
σε συνεργασία με το



03    Sikyon Coast  Hotel and Resort Ξυλόκαστρο
04    Alkyon Resort Hotel & Spa Βραχάτι Κορινθίας
05    Pappas Hotel Λουτράκι
06    Nautica Bay Πόρτο Χέλι
07    Nikki Beach Resort & Spa Πόρτο Χέλι
08    Hotel Pavlina Beach Νιφορέικα
09    Messinian Bay Καλαμάτα
10    Aldemar Olympian Village Σκαφιδιά
11    The Westin Resort Costa Navarino Μεσσηνία
12    The Romanos, a Luxury Collection Resort, 
        Costa Navarino Μεσσηνία
13    Parga Beach Resort Πάργα
14    Leda Village Resort Χόρτο Πηλίου
15    Sentido Mediterranean Village 
        Παραλία Κατερίνης
16    Kassandra Palace Hotel & Spa Χαλκιδική
17    Venus Beach Hotel & Bungalows Νέα Στύρα

18    Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 
        Καμένα Βούρλα
19    Sentido Apollo Palace Κέρκυρα
20    Apollonion Asterias Resort and Spa Κεφαλονιά
21    Xenia Poros Image Hotel Πόρος
22    Dolphin Bay Σύρος
23    Skiathos Palace Hotel Σκιάθος
24    Erytha Hotel & Resort Chios Χίος
25    Alonissos Beach Bungalows & Suites Hotel
        Αλόννησος
26    Patmos Aktis Suites  & Spa Πάτμος
27    Sunshine Rhodes Ρόδος
28    Sunshine Crete Village
29    Sunshine Crete Beach Ιεράπετρα Κρήτης
30    Porto Platanias Beach Resort & Spa Χανιά
31    Porto Platanias Village Resort Χανιά

Βρείτε μας και στα Social Media, 
ενημερωθείτε, συμμετέχετε. 

Περιεχόμενα

Vlassopoulos Travel Services
Σύνταγμα

Σταδίου 3 (3ος Όροφος)
Τ.Κ. 105 62

Τ: +30 210 3232200 
F: +30 210 3232207

Vlassopoulos Travel Services
Καλλιθέα

Μαντζαγριωτάκη 82
Τ.Κ. 176 76

Τ: +30 210 9579300
F: +30 210 9579304

Οι τιμές εκπτώσεων είναι επιπλέον των αναγραφόμενων τιμών στους αναλυτικούς πίνακες | 
Οι τιμές που περιλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο ΔΕΝ αφορούν το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αρ Αδείας Λειτουργίας EOT:  0206 E60000478501

Καλοκαίρι 2021...
Οι επαγγελματίες του τουρισμού σε συνεργασία με τους ειδικούς και την πολιτεία έχουν φροντίσει για την ασφάλεια 
των διακοπών σας μέσα από συγκεκριμένα σχέδια δράσης για κάθε πτυχή της διαμονής σας, από το κατάλυμα έως 
το εστιατόριο, την πισίνα και την παραλία.

Το προσωπικό των τουριστικών καταλυμάτων (μικρών και μεγάλων) είναι εκπαιδευμένο και πλήρως ενημερωμένο 
ως προς τις βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται έτσι ώστε να τηρούνται άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, 
ενώ υπάρχει υποχρεωτικά συνεργασία με γιατρό ή πάροχο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Tα πρωτόκολλα 
απολυμάνσεων και αποφυγής συγχρωτισμού έχουν σχεδιαστεί με διακριτικό τρόπο έτσι ώστε να μην σας 
δημιουργούν την παραμικρή δυσφορία και να μην αφαιρούν από την απόλαυση και την ξεκούραση των διακοπών 
σας.

Προτεραιότητα όλων μας, ασφαλείς και ξέγνοιαστες διακοπές!



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

41, πολυτελή, κομψά σχεδιασμένα δωμάτια με καλαίσθητη μοντέρνα 
επίπλωση, συνδυάζοντας την απλότητα με τη κομψότητα & την αρμονία 
με το φυσικό περιβάλλον με θέα προς τη θάλασσα του Κορινθιακού 

ή το όμορφο πευκοδάσος του Ξυλοκάστρου. Το σημείο εστίασης του 
Ξενοδοχείου είναι η ιστορική βίλα του διάσημου έλληνα ποιητή Άγγελου 
Σικελιανού, ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας οικοδόμημα του 
20ου αιώνα.  

Sikyon Coast  Hotel and Resort 4* Sup. Ξυλόκαστρο

-7%

Περιλαμβάνονται: 
Πρωινό A La Cart στο εστιατόριο Palmer’s (08:00-11:00) | Γεύμα στο 
εστιατόριο Palmer’s σε μενού 3 πιάτων με δυνατότητα επιλογής από 
πολλές προτάσεις του Σεφ του ξενοδοχείου (13:00-19:00) | Δωρεάν 
παροχή ανά δωμάτιο συγκεκριμένου σετ στην παραλία (δίνεται κατά 
την άφιξη) καθ’ όλη τη διάρκεια διαμονής ως εξής: Για 2 άτομα: 1 
ομπρέλα & 2 ξαπλώστρες. Για 3 άτομα: 1 ομπρέλα, 2 ξαπλώστρες 
& 1 πολυθρόνα. Για 4 άτομα: 2 ομπρέλες & 4 ξαπλώστρες. Για 5 
άτομα: 2 ομπρέλες, 4 ξαπλώστρες & 1 πολυθρόνα

Επιπλέον Παροχές: Δωρεάν πετσέτες θαλάσσης για τους ενήλικες 
| Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους | 
Δωρεάν υπαίθριο parking | 10% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου 
στο a la carte menu του εστιατορίου Palmers | Δωρεάν αναβάθμιση 
σε δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Για διαμονή από 6 έως και 10 νύχτες παρέχεται έκπτωση 3%. Για διαμονή άνω των 
10 νυχτών παρέχεται έκπτωση 5% επί των αναγραφόμενων τιμών. Προσοχή: Οι 
εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αξία επί του τύπου δωματίου (μονόκλινο, δίκλινο, 
τετράκλινο) και όχι στις τιμές των επιπλέον ατόμων (3ο άτομο ενήλικας/παιδί κλπ)

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

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

01/07-05/08 
& 23/08-31/08 06/08-22/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 135 € 160 € 165 €

3ο άτομο ενήλικας 35 € 35 € 35 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 15 € 15 € 15 €

4ο άτομο παιδί 7-12 30 € 30 € 30 €

Family Room 2 χώρων * 185 € 215 € 225 €

5ο άτομο 30 € 30 € 30 €

Μονόκλινο 105 € 120 € 125 €

EARLY BOOKIG: Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 31/05 για περιορισμένο αριθμό δωματίων 
και με προκαταβολή 50%.  Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 5% | *Οι τιμές αφορούν 4 

άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά |  Ένας ενήλικας και ένα παιδί έως 6 ετών στο δωμάτιο 
έχουν χρέωση μονόκλινου
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο FAX: 210 3692090 ή στο sab@alphaunion.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Alkyon Resort Hotel & Spa 4* 
Βραχάτι Κορινθίας

-3%

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Alkyon Resort Hotel & Spa βρίσκεται στο 
Βραχάτι Κορινθίας και λειτουργεί όλο τον χρόνο. Χτισμένο σε μια έκταση 

25.000 τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης και 
πολυτέλειας για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες  διαμονής, υγείας και ευεξίας, εστίασης, οργάνωσης εκδηλώσεων 
και συνεδρίων. Το συγκρότημα διαθέτει 7 κτίρια δωματίων και παροχής 
πολλαπλών υπηρεσιών.  Με θέα στους καταπράσινους κήπους όλα 
τα δωμάτια Standard, Superior και Executive και, οι ευρύχωρες Junior 
σουίτες εφοδιασμένες με ενδοδαπέδια θέρμανση, συνδυάζουν πολυτελή 
διαμονή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ, τα διαμερίσματα και οι 
μεζονέτες εξασφαλίζουν μοναδική άνεση στις οικογένειες.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

Τύπος Δωματίου 31/05-30/06 
& 01/09-30/09

01/07-01/08 
& 23/08-31/08 02/08-22/08

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα

Τύπος διατροφής HB+ FB+ HB+ FB+ HB+ FB+

Δίκλινο Standard 126 € 142 € 144 € 160 € 154 € 178 €

3ο άτομο ενήλικας 44 € 50 € 50 € 56 € 54 € 62 €

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

Δίκλινο Executive 152 € 173 € 170 € 186 € 180 € 204 €

3ο άτομο ενήλικας 53 € 60 € 60 € 65 € 63 € 71 €

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

Junior Suite 202 € 225 € 220 € 236 € 226 € 246 €

3ο άτομο ενήλικας 71 € 79 € 77 € 83 € 79 € 86 €

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

4ο άτομο παιδί έως 3 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 4-12 51 € 56 € 55 € 59 € 57 € 62 €

Διαμέρισμα / Μεζονέτα * 236 € 252 € 272 € 304 € 292 € 324 €

Μονόκλινο Standard 100 € 112 € 110 € 146 € 124 € 140 €

*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά | 1 ενήλικας και 1 παιδί έως 12 
ετών,  έχουν χρέωση μονόκλινου | HB+: Ημιδιατροφή & ποτά | FB+: Πλήρης διατροφή & 

ποτά

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ ή και μεσημεριανό αναλόγως 
επιλογής σας | Απεριόριστη κατανάλωση εντός των γευμάτων σε κρασί 
λευκό & κόκκινο, εγχώρια μπύρα, αναψυκτικά και νερό | Δωρεάν 
χρήση του γυμναστηρίου | Για τους διαμένοντες σε Junior Suite χρήση 
σάουνας, χαμάμ και τζακούζι
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο FAX: 210 3692090 ή στο sab@alphaunion.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Το ξενοδοχείο Pappas, πλαισιωμένο από θαυμάσιους, περιποιημένους 
κήπους με μια μεγάλη ποικιλία πολύχρωμων φυτών διαθέτει 100 

δωμάτια με θέα τη μαγευτική θάλασσα και το βουνό. Ο χώρος της 
πισίνας, με υπέροχη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Κορινθιακού, αποτελεί 
όαση δροσιάς για τους καυτούς μήνες του καλοκαιριού, προσφέροντας 

ατελείωτες ώρες χαλάρωσης στις ξαπλώστρες και συναρπαστικά παιχνίδια 
στο νερό. Το ξενοδοχείο Pappas προσφέρει ένα ιδιαίτερα προσεγμένο 
περιβάλλον, που εξασφαλίζει άνεση στη διαμονή και διακριτικότητα 
στην εξυπηρέτηση, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και 
ξεκούρασης.

Pappas Hotel 3* Λουτράκι

-3%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 01/06-16/07 
& 28/08-30/09

17/07-09/08 
& 21/08-27/08 10/08-20/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 80 € 90 € 90 €

3ο άτομο ενήλικας 28 € 32 € 32 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 7-12 13 € 13 € 13 €

Μονόκλινο θέα κήπος 59 € 67 € 67 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 91 € 108 € 108 €

3ο άτομο ενήλικας 32 € 38 € 38 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 7-12 13 € 13 € 13 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 65 € 80 € 80 €

  Επιβάρυνση για Superior δωμάτιο 15€ το δωμάτιο ημερησίως 
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο FAX: 210 3692090 ή στο sab@alphaunion.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Στο Πόρτο Χέλι, δίπλα στα όμορφα νησιά Σπέτσες και Ύδρα, το ξενοδοχείο 
προσφέρει μία πισίνα και ιδιωτική παραλία, καθώς και δωμάτια με δωρεάν 

Ίντερνετ. Οι επισκέπτες μπορούν να κολυμπήσουν στην πισίνα, να χαλαρώσουν 
στο μπαρ ή να παίξουν μπιλιάρδο, τένις ή πινγκ πονγκ. Ένα μεγάλο φάσμα 
ελληνικής και διεθνούς κουζίνας σερβίρεται σε ένα υπαίθριο εστιατόριο στον 

τελευταίο όροφο, με θέα τον εκπληκτικό κόλπο του Πόρτο Χελίου. Αυτήν 
τη θέα προσφέρουν και τα περισσότερα δωμάτια, ενώ όλα ανοίγουν σε ένα 
μπαλκόνι. Στον χώρο υποδοχής μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για εκδρομές 
στο Ναύπλιο, τις αρχαίες Μυκήνες και την Επίδαυρο, καθώς και τα δρομολόγια 
των πλοίων. 

Nautica Bay 3* Sup. Πόρτο Χέλι

Περιλαμβάνονται: 
Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ | Δωρεάν ομπρέλες 
και ξαπλώστρες στην πισίνα και παραλία | Δωρεάν Wi-Fi στους 
κοινόχρηστους χώρους | Παιδική απασχόληση από επαγγελματίες 
παιδαγωγούς καθημερινά 09:30-17:30 για την περίοδο 18/06-11/09 | 
Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

-5%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 15/05-01/07 
& 05/09-30/09

02/07-22/07 
& 22/08-04/09 23/07-21/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Bungalow 69 € 102 € 129 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 39 € 47 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 7-12 16 € 27 € 31 €

Family 2 χώρων (2+2) * 125 € 185 € 235 €

Family 2 χώρων (3+2) ** 130 € 190 € 240 €

Family 2 χώρων (4+1) *** 135 € 195 € 245 €

Μονόκλινο  Bungalow 53 € 81 € 103 €

*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά | **Οι τιμές αφορούν 3 
ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά | ***Οι τιμές αφορούν 4 ενήλικες και 1 παιδί 
έως 12 ετών συνολικά | 4ο άτομο παιδί έως 6 ετών δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονέων, 
αλλιώς μπαίνει σε κουκέτα με την αντίστοιχη χρέωση | Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 8€ 
ο κάθε ενήλικας και 4€ το κάθε παιδί, ημερησίως | Επιβάρυνση για δωμάτιο θέα θάλασσα 

στο κεντρικό κτήριο 8€, 10€ &10€ αντίστοιχα ανά περίοδο, ημερησίως | Άγιο Πνεύμα 
(18/06 - 20/06): Ισχύει ο τιμοκατάλογος της υψηλής περιόδου | Αρμάτα (10/09 - 11/09): 

Ισχύει ο τιμοκατάλογος της μεσαίας περιόδου
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Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Το Nikki Beach Resort & Spa βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια τοποθεσία, σε 
απόσταση 1,5χλμ. από το Πόρτο Χέλι. Προσφέρει καταλύματα 5 αστέρων, 

μια μεγάλη πισίνα, το Nikki Spa, γυμναστήριο και γκουρμέ επιλογές φαγητού. 
Διαθέτει επίσης ένα beach club και 2 προβλήτες. Τα δωμάτια και οι σουίτες του 
Nikki Beach έχουν μοντέρνα επίπλωση και απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. 

Είναι εξοπλισμένα με επιτοίχιο σύστημα ψυχαγωγίας, ατμοσφαιρικό φωτισμό, 
πολυτελή προϊόντα περιποίησης και ευρύχωρο μπάνιο. Περιλαμβάνουν 
δορυφορική τηλεόραση LCD, εξατομικευμένο μπαρ στο δωμάτιο και 
καφετιέρα.

Nikki Beach Resort & Spa 5* Πόρτο Χέλι
-6%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό 

Τύπος Δωματίου 27/05-31/05 
& 19/09-07/10

01/06-17/06 
& 11/09-18/09

18/06-22/07 
& 30/08-11/09 23/07-29/08

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα

Δίκλινο Lux SV 180 € 197 € 236 € 304 €

Signature Suite SV 189 € 217 € 248 € 321 €

Ultra Suite SV 198 € 239 € 272 € 353 €

Lux Suite S/P 214 € 274 € 314 € 406 €

Ultra Suite P/P 250 € 363 € 415 € 537 €

3ο άτομο ενήλικας 90 € 90 € 90 € 90 €

3ο άτομο παιδί 3 έως 12 50 € 50 € 50 € 50 €

Μονόκλινο Lux SV 180 € 197 € 236 € 304 €

EARLY BOOKING:Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 
20% | Δωρεάν παιδί έως 2 ετών | 4 άτομα χωράνε μόνο στην Ultra Suite.  Σε όλους τους άλλους τύπους δωματίων χωράνε maximum 

3 άτομα και είναι ενός χώρου | SV: Θέα θάλασσα // P/P(Private pool): Ιδιωτική πισίνα // S/P (Sharing pool): Μοιραζόμενη πισίνα
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Το Hotel Pavlina Beach βρίσκεται σε όμορφη τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, 
μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο στο χωριό Νιφορέικα. Σε όλους τους χώρους 

του καταλύματος παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Και τα 93 δωμάτια διαθέτουν 
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο. Όλες οι μονάδες είναι πλήρως 
εξοπλισμένες και προσφέρουν δορυφορική τηλεόραση και ψυγείο. Το Pavlina 
Beach Hotel φιλοξενεί 2 εστιατόρια και 2 πισίνες. Οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν τον πλούσιο αμερικάνικο μπουφέ πρωινού στο κεντρικό εστιατόριο 
ή να δοκιμάσουν παραδοσιακά ελληνικά πιάτα στην ταβέρνα που βρίσκεται 
κοντά στην πισίνα. 

Hotel Pavlina Beach 4* Νιφορέικα

-5%

All Inclusive: 
07:30-10:00 Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο 
| 13:00-15:00 Γεύμα σε πλούσιο μπουφέ στην ταβέρνα του 
ξενοδοχείου | 19:00-22:00 Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ στο κεντρικό 
εστιατόριο | Κατά την διάρκεια γευμάτων & δείπνων, ελεύθερη 
κατανάλωση σε κρασί (Λευκό & Κόκκινο), μπύρα, αναψυκτικά, χυμοί 
και νερό σε καράφα | 10:00-23:00 Στο μπαρ της πισίνας, ελεύθερη 
κατανάλωση σε ούζο, τεντούρα, τσίπουρο, βότκα, μπράντυ, 
βαρελίσια μπύρα, κρασί (Λευκό & Κόκκινο), αναψυκτικά, χυμοί, 
τσάι, καφέ φίλτρου, Νες καφέ & φραπέ | 11:00-12:00 & 16:00-
18:00 στο μπαρ της πισίνας δωρεάν σνακ (μπισκότα & φρούτα) | 
Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.

Το παραπάνω πρόγραμμα του all inclusive ενδέχεται να τροποποιηθεί προκειμένου να 
συμμορφωθεί με νέες διατάξεις του κράτους

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

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

01/07-31/07 
& 26/08-31/08 01/08-25/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 110 € 130 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 35 € 35 € 35 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 2 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 3 - 12 30 € 30 € 30 €

Μονόκλινο θέα κήπος 95 € 113 € 129 €
 

Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 7€ το δωμάτιο ημερησίως | Επιβάρυνση για 
bungalow 10€ το δωμάτιο ημερησίως | Επιβάρυνση για μεζονέτα 15€ το δωμάτιο ημερησί-

ως | Επιβάρυνση για διαμέρισμα 2 χώρων 30€ το δωμάτιο ημερησίως
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-3%

Messinian Bay 3* Sup.

Καλαμάτα
Σε μία εκπληκτική τοποθεσία ακριβώς πάνω στη θάλασσα 

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

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος Δωματίου 01/06-16/07 
& 19/09-30/09

17/07-23/07 
& 29/08-18/09

24/07-05/08 
& 22/08-28/08 06/08-21/08

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα θάλασσα 112 € 128 € 145 € 158 €

3ο άτομο ενήλικας 36 € 40 € 47 € 50 €

3ο άτομο παιδί έως 12 14 € 20 € 26 € 31 €

4ο άτομο παιδί έως 12 24 € 30 € 36 € 39 €

Μονόκλινο 80 € 91 € 105 € 114 €

Στην ημιδιατροφή Περιλαμβάνονται: 
Πρωϊνό σε μπουφέ και βραδινό σε μενού 3 πιάτων (Ιούλιο & Αύγουστο 
υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε γεύμα ή δείπνο) | Δωρεάν κατά 
τη διάρκεια των γευμάτων, 1 ποτήρι κρασί ανά ενήλικα & 1 ποτήρι 
αναψυκτικό ανά παιδί | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες σε πισίνα και 
παραλία | Πετσέτες θαλάσσης με καταβολή εγγύησης | Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους
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Κοντά στην αρχαία Ολυμπία προβάλλει 
εντυπωσιακό σε όλη του την έκταση 

το Olympian Village στολίζοντας τη 
δυτική ακτή της Πελοποννήσου. Αποτελεί 
θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο πάνω σε 
χρυσαφένιες αμμουδιές, τόπο λατρείας 
για όσους αναζητούν την περιπέτεια και τη 
διασκέδαση στα θαλάσσια σπορ. Πόλος 
έλξης για οικογένειες γεμάτες ενέργεια 
και ζωντάνια. Διαθέτει βραβευμένο 
σπα, μεγάλη ποικιλία αθλητικών 
δραστηριοτήτων και γκουρμέ εστιατόρια. 
Προσφέρει πολυτελή καταλύματα με 
θέα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
ή στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Aldemar 
Olympian 
Village 5* 
Σκαφιδιά

-5%

Τιμή ανά δωμάτιο ανα νύχτα με παροχές All inclusive

Τύπος δωματίου 01/09-12/09 06/06-03/07** 
& 13/09-24/09

04/07-24/07 
& 24/08-31/08 25/07-23/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο ΚΚ θέα κήπος 178 € 178 € 202 € 247 €

3ο άτομο ενήλικας 62 € 62 € 71 € 86 €

Δίκλινο Bng θέα κήπος 214 € 189 € 214 € 260 €

3ο άτομο ενήλικας 75 € 66 € 75 € 91 €

Δίκλινο Bng θέα θάλασσα 236 € 205 € 236 € 275 €

3ο άτομο ενήλικας 83 € 72 € 83 € 96 €

Δίκλινο Bng Sharing pool 247 € 225 € 247 € 320 €

3ο άτομο ενήλικας 86 € 79 € 86 € 112 €

Δίκλινο Bng S. pool Sea front 294 € 271 € 294 € 367 €

3ο άτομο ενήλικας 103 € 95 € 103 € 128 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

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

Μονόκλινο ΚΚ θέα κήπος 143 € 143 € 162 € 198 €

Μονόκλινο Bng θέα κήπος 171 € 152 € 171 € 209 €

Family Villa 43m2 Garden View* 283 € 222 € 283 € 337 €

Family Villa 43m2 Sharing Pool* 328 € 305 € 328 € 384 €

Family Villa 47m2 Κεντρικό Sea View* 295 € 257 € 295 € 356 €
 

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Από 01/06 θα 
προσαυξηθούν περίπου 7% ενώ από 15/06 περίπου 20% | Οι τιμές για 3ο & 4ο άτομο παιδί αφορούν όλους τους τύπους 

δωματίων (εκτός family) | Με το 2ο παιδί περιορίζεται ο χώρος αισθητά και χρειάζεται η συναίνεση των γονέων ((εκτός family) | 
ΚΚ: Κεντρικό κτίριο // Bng: Bungalow (μπανγκαλόου) // Sharing pool: μοιραζόμενη πισίνα // Sea Front: μπροστά στη θάλασσα | 

*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά. | Σε περίπτωση διαμονής 3 ενηλίκων και 1 παιδιού έως 12 
η τιμή προσαυξάνεται 40€ ανά διανυκτέρευση,  Σε περίπτωση διαμονής 3ου παιδιού έως 12 η τιμή προσαυξάνεται 25€ ανά 

διανυκτέρευση | **Ελάχιστη διαμονή στην περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου είναι 5 νύχτες
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The Westin Resort Costa Navarino 5* Μεσσηνία
Εγκατεστημένο κατά μήκος της αμμώδους παραλίας The Dunes 

Beach και εναρμονισμένο πλήρως με το φυσικό τοπίο, το The 
Westin Resort Costa Navarino σας υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση 
και ανανέωση. Τα 445 δωμάτια και σουίτες απολαμβάνουν υπέροχη 
θέα στο Ιόνιο, στους κήπους, τα γήπεδα γκολφ ή τις πισίνες του 
ξενοδοχείου, ενώ σχεδόν όλα τα δωμάτια του ισογείου διαθέτουν 
ιδιωτικές πισίνες.  Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί 
τον ιδανικό προορισμό για οικογενειακές διακοπές, με πληθώρα 
συναρπαστικών δραστηριοτήτων: θαλάσσιο πάρκο, παιδική χαρά και 
ένα σύγχρονο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας με εσωτερικά γήπεδα 
μπάσκετ και βόλεϊ, μπόουλινγκ, πινγκ-πονγκ, βιντεοπαιχνίδια και 
κινηματογράφο. Δύο ειδικά κέντρα, τα Cocoon για νήπια έως 3 ετών 

και Sandcastle για παιδιά 4-12 ετών, απασχολούν δημιουργικά τους 
μικρούς φιλοξενούμενους, ενώ γονείς και παιδιά μπορούν επιπλέον 
να επιλέξουν διαδρομές ποδηλασίας και πεζοπορίας στη μεσσηνιακή 
φύση, θαλάσσια σπορ, ή αθλήματα ρακέτας. Τα δύο signature γήπεδα 
γκολφ 18 οπών, The Dunes Course και The Bay Course, εκτείνονται σε 
ένα παραθαλάσσιο τοπίο ανάμεσα σε ελαιώνες, και αποτελούν το νέο 
σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του γκολφ. Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας χαλαρώστε στα lounges και τις πισίνες, απολαύστε πολλαπλές 
γαστρονομικές επιλογές από την ελληνική και διεθνή κουζίνα και 
αναζωογονηθείτε στο Anazoe Spa, στις πισίνες θαλασσοθεραπείας ή 
με μια signature ελαιοθεραπεία (oleotherapy®).  

-10%

*Διαμονή από Κυριακή έως και Πέμπτη | Πολιτική επιπλέον ατόμων: 3ο άτομο ενήλικας σε 
όλα τα δωμάτια εκτός superior , σε πτυσσόμενο κρεβάτι | 3ο άτομο παιδί 4 – 12 σε όλα τα 

δωμάτια σε sofa bed | 4ο άτομο παιδί έως 5 σε superior, σε sofa bed  και 4ο άτομο παιδί 6 – 12 
σε Suites σε sofa bed (σε περίπτωση που παιδί δεν χωράει σε sofa bed και θέλει πτυσσόμενο 
, χρέωση 80€ ημερησίως) | 5ο άτομο παιδί έως 12 ετών σε Suites με επιπλέον χρέωση 80€ 
ημερησίως σε πτυσσόμενο κρεββάτι | Όπου Infinity = προσωπική πισίνα | Όπου Premium = 

μπροστά στην θάλασσα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! Έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών με κράτηση 
έως 30/06 και προκαταβολή 50% του ποσού (μη επιστρεπτέα σε περίπτωση 
ακύρωσης) για διαμονή από 26/08- 27/11.

Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό και ένα δείπνο στο σύνολο της διαμονής

Τύπος δωματίου 23/05-30/06 
& 16/09-20/10

01/07-28/07 
& 26/08-15/09 29/07-25/08

Διάρκεια 2 νύχτες* 4 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο deluxe θέα κήπος 329 € 621 € 777 € 1122 €

Δίκλινο deluxe θέα θάλασσα 374 € 712 € 863 € 1266 €

Δίκλινο superior θέα κήπος 382 € 728 € 1004 € 1461 €

Δίκλινο infinity θέα κήπος 400 € 765 € 1033 € 1528 €

Δίκλινο premium Deluxe 417 € 799 € 1062 € 1539 €

Δίκλινο sup. infinity θέα κήπος 436 € 836 € 1219 € 1727 €

Δίκλινο premium infinity 465 € 894 € 1231 € 1796 €

Family suite θέα κήπος 501 € 968 € 1640 € 2434 €

Infinity suite θέα κήπος 577 € 1122 € 1785 € 2669 €

3ο άτομο ενήλικας 235 € 433 € 433 € 530 €

Παιδιά έως 3 σε baby cot Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

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

Μονόκλινο deluxe θέα κήπος 615 € 1199 € 1512 € 2202 €
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Σε μια εκπληκτική αμμώδη παραλία στην περιοχή της 
Μεσσηνίας, το The Romanos διαθέτει 2 γήπεδα γκολφ. Υπάρχει 

γυμναστήριο με εσωτερική πισίνα. Τα πολυτελώς επιπλωμένα 
δωμάτιά του συνδυάζουν άψογα το παραδοσιακό ελληνικό 
ντιζάιν με τις σύγχρονες ανέσεις. Κάθε μία από τις φωτεινές 
σουίτες διαθέτει ιδιωτική πισίνα. Το πλούσιο πρωινό περιλαμβάνει 
τοπικό μέλι και γαστρονομικές επιλογές από ιταλικά και ασιατικά 
εστιατόρια μέχρι σουβλατζίδικο και ελληνικό εστιατόριο με άρτια 
εφοδιασμένη κάβα κρασιών. Τα chill-out μπαρ είναι ιδανικά για 
να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα. Το Anazoe 

Spa προσφέρει περιποιήσεις εμπνευσμένες από την Άπω Ανατολή 
και την Ελλάδα. Προσφέρονται δραστηριότητες εσωτερικού 
χώρου που περιλαμβάνουν σκουός και μπάσκετ, καθώς και 
χώρους για διαλογισμό και γυμναστική. Οι επισκέπτες καλούνται 
να ανακαλύψουν την ομορφιά και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας 
και να συμμετάσχουν σε παραδοσιακές δραστηριότητες, από την 
την τέχνη της παρασκευής ελαιόλαδου μέχρι την οινοποίηση. Τα 
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως η διάσημη 
Ολυμπία, ο Μυστράς και ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με το αυτοκίνητο.

The Romanos, a Luxury Collection Resort, 
Costa Navarino 5* Μεσσηνία

-10%

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! Για κρατήσεις με προκαταβολή μέχρι 23/05 και διαμονή 
23/05-30/06 έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών | Για κρατήσεις με 
προκαταβολή μέχρι 30/06 και διαμονή 26/08-02/10, έκπτωση 20% επι των 
αναγραφόμενων τιμών | Η προκαταβολή είναι μη επιστρεπτέα σε περίπτωση 

ακύρωσης.

Πολιτική επιπλέον ατόμων: 3ο άτομο ενήλικας σε πρόσθετο πτυσσόμενο κρεββάτι σε όλα 
τα δωμάτια | 4ο άτομο ενήλικας σε Grand Suites | 3o άτομο παιδί έως 12 σε όλα τα δωμάτια 

| 4ο άτομο παιδί έως 12 μόνο σε Grand Suite | Όπου Infinity = προσωπική πισίνα | Όπου 
Premium = μπροστά στην θάλασσα

Τιμές κατ’ άτομο με πρωινό & 1 δείπνο στο σύνολο της διαμονής

Τύπος δωματίου 23/05-30/06 
& 16/09-03/10

01/07-28/07 
& 26/08-15/09 29/07-25/08

Διάρκεια 4 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο deluxe θέα κήπος 750 € 985 € 1391 €

Δίκλινο deluxe θέα θάλασσα 828 € 1121 € 1592 €

Δίκλινο infinity θέα κήπος 911 € 1246 € 1781 €

Δίκλινο premium Deluxe 1002 € 1314 € 1879 €

Δίκλινο premium infinity 1080 € 1514 € 2187 €

Grand suite θέα κήπος 1692 € 2258 € 3895 €

Infinity Grand Suite θέα κήπος 2087 € 3086 € 5059 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 426 € 426 € 525 €

Παιδί έως 3 ετών σε baby cot Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 4-12 409 € 409 € 505 €

4ο άτομο παιδί 4-12 20 € 20 € 20 €

Μονόκλινο deluxe θέα κήπος 1458 € 1926 € 2738 €
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-3%

Parga Beach Resort 4* Sup. 
Πάργα
Το Parga Beach Resort βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη 

θάλασσα, μόλις 850μ. από το κέντρο της Πάργας. Περιβάλλεται 
από ελαιόδεντρα και λουλούδια και προσφέρει ξαπλώστρες, 
παραθαλάσσιο εστιατόριο, καφέ, αθλητικές δραστηριότητες και 
κομψά δωμάτια. Οι ευρύχωρες μονάδες είναι κλιματιζόμενες και 
διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi και LCD τηλεόραση. Όλες είναι κομψά 
διακοσμημένες με κλασική επίπλωση, ορθοπεδικά στρώματα και 
γήινα χρώματα και έχουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στο Ιόνιο 
Πέλαγος ή στον κήπο. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! Για διαμονή 19/05-30/06 έκπτωση 40% επί των αναγραφόμενων 
τιμών & για περιορισμένο αριθμό δωματίων | Για διαμονή 01/07-15/07 έκπτωση 
25% επί των αναγραφόμενων τιμών & για περιορισμένο αριθμό δωματίων | 
Για διαμονή 16/07-31/08 έκπτωση 20% επί των αναγραφόμενων τιμών & για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων | Για κρατήσεις έως 15/07 δωρεάν ημιδιατροφή 
για τις Suites & 50% έκπτωση στην επιβάρυνση ημιδιατροφής για τα Deluxe GV & 
Supreme SSV δωμάτια

Ημερήσια επιβάρυνση ημιδιατροφής: 22€ ο ενήλικας & 11€ τα παιδιά έως 12 | Ημερήσια 
επιβάρυνση πλήρους διατροφής: 42€ ο ενήλικας και 21€ τα παιδιά έως 12 | GV: θέα 

κήπος, SV: θέα θάλασσα, SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα  

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 11/06-01/07 
& 08/09-25/09

02/07-22/07 
& 25/08-07/09 23/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Deluxe GV 205 € 238 € 279 €

3ο άτομο ενήλικας 72 € 84 € 98 €

3ο & 4o άτομο παιδί έως 12 25 € 30 € 35 €

Δίκλινο Supreme SSV 227 € 266 € 311 €

3ο άτομο ενήλικας 79 € 93 € 110 €

3ο & 4o άτομο παιδί έως 12 29 € 33 € 39 €

Verdant Suite GV 249 € 292 € 341 €

3ο άτομο ενήλικας 87 € 103 € 120 €

3ο& 4o άτομο παιδί έως 12 31 € 37 € 43 €

Horizon Suite SV 273 € 318 € 373 €

3ο άτομο ενήλικας 96 € 112 € 132 €

3ο, 4o & 5o άτομο παιδί έως 12 34 € 40 € 47 €

Grand Suite 283 € 330 € 385 €

3ο άτομο ενήλικας 100 € 117 € 137 €

3ο, 4o & 5o άτομο παιδί έως 12 36 € 42 € 49 €
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Σε μια πανέμορφη τοποθεσία, ανάμεσα σε ελαιώνες και πλούσια 
βλάστηση, μέσα στα όρια του παραθαλάσσιου Πηλιορείτικου 

χωριού Χόρτου και με εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο 
βρίσκεται το συγκρότημα ΛΗΔΑ, που αποτελεί το ιδανικό μέρος 
για αξέχαστες διακοπές. Το συγκρότημα ΛΗΔΑ απλώνεται σε μια 

έκταση 30 στρεμμάτων σε μια ήσυχη και υπήνεμη παραλία. Όλα 
τα κτήρια του αναπτύσσονται αμφιθεατρικά μέσα στο πανέμορφο 
φυσικό περιβάλλον, ανάμεσα στους ελαιώνες και την πλούσια 
βλάστηση, έτσι ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει από όποιο 
σημείο κι αν βρίσκεται την μαγευτική θέα στον Παγασητικό κόλπο.

Leda Village Resort Χόρτο Πηλίου

-6%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος Δωματίου 12/06-18/06 
& 12/09-03/10

19/06-02/07 
& 29/08-11/09

03/07-23/07 
& 21/08-28/08 24/07-20/08

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 83 € 95 € 129 € 145 €

Studio 95 € 105 € 139 € 155 €

Διαμέρισμα 2 χώρων 105 € 115 € 159 € 185 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 30 € 35 € 40 €

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

Μονόκλινο 68 € 79 € 110 € 128 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως και 31/05 | Οι επιβαρύνσεις για 3ο 
άτομο ενήλικα και 3ο & 4ο άτομο παιδί ισχύουν για όλους τους τύπους δωματίων | Επιβάρυνση 

για πλήρη διατροφή με ποτά σε μενού 4 πιάτων: 12€ ανά ενήλικα ημερησίως και τα παιδιά δωρεάν

Στην ημιδιατροφή περιλαμβάνονται:
Πρωινό & Δείπνο σε μπουφέ (γεύμα σε μενού 4 πιάτων 
στην περίπτωση της πλήρους διατροφής) | ½ κιλό κρασί ανά 
δωμάτιο ανά γεύμα για τους ενήλικες και συμπυκνωμένος χυμός 
πορτοκάλι για τα παιδιά | Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες 
στην πισίνα και την παραλία
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Το Mediterranean Village, 5 αστέρων, βρίσκεται σε πανέμορφη 
τοποθεσία στην παραλία της Πιερίας. Περιλαμβάνει σπα, μεγάλη 

πισίνα και γυμναστήριο. Προσφέρει 176 δωμάτια και σουίτες με 
ιδιωτική πισίνα. Όλοι οι τύποι καταλυμάτων έχουν μπαλκόνι με θέα 
στη θάλασσα και είναι άρτια εξοπλισμένοι με τηλεόραση LCD. Στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν 
όλα τα είδη μεσογειακών πιάτων που παρασκευάζονται με φρέσκα 
υλικά και αρωματίζονται με τοπικά βότανα.  Έχετε την ευκαιρία 

να απολαύσετε ποτά και καφέ στο lounge bar. Το κέντρο Venus 
Spa περιλαμβάνει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υδρομασάζ, 
σάουνα και χαμάμ χωρίς εισιτήριο εισόδου. Παρέχονται δωρεάν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία και στην εξωτερική 
πισίνα. Η περιοχή προσφέρεται για διασκέδαση μέρα και νύχτα. 
Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης στην 
παραλία, ή χαλαρές βόλτες στα τουριστικά καταστήματα στη 
διάρκεια της ημέρας.

Sentido Mediterranean Village 5* Παραλία Κατερίνης

-10%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 21/05-07/06 
& 17/09-03/10

08/06-10/07 
& 29/08-16/09 11/07-28/08

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Standard GV 115 € 183 € 204 €

3ο άτομο ενήλικας 39 € 63 € 70 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-13 29 € 45 € 50 €

Δίκλινο Standard SSV 123 € 193 € 225 €

3ο άτομο ενήλικας 43 € 67 € 78 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν 55 €

3ο άτομο παιδί 7-13 32 € 48 € 55 €

Δίκλινο Standard SV 135 € 207 € 237 €

3ο άτομο ενήλικας 47 € 72 € 83 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-13 33 € 52 € 59 €

Family room S/P 145 € 213 € 255 €

3ο άτομο ενήλικας 50 € 75 € 89 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-13 36 € 53 € 63 €

Μονόκλινο GV 70 € 116 € 147 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 31/05. Έπειτα θα προσαυξηθούν 
περίπου 15% | GV: Θέα κήπος // SSV: Πλαϊνή θέα θάλασσα // SV: Θέα θάλασσα // 

S/P: Μοιραζόμενη πισίνα
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 09/06-17/06 
& 19/09-02/10

18/06-08/07 
& 05/09-18/09

09/07-23/07 
& 23/08-04/09 24/07-22/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο MV 115 € 146 € 173 € 195 €

Δίκλινο SV 134 € 169 € 192 € 212 €

Δίκλινο Deluxe GV 145 € 176 € 203 € 217 €

3ο άτομο ενήλικας 35 € 45 € 52 € 55 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο Deluxe SSV 159 € 188 € 211 € 227 €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 48 € 53 € 57 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Family Suite SV 50m2 165 € 198 € 219 € 231 €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 50 € 55 € 58 €

4ο άτομο ενήλικας 80 € 95 € 105 € 110 €

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

Μονόκλινο MV 84 € 108 € 152 € 171 €

Επιβάρυνση πλήρους διατροφής 25€ ο ενήλικας & 12,50€ τα παιδιά, ημερησίως | MV: θέα 
βουνό, GV: θέα κήπος, SV: θέα θάλασσα, SSV: πλαϊνή θέα θάλασσα | Περιλαμβάνονται: 

Kids Club | Πολύχωρος με μπιλιάρδο | Δωρεάν ξαπλώστρες και πετσέτες για την παραλία | 
Spa - Γήπεδο Τέννις - Γυμναστήριο

Kassandra Palace Hotel 
& Spa 5* Χαλκιδική

Το Kassandra Palace Hotel & Spa είναι ένα φιλικό προς 
τις οικογένειες ξενοδοχείο που βρίσκεται σε ένα γαλήνιο 

περιβάλλον στην Κρυοπηγή, κατά μήκος μιας ιδιωτικής 
αμμώδους παραλίας βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία. Αυτό 
το κατάλυμα 5 αστέρων περιβάλλεται από όμορφους κήπους 
και προσφέρει 2 εστιατόρια, 4 μπαρ, κέντρο ευεξίας και σπα, 
3 κοινόχρηστες πισίνες, παιδική λέσχη και μεγάλη ποικιλία 
επιλογών αναψυχής. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, θυρίδα ασφαλείας, 
μίνι ψυγείο και παροχές για τσάι και καφέ. Επίσης περιλαμβάνουν 
μαρμάρινο μπάνιο με πολυτελή προϊόντα περιποίησης φιλικά 
προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι περισσότερες μονάδες 
παρέχουν ιδιωτικό μπαλκόνι ή άνετο κήπο.

-4%

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
Για διαμονή 09/06-01/07 έκπτωση 25% στις παρακάτω τιμές σε όλα τα 
δωμάτια | Για διαμονή 02/07-04/09 έκπτωση 10% στις παρακάτω τιμές σε 
όλα τα δωμάτια εκτός Family Suite | Για διαμονή 05/09-02/10 έκπτωση 
15% για τα δίκλινα δωμάτια και  20% για τη Family Suite. 
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-5%

Venus Beach Hotel & Bungalows 3* Νέα Στύρα
Το Venus Beach Hotel είναι χτισμένο σε μια πλαγιά δίπλα 

στην παραλία στα Νέα Στύρα, στα νοτιοδυτικά της Εύβοιας. 
Το παραλιακό θέρετρο διαθέτει 114 δωμάτια και μπανγκαλόου 
με θέα στον Ευβοϊκό κόλπο. Όλα τα δωμάτια του Venus Beach 
Hotel με θέα στη θάλασσα περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο, 
κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Στο Venus Beach Hotel θα βρείτε μπαρ και εστιατόριο 
που σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό και ελληνικά πιάτα και δείπνο.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν παραδοσιακά 
εδέσματα στην ταβέρνα Λεύκα του ξενοδοχείου. Το μίνι λεωφορείο 
του ξενοδοχείου προσφέρει δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς προς 
τα Νέα Στύρα, 4 φορές την ημέρα. Στην οργανωμένη παραλία, 
οι επισκέπτες θα βρουν εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ. Όσοι 
προτιμούν να χαλαρώσουν στο θέρετρο μπορούν να απολαύσουν 
την εξωτερική πισίνα και τους ιδιωτικούς κήπους.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό & ημιδιατροφή

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

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Διατροφή ΒΒ ΗΒ ΒΒ ΗΒ ΒΒ ΗΒ

Δίκλινο Standard θέα κήπος 63 € 82 € 73 € 92 € 79 € 98 €

3ο άτομο ενήλικας 18 € 27 € 16 € 24 € 20 € 28 €

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

4ο άτομο παιδί έως 12 18 € 27 € 16 € 24 € 20 € 28 €

1 ενήλικας & 1 παιδί 63 € 78 € 70 € 85 € 75 € 90 €

Μονόκλινο Standard θέα κήπος 42 € 52 € 46 € 56 € 49 € 59 €

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 69 € 88 € 81 € 100 € 85 € 104 €

3ο άτομο ενήλικας 20 € 30 € 18 € 27 € 22 € 31 €

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

4ο άτομο παιδί έως 12 20 € 30 € 18 € 27 € 22 € 31 €

Μονόκλινο Standard θέα θάλασσα 46 € 56 € 51 € 61 € 55 € 65 €

Δίκλινο Superior μπροστά στη θάλασσα 94 € 110 € 106 € 125 € 115 € 134 €

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

Περιλαμβάνονται:
Πρωϊνό και δείπνο (στην περίπτωση ημιδιατροφής) σε 
πλούσιο μπουφέ (σερβιριζόμενο από το προσωπικό) | 
Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία
Μεταφορά από το λιμάνι των Στύρων στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα | Δωρεάν υπαίθριο parking

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 5% | BB: Πρωινό, ΗΒ: ημιδιατροφή
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Ένα καταφύγιο ευδαιμονίας και ευεξίας στα Καμένα Βούρλα, τον 
κατεξοχήν τόπο ίασης και χαλάρωσης, γνωστό για τα θεραπευτικά 

λουτρά. Πρόκειται για ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο της αλυσίδας 
Mitsis Hotels, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του κοσμοπολίτικου 
θερέτρου, το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια, χτισμένα με βάση 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πλήρως εναρμονισμένα με το 
φυσικό περιβάλλον. Για τη διαμονή σας υπάρχουν 224 δωμάτια, 
άλλα με θέα θάλασσα και άλλα που κοιτούν προς το βουνό. 
Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση με χαλιά, αυτόνομη θέρμανση, 

δορυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και στεγνωτήρα 
μαλλιών, μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά. Στο Galini Wellness Spa 
& Resort λειτουργούν ακόμα το εστιατόριο «Magnolia» με πλούσιο 
μπουφέ Μεσογειακών γεύσεων, το μπαρ «Iason», μπαρ πισίνας και 
παραλίας, πισίνα γλυκού νερού, πισίνα ιαματικού νερού, παιδική 
πισίνα, αίθουσα για χαρτιά, αίθουσα τηλεόρασης, δωρεάν Wi-Fi, 
πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές (τένις, πινγκ πονγκ, 
μπάσκετ, 5x5 κ.λπ.) και παιδική χαρά

Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 5* Καμένα Βούρλα

-4%

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό σε μπουφέ Αμερικανικού τύπου | Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ 
| Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία | 
Δωρεάν χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας και του γυμναστηρίου 
| Δωρεάν πετσέτες θαλάσσης | Δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτια και τους 
κοινόχρηστους χώρους | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ | Παιδικές 
δραστηριότητες με επαγγελματίες παιδαγωγούς σε εξωτερικό 
χώρο καθημερινά 10:30-13:30 & 18:30-23:00 με μουσικοκινητικά 
παιχνίδια, διάφορες κατασκευές, ταινίες, μουσική & χορό

 3ο άτομο  παιδί έως 12 ετών δωρεάν σε όλους τους τύπους δωματίων | 4ο άτομο ενήλικας 
μπαίνει σε μόνο σε Μεζονέτα | Επιβάρυνση για All Inclusive: 10€ ο ενήλικας & 5€ τα παιδιά 

έως 12 ετών, ημερησίως

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 20/05-12/06 
& 21/09-31/10

13/06-30/06 
&12/09-20/09

01/07-14/07 
& 26/08-11/09 15/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Standard θέα βουνό 78 € 99 € 133 € 153 €

3ο άτομο ενήλικας 27 € 35 € 47 € 53 €

4ο άτομο παιδί 2-12 19 € 25 € 33 € 38 €

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 83 € 109 € 145 € 164 €

3ο άτομο ενήλικας 29 € 38 € 51 € 57 €

4ο άτομο παιδί 2-12 21 € 27 € 36 € 41 €

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 116 € 130 € 156 € 176 €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 45 € 55 € 61 €

4ο άτομο παιδί 2-12 29 € 32 € 39 € 44 €

Μεζονέτα 142 € 158 € 177 € 212 €

3ο άτομο ενήλικας 50 € 55 € 62 € 74 €

4ο άτομο ενήλικας 50 € 55 € 62 € 74 €

4ο άτομο παιδί 2-12 35 € 40 € 44 € 53 €

Μονόκλινο Standard θέα 
βουνό 47 € 68 € 91 € 114 €
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-4%

Sentido Apollo Palace 5* 

Κέρκυρα
Το Apollo Palace ένα φιλικό ξενοδοχείο για οικογένειες & 

ζευγάρια χτισμένο στο ύφος ενός Κερκυραϊκού χωριού. Το 
ξενοδοχείο βρίσκεται στην άκρη του ψαροχώριου Μεσσογγή, μόλις 
μερικά μέτρα από την παραλία με πολλές ταβέρνες. Εδώ μπορείτε 
να μείνετε σε μοντέρνα και κομψά δωμάτια, σε ένα πλούσιο 
κήπο γεμάτο με ελαιόδεντρα, παρεκκλήσι, 3 μπαρ, 2 εστιατόρια, 
γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων, SPA. Ο εξωτερικός χώρος 
του Apollo Palace διαθέτει 3 πισίνες γλυκού νερού, 1 πισίνα 
ψυχαγωγίας και 1 πισίνα για οικογένειες.

All Inclusive: Ισχύει καθημερινά από τις 10:00 έως τις 23:00

Όλα τα γεύματα της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) στον 
πλούσιο μπουφέ του κεντρικού εστιατορίου με συνοδεία από μπύρα, 
κρασί, αναψυκτικά και χυμούς | Όλα τα αλκοολούχα ποτά καθώς 
και μπύρα, κρασί, μπράντι ούζου, λικέρ, αναψυκτικά, καφέδες, 
χυμούς | Διάφορα σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στα bar 
του ξενοδοχείου | Καλάθι πικ νικ μεσημεριανού γεύματος για τους 
πελάτες που επιθυμούν να περάσουν την ημέρα τους έξω από το 
ξενοδοχείο. | Φρεσκοκομμένος καφές ή τσάι με κέικ και μπισκότα στα 
bar του ξενοδοχείου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

Τύπος Δωματίου 12/06-02/07 03/07-17/07 
& 18/08-25/09 18/07-17/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες

Διατροφή ΗΒ ΑΙ ΗΒ ΑΙ ΗΒ ΑΙ

Δίκλινο 109 € 138 € 145 € 178 € 169 € 202 €

3ο άτομο ενήλικας 38 € 48 € 51 € 62 € 59 € 71 €

3ο άτομο παιδί έως 14 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 14 27 € 35 € 36 € 45 € 42 € 51 €

5ο άτομο παιδί έως 14 27 € 35 € 36 € 45 € 42 € 51 €

Μονόκλινο 76 € 97 € 101 € 125 € 118 € 141 €
  

ΗΒ:ημιδιατροφή, ΑΙ: All inclusive
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-5%

Apollonion Asterias Resort 
and Spa 5* Κεφαλονιά
Το Apollonion Asterias Resort and Spa βρίσκεται στο Ξι, γνωστό 

για τη μεγάλη παραλία του με τη χρυσαφένια άμμο, στη γραφική 
δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς, στο Ληξούρι. Το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου σερβίρει ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, ενώ 
στο Pool Bar θα απολαύσετε κοκτέιλ με θέα στην πισίνα. Στο 
κέντρο Health & Spa του ξενοδοχείου μπορείτε να χαλαρώσετε 
με ποικιλία περιποιήσεων. Το γυμναστήριο του ξενοδοχείου 
περιλαμβάνει εξοπλισμό καρδιαγγειακής άσκησης. Διατίθενται 
άρτια οργανωμένες εγκαταστάσεις για δεξιώσεις και συνέδρια. 
Υπάρχει δωρεάν χώρος στάθμευσης. Οι μικρότεροι επισκέπτες 
μπορούν να διασκεδάσουν στην παιδική χαρά. Το Apollonion As-
terias Resort and Spa προσφέρει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια 
με υπέροχη διακόσμηση, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό και 
ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα περιποίησης.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 01/05-27/05 
& 17/09-29/09

28/05-08/07 
& 27/08-16/09 09/07-26/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 7 νύχτες 7 νύχτες

Δίκλινο Dlx Apollonion 112 € 146 € 184 €

3ο άτομο ενήλικας 28 € 36 € 46 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Dlx Family Apollonion * 167 € 219 € 276 €

Dlx Family Suite Apollonion * 209 € 273 € 345 €

Suite Maisonnette Apollonion * 268 € 350 € 442 €

5ο άτομο σε Suite Maisonnette Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο Premium Asterias 128 € 167 € 211 €

3ο άτομο ενήλικας 32 € 42 € 52 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Premium Family Asterias * 193 € 251 € 318 €

J. Suite Balcony Asterias * 193 € 251 € 318 €

J. Suite Pool Asterias * 220 € 284 € 356 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/06 και προκαταβολή 50% | 
*Οι τιμές αφορούν έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά | Ημερήσια επιβάρυνση για 

All Inclusive: 25€ ο κάθε ενήλικας & 12,5€ το κάθε παιδί έως 12 ετών | Dlx: Deluxe // J. 
Suite: Junior Suite
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 01/05-31/05 
& 25/09-08/10

01/06-17/06 
& 11/09-24/09

18/06-09/07 
& 30/08-10/09 10/07-29/08

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα 1 νύχτα

Δίκλινο Classic 60 € 74 € 90 € 119 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο Classic θέα θάλασσα 74 € 90 € 109 € 149 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 90 € 109 € 139 € 169 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Junior Suite θέα θάλασσα * 109 € 129 € 159 € 189 €

3ο άτομο ενήλικας 38 € 45 € 56 € 66 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Senior Suite θέα θάλασσα ** 139 € 159 € 189 € 219 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 49 € 56 € 66 € 77 €

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

Μονόκλινο Classic 60 € 74 € 90 € 119 €
 

-3%

Xenia Poros Image 
Hotel 4* Πόρος
Το ξενοδοχείο Xenia Poros Image βρίσκεται στην γραφική 

περιοχή του Νεωρίου, μόνο λίγα λεπτά μακριά από το 
κέντρο του νησιού με μοναδική θέα στην πόλη του Πόρου 
και την θάλασσα. Όσον αφορά την διαμονή σας, υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλούς διαθέσιμους 
τύπους δωματίων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις σας. Διαθέσιμα δωμάτια για ζευγάρια καθώς και για 
οικογένειες. Είναι ένα ιδανικό μέρος για απόδραση, μόνο δύο 
ώρες μακριά από την Αθήνα. Το ξενοδοχείο παρέχει δωμάτια 
με μαγευτική θέα στη θάλασσα και την πόλη του Πόρου. 
Επίσης, υπάρχει γυμναστήριο, wellness studio με σάουνα, 
συνεδριακή αίθουσα και ιδιωτική προβλήτα για σκάφη. Το 
ξενοδοχείο Xenia Poros Image επίσης διαθέτει ένα εστιατόριο 
και ένα μπαρ με εκπληκτική θέα στη θάλασσα και την πόλη 
του Πόρου, όπου μπορεί κανείς να δοκιμάσει τοπικές γεύσεις 
αλλά και gourmet πιάτα από όλο τον κόσμο καθώς και να 
ξεκινήσει την ημέρα του με ένα γευστικό και πλούσιο πρωινό. 
Επίσης διαθέτει ιδιωτική παραλία με beach bar όπου μπορείτε 
να απολαύσετε ένα δροσιστικό cocktail και ένα ελαφρύ snack 
όσο χαλαρώνετε στην ειδυλλιακή παραλία του ξενοδοχείου 
μας. Στην παραλία μας παρέχονται ομπρέλες και ξαπλώστρες 
χωρίς χρέωση.

Επιβάρυνση ημιδιατροφής ημερησίως 15€ ανά άτομο | Επιβάρυνση πλήρους διατροφής 
ημερησίως 28€ ανά άτομο
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Περιλαμβάνονται:
Διατροφή αναλόγως επιλογής σας | Κατά τη διάρκεια των γευμάτων (αναψυκτικά 
post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα και νερό)

Παιδικό πρόγραμμα (18/06-12/09 καθημερινά 10:00-18:00)
Εξωτερική πισίνα επιβλεπομένη από ναυαγοσώστη | Νεροτσουλήθρα με 
διαδρομή 18 μέτρων | Εξωτερική παιδική πισίνα, νεροτσουλήθρα λαγουδάκι | 
Εξωτερική παιδική χαρά | Παιδική ταινιοθήκη με 2 προβολές ημερησίως | Ειδική 
teenager γωνιά με playstation, πινγκ πονγκ | Δωρεάν παγωτό και ποπ κορν στο 
μπαρ πισίνας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 20/05-17/06 
& 13/09-25/09

18/06-09/07 
& 01/09-12/09

10/07-30/07 
& 23/08-31/08 31/07-22/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Std θέα χωριό/κήπος 69 € 83 € 100 € 119 €

3ο άτομο ενήλικας 15 € 15 € 15 € 15 €

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

Μονόκλινο Std 55 € 66 € 80 € 95 €

Δίκλινο Sup. θέα θάλασσα 83 € 96 € 115 € 133 €

3ο άτομο ενήλικας 15 € 15 € 15 € 15 €

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

Τετράκλινο κουκέτα* 92 € 105 € 125 € 142 €

Μονόκλινο Sup. 66 € 77 € 92 € 106 €
 
 Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος δωματίου 20/05-17/06 
& 13/09-25/09

18/06-09/07 
& 01/09-12/09

10/07-30/07 
& 23/08-31/08 31/07-22/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Std θέα χωριό/κήπος 93 € 103 € 122 € 140 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25  € 25 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 8 € 8 € 8 € 8 €

Μονόκλινο Std 68 € 76 € 90 € 109 €

Δίκλινο Sup. θέα θάλασσα 108 € 118 € 137 € 155 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 € 25 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 8 € 8 € 8 € 8 €

Τετράκλινο κουκέτα* 126 € 136 € 155 € 173 €

Μονόκλινο Sup. 78 € 89 € 103 € 118 €
 
 Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πλήρη διατροφή & ποτά

Τύπος δωματίου 18/06-09/07 
& 01/09-12/09

10/07-30/07 
& 23/08-31/08 31/07-22/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Std θέα χωριό/κήπος 127 € 146 € 162 €

3ο άτομο ενήλικας 39 € 39 € 39 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4o άτομο παιδί έως 12 15 € 15 € 15 €

Μονόκλινο Std 92 € 106 € 120 €

Δίκλινο Sup. θέα θάλασσα 142 € 161 € 177 €

3ο άτομο ενήλικας 39 € 39 € 39 €

3o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4o άτομο παιδί έως 12 15 € 15 € 15 €

Τετράκλινο κουκέτα* 168 € 187 € 203 €

Μονόκλινο Sup. 100 € 115 € 130 €
 
EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 18/06, έπειτα θα επιβαρυνθούν περίπου 

8% *Οι τιμές με τον αστερίσκο αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 στο σύνολο.

Dolphin Bay 4* Σύρος

-3%

Το Dolphin Bay, ένα κομψό, άνετο, και κλασσικά όμορφο 
παραθαλάσσιο resort, κτισμένο αμφιθεατρικά σε παραδοσιακό 

κυκλαδίτικο ρυθμό. θα σας εντυπωσιάσει με τη πολυεπίπεδη 
αρχιτεκτονική του, τους φυσικούς πέτρινους βράχους του και 
το τυπικό αιγαιοπελαγίτικο χρώμα του. Βρίσκεται στον κόλπο 
του Γαλησσά, μόνο 7 χιλιόμετρα από την Ερμούπολη. Με 
πανοραμική θέα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού 
και τα κρυστάλλινα νερά της, βραβευμένης ανελλιπώς  με 
Γαλάζια Σημαία. Ο μοναδικός συνδυασμός θερμής ατμόσφαιρας 
και υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, σχεδιασμένων 
προσεχτικά στη λεπτομέρεια, εγγυώνται ότι  οι διακοπές σας 
στο Dolphin Bay Family Beach Resort και στη Σύρο θα είναι μία 
αξέχαστη εμπειρία!

ΠΡΟΣΦΟΡΑΠληρώνετε5 και μένετε 6 νύχτεςή 10 και μένετε 12
για κρατήσεις με αναχώρηση έως 09/07

και με άφιξη μετά την 01/09
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Skiathos Palace Hotel 4*
Σκιάθος
Το Skiathos Palace, ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή 

ξενοδοχεία των Σποράδων, βρίσκεται σε απόσταση 10 
χλμ. από τη χώρα της Σκιάθου. Η ξενοδοχειακή μονάδα, 
αμφιθεατρικά κτισμένη, με υπέροχους κήπους και θέα 
την μαγευτική παραλία των Κουκουναριών, συνδυάζει το 
κοσμοπολίτικο περιβάλλον με τη διακριτική διακόσμηση. 
Σήμερα, με αναβαθμισμένο προφίλ, σας προσκαλεί να 
βιώσετε μια νέα εμπειρία άνεσης και φιλοξενίας. Με 
πρωταγωνιστικά στοιχεία την απαράμιλλη θέα, αλλά 
και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών, το 
Skiathos Palace μπορεί να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες 
και του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 22/05-11/06 
& 11/09-30/09

12/06-02/07 
& 28/08-10/09 03/07-31/07 01/08-27/08

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Standard θέα κήπος 109 € 152 € 171 € 207 €

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 118 € 169 € 197 € 258 €

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 135 € 195 € 223 € 292 €

Δίκλινο Deluxe θέα Κουκουναριές 152 € 229 € 265 € 343 €

Δίκλινο Executive θέα θάλασσα 169 € 255 € 291 € 377 €

3ο άτομο ενήλικας 42 € 42 € 42 € 42 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 2 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 3 - 12 20 € 20 € 20 € 20 €

Μονόκλινο Standard θέα κήπος 90 € 134 € 152 € 187 €

Οι τιμές για 3ο & 4ο άτομο παιδί & 3ο άτομο ενήλικα αφορούν όλους τους τύπους δίκλινου δωματίου | 
Επιβάρυνση ημιδιατροφής ημερησίως σε μπουφέ: 25€ ο ενήλικας & 12,5€ για παιδιά 2-12 ετών
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Το σκηνικό που συνθέτει το ξενοδοχείο Erytha Hotel Resort στη 
Χίο, αποτελείται από 6 κτιριακά συμπλέγματα σε μια έκταση 15 

στρεμμάτων, τα οποία πλαισιώνουν πλούσιοι καταπράσινοι κήποι, 
γραφικά σοκάκια και ρομαντικές γωνιές. Χτισμένο αμφιθεατρικά στην 
πιο αξιοζήλευτη πλαγιά του Καρφά, ακριβώς πάνω από τη θάλασσα 
αγναντεύει κυριολεκτικά το Αιγαίο και τα παράλια της Ιωνίας. Η 
αισθητική του συγκροτήματος είναι πλήρως εναρμονισμένη και 
εμπνευσμένη απο τη θαλάσσια αύρα του Αιγαίου και καθρεφτίζεται 

σε όλους τους χώρους του. Από τους χώρους υποδοχής ώς και 
τα δωμάτια, οι επισκέπτες θα συναντήσουν παντού λιτές γραμμές 
και μοντέρνα υλικά, ενω στην αρχιτεκτονική του θα αναγνωρίσουν 
τις τοπικές επιρροές. Ένα ιδανικό περιβάλλον, που εξασφαλίζει 
άνεση στη διαμονή και διακριτικότητα στην εξυπηρέτηση και που 
σας προσκαλεί να γνωρίσετε τη γνήσια αιγαιοπελαγίτικη φιλοξενία. 
Kαλως ήρθατε στη Χίο!

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 01/06-30/06 
& 13/09-30/09

01/07-15/07 
& 25/08-12/09 16/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Classic SV 76 € 92 € 110 €

3ο άτομο ενήλικας 17 € 19 € 23 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 17 € 19 € 23 €

Δίκλινο Cozy Sea Front 85 € 102 € 120 €

3ο άτομο ενήλικας 19 € 22 € 26 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 19 € 22 € 26 €

Δίκλινο Deluxe Sea Front 99 € 115 € 135 €

3ο άτομο ενήλικας 20 € 25 € 30 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 20 € 25 € 30 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05. Έπειτα επιβαρύνονται 
περίπου 10% |  Επιβάρυνση ημιδιατροφής σε μενού: 14€ ανά ενήλικα & 10€ ανά παιδί 
| Επιβάρυνση πλήρους διατροφής σε μενού: 24€ ανά ενήλικα, 14€ ανά παιδί | SV: θέα 

θάλασσα // Sea Front: μπροστά στη θάλασσα

-4%

Erytha Hotel & Resort Chios 4* Χίος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τις 2 πρώτες περιόδους, στις 7 πληρωτέες 
νύχτες άλλη μια ΔΩΡΟ (7+1=8)
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-3%

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

Προσφέρει κομψά δωμάτια, εξωτερική πισίνα και γήπεδα τένις. 
Οι επιλογές φαγητού περιλαμβάνουν ένα εστιατόριο στον 
τελευταίο όροφο, μπαρ δίπλα στην πισίνα και σνακ μπαρ. Όλα 
τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν μπαλκόνι, ενώ ορισμένα έχουν 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Alonissos Beach 
Bungalows & Suites 
Hotel 4* Αλόννησος

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 01/07-23/07 
& 26/08-31/08 24/07-31/07 01/08-25/08 01/09-10/09

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δικλινο Classic Bungalow 88 € 109 € 129 € 75 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 30 € 30 € 30 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δικλινο Classic Bungalow 
Θέα θάλασσα 109 € 129 € 149 € 89 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 30 € 30 € 30 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Classic θέα θάλασσα 1 
χώρου* 129 € 149 € 169 € 109 €

Family Bungalow 2 χώρων * 184 € 214 € 249 € 144 €
  
*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά |  Δυνατότητα για μεσημεριανό 

και βραδινό a la carte με χρέωση καταλόγου
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-5%

Αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο απέχει λίγα βήματα από την 
παραλία του Γροίκου. Είναι μοντέρνο και προσφέρει σπα και 

γυμναστήριο, καθώς και εξαιρετικό χώρο φαγητού σε μοναδικό 
περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα Τα 56 δωμάτια και οι σουίτες 
απέχουν ελάχιστα από την παραλία και προσφέρουν εκπληκτική 
θέα. 

Patmos Aktis Suites 
& Spa 5* Πάτμος

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 01/06-12/06 
& 15/09-30/09

13/06-09/07 
& 01/09-14/09

10/07-01/08 
& 25/08-31/08 02/08-24/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Deluxe 89 € 137 € 218 € 316 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 49 € 48 € 74 €

3ο άτομο παιδί 7-14 15 € 24 € 24 € 37 €

Maisonette 1 BD Pool 125 € 219 € 345 € 485 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 49 € 48 € 74 €

3ο άτομο παιδί 7-14 15 € 24 € 24 € 37 €

Pool Suite 134 € 226 € 358 € 493 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 49 € 48 € 74 €

3ο άτομο παιδί 7-14 15 € 24 € 24 € 37 €

Aegean Suite 158 € 278 € 410 € 553 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 49 € 48 € 74 €

3ο άτομο παιδί 7-14 15 € 24 € 24 € 37 €

Maisonette 2 BD Pool * 174 € 284 € 439 € 603 €

5ο & 6ο άτομο ενήλικας 30 € 49 € 48 € 74 €

5ο & 6ο άτομο παιδί 7-14 15 € 24 € 24 € 37 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 31/05. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 
15% | 3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας 

συνολικά | BD: Bedroom/Κρεβατοκάμαρα
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Sunshine Rhodes Hotel 4* Sup. Ρόδος
Το Sunshine Rhodes βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την αρχαία 

πόλη της Ιαλυσού και μόλις 7 χλμ από την καρδιά της πόλης της Ρόδου. 
Με φόντο την όμορφη, οργανωμένη παραλία και την απέραντη θάλασσα 
του Αιγαίου, ο επισκέπτης ξεκινά το δικό του μικρό, αποκαλυπτικό ταξίδι 
διακοπών στο Sunshine Rhodes, καθώς ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, 
υπηρεσιών και παροχών απογειώνει την καλοκαιρινή απόδραση. Η γαλήνια 
τοποθεσία του ξενοδοχείου που όμως βρίσκεται τόσο κοντά στη Ρόδο, «την 

πόλη της νυχτερινής ζωής», η ποικιλία άνετων και καλόγουστων δωματίων, 
το εξαιρετικό φαγητό, η διασκέδαση για τα παιδιά, οι δραστηριότητες και 
τα σπορ για μικρούς και μεγάλους, η νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως… 
οι άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν εγκάρδια τις 
υπηρεσίες τους, εξασφαλίζουν ότι ο επισκέπτης θα απολαύσει την κάθε 
στιγμή των καλοκαιρινών του διακοπών.   

-7%

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

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου 16/04-30/06 
& 01/09-15/10

01/07-18/07 
& 25/08-31/08 19/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Θέα Δωματίου GV SV PV GV SV PV GV SV PV

Δίκλινο 81 € 94 € -- 114 € 125 € -- 119 € 129 € -

3ο άτομο ενήλικας 30 € 35 € -- 45 € 50 € -- 50 € 55 € -

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

Μονόκλινο 58 € 65 € -- 84 € 91 € -- 87 € 95 € -

1 ενήλικας + 1 παιδί * 65 € 75 € -- 90 € 100 € -- 95 € 105 € -

1 ενήλικας + 2 παιδιά * 70 € 80 € -- 95 € 105 € -- 100 € 110 € -

2 ενήλικες + 2 παιδιά ** 135 € 155 € 175 € 175 € 195 € 215 € 190 € 205 € 225 €

3 ενήλικες + 1 παιδί ** 145 € 165 € 190 € 185 € 205 € 230 € 205 € 220 € 240 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα 
προσαυξηθούν περίπου 25% | * Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε δίκλινο δωμάτιο | ** Οι τιμές αφορούν το 
σύνολο των ατόμων σε Family δωμάτια | Τα δωμάτια με θέα πισίνα βρίσκονται στη νέα πτέρυγα | GV: Θέα κήπος // SV: 

Θέα θάλασσα // PV: Θέα πισίνα
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Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

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

01/07-18/07 
& 25/08-31/08 19/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Θέα Δωματίου GV SV GV SV GV SV

Δίκλινο 71 € 79 € 102 € 109 € 109 € 115 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 35 € 40 € 45 € 45 € 50 €

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

Μονόκλινο 51 € - 75 € - 79 € -

1 ενήλικας + 1 παιδί έως 12 * 58 € - 81 € - 88 € -

1 ενήλικας + 2 παιδιά έως 12 * 63 € - 86 € - 93 € -

2 ενήλικες + 2 παιδιά ** 120 € 140 € 155 € 175 € 175 € 190 €

3 ενήλικες + 1 παιδί ** 130 € 150 € 165 € 180 € 190 € 205 €

2 ενήλικες + 3 παιδιά ** 155 € 180 € 205 € 225 € 230 € 250 €

3 ενήλικες + 2 παιδιά ** 160 € 190 € 215 € 235 € 240 € 260 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 25% | * Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε 
δίκλινο δωμάτιο | ** Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε Family δωμάτια | GV: Θέα κήπος 

// SV: Θέα θάλασσα

Ανάμεσα στα εκατοντάδες καταλύματα του νησιού, το Sunshine Crete 
Village ξεχωρίζει για την τοποθεσία του. Κτισμένο πάνω σε μια πλαγιά, 

μόνο μερικά μέτρα από μία ατελείωτη παραλία, στο γραφικό χωριό 
Κουτσουνάρι, το ξενοδοχείο που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της 
Ιεράπετρας, δεν είναι παρά ένας γαλήνιος, αναζωογονητικός καλοκαιρινός 

παράδεισος. Με την πρώτη ματιά, ο επισκέπτης αισθάνεται τη διαφορά. 
Υπέροχη τοποθεσία, εξαιρετικό φαγητό, δραστηριότητες και σπορ για 
παιδιά και μεγάλους, εξασφαλίζουν ότι ο επισκέπτης θα απολαύσει την 
κάθε στιγμή των καλοκαιρινών του διακοπών. 

Sunshine Crete Village 4* Ιεράπετρα
-5%

All Inclusive: 
Πρωινός μπουφές | Μεσημεριανός μπουφές με ζεστές και κρύες 
επιλογές | Σνακ | Δείπνο σε μπουφέ με ζεστές και κρύες επιλογές 
| Δείπνο στο ιταλικό Mamma Mia (1 φορά/άτομο/διαμονή - 
κατόπιν κράτησης – λειτουργεί 6 φορές την εβδομάδα) | Καφές, 
τσάι και μπισκότα | Τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά
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Το Sunshine Crete Beach, με τα οικογενειακά δωμάτια και το πάρκο με 
τις νεροτσουλήθρες, ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο των 

παροχών και υπηρεσιών του. Κτισμένο πάνω στο κύμα, σε μία ατέλειωτη 
παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι, το ξενοδοχείο, που 
απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν είναι παρά ένας γαλήνιος, 

αναζωογονητικός, καλοκαιρινός παράδεισος. Υπέροχη τοποθεσία, πλούσια 
γκάμα τύπων δωματίων, εξαιρετικό φαγητό, δραστηριότητες και σπορ για 
παιδιά και μεγάλους, νυχτερινή διασκέδαση και κυρίως οι άνθρωποι των 
ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν εγκάρδια τις υπηρεσίες τους.

Sunshine Crete Beach  5* Ιεράπετρα
-7%

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

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

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

01/07-18/07 
& 25/08-31/08 19/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Θέα Δωματίου GV SV GV SV GV SV

Δίκλινο 85 € 91 € 114 € 122 € 119 € 129 €

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

Μονόκλινο 62 € - 83 € - 88 € -

1 ενήλικας + 1 παιδί έως 12 * 69 € - 90 € - 95 € -

1 ενήλικας + 2 παιδιά έως 12 * 74 € - 95 € - 105 € -

2 ενήλικες + 2 παιδιά * 135 € 145 € 180 € 195 € 195 € 215 €

3 ενήλικες + 1 παιδί ** 145 € 155 € 190 € 205 € 205 € 230 €

2 ενήλικες + 3 παιδιά ** 175 € 185 € 235 € 250 € 250 € 270 €

3 ενήλικες + 2 παιδιά ** 185 € 195 € 245 € 260 € 265 € 290 €

EARLY BOOKING: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 31/05 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 25% | * Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε 

δίκλινο δωμάτιο | ** Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε Family δωμάτια | GV: Θέα κήπος // 
SV: Θέα θάλασσα



-4%

Porto Platanias Beach Resort 
& Spa 5* Χανιά
Το Porto Platanias βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο 

και εκπληκτική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και στο νησί των 
Αγίων Θεοδώρων. Eίναι χτισμένο σε μια πανέμορφη έκταση 30 
στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα. Διαθέτει κέντρο ευεξίας και 
άσκησης που περιλαμβάνει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, 
σάουνα, ατμόλουτρο, υδρομασάζ και θεραπευτικά μασάζ. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 11/06-14/07 
& 31/08-25/09 15/07-30/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο PV ή GV 179 € 215 €

3ο άτομο ενήλικας 65 € 80 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο SSV 189 € 225 €

3ο άτομο ενήλικας 70 € 85 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο SV 199 € 235 €

3ο άτομο ενήλικας 75 € 90 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Μεζονέτα PV ή GV 275 € 315 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 65 € 65 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Διαμέρισμα PV 315 € 355 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 65 € 65 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Ημερήσια επιβάρυνση All Inclusive: 24€ ο κάθε ενήλικας & 12€ το κάθε παιδί έως 12 ετών | 
PV: Θέα πισίνα // GV: Θέα κήπος // SSV: Πλαϊνή θέα θάλασσα // SV: Θέα θάλασσα

30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

vlassopoulostravel.gr

Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο FAX: 210 3692090 ή στο sab@alphaunion.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



-4%

Porto Platanias Village 
Resort 5* Χανιά
Μόλις 200μ. μακριά από την παραλία του Πλατανιά, το Porto 

Platanias Village Resort είναι ένα συγκρότημα που θυμίζει 
χωριό, με λιθόστρωτα μονοπάτια, κήπους και υπέροχη πισίνα. Τα 
στούντιο και τα διαμερίσματα στο Porto Platanias έχουν ιδιωτικό 
μπαλκόνι με θέα στην πισίνα και στους κήπους του ξενοδοχείου, 
άρτια εξοπλισμένη μικρή κουζίνα, δορυφορική τηλεόραση με 
διεθνή κανάλια, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 11/06-14/07 
& 31/08-25/09 15/07-30/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες

Studio 145 € 173 €

3ο άτομο ενήλικας 55 € 65 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Studio GV ή PV 153 € 182 €

3ο άτομο ενήλικας 55 € 65 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Διαμέρισμα 1 χώρου GV 209 € 245 €

3ο άτομο ενήλικας 75 € 90 €

4ο άτομο ενήλικας 55 € 65 €

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

GV: Θέα κήπος // PV: Θέα πισίνα
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vlassopoulostravel.gr

Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο FAX: 210 3692090 ή στο sab@alphaunion.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 
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