδιωτική πισίνα, θέα 
θάλασσα, ενδιάμεσες πόρτες, δύο μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν από τρία έως 
έξι άτομα. 4 Junior Suites: 32 μ², με θέα θάλασσα, έως τέσσερα άτομα (το 1 παιδί). 1 
Junior suite: 30 μ², με θέα το βουνό, έως τέσσερα άτομα (το 1 παιδί). 3 Deluxe Villas: 41 
μ², με δύο δωμάτια, θέα τον κόλπο και το λιμανάκι, με ιδιωτικές πισίνες, που μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως πέντε άτομα.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Πισίνες, κεντρικό εστιατόριο, pool bar, μικρή αγορά, θεματικό εστιατόριο, 
spa, γυμναστήριο.

Τιμή κατ άτομο με μπουφέ πρωΐνό

5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 
1/9 - 14/9

1/7 - 25/7 & 
18/8 - 31/8 26/7 - 17/8 1/6 - 30/6 & 

1/9 - 14/9
1/7 - 25/7 & 
18/8 - 31/8 26/7 - 17/8

Δίκλινο θέα βουνό 365 409 497 505 567 689
Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα 394 439 539 549 611 749
Δίκλινο Bungalow θέα θάλασσα 433 480 567 604 668 788
Δίκλινο Bungalow ιδ.Πισίνα 545 607 679 755 842 940
Δίκλινο Jr. Suite θέα βουνό 448 522 595 625 725 823
Δίκλινο Jr. Suite θέα θάλασσα 490 565 638 682 784 882
3ο άτομο 200 250 300 280 350 420
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν 100 100 Δωρεάν 135 135
4ο άτομο ως 12 ετών σε Jr. Suite Δωρεάν 100 100 Δωρεάν 135 135
μονόκλινο θέα βουνό 580 655 794 798 898 1090
μονόκλινο πλευρική θέα 
θάλασσα 645 723 859 896 995 1195

Διαμονή αντάξια του ονόματός του, προσφέρει το siVotA diAmond στα Σύβοτα. Αφού διασχίσετε το γραφικό λιμανάκι του οικισμού και πηγαίνοντας στη φημισμένη παραλία 
Μπέλλα Βράκα, σας υποδέχεται το νεόκτιστο Sivota Diamond Spa Resort. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, ενώ τα γραφικά νησάκια που 
περικλείουν τον κόλπο των Συβότων συμπληρώνουν την εξωτική εικόνα της περιοχής, θυμίζοντας τα νορβηγικά φιόρδ. Οι παραλίες που βρίσκονται στη γύρω περιοχή, 
φημίζονται για τα κρυστάλλινα νερά τους. Κατεβαίνοντας στον κόλπο της Μπέλλα Βράκα, μπορείτε να βουτήξετε με θέα το νησί Μουρτέμενο, στα πεντακάθαρα νερά της.
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* Επιβάρυνση κατ’άτομο ανά διανυκτέρευση για θέα θάλασσα: € 5,00
** 4ο άτομο ως 12 ετών σε κουκέτα

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Μαΐου.

ΔΙΑΜΟΝΗ: 45 Δωμάτια (30 έως 35m2), 2 Junior Suites (45m2), 1 President Suite, 6 Δωμάτια Α.Μ.Ε.Α, 3 Executive Suites. Τα δωμάτια διαθέτουν: Αυτόνομο κλιματισμό ψύξης & 
θέρμανσης, Mini Bar T.V. με DVD (Σουϊτες) T.V. (Δωμάτια) Σεσουάρ, Δωρεάν ασύρματο internet (wifi), Βεράντες με θέα Θάλασσα.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: • Παιδότοπος με απασχόληση με παιδαγωγό, καθημερινά 11.00-13.00 και από 17.00-έως 19.00  • Μοναδικά πάρτυ με παιχνίδια, κουκλοθέατρο, εκπλήξεις, αγωνία, 
δράση, μουσική και χορό που θα ξετρελάνει τους μικρούς μας επισκέπτες. Μουσικά παιχνίδια και survivor games και άλλα σας περιμένουν για ξέφρενη διασκέδαση!!!
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ !!! Ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο υπάρχει οργανωμένη παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες (χωρίς χρέωση) και λειτουργεί και το θαλάσσιο παιδικό πάρκο 
“KIMI WATER SPORTS & MORE” από μέσα Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου με υπέροχα φουσκωτά θαλάσσης!

Τιμή κατ άτομο με aLL INCLUSIVE

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 29/6
8/9 - 30/9

30/6 - 27/7
& 1/9 - 7/9 28/7 - 31/8 1/6 - 29/6

8/9 - 30/9
30/6 - 27/7
& 1/9 - 7/9 28/7 - 31/8 1/6 - 29/6

8/9 - 30/9
30/6 - 27/7
& 1/9 - 7/9 28/7 - 31/8

Δίκλινο   125 145 190 205 240 295 280 330 395

3ο άτομο 90 90 105 150 150 175 210 210 245

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο 2 ως 12 ετών ** 60 60 60 100 100 100 140 140 140

μονόκλινο    215 245 325 345 405 505 475 565 675

Καλωσήλθατε στον παράδεισο της ανατολικής Εύβοιας που συνδυάζει τις εκλεπτυσμένες παροχές με την παραδοσιακά ελληνική έννοια της φιλοξενίας. Το βρίσκεται 
στην γραφική παραλία της Κύμης, 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

AQUA MARE
RESORT 3*

μΕΛιΣΣι - ΞΥΛοΚαΣΤρο 
(ΚοριΝΘια)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE AQUA MARE 07:00 - 22:00
Υπερπλήρης διατροφή καθημερινά σε μπουφέ (πρωί-μεσημέρι-βράδυ)

 07:00 - 10:00  Πρωϊνό μπουφέ
 10:30 - 12:30  Snack Bar (Σνακς, ποτά*, τσάϊ, καφές φίλτρου)
 11:00 - 14:00  Beach Bar (αναψυκτικά, χυμοί, τσάϊ, καφές φίλτρου)
 12:30 - 14:30  Μεσημεριανό μπουφέ με ποτά*
 16:00 - 19:00  Beach Bar (αναψυκτικά, χυμοί, τσάϊ, καφές φίλτρου)
 17:00 - 19:00  Snack Bar (Σνακς, κέϊκ και παγωτό)
 18:00 - 22:00  Lobby Bar (ποτά*, τσάϊ, καφές φίλτρου)
 19:00 - 21:00  Δείπνο μπουφέ με ποτά*

* Ποτά: Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στο εστιατόριο, στο Snack Bar και στο 
Lobby Bar (όλα μη εμφιαλωμένα) ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά, χυμοί, 

νερό. Στο Loby Bar και τοπικά αλκοολούχα (πχ ούζο, τσίπουρο, ρακή κ.α.).

Τιμή κατ άτομο με ημιδιαΤροφη
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

3/5 - 31/5 & 
8/9 - 30/9

1/6 - 13/7 & 
25/8 - 7/9

3/5 - 31/5 & 
8/9 - 30/9

1/6 - 13/7 & 
25/8 - 7/9 14/7 - 24/8 3/5 - 31/5 & 

8/9 - 30/9
1/6 - 13/7 & 
25/8 - 7/9 14/7 - 24/8

Δίκλινο θέα θάλασσα 108 139 174 225 254 239 315 355
3ο άτομο 55 85 90 135 165 125 189 231
4ο άτομο 55 60 90 100 100 125 130 130
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών 35 35 50 50 50 70 70 70
μονόκλινο  θέα  θάλασσα 179 218 287 360 425 395 490 584

Τιμή κατ άτομο με  LIGHT aLL INCLUSIVE
5 νύχτες 7 νύχτες

30/6 - 20/7 & 
25/8 - 8/9 21/7 - 24/8 30/6 - 20/7 & 

25/8 - 8/9 21/7 - 24/8

Δίκλινο θέα θάλασσα 270 335 371 437

3ο άτομο 199 239 279 315

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών 40 40 56 56

μονόκλινο θέα θάλασσα 495 605 685 795

KYMI pALACE
HOTEL 4*

ΚΥμη - ΕΥΒοια

• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι-βράδυ)
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά, νερό) κατά την διάρκεια των φαγητών.

07:30 - 10:30 Πρωϊνό
13:00 - 14:30 Μεσημεριανό

17:00 - 19:00 Δωρεάν παγωτό και ποπ-κορν στο μπαρ της πισίνας
19:30 - 21:30 Δείπνο

• Περιλαμβάνονται ζεστά και κρύα πιάτα, σαλάτες, ορεκτικά, κρεατικά, ποικιλία συνοδευτικών καθώς και επιδόρπιο.
• Μία  φορά την εβδομάδα πραγματοποιείται βραδιά Barbeque με ζωντανή μουσική.
• Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες θα υπάρχουν και άλλες θεματικές μουσικές βραδιές.

Πρόγραμμα light All Inclusive KYMI PAlAcE




