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Αξία ταξιδίου  Προκαταβολή/ΜΕΤΡΗΤΑ  Υπόλοιπο σε δόσεις
200€-600€  30% 2
601€-2000€  30% 3
2001€  30% 4

Οι άτοκες δόσεις ρυθμίζονται ανάλογα με την αξία του ταξιδιού σας

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ

Mετά την κατάθεση του ποσού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τηλεφωνική ενημέρωση προς το γραφείο μας
ή η αποστολή φαξ ή email του καταθετηρίου συμπληρώνοντας: 
Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας,
Προορισμό εκδρομής, ημερομηνία αναχώρησης, ημερομηνία άφιξης

ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ALPHA BANK: 
GR80 0140 2130 2130 0232 0004 301

ΕΘΝΙΚΗ:
GR52 0110 1260 0000 1264 4070 083

EUROBANK: 
GR420 2600 130 000 840 200 948 336

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
GR61 0172 1060 0051 0607 5025 085

Δικαιούχος: Μαγγούδης Παναγιώτης & Σια Ε.Ε

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Πέτρου Ράλλη 221, Νίκαια
Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 210 42 50 072-3-4
E-mail: info@nikaiatravel.gr
www.nikaiatravel.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Καθημερινά: 09:00-20:00
Σαββάτο: 09:00-14:00

Κλείστε τώρα Online τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια στο www.nikaiatravel.gr/aktoploika
Εύκολα, γρήγορα αλλά και με την φροντίδα του γραφείου μας

Αρ. ΜΗ.Τ.Ε.: 02.07 E 6000 0330401



Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος δι-
αμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. 
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα 
ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:

0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων

Ο φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 
Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα  
αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.  
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν  
την αναχώρηση

2. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις  
στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες 

3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12) στο ίδιο  
δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται  
έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα  
ή ΚΕΠ

5. Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα 
για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χωρών 
Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν 
είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με 
την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών 
ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ

6. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο 
αριθμό θέσεων 

7. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση  
το οποίο επιστρέφεται με το check out

8. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα  
(με επιστροφή): ΑΒ2 +65€, Α2 +80€, Α4 +25€, ΑΒ3 +30€, Α3 +35€

Οι οδικές εκδρομές που οργανώνονται από την Smile Acadimos αναχωρούν 
από την οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 56, απέναντι από τα κεντρικά  
γραφεία της εταιρείας. Οι ώρες των αναχωρήσεων διαφοροποιούνται  
ανάλογα με τον προορισμό της εκδρομής και θα πρέπει να ενημερώνεστε  
από τα γραφεία μας λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση.

NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΓΈΝΙΚΈΣ ΣΗΜΈΙΏΣΈΙΣ
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Κοντά στην Αθήνα 
& Αργοσαρονικός
Alkyon Resort & Spa  Βραχάτι 28
Pappas Hotel  Λουτράκι 28
Poros Image Xenia  Πόρος 32

Εύβοια
Amaronda Resort  Έρέτρια 30
Amarynthos Resort  Aμάρυνθος 30
Grand Bleu Sea Resort Έρέτρια 31
Kymi Palace  Kύμη 32

Πελοπόννησος 
AKS Hinitsa Bay  Πόρτο Χέλι 21
Aktaion Resort  Γύθειο 24
Akti Τaygetos  Μικρή Μαντίνεια, Kαλαμάτα 27
Aqua Mare Resort  Μελίσσι, Ξυλόκαστρο 29
Elysian Luxury Hotel  Kαλαμάτα 15
Florida Blue Bay  Ψαθόπυργος, Αχαΐα  10-11
Gea Elaia Hotel  Nεάπολη, Λακωνία 24
Grecotel Casa Marron  Λακόπετρα 16
Grecotel Filoxenia  Καλαμάτα 14
Grecotel Ilia Palms  Λουτρά Κυλλήνης 16
Grecotel Olympia Oasis Λουτρά Κυλλήνης 16
Infinity Hotel  Γύθειο 26
Kalogria Beach  Καλογριά, Αχαΐα 12
Kandia’s Castle  Kάντια, Αργολίδα 22
Kanelli Beach Hotel  Σελιανίτικα, Αχαΐα 18
Kyllini Beach Hotel  Κάστρο Κυλλήνης 22
Kyniska Palace  Μυστράς, Λακωνία 27
Lalloudes Hotel  Νύφι, Λακωνία 18
Messina Resort  Kυπαρισσία 8-9
Messinian Bay  Kαλαμάτα 14
Muses Seaside Houses Παράλιο Άστρος, Κυνουρία 24
Nautica Bay  Πόρτο Χέλι 20
Nikki Beach  Πόρτο Χέλι 20
Oasis Ηοtel  Καλό Νερό, Κυπαρισσία 17
Olympia Golden Beach Kυλλήνη 26
Pharae Palace  Kαλαμάτα 25
Semantron Village  Έλαιώνας, Διακοπτό 19
Sunrise Village  Πεταλίδι 6-7
The Grove Seaside  Δρέπανο, Aργολίδα 13
The Westin Costa Navarino Πύλος 23

Ιόνιο
Admiral Argassi  Ζάκυνθος 48
Aqua Bay Hotel  Ζάκυνθος 49
Aqualand Resort  Kέρκυρα 55
Captain’s Hotel  Ζάκυνθος 49
Crystal Waters  Λευκάδα 47
Diana Palace Hotel  Ζάκυνθος 50
Grecotel Daphnila Bay Kέρκυρα 54
Grecotel Eva Palace  Kέρκυρα 54
Ilios Zante Hotel  Ζάκυνθος 51
Ionian Blue  Λευκάδα 44
Ionion Star   Λευκάδα 45
Louis Corcyra Beach  Kέρκυρα 52
Louis Zante Beach  Ζάκυνθος 47
Messonghi Beach  Kέρκυρα 53
Primasol Louis Ionian Sun Kέρκυρα 52
Strofades Beach  Ζάκυνθος 50
Sunshine Corfu  Kέρκυρα 55
Τesoro Hotel  Λευκάδα 44 
Τsilivi Admiral  Ζάκυνθος 48
Zakynthos Hotel  Ζάκυνθος 50

Kυκλάδες
Aegean Land  Nάξος 38
Aeοlos Bay Hotel  Tήνος 43
Afroditi Venus Beach  Σαντορίνη 42
Αndros Holiday  Άνδρος 43
Αngelika Porto Paros  Πάρος 34-35
Asteras Paradise  Πάρος 36
Βοutique Di Mare Hotel Σύρος 36
Dolphin Bay  Σύρος 36
Galatis Hotel  Πάρος 37
Holiday Sun  Πάρος 39
Kalestesia Suites  Σαντορίνη 42
Kythnos Bay Hotel  Kύθνος 40
Μare Naxia Hotel  Nάξος 40
Μr & Mrs White Tinos  Tήνος 40
Νaxos Holidays  Nάξος 38
Star Hotel Santorini  Σαντορίνη 42
Tinos Beach  Tήνος 41

Σποράδες
Έsperides Beach  Σκιάθος 59
Μarpunta Resort  Αλόννησος 60 
Skiathos Palace  Σκιάθος 58 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ήπειρος & Μακεδονία
Αgia Paraskevi Hotel  Σύβοτα 46
Αristoteles Beach  Άθυτος, Χαλκιδική 65
Bianco Olympico Resort Σιθωνία 64
Cronwell Platamon  Πλαταμώνας 56
Dion Palace Resort    Λεπτοκαρυά 57
Giannis Village Resort  Αστακός 58
Grand Platon Hotel  Κατερίνη 56
Grecotel Pella Beach  Xανιώτη, Χαλκιδική 66
Kanali Hotel  Πρέβεζα 46
Karavostasi Beach  Πέρδικα, Θεσπρωτία 46
Kassandra Palace  Κρυοπηγή, Χαλκιδική 65
Lagomandra Beach Ηοtel Λαγομάνδρα, Xαλκιδική 64
Lagomandra Ηοtel & Spa Λαγομάνδρα, Xαλκιδική 64
Porto Carras Μeliton  Nέος Μαρμαράς, Σιθωνία 67 
Porto Carras Sithonia  Nέος Μαρμαράς, Σιθωνία 67 
Skion Palace  Nέα Σκιώνη, Χαλκιδική 66

Kρήτη 
Ιolida Beach Resort  Αγία Μαρίνα, Χανιά 74 
Grecotel Club Marine  Πάνορμος, Ρέθυμνο 76
Μr & Mrs White Crete  Σταυρός, Χανιά 76
Louis Creta Princess  Πλατανιάς, Χανιά 76
Olympic Palladium  Ρέθυμνο 78
Porto Platanias Village Πλατανιάς, Χανιά 75
Selini Suites  Κολυμπάρι, Χανιά 74
Sentido Pearl Beach  Ρέθυμνο 78
Sunshine Crete Beach  Κoυτσουνάρι, Ιεράπετρα 77
Sunshine Crete Village Κoυτσουνάρι, Ιεράπετρα 77
Theartemis Palace  Ρέθυμνο 78

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έλαφόνησος - Νεάπολη 82
Καβάλα - Θάσος 81
Κεφαλονιά 80
Λίμνη Πλαστήρα 83
Λουτρά Πόζαρ 81
Μάνη - Καλαμάτα - Καρδαμύλη 83
Πάρος - Αντίπαρος 80 
Πύλος - Μεθώνη 82

Έικόνες του Αιγαίου  84
Έιδυλλιακό Αιγαίο  84
Βαλτική Ανακάλυψη 85
Νορβηγικά Φιόρδ  85
Ισλανδία - Γερμανία 85
Αδριατική & Αιγαίο με Κότορ  86
Αδριατική & Αιγαίο με Ντουμπρόβνικ  86
Έλληνικά Νησιά με Μπάρι 86
Έλληνικά Νησιά & παράλια Τουρκίας  86
Ισραήλ με Κύπρο 86
Ιταλία - Ισπανία με Γαλλία 87
Δυτική Μεσόγειος από Γένοβα  87
Δυτική Μεσόγειος με Γριβαλτάρ 87
Σκανδιναβία & Ρωσία 87
Βαλτική & Αγία Πετρούπολη  87

Δωδεκάνησα & Bόρειο Αιγαίο
A for Art Design Hotel  Θάσος 73
Amada Colossos  Ρόδος 69
Crithoni’s Paradise Hotel Λέρος 72
Doryssa Seaside Resort Σάμος 73
Erytha Hotel & Resort  Χίος 68
Grecotel Κοs Imperial Thalasso Kως 70
Grecotel Lux Me Rhodos Ρόδος 68
Κipriotis Aqualand  Kως 71
Κipriotis Panorama  Kως 70
Κipriotis Village  Kως 71
Patmos Aktis Suites & Spa Πάτμος 72
Skala Hotel  Πάτμος 72
Sunshine Rhodes  Ρόδος 69
Varos Village Hotel  Λήμνος 73

Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία
Giannis Village Resort  Aστακός, Αιτωλοακαρνανία 58
Leda Village Resort  Χόρτο, Πήλιο 58
Mitsis Galini Wellness Spa Καμένα Βούρλα 60
Thalassa Hotel & Spa  Πάλαιρος, Αιτωλοακαρνανία 61
Valis Resort  Αγριά, Βόλος 62-63
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Ατομικά

Μπανγκόκ 142
Κο Σαμούι 142
Κο Τάο  142
Κο Πανγκάν 142
Κράμπι 142
Νησιά Πι Πι 142
Πουκέτ 143
Κάο Λακ 143
Τσιάνγκ Μάι 143
Τσιάνγκ Ράι 143
Μπαλί  143 
Λομπόκ  143 
Κουάλα Λουμπούρ  
Λανγκάουι  143
Σιγκαπούρη  143

Σεϋχέλλες 144 
Μαλδίβες 144 
Μαυρίκιος 144
Ζανζιβάρη 144
Πούντα Κάνα 
Κανκούν  145
Αβάνα  145
Τερκς & Κάικος 
Τζαμάικα  145
Μπαρμπάντος 
Μπαχάμες  145
Αντίγκουα  145
Σάντα Λουτσία  
Γρενάδα  145

143 145

145

145

145

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ

Κεντρική  
& Ανατολική Ευρώπη
Αμβούργο  90
Γύρος Ανατολικής Γερμανίας 91
Βόρεια Ρηνανία 92
Αλσατία - Μέλανας Δρυμός 93
Μόναχο 94
Ρομαντικός Δρόμος 95
Βουδαπέστη 96
Βιέννη 96
Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη 97
Αυστριακό Πανόραμα 98
Πολωνία 99 
Μόσχα - Αγία Πετρούπολη 100  
Χώρες Βαλτικής 101  
Κωνσταντινούπολη 118 

Δυτική  
& Βόρεια Ευρώπη
Ισλανδία  102
Ιρλανδία 102
Νορβηγικά Φιόρδ 103 
Σκανδιναβικά Φιόρδ 103 
Κορνουάλη - Ουαλία 104 
Λονδίνο 104
Σκωτία  105
Μπενελούξ  106
Κάστρα Λίγηρα - Νορμανδία 107
Νότια Γαλλία 108
Παρίσι - Disneyland  108
Κυανή Ακτή - Προβηγκία 109
Έλβετία  110
Λίμνες Βόρειας Ιταλίας  111
Ιταλία Πανόραμα 112 
Ρώμη 112  
Τοσκάνη - Τσίνκουε Τέρε 113 
Σικελία 114 
Αμάλφι 115 
Δαλματικές Ακτές 117
Μαδρίτη - Τολέδο  120
Μαδρίτη - Ανδαλουσία 120 
Βαρκελώνη 121  
Ισπανία Πανόραμα 121
Βόρεια Ισπανία - Πορτογαλία 122 
Ισπανία - Πορτογαλία 122
Λισσαβώνα 123
Πορτογαλία Πανόραμα 123

Βαλκάνια - Μεσόγειος
Μάλτα 116 
Κύπρος 116 
Βελιγράδι  119 
Γύρος Ρουμανίας  119 

Μέση Ανατολή 
& Βόρεια Αφρική
Ισραήλ - Άγιοι Τόποι  118 
Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι  124
Κάιρο - Σαρμ ελ Σέιχ  125
Κάιρο - Αλεξάνδρεια   125
Κρουαζιέρα Νείλου   125
Μαρόκο 125
Τυνησία - Γύρος Οάσεων 125
Ιορδανία 125

Ασία
Γεωργία - Αρμενία 140
Γεωργία - Αζερμπαϊτζάν 140
Υπερσιβηρικός - Μόσχα  140
Μικρός Υπερσιβηρικός - Μόσχα  140
Κίνα - Υδάτινες πολιτείες   140
Ιαπωνία 140
Βιετνάμ 141
Βιετνάμ - Καμπότζη - Λάος  141

Αμερική
Nέα Υόρκη 126-127
Νέα Υόρκη - Σικάγο  127
Ανατολικές ΗΠΑ - Καναδάς 127 
Δυτικές Πολιτείες  127
Καλιφόρνια  127 
Κούβα  128
Καναδάς - Αλάσκα 141 
Περού   141 
Νέα Υόρκη - Κούβα   141
Μαϊάμι - Κούβα   141
Νέα Υόρκη - Ορλάντο 141
Ανατολικές Ακτές - Μπαχάμες 141 
Δυτικές Ακτές - Χαβάη  141

ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ GROUP

Ατομικά οργανωμένα
Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα 146
Σαμπάχ - Μαλαισιανό Βόρνεο  147
Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο 148
Νότια Ινδία - Κεράλα  149
Πεκίνο - Σιάν - Σανγκάη  150
Βιετνάμ Πανόραμα 151
Σρι Λάνκα 152
Σρι Λάνκα - Μαλδίβες 153
Τανζανία Σαφάρι 154
Τανζανία - Ζανζιβάρη 155
Κένυα Σαφάρι - Μασάι Μάρα 156
Κένυα Σαφάρι - Μομπάσα 157
Μπαλί - Κομόντο  158
Mπαλί (παραλίες & Ουμπούντ) 159

ΕΞΩΤΙΚΑ & ΓΑΜΗΛΙΑ

Σικελία  130
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα  131
Τοσκάνη - Τσίνκουε Τέρε 132 
Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη 133
Λίμνες Βόρειας Ιταλίας 134 
Σερβία 134
Δαλματικές Ακτές 135 
Κωνσταντινούπολη  136
Βουλγαρία - Μαύρη Θάλασσα 136 
Ρουμανία - Τρανσυλβανία 137



Διακοπές στην Ελλάδα!
Ήλιος, θάλασσα, και δαντελωτά ακρογιάλια με 
καταγάλανα νερά. Το καλοκαίρι είναι εδώ!
Στις σελίδες του καταλόγου μας ανακαλύψτε 
το ιδανικό για εσάς πακέτο διαμονής στους πιο 
μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας.
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Είναι χτισμένο σε ένα μαγευτικό μέρος με απρόσκοπτη θέα στον 
Μεσσηνιακό Κόλπο και τον Ταΰγετο, καθώς και την πόλη της 
Καλαμάτας. Περιτριγυρισμένο από πλούσια Μεσογειακή βλάστηση, 
το ξενοδοχείο αποτελεί μοναδική «συνταγή» απόδρασης από την 
καθημερινότητα!

Βρίσκεται στα 250 χιλιόμετρα από την Αθήνα και στα 30χλμ. από 
την Καλαμάτα. Σε πολύ κοντινές αποστάσεις βρίσκονται σπουδαία 
αξιοθέατα του νομού, όπως το ανάκτορο του Νέστορα, η Αρχαία 
Μεσσήνη, η Βοϊδοκοιλιά, η Καλαμάτα, η Κορώνη κ.λπ.

Φιλοξενία

Στο κεντρικό κτίριο του Sunrise Village Beach Hotel υπάρχουν 
52 ανακαινισμένα δωμάτια, μοιρασμένα σε τρεις ορόφους, με 
θέα θάλασσα ή κήπο, και στα διώροφα μπανγκαλόου άλλα 200 
δωμάτια, με θέα είτε στον κήπο είτε στην πισίνα ή τη θάλασσα. 
Όλα προσφέρουν κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική TV, σεσουάρ, 
καλλυντικά, μπαλκόνι ή βεράντα, ασύρματη σύνδεση στο Internet.

Στην επίπλωση των δωματίων και στους χώρους φιλοξενίας κυριαρχεί 
το λευκό χρώμα, σε απαλούς συνδυασμούς μοντέρνας αντίληψης με το 
νησιώτικο μπλε ή το γκρι και ξύλινα ή μαρμάρινα δάπεδα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Οι πελάτες του Sunrise Village Beach Hotel εξυπηρετούνται για τα 
γεύματά τους από το εστιατόριο του ξενοδοχείου, ενώ μπορούν 
να απολαύσουν σνακ και δροσερά ποτά στο κεντρικό μπαρ είτε το 
καλοκαίρι στα beach bar που υπάρχουν σε κάθε μία από τις δύο 
ιδιωτικές του παραλίες. Επίσης, υπάρχει πισίνα με μπαρ, παιδική 
πισίνα, αίθουσα Spa για θεραπευτικές συνεδρίες ευεξίας, αθλητικές 
εγκαταστάσεις (τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5x5), γυμναστήριο,  
Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους, πάρκινγκ, παιδική χαρά.

ΠΈΤΑΛΙΔΙ, ΜΈΣΣΗΝΙΑ

Sunrise  
Village

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ:
• Πρωινό πρόγευμα σε μπουφέ (07:00-10:00)
• Μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ (12:30-14:30)
• Δείπνο σε μπουφέ (19:00-21:30)
• Ελεύθερη κατανάλωση σε αναψυκτικά, 

βαρελίσια μπίρα, λευκό και κόκκινο κρασί 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων

ΜΠΑΡ: 
• Από τις 11:00 έως τις 23:00 ελεύθερη 

κατανάλωση σε τσάι, καφέ φίλτρου, μπίρα, 
κρασί, τοπικά αλκοολούχα και μη ποτά 
(ουίσκι, τζιν, βότκα, ρούμι και ούζο)

• Σνακ 16:00-17:00 στο bar της πισίνας

ΕΠΙΠΛΕΌΝ ΠΑΡΌΧΕΣ:
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην 

παραλία και στην πισίνα
• Ημερήσιες δραστηριότητες - αερόμπικ
• Απογευματινή ψυχαγωγία για ενήλικες
• Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 

χώρους
• Πινγκ Πονγκ
• Βελάκια
• Beach Volley
• Τένις

All Inclusive!



ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV 3ο ΑΤΌΜΌ GV 1ΚΛΙΝΌ GV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ SV 1ΚΛΙΝΌ SV

17-28/6 & 22-30/9
3 149 € 109 € 259 € 159 € 115 € 275 €
5 245 € 169 € 415 € 259 € 179 € 445 €
7 329 € 229 € 559 € 349 € 245 € 595 €

29/6-5/7 & 8-21/9
3 159 € 115 € 325 € 175 € 119 € 345 €
5 259 € 185 € 519 € 275 € 195 € 549 €
7 349 € 245 € 699 € 369 € 259 € 739 €

6-15/7 & 1-7/9
3 169 € 119 € 310 € 178 € 123 € 330 €
5 276 € 191 € 505 € 289 € 204 € 525 €
7 376 € 265 € 699 € 396 € 277 € 725 €

16-26/7 & 24-31/8
3 199 € 139 € 315 € 209 € 145 € 355 €
5 325 € 225 € 515 € 339 € 239 € 555 €
7 443 € 310 € 709 € 466 € 326 € 745 €

27/7-23/8
5 399 € 279 € 685 € 419 € 295 € 699 €
7 549 € 385 € 919 € 575 € 405 € 965 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί 2-12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Αξέχαστη εμπειρία διακοπών δίπλα στη θάλασσα! To Μessina 
Resort Hotel είναι μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στη 
Μεσσηνία (έτος πρώτης λειτουργίας 2006) με παραδοσιακά τοπικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, στον παραθαλάσσιο οικισμό Καλού Νερού, 
σε απόσταση μόλις 7χλμ. από τη γραφική Κυπαρισσία και ένα 
βήμα από τη θαυμάσια παραλία του χωριού. Επιπλέον, η θέση του 
ξενοδοχείου είναι κομβική ως προς τη δυνατότητα εξερεύνησης 
αξιόλογων προορισμών της Πελοποννήσου, τόσο στη Μεσσηνία  
όσο και στη γειτονική Ηλεία.

Φιλοξενία

Η μονάδα αποτελείται από 10 κτίρια με 64 ιδιαίτερα ευρύχωρα 
δωμάτια, που διακρίνονται σε Studio, διαμερίσματα και μεζονέτες 
και φιλοξενούν από 1 έως 4 άτομα. Όλα έχουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, μπάνιο με σεσουάρ, ασύρματη 
σύνδεση στο Internet. Οι μεζονέτες και τα διαμερίσματα διαθέτουν 
επιπλέον σαλονάκι με καναπέ-κρεβάτι.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο Messina Resort Hotel οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν 
στη βραβευμένη παραλία είτε στην πισίνα (με ξεχωριστή παιδική), 
που περιβάλλεται από ένα φροντισμένο χώρο ιδανικό για 
ξεκούραση και συναναστροφή. 

Για τα γεύματα και τα σνακ σας το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρικό 
εστιατόριο, εστιατόριο πισίνας, κεντρικό μπαρ και μπαρ δίπλα 
στην πισίνα, με πανοραμική θέα στο Ιόνιο και τα πιο ονειρεμένα 
ηλιοβασιλέματα, που θα σας μείνουν αξέχαστα!

Στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται χώρος υπαίθριου πάρκινγκ 
και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια.

ΚΑΛΟ ΝΈΡΟ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Messina   
Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

• Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθημερινά σε μπουφέ
• Χύμα κρασί, μπίρα draft και αναψυκτικά post mix στα γεύματα
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία

Περιλαμβάνονται

Α Ν Α Ν Έ Ώ Μ Έ Ν Ο



1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6  

Μετά επιβαρύνονται κατά 15% 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ  
STUDIO

3ο ΑΤΌΜΌ 
STUDIO

2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 
STUDIO

2ΚΛΙΝΌ 
ΜΕΖOΝΕΤΑ

3ο ΑΤΌΜΌ /
4ο ΑΤΌΜΌ ΜΕΖ

2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 
ΜΕΖΌΝΕΤΑ

1ΚΛΙΝΌ  
STUDIO

1-27/6 & 9-30/9

3 159 € 79 € 37 € 195 € 79 € 55 € 225 €

5 259 € 129 € 59 € 319 € 129 € 89 € 369 €

7 359 € 179 € 79 € 445 € 179 € 119 € 515 €

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

3 189 € 90 € 35 € 229 € 89 € 65 € 265 €

5 309 € 147 € 58 € 380 € 145 € 105 € 435 €

7 429 € 199 € 79 € 529 € 199 € 145 € 605 €

26/7-25/8
5 335 € 159 € 59 € 415 € 159 € 119 € 469 €

7 465 € 219 € 80 € 569 € 219 € 165 € 649 €

11
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Σ’ αυτό το γραφικό χωριό της Αχαΐας, τον Ψαθόπυργο, μόλις 16χλμ. 
από τη γεμάτη ζωντάνια Πάτρα και 190χλμ. από την Αθήνα, το Florida 
Blue Bay είναι η ιδανική τοποθεσία για να χαρείτε τις διακοπές 
σας και να το χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για να επισκεφθείτε 
πολλά από τα αρχαία μνημεία της Κλασικής Ελλάδας. Στις ακτές του 
Κορινθιακού και πλάι στις καταπράσινες πλαγιές του Παναχαϊκού 
όρους, το Florida Blue Bay αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό του 
πράσινου και του μπλε, που θυμίζει νησί και στεριά μαζί!

Φιλοξενία

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Florida Blue Bay υποδέχεται τους 
επισκέπτες του σε λιτά διακοσμημένα όμως πλήρως εξοπλισμένα 
κλιματιζόμενα Μονόκλινα, Δίκλινα και Τρίκλινα δωμάτια με θέα 
της επιλογής σας. Κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει διπλό κρεβάτι, 
μπαλκόνι με εκπληκτική θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, mini bar, 
μπάνιο με ντουσιέρα, τηλεόραση, σεσουάρ, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-
Fi, υπηρεσίες καθαριότητας και σιδερώματος κατόπιν αιτήματος.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Όσον αφορά τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του, το ξενοδοχείο 
διαθέτει πισίνα με ομπρέλες και ξαπλώστρες, χώρο εστίασης, 
καταπράσινο κήπο με παιδική χαρά, πρόσβαση σε θαυμάσια 
παραλία, ξύλινη εξέδρα με beach bar.

Από δραστηριότητες αναψυχής το Florida Blue Bay διαθέτει πινγκ 
πονγκ, μπιλιάρδο, τένις, βόλεϊ. Στην ευρύτερη περιοχή, οι πιο 
δραστήριοι μπορούν να κάνουν κατάδυση και να θαυμάσουν το 
ναυάγιο του «Νέστου», να επιδοθούν στο kite-surf και το wind-surf, 
να δοκιμάσουν ιππασία ή ιστιοπλοΐα στη γύρω περιοχή.

Τέλος, στο «Jasmin Spa» του ξενοδοχείου παρέχονται συνεδρίες 
μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος.

ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΧΑΪΑ

Florida  
Blue Bay

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ



ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

15/5-20/6 & 11-30/9
2 75 € 25 € 138 € 20 €
5 185 € 60 € 340 € 50 €

21/6-20/7 & 1-10/9
2 90 € 25 € 165 € 20 €
5 220 € 60 € 410 € 50 €

21/7-20/8
2 115 € 28 € 185 € 30 €
5 265 € 70 € 455 € 75 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

15/5-20/6 & 11-30/9
2 95 € 45 € 158 € 40 €
5 235 € 110 € 390 € 90 €

21/6-20/7 & 1-10/9
2 110 € 45 € 185 € 40 €
5 270 € 110 € 460 € 90 €

21/7-20/8
2 135 € 48 € 205 € 50 €
5 315 € 120 € 505 € 125 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Πρωινό και βραδινό σε μπουφέ. Mεσημεριανό σε μενού.  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Ένα πλήρες παραθεριστικό κέντρο σάς περιμένει στη μαγευτική τοποθεσία της 
παραλίας Καλογριάς, μπροστά από το υπέροχο δάσος της Στροφυλιάς, στην Αχαΐα, 
στα 230χλμ. από την Αθήνα και 40χλμ. από την Πάτρα. Οι ανακαινισμένοι χώροι 
του προσφέρουν πληθώρα παροχών, ενώ οι εγκαταστάσεις και τα ολοκαίνουργια 
δωμάτια «ατενίζουν» το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και την ολόχρυση αμμουδιά.

Στο Kalogria Beach Hotel διατίθενται για τη διαμονή σας 212 μοντέρνα δωμάτια 
που διακρίνονται σε Δίκλινα, Τρίκλινα, Τετράκλινα και δωμάτια ειδικά διαμορ-
φωμένα για Α.μ.Ε.Α. Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, μπάνιο με σεσουάρ και ψυγείο.

Στο χώρο του Kalogria Beach λειτουργούν 2 πισίνες και νεροτσουλήθρες, γήπεδα 
τένις, μίνι soccer, μίνι γκολφ, μπάσκετ, beach volley. Επίσης, γυμναστήριο, απα-
σχόληση παιδιών, αμφιθέατρο, αίθουσα παιχνιδιών. Μπροστά από το ξενοδοχείο 
υπάρχει οργανωμένη πλαζ με ομπρέλες και ξαπλώστρες και με ποικιλία από 
θαλάσσια σπορ.

Χαρείτε τα γεύματά σας στο εστιατόριο και τα δροσιστικά ποτά ή τα σνακ σας σε 
κάποιο από τα τρία μπαρ. Το ξενοδοχείο προσφέρει πάρκινγκ για την πελατεία 
του, καθώς και δωρεάν Internet στο χώρο υποδοχής και στις πισίνες.

ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ:
• Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ με 

ελεύθερη κατανάλωση σε αναψυκτικά, μπίρες, 
κρασί, καφέ φίλτρου, τσάι, χυμούς

• 10.00-23.30 ελεύθερη κατανάλωση σε τσάι, καφέ 
φίλτρου, χυμούς, αναψυκτικά, μπίρα, κρασί

• 17.30-23.30 ελεύθερη κατανάλωση σε τοπικά 
αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τζιν, βότκα, τεκίλα, 
μπράντι, ούζο)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ:
• Mini club για τα παιδιά, Παιδικές χαρές, 

Γυμναστήριο, Mini golf, Γήπεδο μπάσκετ,  
Beach volley, Νεροτσουλήθρες

• Κάθε πρωί γυμναστική «Baila»: Ομαδικό Πρόγραμμα 
fitness με Zumba και αεροβική  

ΕΠΙΠΛΕΌΝ ΠΑΡΌΧΕΣ:
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες
• Δωρεάν Wi-Fi στο lobby
• Ελληνική βραδιά & Ντίσκο βραδιά 

ΚΑΛΟΓΡΙΑ, ΑΧΑΪΑ

Kalogria  
Beach Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

17-30/6 & 1-15/9

3 185 € 129 € 355 € 95 €

5 305 € 212 € 579 € 155 €

7 415 € 289 € 789 € 215 €

1-15/7 & 23-31/8
5 389 € 269 € 735 € 189 €

7 525 € 359 € 999 € 255 €

16-31/7
5 425 € 289 € 805 € 205 €

7 579 € 399 € 1.099 € 285 €

1-22/8
5 451 € 316 € 860 € 223 €

7 629 € 435 € 1.187 € 306 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Μ Έ Ν Ο

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

All Inclusive!
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Το The Grove Seaside βρίσκεται σε μια μοναδική γραφική τοποθεσία που 
προσφέρει συνδυασμό του φυσικού τοπίου με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, 
στην παραλία της Πλάκας. Βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου, πολύ κοντά στο 
Ναύπλιο (8χλμ. ή 15 λεπτά οδήγηση) και μόλις 2,5χλμ. από το Τολό.

Φιλοξενία

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου διακρίνονται σε Standard και μπανγκαλόου, όλα με 
μπάνιο με σεσουάρ και προϊόντα περιποίησης, μίνι μπαρ, κλιματισμό, τηλέφωνο, 
δορυφορική TV, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι. Κάθε ένα με τις αποκλειστικές 
διακοσμητικές «πινελιές» του, έργα τέχνης και ποιοτικά έπιπλα minimal και 
κομψά, που, σε συνδυασμό με τους γήινους χρωματισμούς, προσδίδουν στο 
χώρο φιλοξενίας μοναδικό χαρακτήρα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Μέσα σε μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, το εξαιρετικό εστιατόριο του ξενοδοχείου 
προσκαλεί τους επισκέπτες να ξεκινήσουν ένα λαχταριστό γευστικό ταξίδι στη 
φημισμένη αυθεντική Ελληνική κουζίνα. Στο μπαρ της πισίνας θα συνοδεύσετε  
τις δροσερές σας στιγμές με κοκτέιλ, αναψυκτικά, ποτά που θα σας ξεδιψάσουν.

Επίσης, λειτουργούν εξωτερικό πάρκινγκ, παιδική χαρά, πισίνα, γήπεδο τένις 
και διατίθενται ξαπλώστρες στην παραλία, επιτρέποντας στους επισκέπτες να 
απολαύσουν τον ήλιο με όλες τις ανέσεις.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΡΈΠΑΝΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

The Grove 
Seaside Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

16-30/9

3 142 € 90 € 225 €

5 233 € 148 € 370 €

7 322 € 205 € 515 €

18/6-14/7 & 1-15/9

3 155 € 90 € 255 €

5 253 € 148 € 420 €

7 348 € 205 € 585 €

15/7-31/8
5 295 € 170 € 490 €

7 408 € 230 € 680 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
1ο παιδί 6-12 ετών και 2ο παιδί 2-12 ετών 15€ ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 10€ το άτομο την ημέρα (μεσημεριανό γεύμα)
Προσφορά: Για κρατήσεις στο διάστημα Ιουνίου & Σεπτεμβρίου έκπτωση 10% στις ανωτέρω τιμές 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

• Πρωινό και βραδινό καθημερινά στο κεντρικό εστιατόριο
• Παιδική απασχόληση (3 ώρες την ημέρα)
• Δραστηριότητες για μεγάλους: Yoga, μάθημα μαγειρικής, πινγκ πονκ
• Ελληνική μουσική βραδιά μια φορά την εβδομάδα
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία και την πισίνα

Περιλαμβάνονται



ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΈΣΣΗΝΙΑ

Grecotel 
Filoxenia Kalamata

«Φιλοξενία» είναι το όνομά του, άρα δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε 
λιγότερο από το ιδανικό! Φωτεινά και ευρύχωρα δωμάτια περιμένουν να 
σας υποδεχθούν, που στη βασική τους εκδοχή περιλαμβάνουν μπαλκόνι 
ή κήπο, τηλέφωνο, μπάνιο με σεσουάρ, ψυγείο, κλιματισμό, τηλεόραση, 
χρηματοκιβώτιο, καλλυντικά με φυσικά υλικά. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα 
σε Standard, Superior, Deluxe, Οικογενειακά δωμάτια και Σουίτες.

Το Filoxenia της Καλαμάτας διαθέτει δύο πισίνες, μπαρ παραλίας,  
εστιατόριο, πολυτελή σαλόνια, υπηρεσίες ευεξίας από το Olive Spa,  
γήπεδο τένις με δωρεάν χρήση ακόμα και με προβολείς, δωρεάν  
πρόσβαση Internet στο δωμάτιο, φυλασσόμενο πάρκινγκ.

Αξίζει να κάνουμε ειδική μνεία στο εστιατόριο «Olive» του ξενοδοχείου: 
σε μια εκπληκτική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, σερβίρει γευστικά 
πιάτα. Το απόγευμα θα απολαύσετε, μαζί με το γεύμα σας, και το μαγικό 
ηλιοβασίλεμα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 2ΚΛΙΝΌ SUP 2ΚΛΙΝΌ DLX *FAMILY (2+2) *FAMILY SUITE 
(2+2)

1/6-4/7 & 8-21/9 1 158 € 178 € 198 € 228 € 278 €

5-25/7 & 25/8-7/9 1 204 € 224 € 244 € 274 € 324 €

26/7-24/8 1 238 € 258 € 278 € 308 € 358 €

SUP: SUPERIOR, DLX: SIDE SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 20€ ανά διανυκτέρευση 
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 25€ κατ’ άτομο 
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 
Για την περίοδο 1-19/8 ισχύει ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Μοντέρνο και ανανεωμένο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα, στα 5χλμ. από  
το κέντρο της, με απεριόριστη θέα στον Μεσσηνιακό Κόλπο και σχετικά  
κοντά στην Αθήνα, 250χλμ. ή δυόμισι ώρες διαδρομή, ιδανικό για  
πολυτελή φιλοξενία.

Διαθέτει 14 Special και 51 Standard δωμάτια, από μονόκλινα έως  
τετράκλινα. Στα Special περιλαμβάνονται σουίτες Junior και Master. Όλα 
τα δωμάτια στη βασική τους εκδοχή προσφέρουν διπλό κρεβάτι, κλιμα-
τισμό, δορυφορική TV, μπάνιο με ποιοτικά είδη ατομικής περιποίησης, 
μπαλκόνι, ψυγείο και δωρεάν Wi-Fi.

Η πισίνα θα σας προσφέρει στιγμές δροσιάς όταν δεν θα προτιμήσετε τη 
θαυμάσια παραλία για τις βουτιές και το κολύμπι σας. Στο χώρο της πισί-
νας λειτουργούν μπαρ και εστιατόριο, που μπορούν να σας ξεδιψάσουν 
και να σας προσφέρουν τοπικές λιχουδιές. Στην παραλία υπάρχει beach 
bar, ενώ προσφέρονται ομπρέλες και ξαπλώστρες για τους πελάτες.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Messinian Bay

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
SΕΑ VIEW 3ο ΑΤΌΜΌ 1ο ΠΑΙΔΙ  

ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
2ο ΠΑΙΔΙ  

ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 1ΚΛΙΝΌ

17/6-16/7 & 6-30/9
3 169 € 129 € 55 € 85 € 245 €
5 269 € 205 € 85 € 135 € 389 €
7 375 € 279 € 115 € 185 € 539 €

17-26/7 & 27/8-5/9
3 195 € 145 € 70 € 100 € 279 €
5 309 € 229 € 115 € 165 € 445 €
7 429 € 315 € 155 € 225 € 619 €

27/7-26/8
3 235 € 169 € 90 € 120 € 329 €
5 369 € 265 € 145 € 195 € 525 €
7 509 € 365 € 195 € 265 € 729 €

*Ημιδιατροφή Plus: Περιλαμβάνει 1 ποτήρι κρασί ανά ενήλικα και 1 ποτήρι αναψυκτικό ανά παιδί κατά τη 
διάρκεια του δείπνου (σερβιριζόμενο μενού 4 πιάτων). Τον Ιούλιο και Αύγουστο μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
μεσημερινό γεύμα ή δείπνο κατά τη διάρκεια της διαμονή σας.
Το πακέτο των 3 διανυκτερεύσεων στην υψηλή περίοδο ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

16
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Elysian  
Luxury Hotel
Εκεί που το απέραντο γαλάζιο του Μεσσηνιακού κόλπου ενώνεται με το μπλε του 
ουρανού, ένας κρυμμένος παράδεισος αναμένει τον επισκέπτη για να του χαρίσει 
μια νέα ολιστική εμπειρία διακοπών, σε ένα περιβάλλον πολυτελούς διαμονής. 
Το Elysian Luxury Hotel & Spa είναι ένα ολοκαίνουριο ξενοδοχείο 5 αστέρων 
στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, όσο πρέπει μακριά από το κέντρο, αλλά σε 
απόσταση αναπνοής από την «καρδιά» της πόλης.

Φιλοξενία
Μια καλαίσθητη συλλογή από 44 πολυτελή δωμάτια και σουίτες με 22  
ιδιωτικές πισίνες υποδέχεται τον επισκέπτη με εκλεπτυσμένη διακόσμηση και 
αίσθηση αποκλειστικότητας. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν αυτόνομο 
κλιματισμό, TV, mini bar, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi, τηλέφωνο, επώνυμα 
κλινοσκεπάσματα, υπέρδιπλα αναπαυτικά κρεβάτια, επιπλωμένες βεράντες.  
Οι σουίτες διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και χρήση των κήπων!

Εγκαταστάσεις - παροχές
Το Elysian Luxury Hotel & Spa προσφέρει μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία 
στους επισκέπτες, από το πρωί έως το βράδυ, στους όμορφους εσωτερικούς 
χώρους εστιατορίων και του «Elysian Café» ή στον κήπο δίπλα από την πισίνα, 
μπροστά στη θάλασσα. Στο καφέ μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία καφέδων 
από τα πιο εκλεκτά χαρμάνια, τσάι, smoothies, cocktails, κρασί. 

Στο Spa του ξενοδοχείου θα βρείτε εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με καταρρά-
κτη, χαμάμ και σάουνα, θεραπείες μασάζ, δύο γυμναστήρια. Στην εντυπωσιακή 
εξωτερική πισίνα δίπλα από τη θάλασσα, στις ιδιωτικές πισίνες των σουιτών και 
στην όμορφη παραλία του Κορδία μπροστά από το ξενοδοχείο, το κολύμπι είναι 
μια δραστηριότητα που θα απολαύσετε ιδιαίτερα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

1/6-12/7 & 2-29/9
3 259 € 185 € 130 €
5 429 € 305 € 215 €
7 595 € 420 € 295 €

13-27/7 & 25/8-1/9
3 329 € 235 € 165 €
5 545 € 385 € 272 €
7 758 € 530 € 375 €

28/7-24/8
5 690 € 480 € 345 €
7 956 € 665 € 475 €

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΩΡΕΑΝ απογευματινό παγωτό για τα παιδιά 17:00-19:00
Πλήρης διατροφή + ποτά: Περιλαμβάνει πρωινό σε μπουφέ, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ ή σε 
σερβιριζόμενο μενού (ανάλογα με τη συμμετοχή των ατόμων) καθώς και 1 ποτήρι αναψυκτικό ή 1 ποτήρι 
κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων. 
Επιβάρυνση θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο η βραδιά. Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Ν Έ Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο

• Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθημερινά στο κεντρικό εστιατόριο 
• 1 ποτήρι αναψυκτικό ή κρασί ανά γεύμα 
• Παγωτό για τα παιδιά 17:00-19:00
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία και την πισίνα

Περιλαμβάνονται

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ
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ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΗΛΈΙΑ

Grecotel Olympia Oasis
& Aqua Park

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΗΛΈΙΑ

Grecotel Ilia Palms
& Aqua Park

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
SSV

2ΚΛΙΝΌ 
SSV GGF

2ΚΛΙΝΌ 
BNG SSV

2ΚΛΙΝΌ  
SV

2ΚΛΙΝΌ 
BNG SV

*FAM 
SSV GGF

*FAMILY 
BNG SSV

8-28/9 1 175 € 180 € 185 € 205 € 195 € 200 € 250 €
7-27/6 1 205 € 210 € 215 € 235 € 225 € 230 € 265 €

28/6-11/7 & 25/8-7/9 1 250 € 255 € 260 € 275 € 275 € 280 € 345 €
12-25/7 & 18-24/8 1 290 € 295 € 300 € 315 € 325 € 330 € 390 €

26/7-17/8 1 320 € 330 € 335 € 350 € 340 € 345 € 420 €

SSV: SIDE SEA VIEW, GGF: GARDEN GROUND FLOOR, BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 3ο άτομο 50€ ανά διανυκτέρευση 
*Τα Family δωμάτια φιλοξενούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών  
3o παιδί έως 14 ετών φιλοξενείται μόνο στα Family δωμάτια με επιπλέον χρέωση 30€ ανά διανυκτέρευση 
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GARDEN VIEW 2ΚΛΙΝΌ SIDE SEA VIEW

8-28/9 1 180 € 190 €

7-27/6 1 195 € 205 €

28/6-11/7 & 25/8-7/9 1 215 € 235 €

12-25/7 & 18-24/8 1 240 € 255 €

26/7-17/8 1 265 € 285 €

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 50€ ανά διανυκτέρευση 
Ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεις 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Περιλαμβάνονται: All Inclusive παροχές, 2 θεματικές βραδιές στο εστιατόριο κάθε εβδομάδα, χρήση των 
θαλασσίων σπορ και ποικιλία παιχνιδιών, καθημερινό πρόγραμμα παιδικής απασχόλησης

ΛΑΚΟΠΈΤΡΑ, ΑΧΑΪΑ

Grecotel Casa Marron
ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ 
MARRON 

SSV

2ΚΛΙΝΌ 
CASA FV

2ΚΛΙΝΌ 
CASA SV

2ΚΛΙΝΌ 
MARRON 
BNG SV

2ΚΛΙΝΌ 
CASA 
BNG

*JUNIOR 
FAM BNG 

(2+2)

*MARRON 
FAM GV 
(2+2)

1ΚΛΙΝΌ 
CASA

8/9-25/10 1 150 € 160 € 165 € 170 € 165 € 195 € 210 € 95 €

18-30/6 & 1-7/9 1 185 € 195 € 205 € 210 € 215 € 240 € 250 € 100 €

14-17/6 & 1-12/7 1 215 € 225 € 235 € 240 € 245 € 280 € 300 € 135 €

13-26/7 & 18-31/8 1 270 € 280 € 290 € 295 € 300 € 325 € 340 € 162 €

27/7-17/8 1 290 € 300 € 310 € 315 € 325 € 360 € 390 € 185 €

SSV: SIDE SEA VIEW, FV: FIELDS VIEW, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW, FAM: FAMILY, GV: GARDEN VIEW 

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Τα Family δωμάτια φιλοξενούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών  
3ο άτομο 50€ τη βραδιά 
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Το ξενοδοχείο Oasis στο Καλό Νερό είναι η ιδανική βάση διαμονής για τις 
διακοπές σας στη Μεσσηνία. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην υπέροχη παραλία, 
στα 270χλμ. από την Αθήνα, 160χλμ. από την Πάτρα και 54χλμ. από την Καλαμάτα.

Η θέση του σας δίνει την ευχέρεια να μετακινηθείτε εύκολα και να περιηγηθείτε 
στις γύρω περιοχές και τα αξιοθέατα, όπως είναι το φαράγγι της Νέδας, η Αρχαία 
Μεσσήνη, η Πύλος και το ανάκτορο του Νέστορα, το Πολυλίμνιο, τα κάστρα της 
Μεθώνης και της Κορώνης, η αρχαία Ολυμπία κ.ά.

Φιλοξενία

Τα 32 διαμερίσματα και τα Studio του Oasis Hotel βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη 
γνωστή παραλία Καλό Νερό, σε απόσταση μόλις 10μ., και άρα συνιστούν την 
τέλεια επιλογή για στιγμές ηρεμίας και ξεκούρασης στη θάλασσα. Διακρίνονται σε 
διαμερίσματα 2-5 ατόμων, studio για οικογένειες, studio ειδικά διαμορφωμένα 
για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι χώροι διαμονής είναι εξοπλισμένοι με πολυκουζινάκι, ψυγείο, τραπεζαρία με 
καρέκλες, κλιματισμό/θέρμανση, LCD TV, τηλέφωνο, καναπέ-κρεβάτι, μπαλκόνι 
με θέα στη θάλασσα, ντους, σεσουάρ, δωρεάν ασύρματο Internet.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στις παροχές του ξενοδοχείου ξεχωρίζουν η πισίνα με θαλασσινό νερό, το 
γυμναστήριο, καθώς και το τραπέζι πινγκ πονγκ και φυσικά ο κήπος, όπου 
βρίσκεστε σε επαφή με τη φύση και έχετε άμεση πρόσβαση στο υδάτινο στοιχείο.

Για τη διατροφή και την ψυχαγωγία σας υπάρχουν μπαρ, εστιατόριο, παιδική 
χαρά. Το ξενοδοχείο προσφέρει στην πελατεία του χώρο στάθμευσης.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΛΟ ΝΈΡΟ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Oasis Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ  
STUDIO

3ο ΑΤΌΜΌ 
STUDIO

1ΚΛΙΝΌ  
STUDIO

*ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
(2+2)

4ο ΑΤΌΜΌ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

18/6-5/7 & 6-30/9

3 145 € 85 € 215 € 365 € 85 €

5 238 € 138 € 355 € 605 € 139 €

7 329 € 189 € 485 € 839 € 189 €

6-26/7 & 25/8-5/9

3 155 € 105 € 229 € 410 € 105 €

5 252 € 170 € 379 € 670 € 169 €

7 345 € 235 € 525 € 929 € 232 €

27/7-24/8
5 275 € 205 € 425 € 725 € 205 €

7 379 € 285 € 579 € 999 € 285 €

1ο παιδί έως 16 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 16 ετών ή 3 ενήλικες και 1 παιδί έως 16 ετών 
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 8€/άτομο ανά γεύμα (σερβιριζόμενο με επιλογή από 2 κυρίως πιάτα και σαλάτα) 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

• Πρωινό και δείπνο καθημερινά 
• Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα
• Μαθήματα παιδικής κολύμβησης 2 φορές την εβδομάδα
• Δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτια
• Γήπεδο τένις, πινγκ πονγκ & παιδική χαρά

Περιλαμβάνονται



Στο Νύφι της Ανατολικής Μάνης, ένα παραδοσιακό χωριό με πυργόσπιτα, 
290χλμ. από την Αθήνα και 100χλμ. από την Καλαμάτα, βρίσκονται οι 
Λαλλούδες, συγκρότημα φιλοξενίας χτισμένο με πέτρα και ξύλο, εναρ-
μονισμένο με την τοπική Μανιάτικη αρχιτεκτονική, δίπλα ακριβώς στην 
παραλία του Γιαλού με τα κρυστάλλινα νερά.

Όλα τα δωμάτια είναι χτισμένα εξ ολοκλήρου με πέτρα και ξύλο. Διαθέ-
τουν μπάνιο με ντουσιέρα, προϊόντα περιποίησης, ξύλινα παραδοσιακά  
ή μεταλλικά έπιπλα, κλιματισμό, τηλεόραση, μεγάλο ψυγείο και ευρύ-
χωρες βεράντες ή αυλές. Διακρίνονται σε Δίκλινα, Superior Δίκλινα, 
Τρίκλινα, Οικογενειακά.

Το συγκρότημα Λαλλούδες διαθέτει αίθουσα πρωινού. Η πισίνα και το 
καφέ λειτουργούν από το πρωί, σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης χαλάρω-
σης. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους έχετε στη διάθεσή σας Wi-Fi. 
Στο συγκρότημα υπάρχει πάρκινγκ. Τέλος, το Λαλλούδες δέχεται μαζί με 
τους φιλοξενούμενούς του τα κατοικίδιά τους, κατόπιν συνεννόησης.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS

ΝΥΦΙ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ), ΛΑΚΏΝΙΑ

Lalloudes Hotel 

Το ξενοδοχείο «Κανελλή» βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία του 
γραφικού χωριού Σελιανίτικα, κοντά στο Αίγιο, με θέα στον Κορινθιακό 
Κόλπο. Η τοποθεσία του απέχει περίπου 30χλμ. από την Πάτρα και 
180χλμ. από την Αθήνα.

Το παραλιακό ξενοδοχείο προσφέρει για τη διαμονή σας 36 δωμάτια 
πλήρως ανακαινισμένα το 2012, με δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, 
κεντρική θέρμανση, κλιματισμό και ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα 
ή την πισίνα ή τα καταπράσινα βουνά της Αχαΐας. Στα δωμάτια και στους 
χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Internet.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου θα βρείτε εστιατόριο δίπλα στη 
θάλασσα που θα ικανοποιήσει όλους όσοι επιθυμούν να γευτούν την 
αυθεντική Ελληνική κουζίνα και Ιταλικές γεύσεις. Η καινούρια πισίνα 
γλυκού νερού θα σας προσφέρει ευχάριστες δροσερές στιγμές.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΈΛΙΑΝΙΤΙΚΑ, ΑΧΑΪΑ

Kanelli Beach Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ 1ΧΩΡΌΥ

20/6-7/7 & 25/8-10/9
5 220 € 154 € 500 €
7 295 € 207 € 690 €

8-31/7
5 245 € 172 € 560 €
7 335 € 235 € 780 €

1-24/8
5 270 € 189 € 599 €
7 365 € 255 € 830 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
**Τιμή για όλο το κατάλυμα 1 χώρου 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Επιβάρυνση για δίχωρο δωμάτιο 20€ τη βραδιά
*Ημιδιατροφή Plus: Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. Κρασί και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του δείπνου. Για τα παιδιά 
προσφέρεται επιπλέον παγωτό 10:00-12:00 και ποπ κορν 17:00-18:30. Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία. 
Ζητήστε μας τιμές με Light All Inclusive ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1) 
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ *4ΚΛΙΝΌ (2+2)

1-27/6 & 2-30/9
5 177 € 132 € 245 € 530 €

7 245 € 182 € 340 € 735 €

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

5 229 € 133 € 320 € 610 €

7 315 € 182 € 440 € 845 €

27/7-24/8
5 259 € 130 € 375 € 660 €

7 359 € 178 € 515 € 910 €

Ποτά: Αναψυκτικά, μπίρα και κρασί κατά τη διάρκεια του δείπνου
Επιβάρυνση για Light All Inclusive 8 € το άτομο ανά διανυκτέρευση και 4 € το παιδί 4-11 ετών
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 11 ετών σε κουκέτα
Χρήση παρκοκρέβατου 5 € ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Πέτρα και πράσινο, απ’ τη μια ο ορεινός όγκος του Χελμού και απ’ την άλλη η 
παραλία του χωριού, μόλις στα 350μ. από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου. 
Ένα θαυμάσιο «φόντο» για διακοπές με απόλυτη χαλάρωση, σ’ ένα τόπο με 
χαρακτήρα ιστορικό. Το Αίγιο απέχει μόνο 11χλμ. και η Αθήνα 167χλμ., ενώ σε 
μικρή απόσταση θα φτάσετε στα Καλάβρυτα και την Πάτρα.

Φιλοξενία

Τα άλλοτε «κελιά» στα οποία διέμεναν οι μοναχοί της Μονής του Μεγάλου 
Σπηλαίου, χτισμένα από το 1840, ανακαινίστηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 42 
πετρόχτιστα δωμάτια και σουίτες κατηγορίας Deluxe και Superior, εξοπλισμένα με 
όλες τις πολυτελείς ανέσεις και παραδοσιακή, αριστοκρατική επίπλωση. Σε όλα 
υπάρχει κλιματισμός, Wi-Fi, TV, mini bar, σεσουάρ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Semantron Traditional Village διαθέτει για την άριστη φιλοξενία σας εστιατόριο 
κεντρικό και γκουρμέ, μπαρ, βεράντα, πισίνα, φάρμα με ζωάκια. Για την ευεξία 
σας προσφέρονται υπηρεσίες μασάζ και Jacuzzi από το Σήμαντρoν Little Spa.

ΈΛΑΙΏΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΟ, ΑΧΑΪΑ

Semantron 
Traditional Village

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ SMART ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ
2ΚΛΙΝΌ  

ΔΙΧΩΡΗ ΣΌΥΙΤΑ
3ο ΑΤΌΜΌ 

ΔΙΧΩΡΗ ΣΌΥΙΤΑ

1-21/7

3 250 € 180 € 270 € 190 €

5 380 € 270 € 415 € 290 €

7 525 € 370 € 585 € 410 €

22/7-1/9

3 290 € 205 € 320 € 225 €

5 425 € 300 € 480 € 335 €

7 595 € 420 € 665 € 465 €

1o & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Οικογένεια με 2 παιδιά έως 12 ετών σε δίκλινο δωμάτιο, τα παιδιά κοιμούνται σε κουκέτα
Οικογένειες με 3 παιδιά έως 12 ετών σε δίχωροι σουίτα, με επιπλέον επιβάρυνση 25€ ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

• Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε πλούσιο μπουφέ
• Κρασί, μπίρα draft, αναψυκτικά και νερό κατά 

την διάρκεια των γευμάτων
• 17:00 - 20:00 στο pool bar παγωτό, γαλλικός 

καφές και χυμός 
• ΔΩΡΕΑΝ είσοδο στο water park
• ΔΩΡΕΑΝ είσοδο στις πισίνες, στα γήπεδα 

ποδοσφαίρου 5χ5, στο γήπεδο τένις και την 
παιδική χαρά

• ΔΩΡΕΑΝ είσοδο στο football billiard
• Κάθε βράδυ προβολή παιδικής ταινίας στο TV room

• ΔΩΡΕΑΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στην παραλία του Ελαιώνα

• Kids club με παιδαγωγό για παιδική απασχόληση 
11:00-13:00 & 18:00-20:00

• ΒBQ night 1 φορά την εβδομάδα
• Live με ελληνική μουσική 1 φορά την εβδομάδα
• Latin party μια φορά την εβδομάδα
• Θερινό σινεμά 2 φορές την εβδομάδα
• Zumba (ενηλίκων) 2 φορές την εβδομάδα
• Απογευματινές παιδικές αθλητικές δραστηριότητες 

3 φορές την εβδομάδα

Smart all Inclusive!

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ SMART ALL INCLUSIVE



Σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές γωνιές της Ελλάδας, το Πόρτο 
Χέλι, 185 χλμ. νοτιοδυτικά της Αθήνας και απέναντι από τις Σπέτσες, το 
ξενοδοχείο Nautica Bay σάς εγγυάται ότι θα σας προσφέρει παραθερισμό 
με ποιότητα και πλήρη επαναφόρτιση των «μπαταριών»!

Τα ξενοδοχείο Nautica Bay διαθέτει 164 δωμάτιά που μοιράζονται σε 9 
συνολικά διώροφα κτίρια, κατανεμημένα αμφιθεατρικά, με εκπληκτική θέα. 
Όλα είναι εξοπλισμένα μεταξύ άλλων με τηλεόραση, ψυγείο και Wi-Fi. 

Στις εγκαταστάσεις του Nautica Bay υπάρχει πισίνα με ξεχωριστή παιδική, 
καθώς και παιδική χαρά. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να απολαύσουν τα 
γεύματά τους στο εστιατόριο, είτε να πάρουν το αναψυκτικό ή το ποτό τους 
και το μεσημεριανό σνακ τους στα μπαρ της παραλίας και της πισίνας. Θα 
παίξουν μίνι γκολφ, τένις, πινγκ πονγκ και μπιλιάρδο. 

Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ: Πάρκινγκ, ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα 
και στην παραλία, Wi-Fi, καθημερινή παιδική απασχόληση (09:30-18:30).

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΟΡΤΟ ΧΈΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Nautica Bay Hotel
SUP

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
BUNGALOW

3ο  
ΑΤΌΜΌ

2ο ΠΑΙΔΙ  
7-12

*FAMILY 2 
ΧΩΡΩΝ

**FAMILY 2 
ΧΩΡΩΝ

1ΚΛΙΝΌ 
BUNGALOW

17/6-4/7 & 8-21/9
3 120 € 80 € 65 € 415 € 435 € 185 €
5 185 € 120 € 95 € 645 € 665 € 285 €
7 249 € 165 € 125 € 855 € 895 € 395 €

5-25/7 & 25/8-7/9
3 165 € 120 € 85 € 575 € 595 € 260 €
5 265 € 195 € 135 € 910 € 960 € 425 €
7 349 € 259 € 179 € 1.185 € 1.265 € 565 €

26/7-24/8
3 340 € 245 € 160 € 1.165 € 1.265 € 535 €
5 465 € 329 € 209 € 1.595 € 1.665 € 729 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 
**Συνολική τιμή για 4 ενήλικες 
Επιβάρυνση πλήρης διατροφής ημερησίως: Ενήλικας 8€, Παιδιά 7-12 ετών 4€, Παιδιά έως 6 ετών δωρεάν. 
Επιβάρυνση για δωμάτιο θέα θάλασσα στο κεντρικό κτίριο 6€, 8€ & 10€ αντίστοιχα ανά περίοδο. 

Ένα πολυτελές παραλιακό θέρετρο-club, με κομψό στιλ και χαλαρωτική 
ατμόσφαιρα, που συνδυάζει με επιτυχία τους τομείς της αναψυχής, της 
διατροφής, της διασκέδασης, της μόδας και της τέχνης, σε ένα φιλόξενο 
χώρο περίπου 180χλμ. από την Αθήνα και λίγα λεπτά από τις Σπέτσες.

Τα 66 δωμάτια, βίλες και σουίτες του Nikki Beach Resort είναι πλήρως 
ανακαινισμένα και προσφέρουν μια σειρά από παροχές αντάξιες της 
κατηγορίας του. Μεταξύ αυτών τα μπαλκόνια, οι βεράντες, οι ιδιωτικές 
πισίνες, τα πολυτελή μπάνια, οι τεράστιες τηλεοράσεις, τα μίνι μπαρ και τα 
υπερμεγέθη κρεβάτια.

Στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του θα βρείτε, εκτός από τους χώρους 
φιλοξενίας, ένα εστιατόριο, το παγκοσμίου φήμης Nikki Beach Club, 
πισίνα με μπαρ και ξαπλώστρες, ένα πλήρως εξοπλισμένο Spa, γυμνα-
στήριο, καφετέρια και μπαρ στην οροφή με εκπληκτική θέα στον κόλπο 
του Πόρτο Χελίου.

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΟΡΤΟ ΧΈΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Nikki Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
LUXX SEA VIEW

2ΚΛΙΝΌ 
SIGNATURE SUITE

2ΚΛΙΝΌ ULTRA 
SUITE SEA VIEW

2ΚΛΙΝΌ LUXX 
SUITE SHARED 

POOL

2ΚΛΙΝΌ ULTRA 
ROOF TOP SUITE 
WITH JACUZZI

9/9-13/10 1 80 € 95 € 110 € 125 € 140 €

6/6-4/7 & 25/8-8/9 1 114 € 129 € 144 € 159 € 174 €

5/7-24/8 1 204 € 221 € 239 € 268 € 315 €

1ο παιδί 2-12 ετών 50€ ανά διανυκτέρευση 
3ο άτομο 100€ ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΧΙΝΙΤΣΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

AKS Hinitsa Bay

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ 

MV
3ο ΑΤΌΜΌ 

MV
2ΚΛΙΝΌ 

SV
3ο ΑΤΌΜΌ 

SV
1ΚΛΙΝΌ 

MV
1ΚΛΙΝΌ 

SV
*CONΝ 

(2+2) MV
*CONN 

(2+2) SV

17/6-27/6 
& 1-14/9

3 199 € 99 € 218 € 109 € 320 € 355 € 675 € 739 €

5 330 € 165 € 362 € 181 € 532 € 585 € 1.121 € 1.229 €

28/6-25/7 & 
25/8-31/8

5 383 € 191 € 428 € 214 € 629 € 703 € 1.300 € 1.453 €

7 537 € 268 € 599 € 299 € 869 € 970 € 1.821 € 2.032 €

26/7-24/8
5 474 € 237 € 537 € 268 € 779 € 884 € 1.612 € 1.825 €

7 664 € 332 € 752 € 376 € 1.084 € 1.232 € 2.257 € 2.556 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW, CONN: CONNECTED (2 ΔΙΠΛΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΟΡΤΑ)

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 12 ετών -50% για διαμονή στο δωμάτια των γονέων (περιορισμένη διαθεσιμότητα δωματίων)
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Δεσπόζει στο μυχό ενός υπέροχου καταπράσινου κόλπου, 2,5χλμ. από το Πόρτο 
Χέλι, με μαγευτική θέα στη θάλασσα, απέναντι από το νησί των Σπετσών και μόλις 
μια «ανάσα» μακριά του. Στο ανακαινισμένο Hinitsa Bay, μέλος της αλυσίδας AKS 
Hotels, θα απολαύσετε φιλοξενία 4* υψηλών προδιαγραφών μετά από διαδρομή 
μόλις δυόμισι ωρών οδικώς από την Αθήνα (187χλμ.) ή ταξιδεύοντας περίπου 
τον ίδιο χρόνο με catamaran. Με τις Σπέτσες συνδέεται 24 ώρες το 24ωρο με 
υδρoταξί, που αναχωρούν κατευθείαν από την προβλήτα του ξενοδοχείου.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε 206 δωμάτια και 10 σουίτες, 
με καταπληκτική θέα και άπλετο φως. Τα δωμάτια, που βρίσκονται όλα 
συγκεντρωμένα στο κυρίως κτίριο, μπορούν να γίνουν μέχρι τρίκλινα. Στις 
ανέσεις τους περιλαμβάνονται κλιματισμός, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, μπάνιο, 
ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλέφωνο και μουσική.

Σπορ και ψυχαγωγία

Κατά τη διαμονή σας στο Hinitsa Bay θα μείνετε σε φόρμα με το γυμναστήριο, το 
τένις, το beach volley, το ποδόσφαιρο 5x5, το πινγκ πονγκ που προσφέρονται. Για 
τα παιδιά υπάρχει παιδική χαρά mini club με παιδαγωγούς. Επιπλέον, λειτουργεί 
αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Στα εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου θα δοκιμάσετε μοναδικές γεύσεις και 
ιδιαίτερες γαστρονομικές προτάσεις. Θα διασκεδάσετε ατελείωτα στις δύο πισίνες 
του συγκροτήματος (παιδική και ενηλίκων). Το Hinitsa Bay προσφέρει στους 
επισκέπτες του ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες θαλάσσης, τόσο στην πισίνα 
όσο και στην παραλία.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

• 6 ημέρες την εβδομάδα ζωντανή μουσική ή μουσικές εκδηλώσεις (εκτός χαμηλής περιόδου)
• Καθημερινά παιδική απασχόληση με δημιουργικά παιχνίδια, βραδιές σινεμά και πάρτι  

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
• Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες στην πισίνα και στην παραλία

Δωρεάν παροχές



Διακοπές… στον πύργο του παραμυθιού! Ένα ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού 
στιλ ξενοδοχείο-κάστρο, χτισμένο στην πανέμορφη παραλία της Κάντιας, 
μόλις 17 χλμ. από το Ναύπλιο και 165 χλμ. από την Αθήνα. Στο Kandia’s 
Castle θα βρείτε το επίπεδο υπηρεσιών και την κομψότητα που αναζητάτε.

Η ιδιαίτερη κατασκευή του αντιπροσωπεύει, εκτός από συγκεκριμένο 
αρχιτεκτονικό ύφος και «άποψη», τον απόλυτο σεβασμό της εταιρείας 
προς το περιβάλλον και τη φύση.

Για τη φιλοξενία των επισκεπτών διαθέτει δωμάτια κλασικά, Deluxe, 
Σουίτες, Μεζονέτες και Executive σουίτες, μερικά από τα οποία με 
ιδιωτικές πισίνες. 

Οι υπόλοιποι μπορούν να κολυμπούν στη μεγάλη εξωτερική πισίνα, είτε 
να απολαμβάνουν τις ευεργετικές ιδιότητες της θαλασσοθεραπείας στις 
εσωτερικές πισίνες του Κέντρου Thalasso. Το Candia’s Castle διαθέτει 
επιπλέον μπαρ και εστιατόρια με εκλεκτή κουζίνα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΝΤΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Kandia’s Castle Resort

Χτισμένο πάνω σε μια πλατιά χρυσή αμμώδη παραλία 10χλμ. και μέσα σ’ 
ένα υπέροχο πάρκο έκτασης 160.000τ.μ., σας περιμένει στο ζεστό φιλικό 
περιβάλλον του να απολαύσετε τις διακοπές σας. Το Kyllini Beach Resort 
βρίσκεται σε απόσταση 3χλμ. από το Κάστρο της Κυλλήνης, 75χλμ. από 
την Πάτρα, 300χλμ. περίπου από την Αθήνα.

Τα 309 δωμάτιά του -Δίκλινα, Οικογενειακά και Σουίτες 6 κατηγορι-
ών- διαθέτουν μπαλκόνι, κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, σεσουάρ, 
χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi κ.ά.

Το συγκρότημα προσφέρει ειδυλλιακές πισίνες, το «WellFit» Spa με 
σάουνα, χαμάμ, θεραπείες μασάζ και κήπο για ανάπαυση, γυμναστήριο, 
τένις, γήπεδα για ομαδικές δραστηριότητες αναψυχής, θαλάσσια σπορ  
με εκπαιδευτή κ.λπ.

Για τα γεύματά σας λειτουργούν εστιατόριο και ταβέρνα, 3 μπαρ (στην 
πισίνα, το τένις και disco-club), ειδικό μενού για παιδιά και παιδική 
δημιουργική απασχόληση.

ALL INCLUSIVE

ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΗΛΈΙΑ

Kyllini Beach  
Robinson Club 

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ PV 2ΚΛΙΝΌ SSV 2ΚΛΙΝΌ SV *FAMILY (2+2) 1ΚΛΙΝΌ PV 1ΚΛΙΝΌ SSV

11/6-1/7 & 3/9-3/10 1 248 € 266 € 288 € 410 € 144 € 154 €

2-18/7 & 23/8-2/9 1 286 € 306 € 326 € 512 € 168 € 178 €

19/7-22/8 1 330 € 350 € 390 € 582 € 190 € 200 €

PV: POOL VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί 2-14 ετών 70% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
1ο παιδί 15-17 ετών 40% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC

2ΚΛΙΝΌ  
DELUXE

3ο ΑΤΌΜΌ 
DELUXE 

*CLASSICAL 
SUITE (2+2)

2ΚΛΙΝΌ 
DLX SUITE

3ο ΑΤΌΜΌ 
DLX SUITE

**DELUXE 
SUITE (4 ΑΤ)

18/6-4/7
2 179 € 189 € 100 € 510 € 217 € 100 € 720 €
5 440 € 465 € 245 € 1.250 € 535 € 240 € 1.750 €

5-25/7
2 209 € 227 € 57 € 530 € 236 € 80 € 739 €
5 515 € 560 € 140 € 1.310 € 585 € 200 € 1.830 €

26/7-26/8
3 340 € 383 € 90 € 852 € 395 € 90 € 1.205 €
5 555 € 620 € 145 € 1.390 € 645 € 145 € 1.970 €

27/8-9/9
2 198 € 215 € 60 € 530 € 225 € 100 € 730 €
5 485 € 525 € 145 € 1.295 € 550 € 245 € 1.780 €

10-23/9
2 189 € 208 € 57 € 510 € 215 € 95 € 710 €
5 465 € 510 € 140 € 1.250 € 540 € 230 € 1.730 €

1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 10 ετών
**Συνολική τιμή για 4 άτομα 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)



Το The Westin Resort, Costa Navarino βρίσκεται δίπλα στις ακτές του Ιονίου 
Πελάγους, στην παραλία The Dunes Beach, 291χλμ. από την Αθήνα και μόλις 
54χλμ. από την Καλαμάτα. Σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, κοντά στο ξακουστό 
χωριό Ρωμανός, με τεχνοτροπία που θυμίζει παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, η 
οποία άλλωστε διέπει το συγκρότημα Costa Navarino, χαρίζει στους επισκέπτες 
του ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Το The Westin Resort αποτελεί τον 
απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του γκολφ με τα δύο signature γήπεδα.

Διαθέτει 445 δωμάτια deluxe, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες με μεγάλα 
μπαλκόνια, απρόσκοπτη θέα στο Ιόνιο από τα περισσότερα, ιδιωτικές πισίνες 
υπερχείλισης, διακριτική πολυτέλεια και υπηρεσίες πέντε αστέρων.

Στις εγκαταστάσεις του The Westin Resort, Costa Navarino, θα βρείτε μεγάλη 
ποικιλία από εστιατόρια και μπαρ, που σερβίρουν Ελληνικές και διεθνείς 
λιχουδιές. Στιγμές χαλάρωσης υπόσχεται η πληθώρα εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνει πισίνες, μπαρ και υπαίθρια καθιστικά. Τα παιδιά απασχολούνται 
στα ειδικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τέλος, επισκεφθείτε το μοναδικό 
«Anazoe Spa» για απαράμιλλες θεραπείες ευεξίας.

ΠΡΩΙΝΟ & 1 ΓΕΥΜΑ

ΠΥΛΟΣ, ΜΈΣΣΗΝΙΑ

The Westin Resort
Costa Navarino

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ & 1 ΓΕΥΜΑ ΣΤΌ ΣΥΝΌΛΌ ΤΗΣ ΔΙΑΜΌΝΗΣ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
DLX GV

2ΚΛΙΝΌ 
DLX SV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP GV

2ΚΛΙΝΌ 
INFINITY RV

2ΚΛΙΝΌ 
PREMIUM SF

2ΚΛΙΝΌ SUP 
INFINITY RV

2ΚΛΙΝΌ INF SF 
PREMIUM

2ΚΛΙΝΌ 
FAMILY GV

2ΚΛΙΝΌ  
INFINITY SUITE RV 3ο ΑΤΌΜΌ ΠΑΙΔΙ 4-12 1ΚΛΙΝΌ 

DLX GV
1ΚΛΙΝΌ  
DLX SV

11-26/10 2 260 € 279 € 287 € 300 € 305 € 315 € 324 € 389 € 415 € 226 € 18 € 492 € 526 €

17/6-4/7 & 20/9-10/10 4 585 € 677 € 695 € 741 € 758 € 795 € 851 € 914 € 1060 € 426 € 20 € 1134 € 1320 €

5-25/7 & 1-19/9 4 721 € 813 € 934 € 989 € 1006 € 1135 € 1164 € 1549 € 1669 € 360 € 25 € 1406 € 1590 €

26/7-31/8 5 1042 € 1180 € 1343 € 1436 € 1458 € 1573 € 1679 € 2200 € 2415 € 440 € 25 € 2049 € 2324 €

DLX: DELUXE, SUP: SUPERIOR, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, RV: RESORT VIEW, SF: SEA FRONT

1ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε παρκοκρέβατο. 2ο παιδί μπορεί να φιλοξενηθεί σε Suite.
Επιβάρυνση για επιπλέον δείπνο: 40€ το άτομο και 20€ το παιδί έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Ειδική προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30/6: 
-20% στις αναγραφόμενες τιμές για διαμονή στο διάστημα 1/9-31/10
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ΝΈΑΠΟΛΗ, ΛΑΚΏΝΙΑ

Gea Elaia Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ *FAMILY ΕΝΙΑΙΌΥ  
ΧΩΡΌΥ (2+2)

15/6-25/7 & 26/8-15/9
5 295 € 205 € 730 €

7 405 € 285 € 1.025 €

26/7-25/8
5 325 € 230 € 800 €

7 450 € 310 € 1.120 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες σε διπλό κρεβάτι & 2 παιδιά έως 12 ετών σε καναπέ που γίνεται διπλό κρεβάτι 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Ν Έ Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο  ( 2 0 1 9 )

ΓΥΘΈΙΟ, ΛΑΚΏΝΙΑ

Aktaion Resort
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ KK SV 3ο ΑΤΌΜΌ 2ΚΛΙΝΌ BNG 3ο ΑΤΌΜΌ BNG *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ 
ΕΝIΑΙΌΥ ΧΩΡΌΥ

15/6-25/7 & 26/8-15/9
5 290 € 200 € 315 € 220 € 715 €

7 385 € 270 € 425 € 295 € 985 €

26/7-25/8
5 320 € 225 € 345 € 245 € 795 €

7 440 € 300 € 470 € 330 € 1095 €

KK: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε δωμάτια κεντρικού κτιρίου, 1ο παιδί 6-12 ετών 10€ ανά διανυκτέρευση 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Plus: Περιλαμβάνει μισό λίτρο κρασί για κάθε ενήλικα και ένα αναψυκτικό για κάθε παιδί ανά γεύμα 
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 5%. 
Οι τιμές για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων αφορούν άφιξη μόνο κάθε Σάββατο και για διαμονή 5 
διανυκτερεύσεων άφιξη κάθε Τρίτη, Πέμπτη ή Σάββατο 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ, ΚΥΝΟΥΡΙΑ

Muses Seaside Houses

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, MONO ΔΙΑΜΌΝΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ ROMANTIC 
HOUSE

ONE BEDROOM 
HOUSE

TWO BEDROOM 
HOUSE

FAMILY 
HOUSE

17/6-4/7 & 15/9-5/10 1 80 € 92 € 120 € 152 €

5-18/7 & 1-14/9 1 92 € 104 € 132 € 168 €

19/7-31/8 1 104 € 116 € 144 € 184 €

Παιδί 3-12 ετών 10€ ανά διανυκτέρευση
Οι τιμές αναφέρονται σε δίκλινη χρήση. Επιπλέον άτομο 20 € ανά διανυκτέρευση 
Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες στην 2η περίοδο και 4 νύχτες στην 3η περίοδο
ΠΡΌΣΦΌΡΑ: Για 3 διανυκτερεύσεις έκπτωση 5%, για 5 διανυκτερεύσεις έκπτωση 10 % 
και για 7 διανυκτερεύσεις έκπτωση 15 % επί των ανωτέρω τιμών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Φιλοξενία με κομψότητα και καλαισθησία στη μαγευτική πόλη της Καλαμάτας! 
Το Pharae Palace Hotel αποτελεί την ιδανική επιλογή διαμονής στην Καλαμάτα, 
ανεξάρτητα από την εποχή, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με κύριο 
μέλημα την ικανοποίηση των επισκεπτών του. Βρίσκεται σε προνομιακή θέση 
στην «καρδιά» της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας επάνω στην κεντρική παραλιακή 
οδό και απολαμβάνει θέα στη θάλασσα και στον επιβλητικό Ταΰγετο. Το ξενοδο-
χείο προσφέρει δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία.

Φιλοξενία

Το Pharae Palace Hotel διαθέτει 72 άνετα δωμάτια, τα οποία έχουν προσφάτως 
ανακαινισθεί, καθώς και 4 πολυτελείς σουίτες για τους λάτρεις της κομψότητας. 
Η λιτή αισθητική των δωματίων του Pharae Palace Hotel, οι σύγχρονες παροχές 
του, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, σας εξασφαλίζουν μια ατμόσφαιρα 
χαλάρωσης και πολυτέλειας, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τις διακοπές σας! Στον 
εξοπλισμό των δωματίων περιλαμβάνονται τηλεόραση, Internet, κλιματισμός, 
mini bar, σεσουάρ στο μπάνιο, υπηρεσία δωματίου, χρηματοκιβώτιο.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα πλούσιο 
πρωινό στο εστιατόριο του Pharae Palace 
Hotel, συνεχίστε με δείπνο στο ολοκαίνουριο 
«Lounge Restaurant», που σερβίρει εκλεκτά 
πιάτα Μεσογειακής κουζίνας με χρήση τοπικών 
προϊόντων, και απολαύστε τη βραδιά σας 
χαλαρώνοντας με ένα δροσερό κοκτέιλ στο 
μπαρ του Pharae Palace, το ιδανικό σημείο συ-
νάντησης, ενώ μπορείτε άνετα και ξεκούραστα 
να επικοινωνείτε μέσω Internet από το δωρεάν 
δίκτυο. Το ξενοδοχείο διαθέτει και αίθουσα 
τηλεόρασης, καθώς και αίθουσα για μπριτζ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Pharae Palace

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ 

MV
3ο ΑΤΌΜΌ 

MV
1ΚΛΙΝΌ 

MV
2ΚΛΙΝΌ 

SSV
3ο ΑΤΌΜΌ 

SSV
1ΚΛΙΝΌ 

SSV
2ΚΛΙΝΌ 

SV
3ο ΑΤΌΜΌ 

SV
1ΚΛΙΝΌ 

SV

1-9/7 & 1-30/9
3 185 € 129 € 295 € 195 € 139 € 315 € 205 € 145 € 329 €
5 305 € 211 € 485 € 320 € 225 € 515 € 335 € 235 € 535 €
7 419 € 291 € 669 € 445 € 309 € 715 € 459 € 325 € 739 €

10/7-31/8
3 215 € 159 € 359 € 239 € 169 € 385 € 259 € 181 € 414 €
5 345 € 259 € 595 € 395 € 279 € 639 € 429 € 299 € 689 €
7 479 € 365 € 829 € 549 € 389 € 889 € 599 € 419 € 959 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW 

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί 4-12 ετών -50% στην κατ’ άτομο τιμή
ΔΩΡΕΑΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ



Έξι χιλιόμετρα της καλύτερης παραλίας της Πελοποννήσου απλώνονται 
στα «πόδια» του. Το συγκρότημα μοιάζει με υδάτινη όαση, καθώς πυρή-
νας της φιλοσοφίας του είναι το νερό, στις πολυάριθμες πισίνες του και 
στην παραλία που απέχει μόλις 400 μέτρα.

Ευρύχωρα δωμάτια στο κεντρικό κτίριο, Deluxe, Family και Superior 
μπανγκαλόου με ιδιωτικές πισίνες, σουίτες με μεγάλη βεράντα και 
βίλες. Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται ψυγείο - μίνι μπαρ, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Internet και κλιματι-
σμός. Επιπλέον, στο μπάνιο θα βρείτε καλλυντικά και αξεσουάρ μπάνιου, 
τηλέφωνο, παντόφλες, μπουρνούζια και σεσουάρ.

Στη λίστα των εγκαταστάσεων εξέχουσα θέση κατέχουν οι γεύσεις του 
εστιατορίου, με φόντο τα γαλανά νερά της πισίνας. Επιπλέον, στη διάθεσή 
σας υπάρχει γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας, γήπεδο τένις, play room, kids’ 
club, ενοικίαση ποδηλάτων κ.ά.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΥΛΛΗΝΗ, ΗΛΈΙΑ

Olympia Golden Beach

Ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, ξεχωριστό 
λόγω της μοντέρνας αρχιτεκτονικής του. Βρίσκεται χτισμένο αμφιθεατρι-
κά στους πρόποδες του αρχαίου όρους Λαρυσίου, ακριβώς πάνω από τη 
νήσο Κρανάη και δίπλα από την Ιερά Μητρόπολη Γυθείου.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν μπαλκόνι που «βλέπει» θάλασσα,  
αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό, τηλεόραση, καναπέ, mini bar,  
τηλέφωνο, σεσουάρ και καλλυντικά στο μπάνιο.

Στους κοινόχρηστους χώρους του Infinity Hotel περιλαμβάνονται η ηλιό-
λουστη βεράντα που «κρέμεται» κυριολεκτικά πάνω από το απέραντο 
γαλάζιο, το μπαρ, η 24ωρη υποδοχή, η παροχή δωρεάν Wi-Fi. Στο εστια-
τόριο του ξενοδοχείου μπορεί να απολαύσει κανείς γεύματα και καφέ  
ή ποτά, πάντα με «συντροφιά» τη θέα που κόβει την ανάσα!

Επιπλέον, με αφετηρία το ξενοδοχείο μπορείτε να γνωρίσετε το πανέμορ-
φο Γύθειο, αλλά και να διανύσετε μικρή και βατή απόσταση για εκδρομές 
στο Σπήλαιο Διρού, τη Μονεμβασιά, τον Μυστρά, το Ακρωτήριο Ταίναρο.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΥΘΈΙΟ, ΛΑΚΏΝΙΑ

Infinity Hotel Gytheio

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ *FAMILY (2+2) 1ΚΛΙΝΌ 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12

17/6-5/7
5 225 € 135 € - 335 € 125 €

7 295 € 175 € - 475 € 155 €

6-28/7 & 24/8-15/9
5 265 € 150 € 750 € 405 € 135 €

7 345 € 195 € 1.025 € 545 € 175 €

29/7-23/8
5 305 € 165 € 865 € 440 € 150 €

7 405 € 215 € 1.195 € 595 € 195 €

SV: SEA VIEW, 

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών σε δωμάτιο ενός χώρου με προσθήκη 2 πτυσσόμενων κλινών. 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Μετά επιβαρύνονται κατά 8%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ
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ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
MB DLX

2ΚΛΙΝΌ DLX 
BNG SH.POOL

2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG SH.POOL 3ο ΑΤΌΜΌ ΠΑΙΔΙΑ 6-12

1/6-5/7 & 7-20/9 1 168 € 212 € 246 € 45 € 40 €

6-19/7 & 31/8-6/9 1 201 € 224 € 269 € 45 € 40 €

20/7-2/8 & 24-30/8 1 224 € 269 € 313 € 45 € 40 €

3-23/8 1 275 € 320 € 360 € 60 € 50 €

ΜΒ: MΑΙΝ BUILDING, DLX: DELUXE, BNG: BUNGALOW, SUP: SUPERIOR, SH.POOL: SHARING POOL 

Παιδιά έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Ισχύει ελάχιστη διαμονή 4 διανυκτερεύσεις
Έκπτωση έως 10% για κρατήσεις χωρίς δικαίωμα αλλαγής και ακύρωσης (το ποσοστό έκπτωση ποικίλλει ανάλογα 
με την περίοδο διαμονής και διαθεσιμότητας).
Επιβάρυνση για πακέτο πλήρους διατροφής 15€ ο ενήλικας ανά διανυκτέρευση και 7,5€ το παιδί 6-12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ



Ένα γαλήνιο, πολυτελές καταφύγιο στους πρόποδες του Ταϋγέτου, σε 
απόσταση 10 λεπτών από το κέντρο της Σπάρτης και μόλις 5 λεπτά από 
την καστροπολιτεία του Μυστρά.

Κλείστε τα μάτια και αφουγκραστείτε τους καλπασμούς από τα άλογα της 
Κυνίσκας, που είχε στεφθεί πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης στις αρματο-
δρομίες το 396 π.Χ. Από εκεί, εξάλλου, προέκυψε και η έμπνευση για την 
ονομασία του ξενοδοχείου. 

Στις 32 πολυτελείς σουίτες του Kyniska Palace, μονόχωρες, δίχωρες 
και τρίχωρες, θα απολαύσετε τη θέα από τα ευρύχωρα μπαλκόνια, θα 
ξεκουραστείτε στα αναπαυτικά κρεβάτια και τα έπιπλα πολυτελείας, και 
θα έχετε στη διάθεσή σας Wi-Fi, μίνι μπαρ, τηλεόραση, κλιματισμό.

Το ξενοδοχείο προσφέρει εστιατόριο, αίθουσα πρωινού, τρεις πισίνες, 
μπαρ & παραδοσιακό καφενείο, παιδική χαρά και το Spa «Philyra».

Το εντυπωσιακό πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο συνδυάζει την 
πολυτέλεια και τις σύγχρονες ανέσεις, μόλις 6χλμ. από το κέντρο της 
Καλαμάτας και 14χλμ. από το αεροδρόμιό της. Είναι αμφιθεατρικά 
χτισμένο, δίπλα στη θάλασσα, μέσα σε καταπράσινους κήπους, με θέα το 
σμαραγδένιο Μεσσηνιακό Κόλπο και το μυθικό Ταΰγετο. Αποστολή του 
είναι να προσφέρει στους επισκέπτες προσεγμένες υπηρεσίες, περιβάλ-
λον υψηλής αισθητικής, κομψότητα και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.

Τα δωμάτια του Akti Taygetos διακρίνονται σε Classic, Superior, 
Executive και Οικογενειακά διαμερίσματα. Όλα είναι εξοπλισμένα με 
ιδιαίτερο λουτρό με μπανιέρα, τηλέφωνο, είδη ατομικής υγιεινής, κλιμα-
τισμό, σεσουάρ, TV, χρηματοκιβώτιο και ψυγείο/μίνι μπαρ, Wi-Fi.

Για τις ώρες της χαλάρωσής σας στο ξενοδοχείο υπάρχουν πολυτελές 
σαλόνι, εξωτερική πισίνα (δωρεάν χρήση του Jacuzzi-υδρομασάζ), 
παραλία με πρόσβαση από υπόγεια διάβαση, εστιατόρια, καφέ μπαρ, 
πάρκινγκ.

ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΈΙΑ, ΜΈΣΣΗΝΙΑ

Akti Taygetos

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΜΥΣΤΡΑΣ, ΛΑΚΏΝΙΑ

Kyniska Palace 
Conference & Spa

Ν Έ Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ CLASSIC/
BUNGALOW 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

17/6-21/7 & 8-16/9

3 160 € 110 € 80 €

5 267 € 182 € 133 €

7 374 € 254 € 186 €

22/7-7/8 & 18/8-7/9

3 203 € 141 € 101 €

5 338 € 235 € 169 €

7 473 € 325 € 237 €

8-17/8
5 440 € 308 € 220 €

7 616 € 430 € 308 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ JUNIOR SUITE 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12

1/7-30/9 3 359 € 185 € 90 €

1/7-30/9 4+1 ΔΩΡΟ 5 475 € 245 € 120 €

1/7-30/9 6 +1 ΔΩΡΟ 7 695 € 355 € 175 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Η ημιδιατροφή είναι set menu και αποτελείται από 4 πιάτα: ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΕΠΙΠΛΕΌΝ ΠΑΡΌΧΕΣ:
Ελέυθερη χρήση εσωτερικής πισίνας, jacuzzi, σάουνας και χαμάμ
ΔΩΡΌ 1 ώρα μασάζ ανά άτομο στο σύνολο της διαμονής 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ



ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Pappas Hotel

Το Alkyon Resort σάς υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, 80μ. από 
τη θάλασσα, μόλις 120χλμ. από την Αθήνα. Το συγκρότημα αποτελείται 
από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια και 26 υπερπολυτελείς σουίτες. Όλοι οι 
χώροι φιλοξενίας συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες. Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει κλιματισμό, δορυφορική TV, 
τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ και μπαλκόνι.

Στις εγκαταστάσεις του Alkyon Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, 
πισίνες, παιδότοποι, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, αίθουσα επιτραπέζιων, 
Internet, πάρκινγκ. Το πολυτελές Spa προκαλεί τις αισθήσεις ακόμα και 
από αρχιτεκτονικής άποψης: ο γυάλινος θόλος που στεγάζει το αίθριο 
επιτρέπει στο φυσικό φως να διαχέεται στο εσωτερικό, δημιουργώντας 
αίσθημα γαλήνης και ηρεμίας.

Παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ: Χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμνα-
στηρίου. Μουσικές βραδιές. Παιδική απασχόληση καθημερινά (πρωί - 
απόγευμα) από 15/6 - 7/9. 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort & Spa

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ
STD

2ΚΛΙΝΌ
SUP

2ΚΛΙΝΌ
EXE

2ΚΛΙΝΌ  
J.SUITE

1ΚΛΙΝΌ
STD

*ΜΕΖΌΝΕΤΑ 
(4ΑΤ)

17-30/6 & 2-30/9 ΠΑΡ-ΣΑΒ 2 158 € 178 € 188 € 245 € 255 € 505 €

17-30/6 & 2-30/9 5 345 € 395 € 420 € 570 € 540 € 1.070 €

17/7-4/8 & 23/8-1/9 ΠΑΡ-ΣΑΒ 2 187 € 207 € 215 € 265 € 295 € 590 €

17-30/6 & 2-30/9 5 392 € 442 € 466 € 615 € 637 € 1.275 €

5-22/8 ΠΑΡ-ΣΑΒ 2 186 € 205 € 215 € 285 € 295 € 625 €

17-30/6 & 2-30/9 5 415 € 465 € 490 € 640 € 660 € 1465 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, EXE: EXECUTIVE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior και Junior Suite  
2ο παιδί 4-12 ετών -50% σε Superior & Junior Suite. 3ο άτομο -30% στην κατ’ άτομο τιμή
*Συνολική τιμή για 4 άτομα 
*Ποτά στα δείπνα: Εγχώρια μπίρα, κρασί λευκό και κόκκινο, αναψυκτικά 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ

Με περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, το 
Pappas Hotel αποτελεί ολοκληρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. Θα 
το βρείτε στην περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5χλμ. από το Λουτράκι 
και 2χλμ. από το Καζίνο, πάνω σε μια οργανωμένη παραλία, πλαισιωμένο 
από κήπο και πράσινο.

Τα 100 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια έχουν μοναδική θέα στον 
Κορινθιακό, στον κήπο και στα Γεράνια Όρη. Οι παροχές τους περιλαμ-
βάνουν κλιματισμό, δορυφορική TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες 
ασφαλείας, τηλέφωνο, μουσική, μπαλκόνι.

Το ξενοδοχείο διαθέτει μια πισίνα-όαση δροσιάς. Επίσης, λειτουργεί το 
εστιατόριο «Διογένης», η ταβέρνα «Απόλαυση» με μαγευτική θέα θάλασ-
σα, μπαρ πισίνας, κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ, παιδική χαρά, Internet Wi-
Fi. Στην παραλία λειτουργεί μπαρ, ενώ για τους πελάτες του ξενοδοχείου 
οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες διατίθενται χωρίς χρέωση.

2 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
MV

3ο ΑΤΌΜΌ 
MV

1ΚΛΙΝΌ  
MV

2ΚΛΙΝΌ  
SV/BNG

3ο ΑΤΌΜΌ 
SV

1ΚΛΙΝΌ  
SV

2ο ΠΑΙΔΙ 
6-12 BNG

17/6-5/7 & 24/8-30/9

3 133 € 98 € 182 € 147 € 107 € 197 € 50 €

5 205 € 145 € 280 € 230 € 160 € 305 € 75 €

7 277 € 197 € 378 € 310 € 218 € 413 € 100 €

6/7-23/8
5 235 € 165 € 315 € 275 € 190 € 365 € 75 €

7 315 € 223 € 422 € 369 € 263 € 496 € 100 €

MV: MOUNTAIN VIEW, BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε BNG
Επιβάρυνση για Superior δωμάτιο (ανακαινισμένο, στον 1ο όροφο) 15€ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Κοντά στο χωριό Μελίσσι, επάνω στον παραλιακό δρόμο, 120χλμ. από την Αθήνα 
και 32χλμ. από την Κόρινθο, ένα πλήρως ανακαινισμένο (2016) και ανανεωμένο 
θέρετρο πάνω ακριβώς στην τιρκουάζ παραλία του Κορινθιακού. Το Aqua Mare 
Resort προσφέρει ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη θάλασσα ή τα βουνά και 
οργανωμένη πλαζ με μπαρ. Πάρτε το πρόγευμά σας στην ηλιόλουστη βεράντα, το 
απόγευμα το ούζο στην παραλία είναι ό,τι καλύτερο, θαυμάζοντας το ηλιοβασίλε-
μα. Διαθέτει δωρεάν ιδιωτικό πάρκινγκ.

Φιλοξενία

Όλα τα δωμάτια του Aqua Mare Resort διαθέτουν ολοκαίνουρια επίπλωση, 
μπαλκόνι, TV, τηλέφωνο, κλιματισμός, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουσιέρα, ψυγείο, 
είδη ατομικής υγιεινής και προσφέρουν θέα στη θάλασσα ή στο βουνό.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Τόσο η θέση όσο και οι προδιαγραφές κατασκευής του Aqua Mare Resort 
εξασφαλίζουν στους φιλοξενούμενούς του ατελείωτες ώρες χαλάρωσης και 
ξενοιασιάς. Το μπάνιο γίνεται απόλαυση στην παραλία ακριβώς κάτω απ’ το  
ξενοδοχείο, που είναι φιλικά διαμορφωμένη, ενώ διαθέτει ομπρέλες, ξαπλώ-
στρες και ένα beach bar με δροσερά ποτά και λιχουδιές, που μπορούν να σας 
κρατήσουν συντροφιά από την πρωινή βουτιά ως το ηλιοβασίλεμα! Για το  
βραδινό ποτό σας μπορείτε να επισκεφθείτε το κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου.

Το Aqua Mare Resort προσφέρει δωρεάν χώρο στάθμευσης και ασύρματο 
Internet σε όλους τους χώρους.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ SMART ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MV 3ο ΑΤΌΜΌ 2o ΠΑΙΔΙ 2-15 1ΚΛΙΝΌ MV

1/6-12/7 & 8-30/9

3 135 € 90 € 60 € 230 €

5 219 € 150 € 100 € 375 €

7 299 € 210 € 140 € 510 €

13-27/7 & 25/8-7/9

3 165 € 90 € 60 € 280 €

5 269 € 150 € 100 € 450 €

7 369 € 210 € 140 € 620 €

28/7-24/8

3 209 € 105 € 75 € 360 €

5 319 € 175 € 125 € 535 €

7 435 € 245 € 175 € 720 €

MV: MOUNTAIN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5€ το άτομο τη βραδιά
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΜΈΛΙΣΣΙ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Aqua Mare Resort
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ SMART ALL INCLUSIVE

• Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
• Κρασί, μπίρα draft, αναψυκτικά και νερό κατά την διάρκεια των γευμάτων
• Snacks, cookies, cakes, παγωτό, χυμό, καφέ, τσάι, μπίρα, τοπικά ποτά, κρασί, αναψυκτικά μέχρι 22:00 καθημερινά
• Καθημερινή 6ωρη παιδική απασχόληση με παιδαγωγό
• Καθημερινή προβολή παιδικών ταινιών μετά το δείπνο
• 1 φορά την εβδομάδα ελληνική βραδιά με ζωντανή μουσική

All Inclusive!



Ανακαινισμένο θέρετρο πάνω σε απέραντη παραλία με άμμο και χαλίκι, 
μόλις 3χλμ. έξω από την Αμάρυνθο. Στεγάζεται σε ένα επταώροφο κτίριο 
που τριγύρω του έχει έναν πανέμορφο Μεσογειακό κήπο, με δροσερή 
πισίνα και ιδιωτική υπόγεια διάβαση που συνδέει τις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου με την παραλία.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου λειτουργεί εστιατόριο και διάφορα 
ατμοσφαιρικά μπαρ σε κομβικά σημεία του συγκροτήματος, για να σας 
δροσίζουν και να σας χορταίνουν με απολαυστικά σνακ.

Για τη διαμονή σας προσφέρει 220 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια με όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία που παραπέμπουν στην Ελληνική φιλοξενία. 
Διαθέτει Δίκλινα, Τρίκλινα και Οικογενειακά δωμάτια, όλα εξοπλισμένα με 
δορυφορική τηλεόραση και δωρεάν Internet.

Στο Amarynthos Resort θα βρείτε ακόμα γήπεδα για σπορ, θαλάσσια 
σπορ, παιδική δημιουργική απασχόληση, εξωτερικό παιδότοπο, υπαίθριο 
αμφιθέατρο, ενώ προσφέρονται δωρέαν υπαίθριο πάρκινγκ και δωρεάν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία και στην πισίνα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΈΥΒΟΙΑ

Amarynthos Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV 3ο ΑΤΌΜΌ *FAMILY SSV 
(2+2)

*FAMILY SSV 
(3+1)

*FAMILY SSV 
(4 ΑΤΌΜΑ) 1ΚΛΙΝΌ BNG

14/6-10/7 & 11-30/9
3 149 € 115 € 410 € 450 € 510 € 219 €
5 245 € 180 € 655 € 705 € 815 € 355 €
7 335 € 250 € 895 € 975 € 1.125 € 485 €

11-20/7 & 26/8-10/9
3 189 € 140 € 505 € 555 € 645 € 269 €
5 315 € 225 € 835 € 905 € 1.045 € 455 €
7 425 € 305 € 1.115 € 1.215 € 1.395 € 615 €

21/7-25/8
5 375 € 265 € 1.015 € 1.095 € 1.265 € 549 €
7 519 € 375 € 1.385 € 1.505 € 1.735 € 739 €

GV: GARDEN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Επιβάρυνση για δωμάτιο με πλαϊνή θέα θάλασσα 4€ και θέα θάλασσα 8€ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
*FAMILY: Συνολική τιμή για όλο το δωμάτιο για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 13 ετών (2+2) ή 
3 ενήλικες + 1 παιδί έως 13 ετών (3+1), 4 ενήλικες (4 ΑΤΟΜΑ). 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΈΡΈΤΡΙΑ, ΈΥΒΟΙΑ

Amaronda Resort

Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Ερέτρια με θέα στον υπέροχο, αμμώδη 
κόλπο του Μαλακώντα. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην 
ιδιωτική παραλία ή στην πισίνα, απολαμβάνοντας το πανέμορφο φυσικό 
περιβάλλον και τη ζεστή φιλοξενία του.

Οι επιλογές διαμονής περιλαμβάνουν εκλεπτυσμένα δωμάτια στο κεντρικό 
κτίριο, σουίτες και κομψά μπανγκαλόου στο ισόγειο του συγκροτήματος. 
Όλα προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, τηλεόραση.
Στις εγκαταστάσεις του Amaronda παρέχονται δραστηριότητες για όλες 
τις ηλικίες. Διασκεδάστε καθώς απολαμβάνετε ένα δροσιστικό ρόφημα 
στο μπαρ, ενώ τα παιδιά μπορούν να επιδοθούν σε ατελείωτες ώρες 
παιχνιδιού στο mini club. Εξερευνήστε τις γαστριμαργικές σας επιθυμίες 
στα εστιατόρια του ξενοδοχείου, όπου σερβίρονται Ελληνική, Μεσογειακή 
και διεθνής κουζίνα, καθώς και χορτοφαγικά γεύματα. 

Εάν θέλετε να «βυθιστείτε» σε μια αίσθηση πλήρους χαλάρωσης, μπορεί-
τε να επισκεφθείτε το κέντρο ευεξίας του ξενοδοχείου.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MB 
COMFORT GV

2ΚΛΙΝΌ MB 
COMFORT SSV

2ΚΛΙΝΌ MB 
COMFORT SV

2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG GV

2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG SH.POOL

2ΚΛΙΝΌ DLX 
BNG SF

1/6-10/7 & 16/9-10/10
3 162 € 169 € 189 € 189 € 243 € 243 €
5 270 € 281 € 315 € 315 € 405 € 405 €
7 378 € 393 € 441 € 441 € 567 € 567 €

11-18/7 & 1-8/9
3 196 € 202 € 223 € 229 € 283 € 283 €
5 326 € 337 € 371 € 382 € 472 € 472 €
7 457 € 472 € 520 € 535 € 661 € 661 €

19/7-31/8
5 420 € 432 € 470 € 483 € 582 € 582 €
7 589 € 606 € 658 € 675 € 815 € 815 €

MB: MAIN BUILDING, GV: GARDEN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW, SH.POOL: SHARING POOL, DLX: DELUXE, SF: SEA FRONT 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Bungalow
*Ποτά: Χύμα κρασί, μπίρα draft και αναψυκτικό κατά τη διάρκεια των γευμάτων  
ΠΡΌΣΦΌΡΑ 7-30/6 & 1/9-30/10: Για διαμονή από Κυριακή έως Πέμπτη ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση σε πλήρη διατροφή με ποτά!
Όι τιμές 1ης & 2ης περιόδου ισχύουν για κρατήσεις έως 30/06. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Στην καταπράσινη και γραφική Ερέτρια, ιδανικό τόπο για απόδραση μόλις 110χλμ. 
από την πρωτεύουσα, το Grand Bleu Sea Resort σάς περιμένει για να σας 
ξεκουράσει στους ειδυλλιακούς κήπους και τις εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του, 
να σας γοητεύσει με την πολύχρωμη και γευστική διεθνή και Ελληνική κουζίνα 
του και να σας προσφέρει άψογη εξυπηρέτηση.

Φιλοξενία

Το συγκρότημα του Grand Bleu αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο με 96 
δωμάτια και 3 σουίτες, καθώς και 75 δωμάτια μοιρασμένα σε έξι διώροφα κτίρια. 
Υπάρχουν Οικονομικά δωμάτια, Standard, μπανγκαλόου, Superior και δωμάτια 
με θέα θάλασσα, Σουίτες δίχωρες 2-4 ατόμων με θέα θάλασσα και Μεζονέτες για 
4-6 άτομα (με δύο μπάνια). Όλα τα καταλύματα διαθέτουν κλιματισμό, TV, ψυγείο, 
τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα κ.λπ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Για την άνεση και τη διασκέδασή σας υπάρχουν κεντρικό εστιατόριο, μπαρ, 
ευρύχωρα σαλόνια, πισίνες, δωρεάν ασύρματο Internet στο σαλόνι υποδοχής, 
ηλεκτρονικά, μπιλιάρδο, αμφιθέατρο, μίνι μάρκετ, χρυσοχοείο, Disco, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, παιδική χαρά.

Για επιπλέον χαλάρωση και απόλαυση, στο Wellness Center «Αφροδίτη» του 
ξενοδοχείου θα βρείτε γυμναστήριο, σάουνα, Jacuzzi, περιποιήσεις μασάζ, 
αρωματοθεραπεία, ρεφλεξολογία, φροντίδα προσώπου & σώματος.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΡΑΣΙ

ΈΡΈΤΡΙΑ, ΈΥΒΟΙΑ

Grand Bleu 
Beach Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ & ΚΡΑΣΙ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

1/6-7/7

3 176 € 125 € 275 € 95 €

5 288 € 198 € 446 € 155 €

7 401 € 275 € 621 € 212 €

8-21/7 & 26/8-8/9

3 197 € 140 € 306 € 99 €

5 324 € 230 € 504 € 162 €

7 449 € 314 € 698 € 221 €

22/7-25/8
5 365 € 252 € 545 € 180 €

7 499 € 342 € 743 € 243 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 15€ το δωμάτιο τη βραδιά
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10% 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

• Ελεύθερη κατανάλωση σε λευκό και κόκκινο κρασί στα γεύματα
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην ιδιωτική παραλία και πισίνα
• Καθημερινή ψυχαγωγία για ενήλικες
• Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους
• Mini Club για τα παιδιά 10:00-13:00 & 16:00-18:00 (6 φορές την εβδομάδα). Κάθε βράδυ 

21:00-21:30 τα παιδιά μπορούν να χορέψουν στη μίνι ντίσκο με δημοφιλή τραγούδια

Δωρεάν παροχές



Βρίσκεται στη γραφική παραλία της Κύμης, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω 
στην πλαγιά του λόφου με θέα προς το λιμάνι και το απέραντο γαλάζιο 
του Αιγαίου.

Το Kymi Palace διαθέτει 57 δωμάτια και 6 σουίτες, το κάθε ένα με ιδιωτι-
κό μπαλκόνι ή βεράντα με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Απέριτ-
τος και καλαίσθητος ο προσωπικός χώρος διαμονής, με λιτή διακόσμηση. 
Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες Junior και Executive διαθέτουν κλιματισμό, 
μίνι μπαρ, τηλεόραση, μπάνιο με σεσουάρ, ασύρματο Internet, μπαλκόνι 
με θέα θάλασσα.

Το μαγικό του περιβάλλον θα σας ταξιδέψει και η καταγάλανη πισίνα του 
θα σας χαλαρώσει και θα σας διασκεδάσει. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί και 
ξεχωριστή παιδική πισίνα, μπαρ πισίνας και κεντρικό, Spa, εστιατόριο, 
πάρκινγκ, γυμναστήριο, αίθουσα ψυχαγωγίας, δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους.

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ LIGHT ALL INCLUSIVE

ΚΥΜΗ, ΈΥΒΟΙΑ

Kymi Palace

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ LIGHT ALL INCLUSIVE*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 

30/6-20/7 & 1-8/9
5 295 € 199 € 450 €

7 399 € 279 € 630 €

21-31/7 & 25-31/8
5 345 € 225 € 500 €

7 475 € 330 € 700 €

1-24/8
5 360 € 260 € 550 €

7 490 € 385 € 770 €

2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Για διαμονή 2 ενηλίκων ή 2 ενηλίκων και 1 παιδιού η τιμή μειώνεται 15€ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

*Light All Inclusive: Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθημερινά σε μπουφέ. Κρασί, μπίρα draft, αναψυκτικά 
και νερό κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Παγωτό και ποπ κορν καθημερινά στο Pool Bar (17:00-19:00). 
Περιλαμβάνονται ακόμα: BBQ night με ζωντανή μουσική 1 φορά την εβδομάδα. Kαθημερινή παιδική απασχόληση 
(11:00-13:00 & 17:00-19:00) με πολλές δραστηριότητες, μουσικά και δημιουργικά παιχνίδια, παιδικές ταινίες, 
survivor games, κουκλοθέατρο και μοναδικά πάρτι! 

Ιστορικό ξενοδοχείο στο Νεώριο του Πόρου, που έχει υποστεί ριζική 
ανακαίνιση. Βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη θάλασσα σε προνομιακή θέση, 
με πανεύκολη πρόσβαση στο λιμάνι και την πόλη του Πόρου, μετά από 
διαδρομή μόλις 1,5 χιλιομέτρου.

Για τη φιλοξενία σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 83 δωμάτια και 
σουίτες, διακοσμημένα καλόγουστα, με κλιματισμό, TV, δωρεάν Wi-Fi, 
ψυγείο, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, μουσική, τηλέφωνο.

Ως προς τις κοινόχρηστες παροχές, το Xenia Poros Image διαθέτει πολυ-
τελές σαλόνι, κλιματισμό, 2 εστιατόρια, μπαρ, μπαρ παραλίας, γυμναστή-
ριο, σάουνα, μίνι μάρκετ, πισίνα, μπαρ πισίνας, ιδιωτική μαρίνα.

Σε πολύ μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο βρίσκονται κάποιες από τις 
καλύτερες παραλίες του νησιού, όπως το Μικρό Νεώριο, η Καλυψώ, το 
Λιμανάκι της Αγάπης.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΝΈΏΡΙΟ, ΠΟΡΟΣ

Xenia Poros Image

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC CV

2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC SV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV 

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE SV 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 0-12

17-30/6 & 9-30/9 2 64,5 € 69,5 € 74,5 € 79,5 € 40 € 30 €

1/7-8/9 2 99,5 € 104,5 € 109,5 € 114,5 € 40 € 30 €

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, J.SUITE: JUNIOR SUITE

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC CV

2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC SV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV 

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE SV 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 0-12

22/7-24/8 5 299,5 € 319,5 € 344,5 € 349,5 € 50 € 40 €

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2o παιδί φιλοξενείται σε Superior και Junior Suite  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Ένας κόσμος υδάτινης διασκέδασης 100.000τ.μ. και ένα κομψό 
περιβάλλον με πληθώρα ανέσεων! Πρόκειται για το ανανεωμένο 
ξενοδοχείο Porto Paros, μόλις λίγα λεπτά από τις Κολυμπήθρες 
(500μ.), 4χλμ. από τη Νάουσα, 1χλμ. από τον Άγιο Γιάννη 
(παραλία Μοναστήρι) και 11χλμ. από το λιμάνι της Παροικιάς. 
Οι εγκαταστάσεις του Porto Paros είναι ακριβώς πάνω από τη 
θάλασσα, ενώ το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου «αγγίζει»  
το κύμα! Η απόλαυση, όμως, δεν τελειώνει εδώ, αφού συνεχίζεται 
στις αγαπημένες μικρών και μεγάλων νεροτσουλήθρες του!

Φιλοξενία

Στο Angelika Porto Paros 4* διατίθενται για τη διαμονή σας  
δωμάτια δίκλινα και οικογενειακά, με μπαλκόνι ή βεράντα,  
στο κεντρικό κτίριο ή αυτόνομες βίλες.

Έχουν θαυμάσια θέα στην πισίνα και την παραλία, καθώς και στις 
μοναδικές ομορφιές του φημισμένου Κυκλαδίτικου νησιού.

Όλα τα δωμάτια είναι επιπλωμένα λιτά και διακριτικά, με σουηδικής 
απόχρωσης ξυλεία, διαθέτουν μπάνιο με μαρμάρινη μπανιέρα, 
καλλυντικά, κλιματισμό, δορυφορική TV-ράδιο και δέχονται φυσικό 
φωτισμό και καλό αερισμό.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Angelika Porto Paros 4* προσφέρει ευχάριστες στιγμές σε 
μικρούς και μεγάλους, στο μαγευτικό Aqua Water Park* με τις 13 
νεροτσουλήθρες, ιδιωτική παραλία και παιχνίδια πλατσουρίσματος!

Στην κεντρική πισίνα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, καθώς 
και σνακ μπαρ. Στην παιδική πισίνα υπάρχει ναυαγοσώστης.

Το συγκρότημα διαθέτει γυμναστήριο και γήπεδο τένις, θερινό 
σινεμά, αίθουσα TV, αμφιθέατρο και «πλωτό» εστιατόριο. Επίσης, 
υπάρχει à la carte εστιατόριο και ταβέρνα δίπλα στο κύμα.

*Είσοδος στο Aqua Water Park με προνομιακή έκπτωση στην τιμή εισόδου! 

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΈΣ, ΠΑΡΟΣ

Angelika  
Porto Paros

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

• Δωρεάν ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία 
• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα μια φορά την εβδομάδα 
• Πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
• Παιδική απασχόληση 
• Ειδική έκπτωση 50% στο εισιτήριο εισόδου στο AQUA PARK

Extra Παροχές



1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων  
(με την αποδοχή του γονέα λόγω περιορισμένης χωρητικότητας)

ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS:
Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με εναλλαγές στο εβδομαδιαίο μενού στο κεντρικό εστιατόριο
Αναψυκτικά, κρασί σε καράφα, μπίρα βαρελίσια κατά την διάρκεια του φαγητού

Δυνατότητα αναβάθμισης του πακέτου σε ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS 
μόνο με 12€ το άτομο ανά ημέρα και 6€ το παιδί 3-12 ετών

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο & 3ο ΠΑΙΔΙ 3-12

17-30/6 & 10-30/9

3 114 € 130 € 85 € 57 €

5 185 € 215 € 135 € 90 €

7 250 € 280 € 180 € 125 €

1-28/7 & 27-31/8

3 185 € 205 € 135 € 95 €

5 299 € 325 € 209 € 150 €

7 408 € 442 € 285 € 204 €

29/7-26/8
5 355 € 385 € 249 € 179 €

7 490 € 530 € 345 € 245 €

1/9-9/9

3 163 € 182 € 114 € 82 €

5 259 € 285 € 181 € 129 €

7 351 € 385 € 246 € 176 €
MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW, 

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!
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ΓΛΥΦΑΔΈΣ, ΠΑΡΟΣ

Asteras Paradise
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
GV

3ο  
ΑΤΌΜΌ

1ο ΠΑΙΔΙ 
ΕΩΣ 8

1ο ΠΑΙΔΙ 
8-12 *FAMILY (2+2)

28/6-17/7 & 3-12/9
5 205 € 150 € 35 € 110 € 650 €
7 275 € 195 € 50 € 145 € 895 €

18-31/7 & 26/8-2/9
5 275 € 200 € 35 € 145 € 875 €
7 375 € 70 € 50 € 195 € 1.215 €

1-25/8
5 315 € 230 € 35 € 165 € 1.000 €
7 430 € 310 € 50 € 220 € 1.395 €

GV: GARDEN VIEW

*Family: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών σε δωμάτιο ενός χώρου 
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή: 15€ ο ενήλικας και 9€ το παιδί έως 12 ετών ανά γεύμα
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων, 
μετά επιβαρύνονται κατά 8%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΓΑΛΗΣΣΑΣ, ΣΥΡΟΣ

Dolphin Bay Hotel
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
VILLAGE VIEW 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ  

1 ΧΩΡΌΥ (2+2) 1ΚΛΙΝΌ

14/6-5/7 & 31/8-8/9
5 265 € 140 € 595 € 385 €
7 355 € 195 € 795 € 515 €

6-26/7 & 24-30/8
5 315 € 140 € 695 € 465 €
7 440 € 195 € 940 € 630 €

27/7-23/8
5 365 € 140 € 790 € 540 €
7 498 € 195 € 1.060 € 725 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών
Επιβάρυνση για Superior δωμάτιο με θέα θάλασσα 15€ ανά διανυκτέρευση
*Ημιδιατροφή Plus: Περιλαμβάνει αναψυκτικά post mix, μπίρα draft, κρασί χύμα και νερό κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων. Δωρεάν παγωτό στο pool bar καθημερινά 10.00-18.00 για όλα τα παιδιά.
Προσφορά: 5 νύχτες + 1 δώρο και 10 νύχτες +2 δώρο για κρατήσεις στην 1η περίοδο 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΟΣΈΙΔΏΝΙΑ, ΣΥΡΟ

Boutique Di Mare Hotel

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 
6-12 *4ΚΛΙΝΌ GV *4ΚΛΙΝΌ SV

1-20/7
5 150 € 160 € 75 € 65 € 365 € 415 €
7 235 € 255 € 115 € 95 € 595 € 665 €

21/7-25/8
5 195 € 215 € 90 € 75 € 465 € 505 €
7 305 € 335 € 145 € 115 € 750 € 825 €

26/8-10/9
5 145 € 155 € 70 € 60 € 355 € 395 €
7 225 € 245 € 105 € 85 € 575 € 645 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 15 € ο ενήλικας ανά δείπνο και 8 € το παιδί 2-12 ετών
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

SUP
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Βρίσκεται σε μια γοητευτική και ήσυχη τοποθεσία στην περιοχή της Αλυκής, 
πάνω ακριβώς στην πανέμορφη παραλία, με πρόσβαση σε 12,3χλμ. ή 15 μόλις 
λεπτά στην πόλη της Παροικιάς. Ξεχωρίζει για την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική  
του, «ντυμένο» στο λευκό και το γαλάζιο, «λουσμένο» από τη θαλάσσια αύρα  
και το λαμπερό ήλιο…

Φιλοξενία

Το Galatis Hotel είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και χρόνια παρέχει 
τις υπηρεσίες της με μεράκι και πραγματικό ενδιαφέρον για τους πελάτες της. 
Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν μπαλκόνι, τα περισσότερα εκ των 
οποίων με θέα στη θάλασσα, και είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψυγείο,  
τηλεόραση. Η απέριττη διακοσμητική φιλοσοφία και η άνετη διαρρύθμιση  
εξασφαλίζουν την απροβλημάτιστη διαμονή.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το συγκρότημα Galatis Hotel είναι ένα σύμπλεγμα κτισμάτων Κυκλαδίτικης 
αρχιτεκτονικής σε προνομιακή θέση, δίπλα ακριβώς σε μία από τις ωραιότερες 
παραλίες της Πάρου, την Αλυκή. Πρόκειται για μια παραλία που θα λατρέψουν 
οι σέρφερ, καθώς οι βόρειοι άνεμοι που φυσούν συχνά στην περιοχή κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες την καθιστούν ιδανική για το σπορ της ιστιοσανίδας. Αν πάλι 
είστε λάτρης της κατάδυσης, ο βυθός της Αλυκής που φιλοξενεί τα ερείπια ενός 
αρχαίου οικισμού θα σας ενθουσιάσει.

Για τις ώρες που θα βρίσκεστε στο ξενοδοχείο λειτουργεί εστιατόριο που σερβίρει 
πρωινό, καθώς και γεύματα από την Ελληνική και διεθνή κουζίνα. Χαλαρώστε 
στις ξαπλώστρες δίπλα στην πισίνα και απολαύστε τη δροσιά. Προσφέρεται 
δωρεάν πάρκινγκ και Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ 1 ΚΛΙΝΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

17/6-28/6 & 9-30/9
5 199 € 224 € 149 € 299 € 99 €

7 275 € 309 € 195 € 415 € 135 €

29/6-11/7 & 25/8-8/9
5 238 € 259 € 192 € 359 € 119 €

7 328 € 357 € 260 € 490 € 165 €

12-27/7
5 265 € 279 € 202 € 389 € 135 €

7 345 € 379 € 275 € 519 € 175 €

28/7-24/8
5 275 € 299 € 210 € 409 € 135 €

7 379 € 415 € 282 € 555 € 185 €

SV: SEA VIEW

 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10% 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΑΛΥΚΗ, ΠΑΡΟΣ

Galatis Hotel

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!



Χτισμένο και σχεδιασμένο σε αυθεντικό Κυκλαδίτικο ύφος και ατμόσφαι-
ρα, προσφέρει διαμονή στη Νάξο, σε άνετα και ευρύχωρα δωμάτια, μόλις 
λίγα λεπτά από τη Χώρα της Νάξου και την παραλία του Αγίου Γεωργίου.

Τα 74 συνολικά δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική TV, ψυγείο, 
σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, ραδιόφωνο και μπαλκόνι ή βερά-
ντα (τα Superior) με θέα το Αιγαίο.

Το Naxos Holidays διαθέτει μεγάλη πισίνα, όπου οι επισκέπτες μπορούν 
να χαλαρώσουν απολαμβάνοντας τον ήλιο και τον πολύχρωμο κήπο του 
ξενοδοχείου, ενώ εξυπηρετούνται από το σνακ μπαρ. Μπορείτε επίσης 
να περάσετε ευχάριστες ώρες στο εστιατόριο, στο σαλόνι που προσφέρει 
Wi-Fi και κλιματισμό και δορυφορική TV. Παρέχεται χώρος στάθμευσης.

Βρίσκεται στη δυτική ακτή της Νάξου, μόλις 7χλμ. από το κέντρο της 
πρωτεύουσας, πάνω στη δημοφιλή παραλία της Πλάκας με την ολόχρυση 
αμμουδιά και τα πεντακάθαρα τιρκουάζ νερά.

Προσφέρει 60 δωμάτια και 10 σουίτες, όλα με κλιματισμό, ενσύρματο 
Internet, TV, Jacuzzi, μίνι ψυγείο, τηλέφωνο, σεσουάρ, μπαλκόνι.

Στις εγκαταστάσεις του Aegean Land υπάρχουν εστιατόριο, μπαρ, σνακ 
μπαρ, εξωτερική πισίνα με μπαρ, γήπεδα, παιδική χαρά. Η διάσημη Να-
ξιώτικη παραλία είναι δίπλα, ενώ στο ξενοδοχείο προσφέρεται μια σειρά 
από υπαίθριες δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ. Επίσης, λειτουργεί 
χώρος ευεξίας - Spa με μεγάλη γκάμα θεραπειών. Σε όλους τους κοινό-
χρηστους χώρους διατίθεται δωρεάν Wi-Fi και χώρος στάθμευσης.

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΛΑΚΑ, ΝΑΞΟΣ

Aegean Land Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STD 3ο ΑΤΌΜΌ *4ΚΛΙΝΌ (2+2) **4ΚΛΙΝΌ

17/6-15/7 & 1-15/9
5 165 € 100 € 425 € 540 €

7 230 € 140 € 595 € 760 €

16-26/7 & 26-31/8
5 230 € 160 € 560 € 760 €

7 315 € 220 € 760 € 1.060 €

27/7-25/8
5 315 € 210 € 690 € 1.040 €

7 455 € 290 € 950 € 1.460 €

STD: STANDARD

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
**Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 ενήλικες 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΑΓ. ΓΈΏΡΓΙΟΣ (ΧΏΡΑ), ΝΑΞΟΣ

Naxos Holidays

SUP

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας & ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας & ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 3-12 *4ΚΛΙΝΌ (2+2)

17/6-11/7 & 26/8-17/9
5 290 € 180 € 145 € 795 €

7 395 € 245 € 205 € 1.095 €

12-31/7
5 405 € 235 € 215 € 1.075 €

7 555 € 315 € 295 € 1.485 €

1-25/8
5 475 € 260 € 245 € 1.250 €

7 655 € 355 € 335 € 1.725 €

Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%
*Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Διακοπές κάτω απ’ τον λαμπρό ήλιο του Αιγαίου, πάνω στην ακροθαλασσιά, σε 
ένα από τα ομορφότερα Ελληνικά νησιά. Τα κάτασπρα, λαμπερά Κυκλαδίτικα, 
παραδοσιακά σπίτια κατά μήκος της προκυμαίας, με μια πισίνα που είναι γεμάτη 
ολόφρεσκο θαλασσινό νερό και οι καταπράσινοι κήποι κάνουν το Holiday Sun την 
ιδανική επιλογή για χαλάρωση και ξεκούραση μακριά από όλα. Αυτά προσφέρει 
το Holiday Sun, ένα ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην παραλία 
της Πούντας, μαζί με πολλές ακόμα υπηρεσίες ποιότητας που εγγυώνται σ’ εσάς 
αξέχαστες διακοπές.

Το ξενοδοχείο απέχει μόνο 8χλμ. από την Παροικιά (το κύριο λιμάνι της Πάρου) 
και είναι μόλις 5χλμ. μακριά από το αεροδρόμιο του νησιού.

Φιλοξενία

Το Holiday Sun προσφέρει ποιοτική διαμονή που ικανοποιεί όλες τις πιθανές 
απαιτήσεις της πελατείας του. Διαθέτει 93 δωμάτια σε κατηγορίες από Standard 
έως σουίτες, ενώ στην γκάμα του περιλαμβάνονται Superior και Οικογενειακά 
δωμάτια. Είναι εξοπλισμένα με μπάνιο και καθιστικό, μπαλκόνι ή βεράντα.  
Σε όλα υπάρχουν μίνι μπαρ/μίνι ψυγείο, τηλεόραση, ιδιωτικό μπάνιο με σεσουάρ, 
απευθείας τηλέφωνο.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Λόγω της τοποθεσίας του, σε μία από τις πιο δημοφιλείς και τουριστικές παραλίες 
του Αιγαίου, το Holiday Sun επιφυλάσσει στους φιλοξενούμενους αμέτρητες 
επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Τεράστια πισίνα με ομπρέλες και 
ξαπλώστρες, κέντρο θαλάσσιων σπορ στην παραλία, ασύρματο Internet δωρεάν, 
πάρκινγκ, γυμναστήριο, παιδική χαρά. Για τα γεύματά σας υπάρχει ταβέρνα, 
εστιατόριο και μπαρ πισίνας που λειτουργούν όλη μέρα.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΟΥΝΤΑ, ΠΑΡΟΣ

Holiday Sun

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ 

LAND VIEW
2ΚΛΙΝΌ

SEA VIEW
3ο ΑΤΌΜΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 2-12 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

17-30/9

3 175 € 208 € 127 € 88 € 88 €

5 281 € 341 € 204 € 138 € 138 €

7 380 € 462 € 277 € 182 € 182 €

17/6-13/7 & 
27/8-16/9

3 186 € 226 € 138 € 99 € 99 €

5 303 € 373 € 204 € 138 € 138 €

7 417 € 506 € 275 € 187 € 187 €

14/7-26/8
5 385 € 442 € 215 € 149 € 149 €

7 527 € 605 € 286 € 209 € 209 €

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΛΟΥΤΡΑ , ΚΥΘΝΟΣ

Kythnos Bay Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MV 3ο ΑΤΌΜΌ MV 2ΚΛΙΝΌ SSV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ SV

18-27/6 & 8-21/9
3 85 € 31 € 92 € 100 € 64 €
4 108 € 42 € 118 € 128 € 41 €

28/6-11/7 & 25/8-7/9
3 105 € 30 € 112 € 120 € 30 €
4 140 € 41 € 150 € 160 € 40 €

12/7-24/8 
3 142 € 91 € 157 € 187 € 31 €
4 190 € 121 € 212 € 250 € 40 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW

1ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε παρκοκρέβατο
Οι κρατήσεις που αφορούν την περίοδο 29/6-31/8 πρέπει να έχουν άφιξη Σάββατο ή Τετάρτη στο πακέτο 
των 3 διανυκτερεύσεων και άφιξη Σάββατο ή Τρίτη στο πακέτο των 4 διανυκτερεύσεων
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΑΓΙΟΣ ΙΏΑΝΝΗΣ, ΤΗΝΟΣ

Mr & Mrs White Tinos
Boutique Hotel

ΑΓΙΟΣ ΓΈΏΡΓΙΟΣ (ΧΏΡΑ), ΝΑΞΟΣ

Mare Naxia Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ *FAMILY (2+2) *4ΚΛΙΝΌ (2+2) 1ΚΛΙΝΌ

1/6-15/7 &  
1-10/9

5 170 € 125 € 390 € 460 € 295 €

7 225 € 170 € 485 € 585 € 405 €

16-28/7 &  
25-31/8

5 230 € 165 € 525 € 600 € 365 €

7 315 € 225 € 735 € 835 € 505 €

29/7-24/8
5 330 € 225 € 695 € 785 € 555 €

7 455 € 310 € 965 € 1.085 € 775 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Family δωμάτιο με κουκέτο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
PREMIUM

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

2ΚΛΙΝΌ 
J. SUITE

2ΚΛΙΝΌ UNIQUE 
WHITE SUITE

17/6-17/7
3 189 € 240 € 277 € 366 €
5 310 € 393 € 453 € 599 €

18-31/7 & 19-27/8
3 240 € 277 € 315 € 403 €
5 393 € 453 € 517 € 660 €

1-18/8
3 277 € 315 € 366 € 441 €
5 453 € 517 € 599 € 723 €

SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο παιδί έως 12 ετών 25€ ανά διανυκτέρευση σε White Suite
3ο άτομο 40€ ανά διανυκτέρευση σε White Suite
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΚΙΟΝΙΑ, ΤΗΝΟΣ

Tinos Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ CLASSIC  

MB SSV/ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ
2ΚΛΙΝΌ MB SV

1ΚΛΙΝΌ CLASSIC  
MB SSV/ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΑ

30/6-5/7 & 3-9/9
5 219 € 248 € 308 €

7 290 € 329 € 429 €

6-26/7 & 26/8-2/9
5 250 € 296 € 360 €

7 340 € 400 € 489 €

27/7-25/8
5 329 € 385 € 490 €

7 445 € 517 € 677 €

MΒ: MAIN BUILDING, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW 

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ  
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
*Plus: περιλαμβάνονται χύμα κρασί και αναψυκτικά στο δείπνο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Ανακαινισμένο και χτισμένο πάνω σε μία από τις πιο ονομαστές παραλίες 
της Τήνου, στην περιοχή Κιόνια, μόλις 2χλμ. ή 5 λεπτά από τη Χώρα, το Tinos 
Beach είναι ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα με πλούσιες παροχές για να 
εξασφαλίσει την άνετη και ευχάριστη διαμονή σας στο ευλογημένο νησί.

Το Tinos Beach αποτελείται από 4 κτίρια. Το κεντρικό κτίριο έχει 3 ορόφους πάνω 
από το ισόγειο, με 118 δωμάτια και 3 σουίτες. Τα υπόλοιπα 3 κτίρια μπανγκαλόου 
-όλα τριών επιπέδων- διαθέτουν συνολικά 49 δωμάτια εκ των οποίων 16 είναι 
οικογενειακά με δύο χώρους ύπνου, 3 τρίκλινα και 25 δίκλινα και 3 σουίτες.

Φιλοξενία

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου διακρίνονται σε κατηγορίες Superior, Aegean, 
Οικογενειακά.  Όλοι οι χώροι φιλοξενίας είναι εξοπλισμένοι με κλιματισμό, 
τηλέφωνο, μουσική, βεράντα ή μπαλκόνι, τηλεόραση, μαρμάρινο μπάνιο με είδη 
ατομικής υγιεινής, δωρεάν Wi-Fi Internet. Στη σειρά δωματίων και σουιτών 
“Aegean” ξεχωρίζει η λευκή τσιμεντοκονία, η διακόσμηση με αφαιρετική διάθεση 
και οι κτιστοί καναπέδες που μπορούν να φιλοξενήσουν επιπλέον άτομα ή παιδιά.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στη διάθεσή σας στους εξωτερικούς χώρους βρίσκονται: πισίνα, παιδική πισίνα, 
οργανωμένη παραλία, μπαρ παραλίας, ταβέρνα, παιδική χαρά, δωρεάν Internet. 
Διατίθενται πετσέτες για την πισίνα από την υποδοχή.

Εμπιστευθείτε τα γεύματά σας στο εστιατόριο «Άμμος», πάνω στο κύμα, ίσως το 
κορυφαίο παραθαλάσσιο εστιατόριο στο νησί της Τήνου. Επιπλέον, το μεσημέρι 
μπορείτε να παίρνετε το light γεύμα σας στο μπαρ της πισίνας. Για την ψυχαγωγία 
σας υπάρχει μπαρ, αίθουσα επιτραπέζιων, αίθουσα τηλεόρασης, μίνι μάρκετ, 
πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο, ενώ προσφέρεται δωρεάν παιδική δημιουργική 
απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!
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ΚΑΜΑΡΙ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Afroditi Venus Beach
Hotel & Spa

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 8-12

1/6-30/9
3 280 € 200 € 150 €

5 455 € 325 € 240 €

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Mετά επιβαρύνονται κατά 8%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΜΈΓΑΛΟΧΏΡΙ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Star Hotel Santorini

ΑΚΡΏΤΗΡΙ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Kalestesia Suites

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STD 3ο ΑΤΌΜΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 8-12 *FAMILY SUITE 
JACUZZI (2+2)

1-30/6 & 11/9-30/10
3 180 € 140 € 100 € 575 €
5 285 € 215 € 150 € 945 €

1/7-10/9
3 190 € 150 € 110 € 595 €
5 300 € 235 € 170 € 975 €

STD: STANDARD

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Mετά επιβαρύνονται κατά 8%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ J.SUITE 
CALDERA VIEW 

2ΚΛΙΝΌ SUITE 
PR.JACUZZI

*FAMILY SUITE 
(2-4 ΑΤOMA)

*SUITE PR. JACUZZI 
(2-4 ΑΤOMA)

1-30/6 & 1-30/9
3 425 € 650 € 1.340 € 1.550 €
5 695 € 1.065 € 2.200 € 2.550 €

1/7-31/8
3 440 € 670 € 1.370 € 1.580 €
5 720 € 1.095 € 2.250 € 2.600 €

J.SUITE: JUNIOR SUITE, PR.JACUZZI: PRIVATE JACUZZI 

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα 
1ο παιδί 8-12 ετών 45% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή. 3ο άτομο 20% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Mετά επιβαρύνονται κατά 8%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας και ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!



Βρίσκεται στην Άνδρο, 400 μέτρα από το λιμάνι του Γαυρίου και μόλις 2 
ώρες από το λιμάνι της Ραφήνας. Ένα θαυμάσιο «μπαλκόνι» πάνω απ’ 
το Αιγαίο και σε μικρή απόσταση από αξιόλογες παραλίες του νησιού: το 
Μπατσί στα 6,5χλμ., ο Άγιος Πέτρος στο 1,5χλμ., η Χρυσή Άμμος στα 1,8χλμ.

Διαθέτει 78 ευρύχωρα δωμάτια, όλα με ασύρματο Internet, ιδιωτικό 
μπαλκόνι, αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, ντους με σεσουάρ. 
Από το ξενοδοχείο παρέχονται πετσέτες για τα θαλάσσια μπάνια σας.

Στις εγκαταστάσεις του Andros Holiday Hotel θα βρείτε εστιατόριο που 
σερβίρει διεθνείς γεύσεις ποιότητας. Η μεγάλη πισίνα και το γήπεδο τένις, 
η παιδική χαρά, οι υπέροχες βεράντες, η ταβέρνα δίπλα στην πισίνα και 
το κοκτέιλ μπαρ συμπληρώνουν το ιδανικό σκηνικό διακοπών.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MV 2ΚΛΙΝΌ SSV 3ο ΑΤΌΜΌ MV

1-31/7 3 149 € 169 € 90 €

1-31/8 5 279 € 304 € 110 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MV 2ΚΛΙΝΌ SSV 3ο ΑΤΌΜΌ MV

15-30/6 & 1-9/9 2 49 € 59 € 51 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ / ΠΡΩΙΝΟ

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΓΑΥΡΙΟ, ΑΝΔΡΟΣ

Andros Holiday

Αξέχαστες στιγμές χαλαρής απόλαυσης στην «αγκάλη» της Τήνου, λίγα 
μόλις λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Χώρας και 300μ. από το λιμάνι.

Διαθέτει 69 ευρύχωρα δωμάτιά, εξοπλισμένα με ένα διπλό ή δύο μονά 
κρεβάτια, ενώ υπάρχουν και τρίκλινα/οικογενειακά. Όλα έχουν τηλεόραση, 
δωρεάν Wi-Fi, κλιματισμό, μπανιέρα ή ντουσιέρα, ψυγειάκι, μίνι μπαρ, 
καθώς και ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα.

Στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται αίθουσα 
πρωινού, καφέ μπαρ, αίθουσα εστιατορίου με πανέμορφη θέα για να συ-
νοδεύει τα γεύματά σας, εστιατόριο-μπαρ στην πισίνα. Επιπλέον, υπάρχει 
φροντισμένος κήπος, άνετο κέντρο υποδοχής και σαλόνι. Υπάρχει επίσης 
ανελκυστήρας και ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΧΏΡΑ, ΤΗΝΟΣ

Aeolos Bay Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ
GV

3ο ΑΤΌΜΌ
GV

2ΚΛΙΝΌ
SSV

3ο ΑΤΌΜΌ 
SSV

1ΚΛΙΝΌ
GV

1ΚΛΙΝΌ
SSV

22/6-12/7 & 3-10/9
3 123 € 113 € 141 € 126 € 195 € 229 €
5 206 € 188 € 236 € 210 € 326 € 381 €
7 288 € 264 € 330 € 294 € 456 € 534 €

13-22/7 & 27/8-2/9
3 141 € 126 € 165 € 141 € 212 € 257 €
5 236 € 210 € 274 € 236 € 353 € 428 €
7 330 € 294 € 384 € 330 € 494 € 600 €

23/7-26/8
5 291 € 236 € 334 € 278 € 450 € 471 €
7 408 € 330 € 468 € 390 € 630 € 660 €

GV: GARDEN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών13 € ανά διανυκτέρευση.
2ο παιδί 7-12 ετών χρέωση τρικλίνου. Το 2ο παιδί μπορεί να φιλοξενηθεί μόνο σε δωμάτιο θέα κήπο
Όι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 30/6 και για περιορισμένα δωμάτια. Μετά επιβαρύνονται κατά 7%. 
*Ποτά: Aπεριόριστη κατανάλωση σε βαρελίσια μπίρα, κρασί σε καράφα & αναψυκτικά στα γεύματα και στα δείπνα
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας & ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!
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Συνδυάστε το πακέτο διαμονής σας & ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια με την Golden Star Ferries και κερδίστε 
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών!



Πολυτελές ξενοδοχείο, στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας. 
Το ξενοδοχείο έχει χτιστεί βαθμιδωτά σε μια φυσική πλαγιά, «αγναντεύ-
οντας» τα γαλάζια νερά του Ιονίου Πελάγους, στα 3χλμ. από τη Νικιάνα, 
5χλμ. από το Νυδρί και 10χλμ. από την πόλη της Λευκάδας.

Τα πλήρως εξοπλισμένα και ευρύχωρα δωμάτια προσφέρουν άνετα 
μπάνια/ντους, μπαλκόνι, κλιματισμό, mini bar, σεσουάρ, δορυφορική 
TV, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο. Επιπλέον, οι Junior Suites και οι Βίλες 
διαθέτουν ιδιωτική πισίνα.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου υπάρχουν κεντρικό εστιατόριο, 
εστιατόριο πισίνας, κεντρικό μπαρ, μπαρ πισίνας & παραλίας, καφετέρια, 
αίθουσα TV, Internet café, αίθουσα χαρτιών, θέατρο, mini club, παιδική 
χαρά, πισίνα με θαλασσινό νερό, εσωτερική θερμαινόμενη, παιδική πισί-
να, αμμώδης παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες, εγκαταστάσεις ντους, 
χώρος ευεξίας Spa και κέντρο θαλασσοθεραπείας, γυμναστήριο.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΈΥΚΑΔΑ

Ionian Blue Hotel

Με μαγευτική θέα, το Tesoro είναι ένα ξενοδοχείο της Λευκάδας που 
ξεχωρίζει για το πόσο εύστοχα συνδυάζει την πολυτέλεια και την  
καλαίσθητη αρχιτεκτονική. Βρίσκεται στη Νικιάνα, 7χλμ. από την πόλη  
της Λευκάδας, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

Διαθέτει 35 δωμάτια μοιρασμένα σε 6 πέτρινα μπανγκαλόου με κήπο, 
μπαλκόνι ή βεράντα, χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από την κεντρική 
πισίνα της μονάδας, σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον. 

Σε ό,τι αφορά τις παροχές των δωματίων, αυτές περιλαμβάνουν 
κλιματισμό, TV, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με μπανιέρα ή στήλη 
υδρομασάζ και σεσουάρ.

Οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εξωτερική πισίνα, μπαρ, 
εστιατόριο, καφετέρια και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.  
Για ακόμα πιο χαλαρωτικές στιγμές, το Hotel Tesoro έχει εξασφαλίσει  
συνεργασία με Spa της Λευκάδας για τους πελάτες του ξενοδοχείου.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ +

ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΈΥΚΑΔΑ

Tesoro Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ 
ΕΝΙΑΙΌΥ ΧΩΡΌΥ

*ΜΕΖΌΝΕΤΑ/ 
ΔΙΧΩΡΌ SV

25/6-13/7
5 270 € 195 € 705 € 810 €

7 365 € 260 € 950 € 1110 €

14-31/7 & 26/8-8/9
5 310 € 215 € 785 € 900 €

7 425 € 285 € 1055 € 1250 €

1-25/8
5 360 € 255 € 915 € 980 €

7 495 € 345 € 1250 € 1370 €

SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Plus: Περιλαμβάνει μισό λίτρο κρασί για κάθε ενήλικα και ένα αναψυκτικό για κάθε παιδί ανά γεύμα 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SUP SV 3ο ΑΤΌΜΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

1-30/6 & 9-30/9 ΚΥΡ-ΠΕΜ 2 99 € 60 € 48 €

1-30/6 & 9-30/9 ΠΑΡ-ΣΑΒ 2 144 € 60 € 48 €

1-18/7  & 1-14/9 ΚΥΡ-ΠΕΜ 2 159 € 90 € 60 €

1-18/7 & 1-14/9 5 422,5 € 220 € 155 €

19/7-1/8 & 25-31/8 5 494,5 € 220 € 135 €

2-24/8 5 647,5 € 220 € 135 €

SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

46

SUP



47

Σε προνομιακή τοποθεσία μέσα στο κέντρο της πόλης της Λευκάδας, μπροστά 
στην προκυμαία, με θαυμάσια θέα από τα περισσότερα δωμάτιά του. Πρόσφατα 
ανακαινισμένο (2016), προσφέρει τη φιλοξενία του σε μια ατμόσφαιρα 
προσεγμένης διακοσμητικής άποψης με απαλούς χρωματισμούς και κομψή 
επιλογή επίπλωσης και εξοπλισμού.

Η απόλυτη χαλάρωση των επισκεπτών σε ένα φιλόξενο περιβάλλον με όλες 
τις απαραίτητες παροχές και υπηρεσίες αποτελεί την καθημερινή αποστολή του 
προσωπικού του Ionion Star.

Θα φτάσετε στο ξενοδοχείο έπειτα από 365χλμ. διαδρομή από την Αθήνα και 
170χλμ. από την Πάτρα, 22χλμ. από την Πρέβεζα.

Φιλοξενία

Στο σύνολό τους τα 64 πολυτελή και άνετα δωμάτιά του (Standard, Deluxe, 
σουίτες) θα σας εξασφαλίσουν μοναδικές στιγμές ηρεμίας και γαλήνης. Αρκεί 
μια ματιά από το μπαλκόνι προς το γαλάζιο του Ιονίου και τη μαρίνα της πόλης 
για να σας ξεκουράσει από μια γεμάτη μέρα. Στον εξοπλισμό τους έχουν όλα 
δορυφορική TV, κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στον ελεύθερο χρόνο σας θα θελήσετε να επισκεφθείτε το εστιατόριο με τη 
μεγάλη βεράντα που «βλέπει» στη θάλασσα, το μπαρ και το καλοκαίρι την πισίνα 
του ξενοδοχείου, με ξεχωριστό ασφαλές τμήμα για τα παιδιά και μπαρ που 
σερβίρει εκεί κοκτέιλ, καφέδες και δροσιστικά σνακ, είτε να εκμεταλλευθείτε την 
πληθώρα των υπηρεσιών του που θα σας κάνουν να νιώθετε σαν στο σπίτι σας.

Στους χώρους του Ionion Star υπάρχει δωρεάν Wi-Fi, καθώς και γωνιά Internet 
για όσους θέλουν να εργαστούν σε πιο ήρεμο περιβάλλον.

Τέλος, οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διαθέτουν ανελκυστήρες.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

(ΠΟΛΗ) ΛΈΥΚΑΔΑ

Ionion Star 
Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ
1ο ΠΑΙΔΙ 6-12 &  
2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

28/6-4/7

3 155 € 109 € 245 € 79 €

5 255 € 179 € 399 € 125 €

7 345 € 245 € 555 € 175 €

5-25/7 &  
23/8-5/9

3 165 € 115 € 265 € 85 €

5 269 € 189 € 429 € 135 €

7 370 € 259 € 589 € 185 €

26/7-22/8
5 305 € 220 € 498 € 159 €

7 419 € 300 € 685 € 220 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΠΈΡΔΙΚΑ, ΘΈΣΠΡΏΤΙΑ

Karavostasi Beach

ΣΥΒΟΤΑ, ΘΈΣΠΡΏΤΙΑ

Agia Paraskevi Hotel

ΚΑΝΑΛΙ, ΠΡΈΒΈΖΑ

Kanali Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ  
ΕΝΙΑΙΌΥ ΧΩΡΌΥ

*ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ  
ΔΙΧΩΡΌ

1-26/7 & 1-8/9
5 255 € 185 € 615 € 675 €

7 360 € 255 € 830 € 925 €

27/7-31/8
5 295 € 210 € 675 € 745 €

7 410 € 290 € 950 € 1020 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ  
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Plus: κρασί ή μπίρα για τους ενήλικες και αναψυκτικό για τα παιδιά 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 5% 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ PLUS

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SEA VIEW 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ  
ΕΝΙΑΙΌΥ ΧΩΡΌΥ

25/6-13/7 & 25/8-5/9
5 290 € 199 € 720 €

7 390 € 275 € 965 €

14/7-24/8
5 335 € 240 € 840 €

7 455 € 320 € 1.140 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ  
Plus: κρασί ή μπίρα για τους ενήλικες και αναψυκτικό για τα παιδιά 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ

1-31/7
5 370 € 220 € 770 €
7 518 € 308 € 1.075 €

1-31/8
5 380 € 240 € 860 €
7 530 € 330 € 1.130 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ ΣΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

1-31/7
5 420 € 270 € 870 €
7 588 € 378 € 1.215 €

1-31/8
5 430 € 290 € 910 €
7 600 € 400 € 1.270 €

Οι τιμές για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων αφορούν άφιξη κάθε Σάββατο και η διαμονή 5 διανυκτερεύσεων κάθε Τρίτη και Πέμπτη 
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Ελεύθερη χρήση του υδάτινου πάρκου!
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

SUP

SUP



Το Crystal Waters, ένα από τα νεότερα (2018) ξενοδοχεία στη Λευκάδα, 
προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής σε σύγχρονες πολυτελείς 
σουίτες, στο παραδοσιακό χωριό της Νικιάνας. Απέχει μόλις 200μ. από 
την παραλία και 11χλμ. από την πόλη της Λευκάδας.

Χώροι άνετοι και φωτεινοί συνδυάζονται με μοναδική θέα σε κατάφυτες 
πλαγιές και μια δροσερή πισίνα και υπόσχονται διαμονή που θα σας 
ξεκουράσει, θα σας αποφορτίσει και θα σας δώσει την ευκαιρία να 
απολαύσετε στιγμές μοναδικές.

Το Crystal Waters προσφέρει διαμονή σε 60 πολυτελείς σουίτες, με 
ιδιαίτερη διακόσμηση και με προσεκτικά επιλεγμένα υλικά υψηλής ποιό-
τητας. Όλες διαθέτουν κλιματισμό, δωρεάν Wi-Fi, μικρό ψυγείο, σεσουάρ, 
τηλέφωνο, τηλεόραση, μπουρνούζια, καλλυντικά κ.λπ.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται δύο εστιατόρια 
που σερβίρουν μεσογειακή κουζίνα, καθώς και swim up pool bar,  
κέντρο ευεξίας & Spa.

ΠΡΩΙΝΟ

ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΈΥΚΑΔΑ

Crystal Waters

Ατελείωτες ώρες ξενοιασιάς, διασκέδασης και χαλάρωσης περιμένουν 
μικρούς και μεγάλους στο πρόσφατα ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο 
ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε μία από τις πιο ξακουστές παραλίες του 
κόσμου, τον Λαγανά, 5χλμ. από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Τα δωμάτια που προσφέρει για τη διαμονή σας είναι εξοπλισμένα 
με μπαλκόνι ή βεράντα, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, κλιματισμό, 
ψυγειάκι, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο (με επιπλέον χρέωση), δορυφορική 
τηλεόραση με μουσικά κανάλια. Στο σύνολό της, η τεράστια έκταση του 
ξενοδοχείου είναι φιλική προς τους επισκέπτες και ιδίως τις οικογένειες, 
και προσφέρει αναρίθμητα μικρά «καταφύγια» μέσα στη φύση για τους 
«εξερευνητές» του.

Οι επιλογές για την ψυχαγωγία σας είναι απεριόριστες: πισίνες, φωτι-
ζόμενα γήπεδα του τένις, beach volley, πινγκ πονγκ, γυμναστήριο, mini 
club, υπέροχη παραλία και το σημαντικότερο: ένα ολόκληρο πειρατικό 
πλοίο για συναρπαστικές εξερευνήσεις από τους μικρούς «θαλασσοπό-
ρους» των διακοπών.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Louis Zante Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD GV

2ΚΛΙΝΌ  
STD SV

2ΚΛΙΝΌ  
SUP BNG GV

2ΚΛΙΝΌ  
SUP BNG SV

1ΚΛΙΝΌ  
STD GV

1-30/6
5 509 € 548 € 548 € 591 € 815 €

7 712 € 766 € 766 € 828 € 1.140 €

1-16/7 & 30/8-15/9
5 580 € 625 € 625 € 664 € 930 €

7 814 € 875 € 875 € 930 € 1.303 €

17/7-29/8
5 683 € 731 € 731 € 780 € 1.094 €

7 956 € 1.024 € 1.024 € 1.093 € 1.530 €

STD: STANDARD, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Superior Bungalow 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ 
JUNIOR 

SUITE PV

2ΚΛΙΝΌ 
ROZOLI SUITE 

SSV

2ΚΛΙΝΌ EXE 
SUITE PV

2ΚΛΙΝΌ ELE-
GAND SUITE 

PR.POOL

2ΚΛΙΝΌ DLX 
SUITE SSV *SUITE GV *SUITE PV

29/6-11/7 3 239 € 255 € 264 € 288 € 288 € 710 € 755 €

12-31/7 3 280 € 295 € 305 € 330 € 330 € 890 € 950 €

1/8-2/9 4 375 € 395 € 410 € 445 € 445 € 1.195 € 1.275 €

3-16/9 2 159 € 170 € 175 € 190 € 190 € 480 € 510 €

PV: POOL VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, DLX: DELUXE, PR.POOL: PRIVATE POOL

1ο παιδί έως 2-12 ετών 15 € ανά διανυκτέρευση σε Executive και Deluxe
*Συνολική τιμή καταλύματος έως 4 άτομα
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Βρίσκεται στο Αργάσι, 200μ. από το κέντρο του χωριού και 300μ. από τη 
θάλασσα και προσφέρει εξαιρετική θέα στην πόλη και το λιμάνι της Ζα-
κύνθου. Το ξενοδοχείο Admiral, μέλος της Xenos Group Hotels, αποτελεί 
το ιδανικό κατάλυμα για τις διακοπές σας στη Ζάκυνθο, στα 4χλμ. από την 
πρωτεύουσα του νησιού.

Για τη διαμονή σας διαθέτει 96 αυτόνομα διαμερίσματα, τα οποία 
μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4 άτομα το καθένα. Έχουν ευρύχωρα 
μπαλκόνια ή βεράντες, τηλέφωνο, air condition (με χρέωση), θυρίδες 
ασφαλείας (με χρέωση), πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο, δορυφορική TV, 
ψυγείο, μικρή κουζίνα και σεσουάρ.

Στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου Admiral Argassi 
υπάρχει μεγάλη εξωτερική πισίνα με ξεχωριστή παιδική, Jacuzzi, πλατεία 
με ξαπλώστρες δωρεάν, εστιατόριο, σνακ μπαρ, δορυφορική TV, μπαρ σε 
εσωτερικό χώρο, παιδική χαρά, πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο, ενώ προσφέρε-
ται Wi-Fi και πάρκινγκ για τους πελάτες.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΡΓΑΣΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Admiral Argassi Hotel

Το Tsilivi Admiral Hotel είναι το μεγαλύτερο από τα ξενοδοχεία του 
ομίλου Xenos Hotels και μπορεί να φιλοξενήσει ως και 650 επισκέπτες. 
Βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα, 600μ. από το Τσιλιβί, απέχει 6χλμ. 
από την πρωτεύουσα του νησιού και διαθέτει τρεις πισίνες, καθώς 
και χώρο παιδικής χαράς και ελεύθερου παιχνιδιού, αποτελώντας έτσι 
θαυμάσιο κατάλυμα για οικογενειακή απόδραση από την καθημερινότητα.

Οι κοινόχρηστοι χώροι αλλά και τα δωμάτια του Tsilivi Admiral είναι 
διακοσμημένα με λιτές και καθαρές γραμμές, γεγονός που καθιστά 
την ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου σύγχρονη και χαλαρωτική. Στις 
εγκαταστάσεις του υπάρχει εστιατόριο και μπαρ σε εξωτερικό χώρο.

Τα δωμάτια έχουν μπαλκόνια ή βεράντες, είναι κατανεμημένα ανάμεσα 
στο κεντρικό κτίριο και το annex, και προσφέρουν τηλεόραση και μπάνιο 
με σεσουάρ. Προσφέρει δωρεάν σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi, 
καθώς και πάρκινγκ.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΤΣΙΛΙΒΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Tsilivi Admiral Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STD

3ο 
ΑΤΌΜΌ

2ΚΛΙΝΌ 
FAM

3ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

2ο ΠΑΙΔΙ 
2-12 FAM

4ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

1-9/6 & 19-30/9 5 228 € 159 € 234 € 163 € 116 € 163 €

10/6-10/7& 31/8-18/9 5 295 € 210 € 318 € 222 € 159 € 222 €

11/7-30/8 5 330 € 231 € 354 € 248 € 177 € 248 €

STD: STANDARD, FAM: FAMILY 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΑΡΌΧΕΣ ALL INCLUSIVE: 
Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ καθημερινά στο κεντρικό εστιατόριο
Επιλογές από καφέ, τσάι, ρόφημα σοκολάτας, αναψυκτικά, τοπικά ποτά, βαρελίσια μπίρα και κρασί από τις 
10:00 έως τις 23:00 στο Main Bar, Pool Βαρ και Lobby Bar
Σνακς στο Pool Bar: 11:00-12:00 & 15:00-17:00 στο Pool Bar
Παγωτό στη διάρκεια του φαγητού στο εστιατόριο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STD

3ο 
ΑΤΌΜΌ

2ΚΛΙΝΌ 
FAM

3ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

2ο ΠΑΙΔΙ 
2-12 FAM

4ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

1-23/6 & 23/8-19/9 5 379 € 265 € 408 € 285 € 204 € 285 €

24/6-22/8 5 445 € 310 € 485 € 338 € 240 € 338 €

20/9-12/10 5 249 € 175 € 270 € 189 € 135 € 189 €

STD: STANDARD, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ TSILIVI WATERPARK
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΑΡΌΧΕΣ ALL INCLUSIVE: 
Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ καθημερινά στο κεντρικό εστιατόριο
Καφές, τσάι, ρόφημα σοκολάτας, αναψυκτικά, τοπικά ποτά, μπίρα βαρελίσια 
& κρασί: 10:00-23:59 στο Pool Bar
Σνακς στο Pool Bar: 11:30-17:30 και παγωτό στη διάρκεια του φαγητού στο εστιατόριο

50

ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ
WATERPARK



Σε περίοπτη θέση στο λόφο του Αργασίου, μόλις 200μ. από το κέντρο του 
θερέτρου και 4χλμ. από την πρωτεύουσα, το ξενοδοχείο Captain’s της 
Xenos Hotels σας καλωσορίζει σε μια ατμόσφαιρα ξεχωριστών διακο-
πών. Η θέση του χωριού και η τοποθεσία του ξενοδοχείου εξασφαλίζει 
πανοραμική θέα στην πόλη και το λιμάνι της Ζακύνθου.

Προσφέρει για τη φιλοξενία σας 77 συνολικά δωμάτια, Δίκλινα, Τρίκλινα 
και Οικογενειακά διαμερίσματα που εξυπηρετούν έως και 4 άτομα. Κάθε 
δωμάτιο διαθέτει μπάνιο με σεσουάρ και μικρή κουζίνα, ψυγείο, κλιματι-
σμό, τηλέφωνο, μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση.

Το Captain’s Hotel προσφέρει πισίνα με Jacuzzi, παιδική πισίνα και 
ευρύχωρη βεράντα με δωρεάν ξαπλώστρες. Επίσης, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να διασκεδάσουν με πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο, παιδική χαρά, Wi-Fi, 
δορυφορική TV. Στο κεντρικό εστιατόριο σερβίρεται πρωινό, μεσημεριανό 
γεύμα και δείπνο σε μπουφέ. Ποτά και ελαφρά γεύματα σερβίρονται στο 
μπαρ της πισίνας.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΡΓΑΣΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Captain’s Hotel 

Το Aqua Bay Hotel της Xenos Hotels αναμένει να σας φιλοξενήσει σε 
ρομαντικά κατάλευκα διώροφα κτίρια με επικλινή σκεπή, με μοντέρνα 
σχεδιαστική αντίληψη, σε ένα καταπράσινο τοπίο στο Τσιλιβί, στα 250μ. 
από την παραλία και στα 4χλμ. από την πρωτεύουσα.

Προσφέρει δωμάτια Superior και Οικογενειακές Σουίτες, με θέα της 
επιλογής σας στην πισίνα ή τον κήπο. Σε κάθε δωμάτιο υπάρχουν: 
δορυφορική TV, Wi-Fi, τηλέφωνο, αυτόνομος κλιματισμός, μίνι ψυγείο, 
μπουρνούζια/παντόφλες, πολυτελή καλλυντικά και θυρίδες ασφαλείας.

Το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης 8 εξωτερικές πισίνες με πετσέτες, 
ομπρέλες και ξαπλώστρες, 1 παιδική πισίνα, υπαίθριο Jacuzzi, σάουνα, 
γυμναστήριο και Spa, εστιατόρια σε κλειστό και ανοικτό χώρο, lounge 
μπαρ και σνακ μπαρ εσωτερικά και εξωτερικά. Για τα παιδιά λειτουργεί 
πρόγραμμα παιδικής απασχόλησης mini club. Στους κοινόχρηστους 
χώρους προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi και χώρος στάθμευσης πελατών.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΤΣΙΛΙΒΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Aqua Bay Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STD

3ο 
ΑΤΌΜΌ

2ΚΛΙΝΌ 
FAM

3ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

2ο ΠΑΙΔΙ 
2-12 FAM

4ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

19-30/9 5 219 € 153 € 228 € 160 € 114 € 160 €

10/6-10/7& 31/8-18/9 5 285 € 200 € 300 € 210 € 150 € 210 €

11/7-30/8 5 330 € 231 € 336 € 235 € 168 € 235 €

STD: STANDARD, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΑΡΌΧΕΣ ALL INCLUSIVE: 
Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ καθημερινά στο Captain’s Restaurant
Επιλογές από καφέ, τσάι, ρόφημα σοκολάτας, αναψυκτικά, τοπικά ποτά, βαρελίσια μπίρα και κρασί από τις 
10:00 έως τις 23:00 στο Main Bar, Pool Bar και Lobby Bar
Σνακς στο Pool Bar: 11:00-12:00 & 15:00-17:00 στο Pool Bar
Παγωτό στη διάρκεια του φαγητού στο εστιατόριο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STD

3ο 
ΑΤΌΜΌ

2ΚΛΙΝΌ 
FAM

3ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

2ο ΠΑΙΔΙ 
2-12 FAM

4ο ΑΤΌΜΌ 
FAM

27/9-12/10 5 228 € 159 € 234 € 163 € 116 € 163 €

4/6-1/7 & 30/8-26/9 5 638 € 446 € 690 € 483 € 345 € 483 €

2/7-29/8 5 787 € 550 € 839 € 585 € 419 € 585 €

STD: STANDARD, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ TSILIVI WATERPARK
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΤΣΙΛΙΒΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Strofades Beach Hotel

ΑΚΡΏΤΗΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Zakynthos Hotel

ΑΡΓΑΣΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Diana Palace Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ *ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ 
1 ΧΩΡΌΥ (2+2) 1ΚΛΙΝΌ

29/6-19/7 & 
24/8-14/9

5 310 € 225 € 785 € 485 €

7 435 € 305 € 1.040 € 655 €

20/7-23/8
5 345 € 240 € 815 € 505 €

7 455 € 320 € 1.110 € 675 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ
*ΌΙΚΌΓΕΝΕΙΑΚΌ 
1 ΧΩΡΌΥ (2+2)

1ΚΛΙΝΌ

29/6-19/7 &  
24/8-14/9

5 280 € 200 € 695 € 450 €

7 385 € 275 € 945 € 605 €

20/7-23/8
5 285 € 205 € 740 € 465 €

7 395 € 280 € 990 € 615 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δυνατότητα μεταφοράς με mini bus, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από το ξενοδοχείο Zakynthos Hotel 
στην ιδιωτική παραλία του Strofades Hotel
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Μ Έ Ν Ο  2 0 1 9

Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Μ Έ Ν Ο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
COMFORT

2ΚΛΙΝΌ 
SUP

*FAM 
1 ΧΩΡΌΥ (4ΑΤ)

*FAM 2
ΧΩΡΩΝ (4ΑΤ)

1ΚΛΙΝΌ 
STD

1-20/6 & 
23/9-3/10

3 215 € 245 € 618 € 699 € 329 €
5 355 € 405 € 1.021 € 1.104 € 544 €
7 493 € 562 € 1.417 € 1.532 € 755 €

21/6-19/7 & 
25/8-22/9

3 259 € 302 € 743 € 907 € 440 €
5 427 € 500 € 1.227 € 1.499 € 727 €
7 593 € 693 € 1.702 € 2.079 € 1.009 €

20/7-24/8
5 500 € 583 € 1.476 € 1.832 € 855 €
7 693 € 809 € 2.048 € 2.541 € 1.186 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, FAM: FAMILY 

1ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή. 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή.
*Συνολική τιμή δωματίου για έως 4 άτομα 
 Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Βρίσκεται στην πιο δημοφιλή περιοχή της Ζακύνθου, στον Λαγανά, σε μια 
προνομιακή τοποθεσία, ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν 
και να απολαύσουν τις διακοπές τους σε ένα πανέμορφο περιβάλλον μέσα 
στη φύση. Ο κοσμοπολίτικος Λαγανάς, με την τεράστια αμμώδη παραλία και τα 
καταγάλανα νερά του, παρέχει στους επισκέπτες μια μεγάλη ποικιλία επιλογών 
για την ψυχαγωγία τους, καθώς διαθέτει εκατοντάδες εστιατόρια, ταβέρνες,  
μπαρ και εμπορικά καταστήματα.

Φιλοξενία

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από πέντε κτίρια με πολυτελή 
διαμερίσματα και δίκλινα δωμάτια, που καλύπτουν κάθε ανάγκη και παρέχουν 
όλες τις ανέσεις. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα 
στον κήπο ή στην πισίνα. Επιπλέον: τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, πιστολάκι 
μαλλιών, κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες μαγειρέματος, ψυγείο, βραστήρα, φούρνο 
μικροκυμάτων, φρυγανιέρα και πλήρες σετ σκευών.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Οι υπέροχοι κήποι, η πισίνα με ξεχωριστή παιδική και οι δωρεάν ξαπλώστρες 
εγγυώνται διαμονή υψηλών προδιαγραφών που θα σας ενθουσιάσει. Επίσης,  
θα βρείτε εξωτερικό Jacuzzi και αθλητικές εγκαταστάσες.

Το σνακ μπαρ της πισίνας λειτουργεί από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ και 
προσφέρει στους πελάτες μια μεγάλη ποικιλία χυμών, ποτών, κοκτέιλ, καφέδων 
και αναψυκτικών, καθώς και γευστικά πιάτα και σνακ. Βρίσκεται δίπλα στην 
πισίνα και έτσι σας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσετε το φαγητό και το 
ποτό σας ενώ χαλαρώνετε στις ξαπλώστρες (δωρεάν). Επιπλέον, στο χώρο 
παρέχεται δωρεάν Wi-Fi και δορυφορική τηλεόραση.

ΠΡΩΙΝΟ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD

2ΚΛΙΝΌ  
SUP FAM

3ο ΑΤΌΜΌ  
SUP FAM 1ΚΛΙΝΌ STD 2ο ΠΑΙΔΙ  

0-10 FAM

16-30/6 & 3-15/9

3 115 € 125 € 89 € 229 € 69 €

5 189 € 205 € 140 € 375 € 109 €

7 259 € 275 € 195 € 517 € 149 €

1-20/7 & 26/8-2/9

3 145 € 149 € 109 € 295 € 79 €

5 239 € 245 € 175 € 479 € 129 €

7 325 € 339 € 239 € 645 € 169 €

21/7-25/8
5 269 € 285 € 199 € 535 € 145 €

7 365 € 389 € 269 € 740 € 199 €

STD: STANDARD, FAM: FAMILY, SUP: SUPERIOR 

 1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior Family
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Mετά επιβαρύνονται κατά 15% 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ilios Hotel



Σε μια καταπράσινη τοποθεσία, 20 μόλις μέτρα από τη θάλασσα, το 
Primasol Louis Ionian Sun σάς προσκαλεί να περάσετε αξέχαστες διακο-
πές με απόλυτη άνεση και όλα όσα χρειάζεστε, γύρω σας. Το ξενοδοχείο 
βρίσκεται στην ακτή του Αγ. Ιωάννη, νοτιοανατολικά της Κέρκυρας, μόλις 
15χλμ. από την πόλη και το αεροδρόμιο του νησιού.

Το Primasol Louis Ionian Sun διαθέτει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, 
Δίκλινα και Οικογενειακά, όλα με μπαλκόνι ή βεράντα. Ο εξοπλισμός των 
δωματίων περιλαμβάνει κλιματισμό, μπάνιο, ψυγείο, τηλέφωνο, σεσου-
άρ, χρηματοκιβώτιο και στα Οικογενειακά επιπλέον δωρεάν Wi-Fi.

Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε εστιατόριο, μπαρ, 2 πισίνες (η μία 
παιδική), αίθουσα TV, Spa με θεραπείες μασάζ, mini club, παιδική χαρά, 
υδροπάρκο με νεροτσουλήθρες, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 
χώρους και όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις υπάρχουν γήπεδα 
τένις, σκουός, πινγκ πονγκ, μπάσκετ, μπιλιάρδο, τοξοβολία.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΓΙΟΣ ΙΏΑΝΝΗΣ ΠΈΡΙΣΤΈΡΏΝ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Primasol 
Louis Ionian Sun

Οι πανέμορφες και προσεγμένες εγκαταστάσεις του, ανακαινισμένες 
το 2011, πλαισιώνονται ιδανικά από τη θάλασσα και τους απέραντους 
μυρωδάτους κήπους. Το Louis Corcyra Beach, στη θέση ενός παλιού 
Βενετσιάνικου λιμανιού μόλις 8χλμ. από την πόλη και 6χλμ. πριν από τη 
Δασσιά, καλύπτει σε μήκος πέντε ολόκληρες ιδιωτικές παραλίες στον 
καταγάλανο αυτόν κόλπο.

Για τη φιλοξενία σας διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και μπανγκαλόου, 
δίκλινα, οικογενειακά, καθώς και δίχωρα δωμάτια με ενδιάμεσες 
συρόμενες πόρτες. Όλα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, μπάνιο, ψυγείο, 
τηλέφωνο, δορυφορική TV, ραδιόφωνο, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο.

Στις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ, 
πισίνες, παραλίες, παιδική χαρά, mini club, υδάτινο πάρκο 1.200τ.μ. 
και γήπεδα για πληθώρα αθλημάτων (τένις, βόλεϊ, beach volley κ.λπ.). 
Επιπλέον, στους κοινόχρηστους χώρους προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΓΟΥΒΙΑ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Louis Corcyra Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD GV

2ΚΛΙΝΌ  
STD SV

2ΚΛΙΝΌ  
FAM GV

2ΚΛΙΝΌ  
FAM SV

1ΚΛΙΝΌ  
STD GV

17-30/6 & 15-30/9
5 396 € 425 € 435 € 465 € 635 €

7 549 € 590 € 605 € 645 € 880 €

1-20/7 & 26/8-14/9
5 475 € 505 € 515 € 545 € 760 €

7 660 € 700 € 715 € 755 € 1.055 €

21/7-25/8
5 584 € 608 € 624 € 648 € 935 €

7 812 € 845 € 865 € 900 € 1.295 €

STD: STANDARD, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών 70% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Family
3ο άτομο 25% έκπτωση στην κατ ‘άτομο τιμή 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD GV

2ΚΛΙΝΌ  
STD SV

2ΚΛΙΝΌ  
FAM GV

2ΚΛΙΝΌ  
FAM SV

1ΚΛΙΝΌ  
STD GV

17-30/6 & 15-30/9
5 446 € 476 € 535 € 564 € 714 €

7 625 € 666 € 749 € 790 € 1.000 €

1-8/7 & 29/8-30/9
5 510 € 540 € 608 € 638 € 816 €

7 714 € 755 € 852 € 893 € 1.143 €

9/7-28/8
5 618 € 647 € 721 € 750 € 989 €

7 865 € 906 € 1.009 € 1.051 € 1.384 €

STD: STANDARD, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Family
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Το Messonghi Beach Hotel είναι ένα μαγευτικό θέρετρο ακριβώς πάνω στην 
παραλία της Μεσογγής, 22χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας, στις ανατολικές 
ακτές του νησιού. Περιβάλλεται από καταπράσινο τοπίο, ενώ συνδυάζει θέα  
στο κατάφυτο βουνό και τα γαλάζια νερά του Ιουνίου. 

Φιλοξενία

Το Messonghi Beach Hotel προσφέρει διάφορους τύπους καταλυμάτων, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από άνεση και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
δωμάτια Δίκλινα Comfort και Superior, ενώ για πολυμελείς παρέες υπάρχουν 
Οικογενειακά Superior και Comfort 2 δωματίων με διαχωριστική πόρτα. Επίσης, 
προσφέρονται και τα παραθαλάσσια μπανγκαλόου. Όλα έχουν καλόγουστη 
επίπλωση και μπάνιο με ντους και σεσουάρ, μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό, 
δορυφορική TV, ψυγείο (Wi-Fi κατόπιν αιτήματος).

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στις εγκαταστάσεις του υπάρχουν 2 μεγάλα εστιατόρια, μπαρ, 3 εξωτερικές 
πισίνες με δωρεάν ξαπλώστρες, 1 υδάτινο πάρκο και 2 παιδικές πισίνες, 
πάρκινγκ και αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν γήπεδα τένις, κρίκετ, 
ποδοσφαίρου, beach volley, πινγκ πονγκ. Για τα παιδιά λειτουργεί mini club.

Επιπλέον χρεώσεις: Σετ ξαπλώστρες στην παραλία 6€ την ημέρα. Νεροτσουλήθρες για 
τους ενήλικες 6€ ανά διαμονή. Wi-Fi: 3 ημέρες 5€ και 1 εβδομάδα 10€/συσκευή.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΜΏΡΑΪΤΙΚΑ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Messonghi Beach 
Holiday Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SUP GV 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ GV 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12

15-30/6
5 335 € 230 € 530 € 165 €

7 460 € 315 € 735 € 225 €

1-14/7 & 25/8-15/9
5 375 € 260 € 596 € 186 €

7 520 € 360 € 830 € 250 €

15/7-24/8
5 385 € 270 € 615 € 190 €

7 530 € 370 € 850 € 255 €

SUP: SUPERIOR, GV: GARDEN VIEW  

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 15%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΑ
• Πρωινό σε μπουφέ: 07:00-09:30
• Μεσημεριανό σε μπουφέ: 12:30-14:30
• Δείπνο σε μπουφέ: 19:00-21:30

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
• Mini Club με ειδικούς παιδαγωγούς
• Δωρεάν είσοδος στο mini Aqua Park για τα παιδιά

ΣΝΑΚ & ΠΌΤΑ
• Ποτά στα γεύματα: χύμα βαρελίσια μπίρα,  

κρασί, αναψυκτικά, νερό
• Πρωινό τσάι και σνακ: 10:30-12:00
• Απογευματινό τσάι και σνακ: 16:00-18:00
• Ποτά και παγωτό: 10:00-23:00

All Inclusive!



Υπέροχη παραλία, πλούσιοι χορταστικοί μπουφέδες, δροσερές πισίνες, 
ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, μοναδικές θαλασσοθεραπείες στο Spa, 
αμέτρητες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Όλα αυτά στο ανα-
νεωμένο Daphnila Bay Thalasso πάνω στην κοσμοπολίτικη χερσόνησο 
του Κομμένου, μόλις 10χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Grecotel Daphnila Bay Thalasso διαθέτει δωμάτια στο κεντρικό κτίριο 
και μπανγκαλόου στον κήπο, Standard και Οικογενειακά. Ο εξοπλισμός 
τους περιλαμβάνει μπαλκόνι/βεράντα, πολυτελές μπάνιο, επώνυμα 
καλλυντικά και σεσουάρ, πετσέτες, τηλέφωνο, δορυφορική TV, κεντρικό 
κλιματισμό/θέρμανση, ψυγείο, μίνι μπαρ, δωρεάν Wi-Fi, χρηματοκιβώτιο.

Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε κεντρικό εστιατόριο και παραθαλάσσια 
ταβέρνα. Επίσης, μπαρ για να απολαύσετε ένα ποτό ή ένα ρόφημα. Οι 
επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν στο νερό είτε στην εξωτερική πισί-
να είτε στην εσωτερική πισίνα αλμυρού νερού του «Elixir ThalassoSpa».

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΚΟΜΜΈΝΟ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Grecotel Lux Me 
Daphnila Bay Dassia

Υπέροχα ρομαντικό, στην «καρδιά» ενός μυρωδάτου, εξωτικού κήπου,  
με συγκλονιστική θέα στο Ιόνιο. Το εντυπωσιακό Eva Palace δεσπόζει 
στην κοσμοπολίτικη χερσόνησο του Κομμένου, μόλις 10χλμ. από την 
πόλη της Κέρκυρας.

Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ανάμεσα από 225 πολυτελή δωμάτια, 
σουίτες ή Κερκυραϊκά σπιτάκια, που προσφέρονται σε τύπους Standard, 
Πανοραμικά, Μπανγκαλόου και Superior, κομψά διακοσμημένα και 
ευρύχωρα, με μπαλκόνι, κλιματισμό, σεσουάρ, δορυφορική TV.

Στον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος «κλέβει» τις εντυπώσεις 
το συγκρότημα από πισίνες και φοίνικες συνολικής επιφανείας 1.700τ.μ. 
Στα εστιατόρια του συγκροτήματος θα απολαύσετε γεύματα και δείπνα 
σε ένα άψογο περιβάλλον. Οι βραδιές σας μπορούν να ξεκινήσουν στο 
καλαίσθητο μπαρ. Για να συμπληρώσετε τη χαλαρωτική σας εμπειρία, δεν 
θα πρέπει να παραλείψετε μια περιποίηση στο «Elixir Rooftop Love Spa».

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΚΟΜΜΈΝΟ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Grecotel Eva Palace

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
PSV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP PSV

2ΚΛΙΝΌ 
BNG SSV

2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG SV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE SV

*J.SUITE 
BNG (2+2)

*DLX BNG 
SUITE (2+2)

7-20/6 & 15-21/9 1 165 € 185 € 165 € 180 € 355 € 310 € 320 €

21/6-11/7 & 1-14/9 1 185 € 210 € 185 € 205 € 380 € 330 € 340 €

12-25/7 & 18-31/8 1 210 € 245 € 210 € 240 € 425 € 400 € 390 €

26/7-17/8 1 205 € 240 € 205 € 235 € 415 € 390 € 380 €

PSV: PANORAMIC SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, BNG: BUNGALOW, SSV: SIDE SEA VIEW, J.SUITE: JUNIOR SUITE, SV: SEA VIEW, DLX: DELUXE

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 50% έκπτωση στη κατ’ άτομο τιμή 
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών   
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή: 35€ o ενήλικας και 17,50€ το παιδί 3-14 ετών ανά διανυκτέρευση
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
SUP GV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

2ΚΛΙΝΌ 
BNG GV

2ΚΛΙΝΌ 
DAPHNILA 
BNG SSV

2ΚΛΙΝΌ 
DAPHNILA FAM 

BNG GV

1ΚΛΙΝΌ 
GV

7-20/6 & 15-21/9 1 175 € 185 € 205 € 215 € 245 € 140 €

21/6-11/7 & 1-14/9 1 250 € 270 € 295 € 305 € 335 € 200 €

12-25/7 & 18-31/8 1 290 € 320 € 355 € 365 € 385 € 200 €

26/7-17/8 1 335 € 355 € 390 € 400 € 435 € 268 €

SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW, GV: GARDEN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Family 
3ο άτομο 50% έκπτωση στη κατ΄άτομο τιμή 
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών   
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

56



57

Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στη διαμονή και τη διασκέδαση στο 
Aqualand Resort, δίπλα ακριβώς στο τεράστιο και φημισμένο υδάτινο 
πάρκο Aqualand Waterpark, και μόλις 13χλμ. έξω από την πρωτεύουσα 
του νησιού και το αεροδρόμιο. Είναι ένα ξενοδοχείο φιλικό για όλους 
τους επισκέπτες και ιδίως για τις οικογένειες και πολυμελείς συντροφιές.

Προσφέρει 203 δωμάτια δίκλινα, οικογενειακά, διαμερίσματα και 
στούντιο, για 2 έως 6 άτομα το μέγιστο. Στα δωμάτια υπάρχει τηλέφωνο, 
δορυφορική TV, χρηματοκιβώτιο με χρέωση, κλιματισμός, ντους στο 
μπάνιο, σεσουάρ, ψυγείο, φούρνος μικροκυμάτων εφόσον ζητηθεί.

Σ’ αυτό το μικρό, φιλόξενο Κερκυραϊκό «χωριό» θα βρείτε, εκτός από τα 
άνετα δωμάτια, και πληθώρα άλλων παροχών: πισίνες, εστιατόριο κε-
ντρικό και πισίνας, μπαρ κεντρικό, πισίνας και roof garden, γήπεδα τένις, 
γυμναστήριο, παιδότοπο, παιδική χαρά, φουσκωτό κάστρο, πρόσβαση 
στην παραλία, Wi-Fi, μίνι μάρκετ, βιντεοπαιχνίδια.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΓΙΟΣ ΙΏΑΝΝΗΣ ΠΑΡΈΛΙΏΝ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Aqualand Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STUDIO

3ο ΑΤΌΜΌ 
STUDIO

2ΚΛΙΝΌ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

3ο ΑΤΌΜΌ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1-30/6 & 20/8-10/9 5 395 € 275 € 555 € 395 €

1/7-19/8 5 569 € 395 € 855 € 605 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
1ο και 2ο παιδί 11-14 ετών 70% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
ΔΩΡΕΑΝ είσοδος στο Aqua Park! 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΑΡΌΧΕΣ ALL INCLUSIVE: 
Πρωινό (07:00-10:00), μεσημεριανό (12:30-14:30) και βραδινό (18:30-21:30) σε μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο  
Snacks 10:30-12:30 & 15:00-17:00 στο Orion Pool Bar
Απογευματινός καφές, τσάι, cookies και κέικ 16:00- 17:30 στο Orion Pool Bar 
Παγωτό (scoop) στο Orion Pool Bar 10:00-18:00
Ποτά στα bars του ξενοδοχείου 10:00-23:00: Αναψυκτικά (post mix), τοπικό κρασί, μπίρα draft, τοπικά ποτά, 5 
αλκοολούχα κοκτέιλ, καφέ, τσάι και ζεστή σοκολάτα 

Χτισμένο αμφιθεατρικά σε έναν καταπράσινο λόφο από ελαιόδεντρα και 
πεύκα, στα 25χλμ. από την πρωτεύουσα, πάνω στη θάλασσα και δίπλα 
στην όμορφη παραθαλάσσια πόλη Νησάκι, το Sunshine Corfu Hotel & 
Spa προσφέρει ένα συναρπαστικό συνδυασμό υπηρεσιών και παροχών.

Για τη διαμονή σας διαθέτει δίκλινα και οικογενειακά δωμάτια και 
μπανγκαλόου, σουίτες, όλα με κομψή διακόσμηση και εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, τηλέφωνο, μπαλκόνι ή βεράντα.

Το ξενοδοχείο προσφέρει γυμναστήριο, πισίνα, θαλάσσια σπορ και 
πολλές δραστηριότητες, ενώ θα απολαύσετε τα γεύματά σας στο κεντρικό 
εστιατόριο «Διόνυσος», στο εστιατόριο α λα καρτ «Mamma Mia» και στην 
ταβέρνα «Ζορμπάς» - όπου οι επιλογές είναι αμέτρητες! Επιπλέον διαθέ-
τει μπαρ στην πισίνα και κεντρικό μπαρ, με υπέροχη θέα στη θάλασσα.

Τέλος, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το σύγχρονο «ναό» αναζωογό-
νησης «Aphrodite Spa», με έκταση 1.000 τ.μ., πανοραμική θέα στο Ιόνιο 
και μια μεγάλη γκάμα θεραπειών ευεξίας.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΝΗΣΑΚΙ, ΚΈΡΚΥΡΑ

Sunshine Corfu
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
GV

3ο ΑΤΌΜΌ 
GV

2ΚΛΙΝΌ 
SV

3ο ΑΤΌΜΌ 
SV

*FAMILY 
(2+2) GV

*FAMILY 
(2+2) SV

*FAMILY 
(3+1) GV

*FAMILY 
(3+1) SV

1ΚΛΙΝΌ 
GV

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

5 305 € 245 € 345 € 270 € 785 € 870 € 820 € 910 € 435 €

7 420 € 330 € 465 € 360 € 1.085 € 1.170 € 1.125 € 1.215 € 595 €

1-18/7 & 
25-31/8

5 415 € 325 € 455 € 350 € 1.100 € 1.200 € 1.140 € 1.245 € 595 €

7 570 € 435 € 610 € 460 € 1.515 € 1.605 € 1.565 € 1.655 € 820 €

19/7-24/8
5 455 € 360 € 485 € 385 € 1.220 € 1.290 € 1.280 € 1.350 € 635 €

7 615 € 480 € 655 € 505 € 1.655 € 1.745 € 1.725 € 1.815 € 865 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες + 2 παιδιά (2+2) ή 3 ενήλικες + 1 παιδί (3+1)
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 30/6 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Μετά θα υπάρχει προσαύξηση περίπου 7%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ
AQUA PARK

SUP



Πάνω στις χρυσές ακρογιαλιές της Πιερίας, στο γραφικό Πλαταμώνα, ένα 
πολυτελές θέρετρο που χαρίζει ό,τι πλησιέστερο στις ιδανικές διακοπές για 
όλη την οικογένεια! Οι ευκαιρίες για διασκέδαση στο Cronwell Platamon 
είναι αμέτρητες, καθώς υπάρχει και το υδάτινο πάρκο Splash Park, ενώ 
η δωρεάν διαμονή έως δύο παιδιών στο δωμάτιο των γονέων και η 
επιλογή Ultra All Inclusive που προσφέρει, σίγουρα θα σας κερδίσουν!

Για τη διαμονή σας έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 192 δωμάτια, που δια-
κρίνονται σε Standard, Suites και Villas, τα περισσότερα με θέα θάλασσα. 
Στο βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, 
μίνι μπαρ, τηλέφωνο, μπουρνούζια, παντόφλες.

Στις εγκαταστάσεις υπάρχει μεγάλο υδάτινο πάρκο, πισίνες, αμμώδης 
παραλία, κήποι, πάρκινγκ, εστιατόριο, ταβέρνα και splash bar δίπλα στην 
πισίνα, καθώς και μπαρ στην παραλία. Επιπλέον, υπάρχουν σύγχρονο Spa, 
γυμναστήριο και αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SSV 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ SSV *SUITE (2+2)

30/9-13/10 5 393 € 275 € 742 € 1242 €

16-29/9 5 510 € 358 € 965 € 1465 €

14/6-4/7 5 595 € 416 € 1120 € 1690 €

5-25/7 5 678 € 474 € 1290 € 2145 €

26/7-1/9 5 715 € 503 € 1375 € 2340 €

2-15/9 5 645 € 452 € 1235 € 2050 €

SSV: SIDE SEA VIEW

1ο παιδί έως 16 ετών ΔΩΡΕΑΝ  
2ο παιδί έως 16 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 16 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΠΛΑΤΑΜΏΝΑΣ, ΠΙΈΡΙΑ

Cronwell Platamon 
Ultra All Inclusive Resort 

Είναι χτισμένο ανάμεσα σε δύο ειδυλλιακές παραλίες της Βόρειας Ελλά-
δας, την Παραλία Κατερίνης και την Ολυμπιακή Ακτή. Απέχει μόλις 7χλμ. 
από την πόλη της Κατερίνης, 20χλμ. από τον Όλυμπο και 200μ. από την 
υπέροχη ακροθαλασσιά.

Το Grand Platon Hotel διαθέτει 86 συνολικά δωμάτια: 2 Executive σουίτες 
με υδρομασάζ και Jacuzzi, 4 οικογενειακά δωμάτια (με 2 υπνοδωμάτια με 
Jacuzzi), 3 Junior σουίτες (με Jacuzzi), 77 δωμάτια Standard και Superior. 
Όλα έχουν αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, τηλέφωνο, δωρε-
άν Wi-Fi, αναπαυτικά στρώματα και μαξιλάρια άριστης ποιότητας.

Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου λειτουργούν κεντρικό εστιατόριο 
(αίθουσα δεξιώσεων-συνεδρίων), ένα à la carte εστιατόριο, μίνι μάρκετ, 
κεντρικό μπαρ, αναψυκτήριο στην παραλία, ταβέρνα μπροστά στη 
θάλασσα, πισίνες και παιδική χαρά. Επίσης, προσφέρεται πρόσβαση σε 
ασύρματο Internet στους χώρους του ξενοδοχείου, καθώς και χώρος 
στάθμευσης για τους φιλοξενούμενους.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΈΡΙΝΗΣ, ΠΙΈΡΙΑ

Grand Platon Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ KK SV 3ο ΑΤΌΜΌ *FAMILY (2+2)

25/6-26/7 & 24/8-7/9
5 320 € 235 € 795 €

7 445 € 315 € 1.110 €

27/7-23/8
5 325 € 240 € 820 €

7 450 € 325 € 1.145 €

KK: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΌ 

CLASSIC GV
2ΚΛΙΝΌ SV/PV

CLASSIC
2ΚΛΙΝΌ 
SUP GV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

2ΚΛΙΝΌ BNG 
SEA FRONT

1-15/10 2 99 € 104 € 130 € 135 € 135 €

18-30/9 2 119 € 124 € 144 € 149 € 149 €

17/6-11/7 & 28/8-17/9
3 219 € 234 € 339 € 354 € 344 €

5 334 € 364 € 494 € 529 € 544 €

12/7-27/8 5 409 € 439 € 564 € 594 € 624 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, PV: POOL VIEW, SUP: SUPERIOR, BNG: BUNGALOW 

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Superior
Μονόκλινο: 60% επιβάρυνση στην κατ’ άτομο τιμή
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Βρίσκεται εκεί, στην «πύλη» του βουνού των αρχαίων θεών, και δίνει στους 
επισκέπτες μια γεύση από μυθική φιλοξενία... Πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο 
πολυτελές συγκρότημα πάνω στην παραλία Γρίτσα (Λιμένας Λιτοχώρου), που 
συνδυάζει το βουνό (Όλυμπος) και τη θάλασσα σε ένα υπέροχο περιβάλλον.  
Θα το βρείτε 80χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 76χλμ. από τη Λάρισα.

Φιλοξενία

Τα 187 δωμάτια Classic και Superior υψηλών προδιαγραφών είναι εξοπλισμένα 
με κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο, σεσουάρ, 
σύνδεση Internet, είδη ατομικής υγιεινής, μπουρνούζι, παντόφλες, μπαλκόνι ή 
βεράντα. Επίσης, υπάρχουν 8 σουίτες μπανγκαλόου με ιδιωτικές πισίνες.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Διαθέτει 2 εστιατόρια, 3 μπαρ, mini club, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, πινγκ 
πονγκ, μπιλιάρδο, θαλάσσια σπορ, μίνι μάρκετ, υπηρεσία δωματίου, Internet 
corner και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, αίθουσες συνεδρίων, 3 πισίνες 
ενηλίκων και 1 παιδική και beach volley για το καλοκαίρι. Επιπλέον, πάρκινγκ, 
play room, αίθουσα τηλεόρασης.

Το Κέντρο Ευεξίας «Le Spa» σάς καλωσορίζει με ολοκληρωμένα ελκυστικά 
πακέτα υπηρεσιών και επαγγελματικά προϊόντα που εμπιστεύονται τα 
μεγαλύτερα Spa, με πληθώρα προγραμμάτων περιποίησης και αισθητικής, 
καθώς και θερμαινόμενη πισίνα με hydrojets, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ, solarium, 
γυμναστήριο, κομμωτήριο και πολλά άλλα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ, ΠΙΈΡΙΑ

Dion Palace 
Resort & Spa

• Δωρεάν 1 φιάλη κρασί στο δωμάτιο κατά την άφιξη σας
• Δωρεάν 1 είσοδος στο Spa (45 λεπτά στο σύνολο της διαμονής) για χρήση της  

εσωτερικής πισίνας, του χαμάμ και της σάουνας
• Δωρεάν ξαπλώστρες & ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία
• Δωρεάν Wi-Fi & πάρκινγκ

Μοναδικές παροχές!

Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Μ Έ Ν Ο



60

ΧΟΡΤΟ, ΠΗΛΙΟ

Leda Village Resort
ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 2ΚΛΙΝΌ 
STUDIO

2ΚΛΙΝΌ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
(2 ΧΩΡΩΝ) 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

15/9-6/10
5 165 € 195 € 255 € 125 € 255 €
7 225 € 270 € 350 € 170 € 350 €

18-21/6 & 1-14/9
5 235 € 255 € 305 € 135 € 375 €
7 325 € 350 € 420 € 185 € 520 €

22/6-19/7 & 25-31/8
5 295 € 315 € 415 € 155 € 495 €
7 405 € 435 € 570 € 200 € 685 €

20/7-24/8
5 375 € 405 € 485 € 165 € 645 €
7 515 € 555 € 665 € 215 € 885 €

1ο παιδί & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή (σε μενού) με ποτά 10€ ανά ενήλικα / παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Ποτά: 1/2 κιλό κρασί ανα δωμάτιο & ανά γεύμα για τους ενήλικες, χυμούς για τα παιδιά  
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 14/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%. 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΑΣΤΑΚΟΣ, ΑΙΤΏΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Giannis Village Resort

ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΈΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ

Skiathos Palace

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ
APPARTMENT 3ο ΑΤΌΜΌ 4o ΑΤΌΜΌ

1-30/6 5 155 € 25 € 25 €

1-31/7 7 315 € 35 € 35 €

1-31/8 7 365 € 35 € 35 €

1-30/9 5 190 € 25 € 25 €

Για διαμονή τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο το πρωινό δίνεται στο διαμέρισμα
Για διαμονή Ιούλιο και Αύγουστο το πρωινό δίνεται στο εστιατόριο του ξενοδοχείου
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
MODERN

2ΚΛΙΝΌ 
MODERN SV

2ΚΛΙΝΌ 
DELUXE SV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP

2ΚΛΙΝΌ 
EXE

1ΚΛΙΝΌ 
MODERN

5/6-7/7 & 29/8-17/9 5 375 € 445 € 515 € 590 € 650 € 665 €

8-31/7 5 425 € 495 € 565 € 655 € 725 € 769 €

1-28/8 5 495 € 610 € 705 € 749 € 875 € 915 €

SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, EXE: EXECUTIVE 

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών 20 € ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 55€ ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΑΧΛΑΔΙΈΣ, ΣΚΙΑΘΟΣ

Esperides Beach

Στο κατάφυτο νησί της Σκιάθου, ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας, 
βρίσκεται το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο Esperides, στην παραλία 
Αχλαδιές, 4χλμ. από την πόλη και το λιμάνι και 2χλμ. από το αεροδρόμιο.

Η Σκιάθος βρίσκεται στο βορειοδυτικό Αιγαίο και είναι το μικρότερο από τα 
νησιά των Βορείων Σποράδων, διαθέτει όμως περισσότερες από 60 παραλίες 
συνολικού μήκους 44χλμ., προσβάσιμες από στεριά ή θάλασσα! Έχετε, λοιπόν, 
πολλές ακρογιαλιές να εξερευνήσετε, ενώ για τις ώρες της διασκέδασής 
σας μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τη διάθεση χαλάρωση, κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον, καταδύσεις, θαλάσσια σπορ, ιππασία, πεζοπορία κ.ά.

Φιλοξενία

Τα 180 δωμάτια του Esperides Beach διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλέφωνο, 
ραδιόφωνο, σεσουάρ και βεράντες με όμορφη θέα. Κάθε Standard Δίκλινο 
δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με δύο μονά κρεβάτια και μπορεί να διαμορφωθεί 
ώστε να φιλοξενήσει μέχρι τρία άτομα. Επιπλέον, στο ξενοδοχείο υπάρχει 1 
σουίτα και 1 δωμάτιο για άτομα με αναπηρία. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν  
θέα στη θάλασσα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο ξενοδοχείο υπάρχει πισίνα με μπαρ, εστιατόριο εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου, σνακ μπαρ που βρίσκεται δίπλα στην πισίνα και πάνω στη θάλασσα, όπου 
μπορείτε ν’ απολαύσετε, όλη την ημέρα και μέχρι αργά το βράδυ, δροσιστικά 
κοκτέιλ αλλά και διάφορα πιάτα και σνακ. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε 
να ασχοληθείτε με θαλάσσια σπορ, τένις στο ειδικό γήπεδο, διάφορα παιχνίδια, 
να παρακολουθήσετε κάποια εκπομπή στην αίθουσα TV, να επισκεφθείτε το 
κομμωτήριο ή να απολαύσετε κάποια θεραπεία μασάζ.

Τέλος, παρέχεται δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και δωρέαν 
υπαίθριο πάρκινγκ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

1-14/7 & 25/8-15/9
5 380 € 275 € 635 €

7 525 € 380 € 880 €

15/7-24/8
5 415 € 285 € 650 €

7 575 € 390 € 895 €

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
ΔΩΡΕΑΝ ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)



Μια αναζωογονητική εμπειρία διακοπών σε έναν υδάτινο παράδεισο που 
αποτελεί τόπο ίασης και χαλάρωσης, με τα ξακουστά θεραπευτικά λου-
τρά. Πρόκειται για το Galini Wellness Spa & Resort, ένα πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο 
του κοσμοπολίτικου θερέτρου, και 150χλμ. βορείως της Αθήνας.

Για τη διαμονή σας προσφέρει 224 δωμάτια, Standard, Μεζονέτες, 
Οικογενειακά, Superior και Σουίτες, με θέα θάλασσα ή βουνό. Διαθέτουν 
πολυτελή επίπλωση, αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, λου-
τρό με μπανιέρα και σεσουάρ, μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά.

Το Galini Wellness Spa, 3.000τ.μ., σας προσφέρει πάνω από 200 θερα-
πείες προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ. Στο ξενοδοχείο λειτουρ-
γούν πισίνες, εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, 
αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδική χαρά-παιδική απασχόληση.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΩΡΟ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΜΈΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΏΤΙΔΑ

Mitsis Galini
Wellness Spa & Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ & ΔΩΡΌ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΌΦΗ (ΑΠΌ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ)

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STD MV 2ΚΛΙΝΌ STD SV 2ΚΛΙΝΌ SUP SV 1ΚΛΙΝΌ STD MV 1ΚΛΙΝΌ STD SV *ΜΕΖΌΝΕΤΑ (4ΑΤ)

1-30/6 & 17-30/9
3 155 € 175 € 189 € 225 € 235 € 465 €
5 255 € 285 € 315 € 375 € 389 € 755 €
7 349 € 389 € 423 € 519 € 539 € 1.045 €

1-21/7 & 1-16/9
3 185 € 205 € 223 € 255 € 267 € 545 €
5 305 € 335 € 355 € 419 € 439 € 875 €
7 415 € 459 € 499 € 585 € 609 € 1.195 €

22/7-31/8
5 359 € 395 € 435 € 489 € 514 € 1.035 €
7 495 € 545 € 595 € 675 € 709 € 1.435 €

STD: STANDARD, MV: MOUNTAIN VIEW, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW

Ειδική προσφορά προσφορά: Για διαμονή από Κυριακή έως Πέμπτη ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση σε ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Μεζονέτα: συνολική τιμή για 4 άτομα 
2ο παιδί 2-12 ετών 30€ ανά διανυκτέρευση με ημιδατροφή. 3ο άτομο 40€ ανά διανυκτέρευση με ημιδατροφή 
Για οικογένειες που θα μείνουν σε 2 δίκλινα δωμάτια έκπτωση -5% στο δωμάτιο των παιδιών 
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 11€ ο ενήλικας & 8€ το 2ο παιδί 2-12 ετών ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για All Inclusive 16€ ο ενήλικας & 13€ το 2ο παιδί 2-12 ετών ανά διανυκτέρευση  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική χερσόνησο του παρθένου νησιού, στην «καρδιά» 
του θαλάσσιου πάρκου και σε πολύ εξυπηρετική τοποθεσία για την ανακά-
λυψη των καλύτερων παραλιών. «Σκαρφαλώνει» σε λόφο και ατενίζει τα 
καταγάλανα νερά του Αιγαίου, καθώς θυμίζει χωριό στην Αλόννησο. Απέχει 
3χλμ. από το λιμάνι και 4,5χλμ. από τη Χώρα.

Για τη φιλοξενία σας προσφέρει δωμάτια και σουίτες διαφόρων κατηγορι-
ών που θυμίζουν με το στιλ και την απλότητά τους παραδοσιακό Ελληνικό 
ψαροχώρι. Διαθέτουν, ωστόσο, όλες τις πολυτελείς παροχές, όπως 
κλιματισμό, μπουρνούζια και παντόφλες, τηλέφωνο, βεράντες/μπαλκόνια ή 
πρόσβαση στον κήπο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο και δωρεάν Wi-Fi.

Στο Marpunta Resort θα απολαύσετε τις τρεις ιδιωτικές παραλίες και τη 
θαυμάσια τοποθεσία του, που βρίσκεται δίπλα σε καταπράσινο πευκοδά-
σος και πολύ κοντά στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων 
Σποράδων. Επίσης, γήπεδα τένις, πισίνα, κέντρο ευεξίας, μπαρ, ταβέρνα και 
εστιατόριο στην παραλία.

ΠΡΩΙΝΟ

ΜΑΡΠΟΥΝΤΑ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Marpunta Resort
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STD GV

2ΚΛΙΝΌ SUP 
SSV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

2ΚΛΙΝΌ 
DLX SV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE GV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE GV

3-30/6 & 9-22/9 5 467 € 533 € 594 € 645 € 605 € 675 €

1-21/7 & 26/8-8/9 5 560 € 632 € 685 € 740 € 710 € 795 €

22/7-25/8 5 589 € 655 € 720 € 775 € 740 € 825 €

STD: STANDARD, GV: GARDEN VIEW, SUP: SUPERIOR, SSV: SIDE SEA VIEW,  SV: SEA VIEW, DLX: DELUXE, J.SUITE: JUNIOR SUITE

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Βρίσκεται στην Πάλαιρο, διάσημο αρχαίο χωριό της Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι 
από τη Λευκάδα, έναν τόπο που ικανοποιεί εξίσου τους λάτρεις της θάλασσας και 
του βουνού. Είναι χτισμένο δίπλα στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον.  
Σε μια έκταση 17.000 τ.μ. οι επισκέπτες του Thalassa Hotel & Spa απολαμβάνουν 
τις μοντέρνες εγκαταστάσεις του, σε συνδυασμό με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο. 
Η απόστασή του από την Πρέβεζα είναι περίπου 35χλμ.

Φιλοξενία

Το Thalassa Hotel & Spa διαθέτει 56 μοντέρνα και ευρύχωρα δωμάτια, 
που διακρίνονται σε Standard, Superior και σουίτες Family και μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως και 5 άτομα. Όλα έχουν εκπληκτική θέα σε τοπίο που 
συνδυάζει θάλασσα και βουνό, άνετο μεγάλο κρεβάτι και μοντέρνα επίπλωση.  
Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται Wi-Fi, κλιματισμός, τηλέφωνο, mini 
bar, τηλεόραση, μπάνιο με ντουσιέρα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το ξενοδοχείο στεγάζεται σε σύγχρονες και κομψές κτιριακές εγκαταστάσεις, σε 
μια θαυμάσια θέση που «επιβλέπει» από περίοπτη θέση τις ομορφιές του γύρω 
φυσικού τοπίου. Διαθέτει κεντρικό μπαρ, μπαρ πισίνας και μπαρ παραλίας, καθώς 
και εστιατόριο με καταπληκτική βεράντα για να απολαμβάνετε τα γεύματα και τα 
σνακ σας με αξέχαστη θέα. Η παραλία, η πισίνα, η παιδική χαρά και το playroom 
είναι οι βασικοί χώροι οικογενειακής ψυχαγωγίας. Ξεχωρίζει το πολυτελές Spa, 
με σάουνα και Jacuzzi, για να εκμεταλλευθείτε κάθε στιγμή της ανάπαυλας του 
καλοκαιριού με θεραπείες ευεξίας.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ

ΠΑΛΑΙΡΟΣ, ΑΙΤΏΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Thalassa 
Hotel & Spa

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ & ΠΌΤΑ*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 2ο ΠΑΙΔΙ 9-12

15/6-6/7

3 153 € 111 € 240 € 84 €

5 250 € 181 € 388 € 127 €

7 347 € 250 € 540 € 176 €

1-13/9

3 189 € 135 € 305 € 99 €

5 310 € 219 € 499 € 155 €

7 429 € 300 € 689 € 215 €

7-27/7 & 25-31/8
5 345 € 239 € 549 € 169 €

7 465 € 325 € 745 € 235 €

28/7-24/8
5 365 € 255 € 589 € 185 €

7 499 € 349 € 799 € 249 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 9 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Ποτά: Κρασί, μπίρα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και περιορισμένο αριθμό δωματίων 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

• Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε μπουφέ καθημερινά στο κεντρικό εστιατόριο
• Κρασί, μπίρα και αναψυκτικά στη διάρκεια των γευμάτων
• Δωρεάν χρήση του θαλάσσιου τραμπολίνο
• Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία και την πισίνα

Πακέτο παροχών
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Πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές του Πηλίου, μόλις 3 ώρες μα-
κριά από την Αθήνα, ανάμεσα στις καταγάλανες ακτές του Παγαση-
τικού και το ονειρικό «βουνό των Κενταύρων». Θα το βρείτε πάνω 
στην παραλία, δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγριάς, μόλις 
4χλμ. από τον Βόλο.

Το ξενοδοχείο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες 
σας, συνδυάζοντας δραστηριότητες για τα παιδιά, τους γονείς, αλλά 
και ευκαιρίες αναψυχής για όλη την οικογένεια.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας το Valis Hotel προσφέρει δωμάτια Δίκλινα με θέα 
θάλασσα ή βουνό, Οικογενειακά και Junior ή Deluxe Σουίτες. Μετα-
ξύ άλλων πολυτελών ανέσεων, τα μοναδικά σχεδιασμένα στρώματα 
της Coco-mat θα σας βυθίσουν σε έναν απολαυστικό ύπνο!

Οι χώροι φιλοξενίας διαθέτουν ευρύχωρο μπάνιο με μπανιέρα ή 
ντους και μαρμάρινες επιφάνειες, αυτόνομο κλιματισμό, δορυφο-
ρική TV, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, Wi-Fi, σεσουάρ, καλλυντικά, 
τηλέφωνο.

Ο Παγασητικός Κόλπος απλώνεται μπροστά στις βεράντες σας σαν 
ένα «υδάτινο χαλί»... Η αρχιτεκτονική και η κομψότητα συνδυάζονται 
και δημιουργούν ένα περιβάλλον με ουσιαστική πολυτέλεια, η οποία 
κυριαρχεί τόσο στη διακόσμηση όσο και στην ποιότητα των υπηρε-
σιών και παροχών.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Οι χώροι εστίασης του Valis περιλαμβάνουν τσιπουράδικο, εστιατό-
ριο, ταβέρνα, μπαρ και μπαρ στην πισίνα για το καλοκαίρι.

Τα παιδιά απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Kids’ club, με καθη-
μερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Τέλος, στο Valis Spa, με εσωτερική πισίνα, θα αποδράσετε από 
τον καθημερινό ρυθμό με φροντίδα αναζωογόνησης σώματος και 
πνεύματος.

ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis    
Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

• Ημιδιατροφή (πρωινό & βραδινό) καθημερινά σε μπουφέ
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα
• Δωρεάν Wi- Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους
• Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ
• Καθημερινή 8ωρη παιδική απασχόληση για τους μικρούς φιλοξενούμενους, 

στο Kid’s Club του Valis Resort από έμπειρο προσωπικό!

Παροχές

KID'S 
CLUB 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8ΩΡΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 30 % έκπτωση στην κατ’άτομο τιμή
*Family :Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

65

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ PROMO 2ΚΛΙΝΌ MV 2ΚΛΙΝΌ SSV 2ΚΛΙΝΌ SV *FAMILY SUITE PV *FAMILY SUITE SV 1ΚΛΙΝΌ PROMO

1/5-30/6 & 1-30/9
2 100 € 110 € 115 € 135 € 359 € 394 € 175 €

5 235 € 260 € 272 € 322 € 845 € 927 € 411 €

1-20/7 & 21-31/8

3 177 € 200 € 207 € 240 € 639 € 690 € 300 €

5 300 € 325 € 340 € 385 € 996 € 1.104 € 480 €

7 407 € 441 € 461 € 523 € 1.380 € 1.520 € 665 €

21/7-20/8
5 314 € 344 € 349 € 399 € 1.109 € 1.250 € 530 €

7 427 € 468 € 475 € 543 € 1.509 € 1.690 € 720 €

PROMO: ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ, MV: MOUNTAIN VIEW, SSV: SIDE VIEW, PV: PELION VIEW, SV: SEA VIEW 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΤΟΠΈΔΙΟΥ, ΣΙΘΏΝΙΑ

Bianco Olympico Resort

ΛΑΓΟΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Lagomandra Beach Hotel

ΛΑΓΟΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Lagomandra Hotel & Spa

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
DLX GV

2ΚΛΙΝΌ DLX 
FAMILY GV

2ΚΛΙΝΌ  
J.SUITE SSV 3ο ΑΤΌΜΌ *DLX SUITE SV 

PRIVATE POOL

29/6-1/8 & 25/8-7/9
5 505 € 660 € 665 € 135 € 3780 €

7 685 € 910 € 915 € 185 € 5260 €

2-24/8
5 545 € 725 € 725 € 145 € 3980 €

7 745 € 995 € 995 € 195 € 5520 €

8-20/9
5 405 € 535 € 505 € 125 € 2710 €

7 555 € 735 € 695 € 175 € 3770 €

DLX: DELUXE, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe Family & Junior Suite 
*Συνολική τιμή δωματίου έως 5 άτομα (4 ενήλικες & 1 παιδί) 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ CLASSIC 
INVIEW

2ΚΛΙΝΌ CLASSIC 
SIDE SEA VIEW

1ΚΛΙΝΌ CLASSIC 
INVIEW

1ΚΛΙΝΌ CLASSIC 
SIDE SEA VIEW

15/6-5/7 & 7-20/9
3 179 € 196 € 289 € 318 €

5 295 € 320 € 475 € 525 €

6/7-23/8
3 235 € 250 € 365 € 389 €

5 385 € 410 € 590 € 635 €

24/8-6/9
3 205 € 215 € 315 € 346 €

5 335 € 350 € 520 € 570 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’άτομο τιμή
Επιβάρυνση για All Inclusive 15€ το άτομο ανά διανυκτέρευση  
Όι τιμές αποτελούν προσφορά για κρατήσεις έως 30/06. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%. 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
DLX MV

2ΚΛΙΝΌ DLX 
SSV

2ΚΛΙΝΌ J. 
SUITE MV

2ΚΛΙΝΌ 
MAISONETTE 

SSV
3ο ΑΤΌΜΌ *3o ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 

14 ΕΤΩΝ

29/6-1/8 & 25/8-7/9
5 475 € 505 € 535 € 615 € 135 € 135 €

7 655 € 695 € 735 € 845 € 185 € 185 €

2-24/8
5 515 € 545 € 575 € 685 € 145 € 145 €

7 705 € 745 € 795 € 945 € 195 € 195 €

8-20/9
5 395 € 420 € 455 € 515 € 125 € 125 €

7 545 € 580 € 625 € 705 € 175 € 175 €

DLX: DELUXE, MV: MOUNTAIN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε J. Suite & Maisonette  
*3o παιδί σε MAISONETTE 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)



Το Aristoteles Beach Hotel βρίσκεται στην Άθυτο, στη χερσόνησο της 
Κασσάνδρας και σε απόσταση μιας περίπου ώρας από τη Θεσσαλονίκη. 
Προσφέρει άνετους και κομψά διακοσμημένους χώρους φιλοξενίας, 
με άμεση πρόσβαση σε μία από τις πιο ξεχωριστές αμμώδεις παραλίες, 
μέσω της χαρακτηριστικής πεζογέφυρας, η οποία με τη βοήθεια του 
ανελκυστήρα οδηγεί στα καταγάλανα νερά του Τορωναίου κόλπου.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου μοιράζονται σε 8 διαφορετικά κτίρια,  
αμφιθεατρικά χτισμένα, με αποτέλεσμα σχεδόν όλα να έχουν  
απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα.

Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε ανακαινισμένο εστιατόριο όπου μπο-
ρείτε να γευθείτε ποικίλες γεύσεις από τη διεθνή, αλλά κυρίως από την 
Ελληνική κουζίνα. Διαλέξτε ανάμεσα στο pool bar, το mini pool bar, το 
panorama bar ή το beach bar για να δροσιστείτε! Στις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου λειτουργούν πισίνα, γήπεδα, mini market, Wi-Fi, πάρκινγκ.

Το «τρίπτυχο» των αξέχαστων διακοπών στην Ελλάδα, ήλιος-άμμος-θά-
λασσα, συμπληρώνεται άψογα με διαμονή στο ανανεωμένο Kassandra 
Palace, στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής. Άριστη φιλοξενία με πληθώρα 
παροχών, μόλις 80χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Για τη διαμονή σας το Kassandra Palace προσφέρει κομψά δωμάτια που 
διακρίνονται σε Δίκλινα, Deluxe με θέα κήπο ή θάλασσα, Executive, Σουί-
τες, όλα με κλιματισμό, σεσουάρ, μπαλκόνι, μικρό ψυγείο, TV και τηλέφωνο.

Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτική παραλία βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, 
όπου προσφέρονται πετσέτες, ξαπλώστρες και ομπρέλες στους πελάτες. 
Στις εγκαταστάσεις υπάρχει εξωτερική πισίνα με ξεχωριστό ασφαλές 
παιδικό τμήμα, εσωτερική πισίνα στο Spa.

Τις διατροφικές σας ανάγκες καλύπτουν με γευστικές δημιουργίες τα 
εστιατόρια και το μπαρ. Τα παιδιά θα περάσουν ώρες ξενοιασιάς τόσο στην 
υπαίθρια παιδική χαρά όσο και στο mini club με οργανωμένη απασχόληση.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΡΥΟΠΗΓΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Kassandra Palace

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΘΥΤΟΣ (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ), ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Aristoteles Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ FAMILY (2+2) 1ΚΛΙΝΌ  SV

15/6-11/7
5 255 € 185 € 630 € 380 €

7 350 € 240 € 840 € 495 €

12/7-31/7 & 23/8-5/9
5 295 € 205 € 720 € 425 €

7 395 € 275 € 990 € 570 €

1-22/8
5 325 € 235 € 795 € 480 €

7 450 € 310 € 1.095 € 635 €

SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 16 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Η διαμονή 7 διανυκτερεύσεων ισχύει για άφιξη/αναχώρηση κάθε Σάββατο 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά (1ο έως 12 ετών & 2ο 6-12 ετών) 
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 5%. 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
DLX MV

2ΚΛΙΝΌ 
DLX SV

2ΚΛΙΝΌ 
EXE GV

2ΚΛΙΝΌ 
EXE SV

2ΚΛΙΝΌ 
FAM SUITE SV

2ΚΛΙΝΌ  
DLX SUITE GV

2ΚΛΙΝΌ  
DLX SUITE SV

1ΚΛΙΝΌ 
DLX MV

11-20/6 & 13-27/9
3 180 € 215 € 234 € 252 € 270 € 288 € 306 € 288 €
5 295 € 350 € 380 € 410 € 440 € 470 € 500 € 470 €

21/6-14/7 & 3-12/9
3 234 € 270 € 288 € 306 € 324 € 342 € 360 € 378 €
5 383 € 442 € 472 € 501 € 531 € 560 € 590 € 619 €

15-31/7 & 25/8-2/9
3 270 € 306 € 324 € 342 € 360 € 378 € 396 € 468 €
5 440 € 500 € 530 € 560 € 590 € 619 € 649 € 765 €

1-24/8
3 306 € 342 € 352 € 360 € 378 € 396 € 414 € 540 €
5 499 € 560 € 586 € 590 € 619 € 649 € 678 € 885 €

DLX: DELUXE, EXE: EXECUTIVE, MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW, GV: GARDEN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Executive & Deluxe Suite 
2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση & 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή, σε Family & Deluxe Suite
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 25€ ο ενήλικας ανά διανυκτέρευση και 12,5€ το παιδί 2-12 ετών 
Προσφορά: Έκπτωση 15% στις αναγραφόμενες τιμές για κρατήσεις έως 16/6
ΔΩΡΕΑΝ το 2ο παιδί σε Family και Deluxe Suite για κρατήσεις έως 30/6
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Μ Έ Ν Ο
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Μια περιποιημένη καταπράσινη έκταση, δίπλα ακριβώς στη χρυσή 
αμμουδιά της Κασσάνδρας, με διάσπαρτα χαμηλά μπανγκαλόου, που θα 
στεγάσουν τις πολύτιμες καλοκαιρινές στιγμές σας… Θα το βρείτε στα 
2χλμ. από το χωριό Νέα Σκιώνη και στα 110χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Τα καταλύματα που προσφέρει το συγκρότημα Skion Palace είναι 
δωμάτια σε μπανγκαλόου, πρακτικά, άνετα, με καθαρή θέα και πλήρως 
εξοπλισμένα. Διακρίνονται σε Standard Δίκλινα, Superior, Family δύο 
υπνοδωματίων. Στο βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, σεσουάρ.

Η χαλάρωση μέσα στην «καρδιά» της φύσης, με τη θάλασσα στα «πόδια» 
σας είναι εγγυημένη στις εγκαταστάσεις του Skion Palace. Διαθέτει 
θαυμάσια οργανωμένη παραλία, εξωτερική πισίνα και εστιατόριο - μπαρ, 
όπου μπορείτε να απολαύσετε τα γεύματά σας. Το ξενοδοχείο παρέχει 
επίσης δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και πάρκινγκ.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΈΑ ΣΚΙΏΝΗ (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ), ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Skion Palace Hotel

Οι διακοπές επιτυγχάνουν όταν τα παιδιά ξεφαντώνουν και οι γονείς 
χαλαρώνουν… Αυτό έρχεται να σας προσφέρει το Pella Beach Grecotel 
Premium Resort, σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Κασσάνδρας, 
μόλις 50μ. από την πλατεία του χωριού και 20χλμ. από την Καλλιθέα.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω σε βραβευμένη παραλία και διαθέτει 
δύο μεγάλες πισίνες για την αναψυχή σας (ενηλίκων & παιδική γλυκού 
νερού). Επιπλέον, προσφέρει την ευκαιρία συμμετοχής σε πληθώρα 
αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσια σπορ, aqua aerobics, 
πινγκ πονγκ κ.ά. Τα παιδιά έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους απασχό-
ληση στην «Grecoland».

Για τη φιλοξενία σας υπάρχουν 182 δωμάτια και 14 μπανγκαλόου, όλα 
ανανεωμένα πρόσφατα και εξοπλισμένα με μπαλκόνι ή βεράντα, μπάνιο, 
σεσουάρ, τηλέφωνο, δορυφορική TV, κλιματισμό και ψυγείο.

Οι γαστρονομικές σας επιλογές περιλαμβάνουν κεντρικό εστιατόριο, 
παραθαλάσσια ταβέρνα, μπαρ σε σαλόνι και μπαρ στην παραλία/πισίνα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΧΑΝΙΏΤΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Grecotel Pella Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STD

2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC 

GV

2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC 

SSV

2ΚΛΙΝΌ 
PREMIER 

SSV

2ΚΛΙΝΌ 
PREMIER 

SV

2ΚΛΙΝΌ 
SUMMER 

BNG

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE 

SSV

*FAMILY 
BNG GV

15/9-31/10 1 100 € 105 € 110 € 120 € 130 € 135 € 135 € 150 €

8-14/9 1 120 € 135 € 140 € 185 € 205 € 215 € 200 € 225 €

14/6-11/7 & 25/8-7/9 1 145 € 150 € 155 € 205 € 215 € 225 € 225 € 245 €

12-25/7 & 18-24/8 1 165 € 170 € 175 € 225 € 250 € 265 € 245 € 275 €

26/7-18/8 1 180 € 185 € 195 € 260 € 285 € 300 € 275 € 315 €

GV: GARDEN VIEW, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 50% έκπτωση στη κατ’ άτομο τιμή 
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 25€ κατ’ άτομο και 12,50€ τα παιδιά 3-12 ετών ανά διανυκτέρευση 
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

68

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG GV

2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG GV SSV

2ΚΛΙΝΌ SUP 
BNG SV

*FAMILY BNG 
ΔΙΧΩΡΌ (2+2)

9/9-7/10
3 124 € 133 € 151 € 357 €

5 202 € 215 € 245 € 590 €

15-28/6
3 135 € 144 € 160 € 411 €

5 220 € 235 € 260 € 680 €

29/6-25/8
5 370 € 380 € 415 € 1.130 €

7 510 € 525 € 575 € 1.570 €

26/8-8/9
3 178 € 187 € 205 € 552 €

5 290 € 305 € 335 € 915 €

BNG: BUNGALOW, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW, GV: GARDEN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
Επιβάρυνση για χρήση παρκοκρέβατου 5€ ανά διανυκτέρευση 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)



Κατά μήκος της πανέμορφης, αμμουδερής παραλίας 9χλμ. στη δυτική 
Σιθωνία και μέσα σε έκταση 17.630 στρεμμάτων φυσικού μεγαλείου 
βρίσκεται το βραβευμένο, οικολογικό ξενοδοχείο Porto Carras Meliton 
5*. Αποτελεί μέρος του πολυτελούς συγκροτήματος Porto Carras, κοντά 
στον Νέο Μαρμαρά, στα 120χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι χώροι φιλοξενίας του Porto Carras Meliton διακρίνονται σε 324 δω-
μάτια Deluxe και 155 σουίτες. Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται 
τηλέφωνο, TV, μίνι μπαρ, μπαλκόνι επιπλωμένο, κλιματισμό, ηχομόνωση, 
θυρίδα ασφαλείας, Wi-Fi, σεσουάρ, μπουρνούζια και παντόφλες.

Στις εγκαταστάσεις του Porto Carras Meliton υπάρχουν εξωτερικές και 
εσωτερικές πισίνες, Jacuzzi εσωτερικά και εξωτερικά και μία παιδική 
πισίνα. Επίσης, λειτουργεί mini club. Πέντε εστιατόρια και μπαρ θα εξα-
σφαλίσουν τη γευστική ικανοποίησή σας. Σε όλους τους χώρους υπάρχει 
Wi-Fi, ενώ ο ελεύθερος χρόνος σας αξιοποιείται στο Meliton Spa.

Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στη δυτική πλευρά της Σιθωνίας, 
στον Νέo Mαρμαρά, 127χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, σε μια καταπράσινη 
έκταση 17.630 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα.

Αποτελεί ένα από τα δύο 5άστερα ξενοδοχεία του κοσμοπολίτικου θέρε-
τρου Porto Carras Grand Resort, μαζί με το Porto Carras Meliton 5*.

Για τη φιλοξενία σας διαθέτει μια σειρά από δίκλινα δωμάτια και σουίτες 
διαφόρων κατηγοριών. Περιλαμβάνουν υπέρδιπλα ή μονά κρεβάτια, 
πουπουλένια παπλώματα και μαξιλάρια, καναπέ, μαρμάρινο μπάνιο με 
μπανιέρα, σεσουάρ, μπουρνούζια και παντόφλες, απευθείας τηλέφωνο, 
δορυφορική τηλεόραση, ανεξάρτητο κλιματισμό, επιπλωμένο μπαλκόνι κ.ά.

Μοναδικές στιγμές αναψυχής σας περιμένουν στην ιδιωτική μαρίνα, τον 
όμιλο ιππασίας, τη σχολή καταδύσεων, τη σχολή τένις, τη σχολή γκολφ, 
τις μεγάλες πισίνες, την κάβα κρασιών Porto Carras. Άλλες παρεχόμενες 
υπηρεσίες περιλαμβάνουν το Spa, το πρόγραμμα ψυχαγωγίας παιδιών, 
τα εστιατόρια και τα μπαρ κ.ά.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΝΈΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (ΣΙΘΏΝΙΑ), ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Porto Carras Sithonia

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΝΈΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ (ΣΙΘΏΝΙΑ), ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Porto Carras Meliton

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
SUP GV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SSV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE GV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE SSV

2ΚΛΙΝΌ 
FAM GV

2ΚΛΙΝΌ 
FAM SSV

2ΚΛΙΝΌ 
FAM SV

1ΚΛΙΝΌ  
SUP GV

15-28/6 & 23/9-6/10
3 280 € 308 € 338 € 349 € 385 € 385 € 405 € 421 € 405 €
5 459 € 506 € 553 € 572 € 631 € 631 € 663 € 690 € 663 €

29/6-12/7 & 9-22/9
3 320 € 352 € 388 € 402 € 440 € 440 € 464 € 551 € 464 €
5 525 € 576 € 635 € 659 € 721 € 721 € 761 € 902 € 761 €

13-26/7 & 30/8-8/9
3 368 € 404 € 447 € 462 € 507 € 507 € 534 € 560 € 534 €
5 604 € 663 € 733 € 757 € 831 € 831 € 874 € 917 € 874 €

27/7-29/8
5 706 € 778 € 857 € 885 € 973 € 973 € 1.021 € 1.069 € 1.025 €
7 971 € 1.070 € 1.180 € 1.218 € 1.339 € 1.339 € 1.405 € 1.471 € 1.410 €

SUP: SUPERIOR, GV: GOLF VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW, J.SUITE: JUNIOR SUITE, FAM: FAMILY 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Junior Suite & Family Room, 3ο άτομο -25% 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
DLX GV

2ΚΛΙΝΌ DLX 
SV/MV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE GV

2ΚΛΙΝΌ J.SUITE 
SV/MV

2ΚΛΙΝΌ DLX 
FAM GV

2ΚΛΙΝΌ DLX 
FAM SV

1ΚΛΙΝΌ 
DLX GV

15-28/6 & 23/9-6/10
3 225 € 268 € 280 € 336 € 307 € 369 € 341 €
5 374 € 447 € 467 € 559 € 511 € 616 € 568 €

29/6-12/7 & 9-22/9
3 258 € 309 € 321 € 386 € 355 € 425 € 391 €
5 431 € 515 € 535 € 644 € 592 € 708 € 652 €

13-26/7 & 30/8-8/9
3 295 € 355 € 369 € 442 € 408 € 488 € 452 €
5 491 € 592 € 616 € 737 € 680 € 813 € 753 €

29/7-21/8 5 568 € 680 € 708 € 849 € 781 € 934 € 865 €

DLX: DELUXE, SUP: SUPERIOR, GV: GOLF VIEW, MV: MARINA VIEW, SV: SEA VIEW, FAM: FAMILY, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Junior Suite & Family Room  
3ο άτομο -25% στην κατ’ άτομο τιμή 
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής 15€ το άτομο ανά διανυκτέρευση και 7,5€ το παιδί 2-12 ετών 
Επιβάρυνση Πλήρης Διατροφής 30€ το άτομο ανά διανυκτέρευση και 15€ το παιδί 2-12 ετών 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Βρίσκεται στη Νότια Χίο και στην πιο ανεπτυγμένη τουριστική περιοχή του 
νησιού, τον Καρφά. Χτισμένο αμφιθεατρικά στην πιο αξιοζήλευτη πλαγιά 
του βουνού, ακριβώς πάνω από τη θάλασσα, το Erytha Hotel & Resort 
«αγναντεύει» το Αιγαίο και τα παράλια της Ιωνίας. Θα το βρείτε στα 5χλμ. 
από την πρωτεύουσα και 2χλμ. από το αεροδρόμιο του νησιού.

Το συγκρότημα του Erytha Hotel αποτελείται από 6 κτιριακά συμπλέγματα 
σε μια έκταση 15 στρεμμάτων, τα οποία πλαισιώνουν πλούσιοι καταπρά-
σινοι κήποι, γραφικά σοκάκια και ρομαντικές γωνιές.

Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 3 εξωτερικές πισίνες (2 για ενήλικες και 1 για 
παιδιά). Οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες και οι πετσέτες παρέχονται δωρεάν. 
Συνολικά λειτουργούν 2 εστιατόρια και 2 μπαρ. Σε όλους τους χώρους 
υπάρχει δωρεάν Wi-Fi.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ LIGHT ALL INCLUSIVE

ΚΑΡΦΑΣ, ΧΙΟΣ

Erytha Hotel & Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ LIGHT ALL INCLUSIVE*

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
CLASSIC SEA VIEW

2ΚΛΙΝΌ  
COZY SEA FRONT

2ΚΛΙΝΌ  
DELUXE SEA FRONT

1ΚΛΙΝΌ  
CLASSIC SEA VIEW

1-30/6 & 9-30/9
5 261 € 288 € 324 € 414 €

7 360 € 392 € 441 € 567 €

1-18/7 & 26/8-8/9
5 302 € 329 € 351 € 476 €

7 414 € 446 € 482 € 653 €

19/7-25/8
5 329 € 351 € 374 € 518 €

7 446 € 483 € 521 € 711 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 40% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή. 2ο παιδί έως 12 ετών 40% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6, με 50% προκαταβολή. Μετά επιβαρύνονται κατά 11%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
*Light All Inclusive: Πρωινό σε μπουφέ, μεσημεριανό γεύμα σε μενού 3 πιάτων και δείπνο σε μπουφέ (14/6-
8/9) και σε μενού 3 πιάτων για την υπόλοιπη σεζόν. Κατά την διάρκεια του δείπνου 2 ποτήρια ποτό ανά άτομο 
(κρασί, μπίρα ή αναψυκτικό. Καθημερινά 17:00-18:00: Τσάι (ζεστό ή κρύο), μπισκότα & ποπ κορν για τα παιδιά

Ένα θερμό Ελληνικό καλωσόρισμα σας περιμένει στο Grecotel Lux Me 
Rhodos. Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο στην Καλλιθέα, 12χλμ. από την πόλη 
της Ρόδου και 16χλμ. από το αεροδρόμιο, πάνω στην υπέροχη αμμουδιά, 
με αμέτρητες επιλογές αναψυχής και ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες.

Με δύο πισίνες γλυκού νερού και ξεχωριστή παιδική, η υδάτινη δια-
σκέδαση δεν σταματά στη θάλασσα, αλλά συνεχίζεται όλη τη μέρα και 
κορυφώνεται με τις νεροτσουλήθρες του συγκροτήματος.

Για τη φιλοξενία σας προσφέρει 276 δωμάτια και 46 μπανγκαλόου,  
εξοπλισμένα με πληθώρα ανέσεων, όπως κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, τηλέφωνο, σεσουάρ, προϊόντα ατομικής περιποίησης κ.ά.

Στις κοινόχρηστες παροχές του ξενοδοχείου θα βρείτε μπαρ, καφετέρια/
μπιραρία, εστιατόρια, μπαρ πισίνας, μπαρ παραλίας, Spa, Wi-Fi, εγκατα-
στάσεις για σπορ, kids’ club, παιδική χαρά.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΡΟΔΟΣ

Grecotel Lux Me 
Rhodos

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διαν/σεων 
& ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει 14/6-30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
MINI GV

2ΚΛΙΝΌ 
GV

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

**2ΚΛΙΝΌ 
GARDEN 

BNG 

2ΚΛΙΝΌ 
SUP BNG 
POOLSIDE

2ΚΛΙΝΌ 
LUX.ME BNG 
POOLSIDE

*FAMILY 
GV

*PREMIER 
FAMILY GV 

1-27/6 & 25/8-21/9 1 230 € 235 € 250 € 245 € 260 € 270 € 290 € 340 €

28/6-8/8 1 260 € 265 € 295 € 280 € 300 € 305 € 370 € 390 €

9-24/8 1 280 € 290 € 320 € 300 € 340 € 350 € 415 € 435 €

GV: GARDEN VIEW, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 50% έκπτωση στη κατ’ άτομο τιμή 
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών ή 3 ενήλικες & 1 παιδί έως 14 ετών  
**Garden Bungalow 1ου ορόφου
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Ξεχωριστό, χτισμένο πάνω στο κύμα, σε απόσταση αναπνοής από την 
αρχαία πόλη της Ιαλυσού και μόλις 7χλμ. από την «καρδιά» της πόλης 
της Ρόδου. Η φιλοξενία στο Sunshine Rhodes Hotel υπερέχει λόγω της 
γαλήνιας τοποθεσίας του ξενοδοχείου, πάνω σε οργανωμένη όμως 
παραλία, σε άνετα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, μια «ανάσα» από 
την πόλη με την έντονη και διασκεδαστική ζωή.

Διαθέτει 405 ευρύχωρα δωμάτια που διακρίνονται σε Οικογενειακά 
δίχωρα και μονόχωρα, Δίκλινα δωμάτια και Σουίτες. Όλα με θαυμάσια 
θέα στο καταγάλανο Αιγαίο, τους κήπους και τις πισίνες, με μπάνιο, 
κλιματιστικό, απευθείας τηλέφωνο, δορυφορική TV, Wi-Fi, ψυγειάκι, 
χρηματοκιβώτιο, επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα.

Στις εγκαταστάσεις του Sunshine Rhodes θα βρείτε κεντρικό εστιατόριο, 
ταβέρνα, μπαρ, πισίνες, οργανωμένη παραλία, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
θαλάσσια σπορ, ομαδική γυμναστική, kids’ club και νεροτσουλήθρες.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ

Sunshine Rhodes

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV 3ο ΑΤΌΜΌ GV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ SV *FAMILY 
(2+2) GV 1ΚΛΙΝΌ GV

1-30/6 & 1/9-15/10
5 275 € 215 € 315 € 245 € 740 € 385 €

7 370 € 285 € 420 € 325 € 990 € 515 €

1-18/7 & 25-31/8
5 385 € 295 € 420 € 320 € 1.015 € 555 €

7 520 € 395 € 565 € 425 € 1.365 € 745 €

19/7-24/8
5 415 € 325 € 450 € 350 € 1.105 € 585 €

7 555 € 425 € 605 € 465 € 1.465 € 795 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 30/6 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Μετά θα υπάρχει προσαύξηση περίπου 12%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Χτισμένο πάνω σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες του νησιού, μέσα 
σε καταπράσινο κήπο, μόλις 10χλμ. από την πόλη της Ρόδου και 12χλμ. 
από το αεροδρόμιο. Ένας ολοκληρωμένος προορισμός διακοπών που 
οργανώνει τη φιλοξενία σε ειδικά σχεδιασμένες «ζώνες» ανάλογα με  
την προτίμηση στις παροχές.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 699 δωμάτια Deluxe, οικογενειακά, σουίτες και 
βίλες (17 τύπων), εξοπλισμένα όλα με κλιματισμό, μπάνιο, ψυγείο, τηλέ-
φωνο, TV, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι και δωρεάν Wi-Fi.

Στις εγκαταστάσεις του Amada Colossos θα βρείτε εστιατόρια, μπαρ, 
καφετέρια, πισίνες με σνακ μπαρ, γήπεδα τένις, υδατοσφαίριση, beach 
volley, γυμναστήριο κ.ά. Για τα παιδιά υπάρχει kids’ club με οργανωμένη 
δημιουργική απασχόληση, aquatower με νεροτσουλήθρες, προβολή 
κινουμένων σχεδίων, λέσχη εφήβων κ.λπ. Η ιδιωτική αμμώδης παραλία 
της Καλλιθέας, μήκους 430 μέτρων, που απλώνεται μπροστά στο Resort.

ULTRA ALL INCLUSIVE

ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΡΟΔΟΣ

Amada Colossos

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ
MV

2ΚΛΙΝΌ
SSV

2ΚΛΙΝΌ
SV

2ΚΛΙΝΌ 
FAM MV

2ΚΛΙΝΌ 
FAM SV

1-30/6 & 1-30/9 5 782 € 849 € 894 € 984 € 1.103 €

1-19/7 & 26-31/8 5 995 € 1.091 € 1.131 € 1.226 € 1.367 €

19/7-25/8 5 1.069 € 1.181 € 1.226 € 1.294 € 1.463 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW, FAM: FAMILY 

1ο & 2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή. 3ο άτομο 25% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΠΑΡΌΧΕΣ ALL INCLUSIVE: 
Διατροφή: Πολυτελές πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ. Απεριόριστα σνακ (15:30-18:00 & 22:30-24:00). 
Απεριόριστη παροχή επωνύμων αλκοολούχων και μη αλκοολούχων (10:00-24:00). Μεσημεριανό γεύμα στην 
Ελληνική Ταβέρνα. Δείπνο με κράτηση (1 φορά την εβδομάδα) στο ασιατικό, ιταλικό ή ελληνικό εστιατόριο.
Ψυχαγωγία: 2 Clubs για παιδιά & εφήβους, 1 Club για παιδιά 4-12 ετών, 1 γιγάντιο water park, 430m αμμώδους 
παραλίας, γήπεδο beach volley, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, αίθουσα παιχνιδιών, εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους ψυχαγωγίας με πλήρη προγράμματα ψυχαγωγίας για τη μέρα και τη νύχτα.
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Ένας επίγειος «παράδεισος» με τεράστιες υδάτινες επιφάνειες, φοινι-
κόδεντρα, ποτάμι, γέφυρες και καταρράκτες. Απέχει μόνο 4χλμ. από την 
πρωτεύουσα του νησιού και 35χλμ. από το αεροδρόμιο.

Για τη φιλοξενία σας προσφέρει Δίκλινα, Οικογενειακά δωμάτια, βίλες 
και μπανγκαλόου. Όλα στο βασικό εξοπλισμό τους διαθέτουν μπαλκόνι ή 
βεράντα, TV, κλιματισμό, ψυγείο, μπουρνούζια και παντόφλες, τηλέφωνο.

Στις εγκαταστάσεις του υπάρχουν 5 εστιατόρια και 3 μπαρ, παιδικό κα-
ράβι και παιχνίδια, η παιδική λέσχη «Grecoland» και πληθώρα ψυχαγω-
γικών δραστηριοτήτων, απέραντες πισίνες, ιδιωτική αμμώδης παραλία, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και το πολυτελές «Elixir ThalassoSpa».

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΙΝΟ

ΨΑΛΙΔΙ, ΚΏΣ

Grecotel 
Kos Imperial Thalasso

Το Kipriotis Panorama Hotel & Suites βρίσκεται στην περιοχή Ψαλίδι,  
σε έναν πράσινο λόφο, μόλις 3χλμ. από την πρωτεύουσα και σε ελάχιστη 
απόσταση από την παραλία (200μ.).

Υψώνεται πάνω από το Kipriotis Resort Complex με τα 5 ξενοδοχεία και 
το εντυπωσιακό συνεδριακό κέντρο. Το Kipriotis Panorama προσφέρει 
για τη διαμονή σας 253 κομψά και ευρύχωρα δωμάτια σε 7 ορόφους, 
με υπέροχη θέα στη θάλασσα ή το βουνό. Διαλέξτε ανάμεσα στα νέα 
Superior δωμάτια, στα Δίκλινα, τις Junior Suites, τις Σουίτες Executive 
και την προεδρική σουίτα.

Όλοι οι χώροι φιλοξενίας έχουν μπαλκόνι, κλιματισμό, δορυφορική TV, 
ψυγείο, θυρίδα, Wi-Fi, μπουρνούζια - παντόφλες, σεσουάρ, τηλέφωνο.

Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόρια για όλα τα γούστα και μπαρ κεντρικό, 
πισίνας και παραλίας, πισίνες, το «Hippocrates Holistic Spa Centre» και 
ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων, γυμναστήριο και Jacuzzi.

ULTRA ALL INCLUSIVE

ΨΑΛΙΔΙ, ΚΏΣ

Kipriotis Panorama 
Hotel & Suites

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
 SV

2ΚΛΙΝΌ  
J.SUITE SSV

2ΚΛΙΝΌ 
J.SUITE SV

*2ΚΛΙΝΌ  
SV

*2ΚΛΙΝΌ  
J.SUITE SSV

27/9-30/10 5 405 € 430 € 475 € 460 € 470 €

13/6-11/7 & 30/8-26/9 5 469 € 510 € 559 € 522 € 560 €

12/7-29/8 5 585 € 642 € 695 € 655 € 698 €

SV: SEA VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο & 2ο παιδί 2- 12 ετών 50% έκπτωση στη κατ’ άτομο τιμή σε J.Suite, 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
*Ανακαινισμένο δωμάτιο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διανυκτερεύσεων 
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει από 14/6/19 έως 30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
GV

2ΚΛΙΝΌ 
SSV

2ΚΛΙΝΌ 
SV

2ΚΛΙΝΌ 
BNG GV

2ΚΛΙΝΌ 
BNG PV

2ΚΛΙΝΌ 
BNG SSV

*FAMILY 
GV (2+2)

*FAMILY 
BNG GV 
(2+2)

8/6-11/7 & 2-23/9 1 155 € 160 € 180 € 165 € 180 € 200 € 215 € 240 €

12-25/7 & 19/8-1/9 1 180 € 200 € 215 € 190 € 211 € 230 € 245 € 295 €

26/7-18/8 1 200 € 230 € 245 € 225 € 245 € 275 € 305 € 350 €

GV: GARDEN VIEW, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW, GV: GARDEN VIEW, PV: POOL VIEW

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 50% έκπτωση στη κατ΄άτομο τιμή
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών 
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 35€ το άτομο και 17,5€ τα παιδιά 3-14 ετών
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διαν/σεων 
& ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει 14/6-30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο
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Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας στη γενέτειρα του Ιπποκράτη, 3χλμ. από 
την πόλη της Κω.

Το Kipriotis Village προσφέρει 709 δωμάτια, όλα διακοσμημένα με ζεστά 
χρώματα και ανέσεις. Διακρίνονται σε Δίκλινα, Οικογενειακές Μεζονέτες, 
Σουίτες και Οικογενειακά Διαμερίσματα, όλα με κλιματισμό, Wi-Fi, τηλεό-
ραση, μπάνιο με σεσουάρ, ψυγείο, απευθείας τηλέφωνο.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο οικογενειακό ξενοδοχειακό συγκρότημα, 
δίπλα στην παραλία, που διαθέτει 5 πισίνες, 5 πανέμορφα εστιατόρια και 
αρκετά μπαρ ανοιχτά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι ασφαλές για 
τα παιδιά και παρέχει αναρίθμητες διασκεδαστικές δραστηριότητες όπως 
η ποδηλασία, η ιππασία, το scuba diving, το παρά πέντε και το mini golf. 
Τα παιδιά θα αγαπήσουν επίσης το υδάτινο πάρκο, ενώ οι γονείς την 
πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, το γυμναστήριο, τα θαλάσσια σπορ, το 
τένις, το βόλεϊ, το μπάσκετ, το beach volley και το «Anaviosi Spa».

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ULTRA ALL INCLUSIVE

ΨΑΛΙΔΙ, ΚΏΣ

Kipriotis Village

Ένα ολοκληρωμένο θέρετρο που αποτελεί τον υδάτινο «παράδεισο» 
κυρίως για οικογένειες, 500μ. από τη θάλασσα και 3χλμ. από την πρω-
τεύουσα. Ανήκει στο συγκρότημα ξενοδοχείων Kipriotis.

Προσφέρει για τη φιλοξενία σας 203 άνετα και ευρύχωρα στούντιο και 
διαμερίσματα, εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και διακοσμη-
μένα με ευχάριστα και αισιόδοξα χρώματα. Τα Δίκλινα δωμάτια διαθέτουν 
είτε δύο μονά κρεβάτια είτε ένα διπλό κρεβάτι και έναν καναπέ - κρεβάτι 
για ένα ακόμη άτομο, ενώ τα Οικογενειακά μπορούν να φιλοξενήσουν 
άνετα 4 άτομα. Σε όλα υπάρχει κλιματισμός, σεσουάρ, μπουρνούζια, 
παντόφλες, τηλέφωνο, τηλεόραση.

Το Kipriotis Aqualand προσφέρει το κεντρικό εστιατόριο «Erato», 
κεντρικό μπαρ, υδάτινο πάρκο με σύμπλεγμα από 2 πισίνες και 6 
νεροτσουλήθρες που προσφέρουν διασκέδαση σε όλη την οικογένεια, 
το «Sophocles Bar» κοντά στις πισίνες, γήπεδο τένις, πινγκ πονγκ και 
ανοιχτό αμφιθέατρο. Λειτουργεί εξοπλισμένο Spa.

2 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΨΑΛΙΔΙ, ΚΏΣ

Kipriotis Aqualand

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD GV

2ΚΛΙΝΌ  
STD SV

2ΚΛΙΝΌ FAM 
JUNIOR

2ΚΛΙΝΌ FAM 
MAISONETTE

1ΚΛΙΝΌ  
STD GV

27/9-30/10 5 289 € 349 € 330 € 345 € 445 €

13/6-11/7 & 30/8-26/9 5 409 € 499 € 480 € 495 € 625 €

12/7-29/8 5 595 € 718 € 695 € 715 € 890 €

STD: STANDARD, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί 2- 12 ετών 50% έκπτωση στη κατ’ άτομο τιμή σε Family, 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ άτομο τιμή 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STD 2ΚΛΙΝΌ FAMILY 1ΚΛΙΝΌ STD

27/9-30/10 5 249 € 319 € 415 €

13/6-11/7 & 30/8-26/9 5 409 € 520 € 630 €

12/7-29/8 5 595 € 765 € 915 €

STD: STANDARD, 

1ο  παιδί έως 14 ετών  ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Family
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διανυκτερεύσεων 
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει από 14/6/19 έως 30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διανυκτερεύσεων 
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει από 14/6/19 έως 30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο
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ΚΡΙΘΏΝΙ, ΛΈΡΟΣ

Crithoni’s Paradise Hotel

ΓΡΟΙΚΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ

Patmos Aktis Suites & Spa
Suites & Spa

ΣΚΑΛΑ, ΠΑΤΜΟΣ

Skala Hotel

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διανυκτερεύσεων 
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει από 14/6/19 έως 30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ * FAMILY (2+2)

1/6-15/7 & 1-30/9
5 225 € 140 € 340 € 670 €

7 308 € 192 € 465 € 925 €

16/7-4/8
5 295 € 145 € 425 € 852 €

7 405 € 175 € 585 € 1.180 €

5-31/8
5 371 € 165 € 550 € 1.127 €

7 515 € 230 € 760 € 1.555 €

1ο παιδί έως 6-12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
DELUXE

2ΚΛΙΝΌ MAISSONETE 
PRIVATE POOL

2ΚΛΙΝΌ 
POOL SUITE

2ΚΛΙΝΌ 
AEGEAN SUITE

14/6-11/7 & 1-14/9 5 418 € 670 € 693 € 850 €

12/7-1/8 & 25-31/8 5 665 € 1.053 € 1.093 € 1.255 €

2-24/8 5 994 € 1.527 € 1.548 € 1.738 €

1ο παιδί έως 7 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
1ο παιδί 7-14 ετών 25€ στην 1η και 2η περίοδο και 40€ στην 3η περίοδο, ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 50€ ανά διανυκτέρευση στην 1η και 2η περίοδο και 80€ ανά διανυκτέρευση στην 3η περίοδο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV 2ΚΛΙΝΌ SV 1ΚΛΙΝΌ GV 1ΚΛΙΝΌ SV

1/6-15/7 & 16/9-30/10
5 180 € 210 € 295 € 325 €

7 245 € 285 € 405 € 450 €

16/7-15/9
5 210 € 235 € 345 € 370 €

7 290 € 325 € 475 € 510 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
1ο παιδί 5-12 ετών 50 % έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή. 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΌΣΦΌΡΑ:
10 % έκπτωση για έγκαιρες κρατήσεις έως 20 μέρες πριν τη άφιξη το διάστημα 1/6-15/7 & 16/9-30/10 
10 % έκπτωση για έγκαιρες κρατήσεις έως 30 μέρες πριν τη άφιξη το διάστημα 15/7-15/9
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΛΙΜΈΝΑΣ, ΘΑΣΟΣ

A for Art Design Hotel

ΒΑΡΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ

Varos Village Hotel

ΠΥΘΑΓΟΡΙΟ, ΣΑΜΟΣ

Doryssa Seaside Resort

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ COZY 2ΚΛΙΝΌ JUST 3ο ΑΤΌΜΌ JUST *SUITE ΔΙΧΩΡΗ

1/6-31/7
5 280 € 285 € 200 € 815 €

7 385 € 390 € 273 € 1.125 €

1-31/8
5 325 € 330 € 230 € 895 €

7 445 € 450 € 315 € 1.235 €

1ο παιδί έως 12 ετών 15€ ανά διανυκτέρευση σε Just δωμάτιο 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Συνδυάστε πακέτο διαμονής άνω των 4 διανυκτερεύσεων 
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Blue Star Ferries και 
κερδίστε 30% έκπτωση στην τιμή των εισιτηρίων! 
Η προσφορά ισχύει από 14/6/19 έως 30/9/19 για Λέρο, Κω, Χίο, Λέσβο, Σάμο

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ VILLAGE SUPERIOR* VILLAGE J.SUITE (3 +1)* VILLAGE SUITE (4+1) *

1-20/6 & 8-309
3 250 € 340 € 460 €
5 410 € 555 € 735 €
7 560 € 745 € 995 €

21/6-25/7 & 25/8-7/9
3 350 € 570 € 790 €
5 570 € 790 € 980 €
7 790 € 1.055 € 1.325 €

26/7-24/8
3 450 € 585 € 695 €
5 750 € 955 € 1.135 €
7 1.030 € 1.295 € 1.550 €

Superior: 3 άτομα, J.Suite: 3 ενήλικες + 1 παιδί έως 12 ετών, Suite: 4 ενήλικες + 1 παιδί έως 12 ετών 
Οι τιμές είναι συνολικές για όλο το δωμάτιο και για τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις που αναφέρονται
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC GV

2ΚΛΙΝΌ 
CLASSIC SV

2ΚΛΙΝΌ 
DLX JUNIOR 

SUITE SV

2ΚΛΙΝΌ 
VILLAGE 

CLASSIC GV

2ΚΛΙΝΌ 
VILLAGE 

CLASSIC SV

2ΚΛΙΝΌ 
VILLAGE 
SUITE

1/6-22/7 & 25/8-25/9 5 487 € 549 € 729 € 550 € 645 € 795 €

23/7-24/8 5 559 € 620 € 990 € 679 € 800 € 1.150 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, DLX: DELUXEE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί  έως 12 ετών 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Suite
3ο άτομο 30% στην κατ’άτομο τιμή
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 10€ το άτομο ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)



Το πρόσφατα ανακαινισμένο Selini Suites είναι ένα σύγχρονο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα στον παραδοσιακό παραθαλάσσιο οικισμό 
Ραπανιανά του Δήμου Πλατάνια, 20χλμ. από τα Χανιά. 

Προσφέρει 137 δωμάτια, λίγα μόνο μέτρα από το κύμα και διαθέτει 
όλα όσα χρειάζεστε για να νιώθετε πλήρεις στις διακοπές σας. Οι 
χώροι φιλοξενίας του Selini Suites διακρίνονται σε δίκλινα, στούντιο, 
οικογενειακά δωμάτια, διαμερίσματα και διώροφες μεζονέτες, 
εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi, ψυγείο, 
κουζινάκι, κλιματισμό, μπάνιο, βεράντα.

Στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του θα βρείτε εστιατόριο, μπαρ 
κεντρικό και στην πισίνα, δύο πισίνες πλαισιωμένες από φοίνικες 
και τροπικό διάκοσμο, Jacuzzi, Spa για φυσική αναζωογόνηση και 
ευεξία, γυμναστήριο, αίθουσες γυμναστικής και αναψυχής, καθώς και 
παιδότοπο/παιδική χαρά, πάρκινγκ.

Βρίσκεται στην «καρδιά» της κοσμοπολίτικης παραλίας της Αγ. Μαρίνας 
Χανίων, 10χλμ. από το κέντρο της πόλης και 17χλμ. από το λιμάνι της 
Σούδας, και αποτελεί ένα μοντέρνο θέρετρο σε απόσταση αναπνοής από 
την αμμουδιά.

Τα 139 κομψά και ευρύχωρα δωμάτιά του έχουν διακοσμηθεί με καλαι-
σθησία. Κάθε δωμάτιο διαθέτει μπαλκόνι ή βεράντα με θέα τη θάλασσα, 
την πισίνα ή τους κήπους, δορυφορική TV, μουσική, ενσύρματο Internet, 
κουζίνα με ψυγείο και καφετιέρα, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, ντουσιέ-
ρα, μπαγκαζιέρα και μίνι μπαρ κατόπιν αίτησης. Όλα τα ισόγεια δωμάτια 
είναι φιλικά προς ΑΜΕΑ.

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου απλώνονται σε μια έκταση 9 
στρεμμάτων και περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ, πισίνες ενηλίκων και 
παιδικές, παιδότοπο και παραλία, υπόγειο πάρκινγκ, αίθουσα ΤV και 
παιχνιδιών.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΧΑΝΙΑ

Iolida Beach Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ, ΧΑΝΙΑ

Selini Suites  
Boutique Deluxe Hotel

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
STUDIO

3ο ΑΤΌΜΌ 
STUDIO

2ΚΛΙΝΌ 
FAMILY APT

2ο ΠΑΙΔΙ 
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 
FAMILY APT

3ο ΑΤΌΜΌ 
FAMILY APT

4ο ΑΤΌΜΌ 
FAMILY APT

29/6-12/7 & 24/8-7/9 7 595 € 425 € 630 € 275 € 450 € 425 €

13/7-23/8 7 630 € 450 € 665 € 275 € 470 € 450 €

APT: APPARTMENT

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Όι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένα δωμάτια. 
Μετά επιβαρύνονται κατά 8% 
Οι κρατήσεις είναι αυστηρά για επτά (7) διανυκτερεύσεις και υποχρεωτικά από Τρίτη έως Τρίτη 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD

3ο ΑΤΌΜΌ 
STD

2ΚΛΙΝΌ  
SUP

3ο ΑΤΌΜΌ 
SUP

2ΚΛΙΝΌ  
J. SUITE

3ο ΑΤΌΜΌ  
J. SUITE

*FAMILY 
(2+2)

29/6-18/7 & 1-24/9
5 305 € 215 € 340 € 240 € 360 € 255 € 938 €

7 410 € 293 € 465 € 325 € 485 € 345 € 1.315 €

19/7-31/8
5 345 € 255 € 385 € 265 € 430 € 300 € 1.065 €

7 475 € 355 € 530 € 365 € 595 € 405 € 1.440 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, J.SUITE: JUNIOR SUITE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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Ένα παραδοσιακό Χανιώτικο «χωριό» μέσα στο χωριό, ιδανικό για διακοπές για 
όλη την οικογένεια, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί το πράσινο, οι ανθισμένοι 
κήποι, τα γραφικά μονοπατάκια και η αρμονία. Κι όλα αυτά στο κέντρο ενός από 
τα πιο αγαπημένα χωριά των παραθεριστών, του Πλατανιά, μόλις 12χλμ. έξω  
από τα Χανιά και πάνω στην απέραντη αμμώδη παραλία με μήκος 4χλμ.

Φιλοξενία

Διαθέτει μια εκπληκτική συλλογή από διαμερίσματα, στούντιο και σουίτες, ενός και 
δύο υπνοδωματίων, σε κατηγορίες Standard και Superior, που θα χωρέσουν όλο 
το κέφι και την ξενοιασιά σας, όλα με κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, έγχρωμη 
δορυφορική TV, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στις εγκαταστάσεις 
ή τη θάλασσα. Όλοι οι τύποι χώρων φιλοξενίας χαρακτηρίζονται από ανάλαφρη, 
προσεγμένη ως την τελευταία λεπτομέρεια διακόσμηση και πλήρη εξοπλισμό.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Porto Platanias Village βρίσκεται στην «καρδιά» της κοσμοπολίτικης  
περιοχής του Πλατανιά, ιδανική επιλογή για να εξερευνήσετε την Δυτική Κρήτη.  
Το πρόσφατα ανακαινισμένο συγκρότημα συμπληρώνουν μια τεράστια πισίνα με 
ξεχωριστό παιδικό τμήμα, πλαισιωμένη από ξαπλώστρες και ομπρέλες. Στο ξενο-
δοχείο λειτουργούν δύο εστιατόρια, κεντρικό και à la carte, ένα μπαρ δίπλα στην 
πισίνα που σερβίρει δροσιστικά ποτά στις δωρεάν ξαπλώστρες, παιδική χαρά για 
την ευχάριστη απασχόληση των παιδιών, ανελκυστήρες για τη διευκόλυνση της 
μετακίνησης των επισκεπτών στους χώρους και δωρεάν Wi-Fi.

ALL INCLUSIVE

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ

Porto Platanias 
Village

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STUDIO PV/GV 2ΚΛΙΝΌ APART 1 BEDROOM PV/GV

26/9-10/10
5 369 € 489 €

7 510 € 679 €

11/6-14/7 & 31/8-25/9
5 475 € 610 €

7 659 € 849 €

15/7-30/8
5 539 € 705 €

7 749 € 979 €

PV: POOL VIEW, GV: GARDEN VIEW 

1ο παιδί έως 12 ετών 15€ ανά διανυκτέρευση
2ο παιδί έως 12 ετών 15€ ανά διανυκτέρευση σε Apartment
3ο άτομο 50€ ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΌ
• Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ: 07:30-10:00
• Μεσημεριανό σε μπουφέ: 12:30-14:30
• Δείπνο σε μπουφέ: 19:00-21:30 με Show Cooking

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
• Ομαδικές δραστηριότητες για ενήλικες (6 μέρες  

την εβδομάδα) & 24ωρο γυμναστήριο
• Παιδική λέσχη για παιδιά 5-12 ετών

ΣΝΑΚ & ΠΌΤΑ
• Κρασί, μπίρα και αναψυκτικά στα γεύματα
• Επιλογές από αναψυκτικά, χυμούς, κοκτέιλ στο 

Village Pool Bar 10:00-23:30
• Σνακς 10:30-12:30, 15:00-17:00 στο Village Pool Bar

EXTRA ΠΑΡΌΧΕΣ
• ΔΩΡΕΑΝ oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα

*Ομπρέλες/ξαπλώστρες στην παραλία με επιπλέον χρέωση

All Inclusive!
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ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΧΑΝΙΑ

Louis Creta Princess
Aquapark & Spa

ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΡΈΘΥΜΝΟ

Grecotel Club Marine
Palace & Suite

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΝΙΑ

Mr & Mrs White Crete
Mr & Mrs White Crete

ΚΌΣΤΌΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV/
BNG GV

2ΚΛΙΝΌ SSV/
BNG SSV

2ΚΛΙΝΌ SV/
BNG SV

*FAMILY GV 
(2+2)

*FAMILY BNG 
GV (2+2) 1ΚΛΙΝΌ SSV

7/6-11/7 & 25/8-14/9 1 240 € 245 € 260 € 285 € 305 € 195 €

12/7-1/8 1 270 € 275 € 280 € 305 € 340 € 220 €

2-24/8 1 285 € 290 € 300 € 340 € 365 € 230 €

GV: GARDEN VIEW, BNG: BUNGALOW, SSV: SIDE SEA VIEW, BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW 

1ο παιδί έως 14 ετών 15 € ανά διανυκτέρευση
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών 
3ο άτομο 50% έκπτωση στη κατ’ άτομο τιμή
Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ  
STD SSV

2ΚΛΙΝΌ  
STD SV

2ΚΛΙΝΌ  
FAM SSV

2ΚΛΙΝΌ  
FAM SV

1ΚΛΙΝΌ  
STD SSV

1-30/6 & 17-30/9 5 506 € 545 € 579 € 618 € 810 €

1-13/7 & 26/8-16/9 5 540 € 573 € 585 € 618 € 864 €

14/7-25/8 5 754 € 798 € 826 € 877 € 1.206 €

STD: STANDARD, SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW, FAM: FAMILY

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 25% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
2ο παιδί έως 12 ετών 70% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Family 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
GV

2ΚΛΙΝΌ SIDE 
SEA VIEW

2ΚΛΙΝΌ 
SUP SV

2ΚΛΙΝΌ 2 BEDROOM 
SUITE SV

1-21/6 & 7-27/9
3 189 € 225 € 280 € 310 €
5 310 € 370 € 460 € 510 €

22/6-12/7 & 24/8-6/9
3 235 € 279 € 335 € 385 €
5 380 € 455 € 540 € 625 €

13/7-23/8
3 310 € 365 € 420 € 450 €
5 509 € 595 € 680 € 730 €

GV: GARDEN VIEW, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW

1o παιδί έως 12 ετών 50 % έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
2o παιδί έως 12 ετών 50 % έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή σε Suite
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)



Παραλιακό ξενοδοχείο σε ήρεμη τοποθεσία, αντίκρυ στο ανοικτό 
καταγάλανο πέλαγος, μόλις 8χλμ. από την ειδυλλιακή Ιεράπετρα. 
Ατέλειωτη παραλία, πλούσια γκάμα τύπων δωματίων, εξαιρετικό φαγητό, 
δραστηριότητες και σπορ για παιδιά και μεγάλους παρέχουν εγγύηση για 
αξέχαστες διακοπές.

Για τη φιλοξενία σας προσφέρει 219 Δίκλινα και Οικογενειακά δωμάτια, 
εξοπλισμένα με μπάνιο, σεσουάρ, κλιματιστικό, τηλέφωνο, TV, Wi-Fi, 
μικρό ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, επιπλωμένο μπαλκόνι/βεράντα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο κεντρικό, à la carte και θεματικό, 
μπαρ, πισίνα με νεροτσουλήθρες, οργανωμένη παραλία με θαλάσσια 
σπορ, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids’ club, παιδότοπο, παιδική χαρά, 
πινγκ πονγκ, γυμναστήριο. Και μετά απ’ όλα αυτά διάλειμμα για απογευ-
ματινή βουτιά σε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Μεσογείου!

Ένα ξενοδοχείο που ξεχωρίζει στο νησί, τόσο για τον πλούτο των παρο-
χών του όσο και για τις υπηρεσίες του. Βρίσκεται 300 μέτρα από τη  
θάλασσα, χτισμένο πάνω σε πλαγιά να «βλέπει» σε μια ατέλειωτη παρα-
λία, και μόλις 8χλμ. από την Ιεράπετρα, δίπλα στο γραφικό Κουτσουνάρι. 

Στο Sunshine Crete Village προσφέρονται 107 Δίκλινα και Οικογενειακά 
δωμάτια με κομψή διακόσμηση, που διαθέτουν μπάνιο με μπανιέρα, 
σεσουάρ, κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική TV, Wi-Fi, ψυγείο,  
επιπλωμένο μπαλκόνι/βεράντα.

Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές του το ξενοδοχείο διαθέτει 
εστιατόριο μπουφέ, κεντρικό, θεματικό και εστιατόριο-lounge bar, με 
προσεγμένες γευστικές δημιουργίες, καθώς και μπαρ κεντρικό, πισίνας 
και παραλίας, για να σας ξεδιψά και να σας δροσίζει σε κάθε στιγμή και 
ανάγκη σας. Για τις ώρες ανεμελιάς υπάρχουν η πισίνα, η θαυμάσια 
παραλία, νεροτσουλήθρες, πινγκ πονγκ, τένις, γυμναστήριο.

ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ, ΙΈΡΑΠΈΤΡΑ

Sunshine Crete 
Village

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ ALL INCLUSIVE

ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ, ΙΈΡΑΠΈΤΡΑ

Sunshine Crete 
Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ GV 3ο ΑΤΌΜΌ GV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ SV *FAMILY 
(2+2) GV 1ΚΛΙΝΌ GV

1-30/6 & 1/9-15/10
5 230 € 175 € 250 € 190 € 605 € 330 €

7 310 € 230 € 340 € 250 € 840 € 445 €

1-18/7 & 25-31/8
5 335 € 245 € 355 € 265 € 885 € 485 €

7 460 € 335 € 485 € 350 € 1.210 € 670 €

19/7-24/8
5 355 € 265 € 375 € 285 € 945 € 505 €

7 475 € 345 € 495 € 360 € 1.255 € 685 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 30/6 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Μετά θα υπάρχει προσαύξηση περίπου 12%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 
GV

2ΚΛΙΝΌ 
SV

*FAMILY 
(2+2) GV

*FAMILY 
(2+2) SV

*FAMILY 
(3+1) GV

*FAMILY 
(2+3) GV

*FAMILY 
(3+2) GV

1ΚΛΙΝΌ 
GV

1-30/6 & 1/9-15/10
5 285 € 315 € 730 € 820 € 760 € 945 € 975 € 395 €

7 385 € 425 € 980 € 1.100 € 1.015 € 1.275 € 1.320 € 545 €

1-18/7 & 25-31/8
5 380 € 410 € 1.005 € 1.095 € 1.035 € 1.315 € 1.355 € 540 €

7 520 € 560 € 1.370 € 1.490 € 1.410 € 1.805 € 1.845 € 745 €

19/7-24/8
5 415 € 445 € 1.110 € 1.200 € 1.160 € 1.445 € 1.495 € 585 €

7 540 € 585 € 1.430 € 1.565 € 1.480 € 1.875 € 1.925 € 765 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα
Όι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 30/6 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Μετά θα υπάρχει προσαύξηση περίπου 12%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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ΡΈΘΥΜΝΟ

Olympic Palladium 

ΡΈΘΥΜΝΟ

Theartemis Palace

ΡΈΘΥΜΝΟ

Sentido Pearl Beach

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 2ΚΛΙΝΌ STD PV 2ΚΛΙΝΌ SUP 2ΚΛΙΝΌ SUP PV * MAIZ/FAMILY 
(2+2)

1/6-14/7 & 26/8-22/9
5 315 € 340 € 360 € 385 € 1.095 €

7 430 € 465 € 495 € 530 € 1.495 €

15/7-25/8
5 345 € 370 € 395 € 415 € 1.225 €

7 475 € 505 € 540 € 570 € 1.685 €

STD: STANDARD, PV: POOL VIEW, SUP: SUPERIOR 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Επιβάρυνση all inclusive 25€ το άτομο ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STD 3ο ΑΤΌΜΌ STD 1ο ΠΑΙΔΙ 2-12 1ΚΛΙΝO STD

17/6-14/7 
3 99 € 70 € 50 € 175 €

5 162 € 115 € 82 € 288 €

15/7-15/9
3 140 € 100 € 75 € 250 €

5 225 € 159 € 120 € 405 €

STD: STANDARD

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 12€ το άτομο ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 6€ το παιδί 2-12 ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΤΌ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΜΕΣΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΠΕΡΙΌΔΌΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 2ΚΛΙΝΌ SSV 2ΚΛΙΝΌ SV 1ΚΛΙΝΌ

1-21/6 & 24/9-10/10
5 345 € 369 € 378 € 455 €
7 475 € 509 € 520 € 625 €

22/6-14/7
5 365 € 389 € 409 € 485 €
7 505 € 539 € 565 € 665 €

15/7-25/8
5 425 € 459 € 479 € 565 €
7 585 € 632 € 660 € 769 €

26/8-23/9
5 395 € 427 € 445 € 520 €
7 545 € 589 € 614 € 715 €

SSV: SIDE SEA VIEW, SV: SEA VIEW

1ο  παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 1ο παιδί 6-12 ετών -50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
3ο άτομο -30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 
Επιβάρυνση για Πλήρη Διατροφή 12,5€ το άτομο ανά διανυκτέρευση 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)
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TOSCA BEACH

RETHYMNO BEACH

PALMARIVA

OLYMPUS GRAND

CALAMOS BEACH

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΠΙΕΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑ



1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλονιά
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Κεφαλονιά, με ενδιάμεση στάση. Άφιξη στο λιμάνι. 
Στάση για φαγητό και άμεση μετάβαση στο γραφικό χωριό Μεταξάτα. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο APOLLON PALACE 3*. Το απόγευμα επίσκεψη στην πρωτεύ-
ουσα του νησιού το Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Κεφαλονιά (γύρος νησιού)
Αναχώρηση το πρωί για το γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό 
Σπήλαιο Δρογκαράτης, τη Σάμη και το Λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Στάση για 
μπάνιο και γεύμα (προαιρετικό) στην Αγ. Ευφημία. Συνεχίζουμε βόρεια για το 
κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. Στην επιστροφή θα δούμε την ιστορική χερσόνησο της 
Άσσου με το Ενετικό κάστρο και την ξακουστή παραλία Μύρτος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική επίσκεψη στο Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό.

3η μέρα: Κεφαλονιά - Άγιος Γεώργιος - Άγιος Γεράσιμος - Σκάλα
Αναχώρηση το πρωί για το κάστρο του Αγ. Γεωργίου και συνεχίζουμε για το 
μοναστήρι του Αγ. Γερασίμου. Επόμενος σταθμός μας ο τοπικός συνεταιρισμός 
κρασιού (Ρομπόλα). Συνεχίζουμε για την παραλιακή Σκάλα. Χρόνος για μπάνιο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα βόλτα στο Αργοστόλι και φαγητό.

4η μέρα: Κεφαλονιά - (προαιρετικά Ιθάκη)
Ημέρα αφιερωμένη στην πατρίδα του Οδυσσέα. Αναχώρηση από το λιμάνι της Σάμης 
προς τον Πισαετό. Πρώτος σταθμός μας η πρωτεύουσα της Ιθάκης, το Βαθύ. Επίσκεψη 
στον Σταυρό. Περνώντας από το παραθαλάσσιο χωριό Φρίκες θα καταλήξουμε στον 
οικισμό Κιόνι. Μπάνιο και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στην Κεφαλονιά.

5η μέρα: Κουρκουμελάτα - Λάσση - Καταβόθρες
Πρόγευμα και αναχώρηση. Περνάμε από Λειβαθού, Κουρκουμελάτα και Καλιγάτα 
και συνεχίζουμε για το γύρο της Λάσσης. Θα δούμε τις πανέμορφες παραλίες 
Πλατύ και Μακρύς Γιαλός. Ολοκληρώνοντας την περιήγησή μας στο νότιο τμήμα 
του νησιού θα επισκεφθούμε το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο Καταβόθρες. 
Αναχώρηση για Αθήνα από το λιμάνι του Πόρου.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Κεφαλονιά ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο 
Apollon Palace 3* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα ✓ Κεφαλονίτης αρχηγός/ξεναγός ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Κεφαλονιά 
Γύρος νησιού

1η μέρα: Πειραιάς - Πάρος
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι. Επιβίβαση και αναχώρηση για Πάρο. Άφιξη 
στην Παροικιά και βόλτα στο Κάστρο, την εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και 
Ελένης, την παλιά πόλη και την Παναγία Εκατονταπυλιανή. Στον παραλιακό δρόμο 
υπάρχουν μαγαζάκια κάθε είδους, ενώ η συνύπαρξη παραδοσιακών Κυκλαδίτι-
κων σπιτιών με νεοκλασικά αρχοντικά, αρχαία μνημεία, γεφυράκια, κρήνες και 
μικρές εκκλησίες διαμορφώνει ένα «μωσαϊκό» ρυθμών και εποχών. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο ANGELIKA PORTO PAROS HOTEL & VILLAS 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Γύρος νησιού: Αλυκή - Λεύκες - Νάουσα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Περνάμε από το μοναστή-
ρι του Αγίου Αρσενίου, την Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, την Αλυκή με το Ναυτι-
κό Μουσείο «Σκορπιός». Συνεχίζουμε με το Πίσω Λιβάδι και τον Δρυό, όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Επόμενος σταθμός η Μάρπησσα με την πα-
ραδοσιακή αρχιτεκτονική. Αργότερα θα φτάσουμε στο Μαράθι, όπου βρίσκονται 
τα Αρχαία Λατομεία και θα ενημερωθούμε για το λυχνίτη της Πάρου, από τον 
οποίον κατασκευάστηκαν αρκετά φημισμένα αγάλματα της Αρχαίας Ελλάδας. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε τις Λεύκες, το πιο ψηλό παραδοσιακό χωριό, και στη 
συνέχεια τη Νάουσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πάρος (ελεύθερη μέρα)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε το μπάνιο σας στις υπέροχες 
παραλίες και τις βόλτες σας στο νησί. Δείπνο.
4η μέρα: Αντίπαρος - Πειραιάς
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμανάκι της Πούντας, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοιάριο για την Αντίπαρο. Θα περιηγηθούμε στα λευκά πλακόστρωτα σο-
κάκια με τις έντονες Κυκλαδίτικες πινελιές. Γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια 
και ουζερί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι, απ’ όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο για τον Πειραιά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται ✓ Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Angelika Porto Paros  4* ✓ Ημιδιατροφή ✓ Εισιτήρια Πειραιάς - Πάρος - 
Πειραιάς και για την Αντίπαρο ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Πάρος  
Γύρος νησιού & Αντίπαρος

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 
8/7, 12/9

5 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 29/6, 6, 
13, 20, 27/7, 3, 9, 14,  
19, 24, 31/8, 4/9

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΛΌΙΌ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ + ΠΌΤΑ ΣΤΌ ΔΕΙΠΝΌ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ MV 2ΚΛΙΝΌ SV 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

8/7 SMILE PRICE 4 295 € 305 € 235 € 445 € 110 €
8/7 4 315 € 325 € 255 € 470 € 120 €

12/9 SMILE PRICE 4 225 € 245 € 205 € 320 € 110 €
12/9 4 245 € 265 € 225 € 350 € 120 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ 1ο ΠΑΙΔΙ 2-10

29/6, 6, 13, 20/7 5 265 € 222 € 330 € 180 €
27/7, 3, 9, 14/8 5 288 € 230 € 362 € 190 €

19, 24/8 5 288 € 230 € 362 € 190 €
31/8, 4/9 5 265 € 222 € 330 € 180 €

Προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη: 35 € ο ενήλικας & 25 € το παιδί
Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και για περιορισμένες θέσεις
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ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ
ΠΈΙΡΑΙΑΣ-ΠΑΡΟΣ GOLDEN STAR FERRIES SUPERSPEED 07:00-09:50
ΠΑΡΟΣ-ΠΈΙΡΑΙΑΣ GOLDEN STAR FERRIES SUPERSPEED 20:30-23:40

ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Βέροια
Πρωινή αναχώρηση για Βέροια με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη σε ένα από 
τα πιο σημαντικά μουσεία της Μακεδονίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου. 
Εγκαινιάστηκε το 1983 και στεγάζει ευρήματα που προέρχονται κυρίως από 
το Δίον, αλλά και γενικότερα από τον Όλυμπο. Άφιξη στο ξενοδοχείο AIGES 
MELATHRON 4* στη Βέροια, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Δείπνο.

2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό 
στο νέο μουσείο, κάτω από το μεγάλο τύμβο, με τους βασιλικούς τάφους και τα 
ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Ακολουθεί προσκύνημα στην Παναγία Σουμελά, 
στους πρόποδες του Βερμίου σε υψόμετρο 1400μ., λίγο έξω από τον οικισμό 
Καστανιά. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη της Βέροιας, στο 
Βήμα του Αποστόλου Παύλου και στη συνοικία Μπαρμπούτα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ, 13χλμ. από την Αριδαία, στις 
όχθες του Θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Ευκαιρία για ιαματικά 
λουτρά και καφέ δίπλα στις πηγές του ποταμού. Συνεχίζουμε για την καταπρά-
σινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο, 
το διπλό καταρράκτη, το ενυδρείο και την παλιά πόλη Βαρόσι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Βέροια - Παλαιός Παντελεήμων - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για να συμπληρώσουμε την περιήγησή μας με τον 
Παλαιό Παντελεήμονα, παραδοσιακό οικισμό στα 440μ. υψόμετρο στις ανατολικές 
πλαγιές του Ολύμπου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στην πλατεία του χωριού με τα 
τρεχούμενα νερά. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Aiges 
Melathron 4* στη Βέροια ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  ✓ Ξενάγηση στη Βεργίνα ✓ 
Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Λουτρά Πόζαρ 
Έδεσσα - Παναγία Σουμελά

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην 
Καβάλα, με το φωταγωγημένο κάστρο, το Υδραγωγείο και την παλιά πόλη. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Θάσος
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην καταπράσινη Θάσο μέσω 
Κεραμωτής. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Αγορά, το θέατρο κ.λπ. Θα ακολουθή-
σουμε τη βορειοανατολική διαδρομή, προς τις σκάλες Πρίνου και Καλλιράχης, τα 
γραφικά ψαροχώρια. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Θα καταλήξουμε στον Λιμένα 
για ουζάκι. Επιστροφή στην Καβάλα αργά το απόγευμα. Δείπνο.

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλαμούς. Συνεχίζουμε για 
τα παραδοσιακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως τον Εχίνο, διάσπαρτα στη 
Ροδόπη, που τα κατοικούν Πομάκοι. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ξάνθη, 
με την πλούσια ιστορία, τα έθιμα, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά για γεύμα και 
βόλτα. Στην επιστροφή θα επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη Λίμνη Βιστωνίδα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Οχυρό Λίσσε - Σπήλαιο Αγγίτη - Μονή Εικοσιφοίνισσας
Πρωινό και αναχώρηση για το σπουδαίο Οχυρό Λίσσε, στην πεδιάδα του 
Νευροκοπίου. Συνεχίζουμε για το Σπήλαιο του ποταμού Αγγίτη. Θα επισκε-
φθούμε την ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, στη βόρεια πλευρά του 
Παγγαίου Όρους, σε κατάφυτη τοποθεσία και σε υψόμετρο 740μ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο και 
ελεύθερος χρόνος. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Airotel Galaxy 
4* στην Καβάλα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε μενού  ✓ Εισιτήρια πλοίου για τη Θάσο 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Καβάλα - Θάσος 
Ξάνθη - Πομακοχώρια

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 13/8
Ώρα αναχώρησης: 07:00

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 13/8
Ώρα αναχώρησης: 07:15

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ CV 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ CV

13/8 SMILE PRICE 5 335 € 255 € 445 €

13/8 5 360 € 280 € 470 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

13/8 SMILE PRICE 4 224 € 158 € 266 €

13/8 4 249 € 175 € 295 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και για περιορισμένες θέσειςΟι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 12/7 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1η μέρα: Αθήνα - Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Νεάπολη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τη Σπάρτη. Άφιξη και επίσκεψη στο Μουσείο 
Ελιάς, για να «ταξιδέψουμε» στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της 
ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον Ελλαδικό χώρο, από τους προϊστορικούς 
χρόνους μέχρι τις αρχές του 20ού αι. Συνεχίζουμε για τη Νεάπολη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* SUP. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Καστανιάς - Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης
Πρωινό και αναχώρηση για το εντυπωσιακό Σπήλαιο της Καστανιάς, στην 
ανατολική απόληξη του Πάρνωνα. Η έκτασή του είναι 1500τ.μ., χωρίζεται σε δύο 
επίπεδα και ο επισκέπτης για να το δει ακολουθεί μια διαδρομή 500μ. σε άνετους 
διαδρόμους. Έπειτα θα δούμε το παμπάλαιο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, σημα-
δεμένο από τα περάσματα κουρσάρων και κατακτητών. Τέλος, θα επισκεφθούμε 
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεάπολης, το οποίο περιλαμβάνει γλυπτά, επιγρα-
φές, επιτύμβιες στήλες και αγγεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ελαφόνησος
Πρωινό και πέρασμα με το φέρι-μποτ στην Ελαφόνησο. Χρόνος για μπάνιο στη 
φημισμένη παραλία του Σίμου, μήκους τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, με νερά 
που διαθέτουν μοναδικά πράσινα και τιρκουάζ χρώματα. Το απόγευμα θα μετα-
βούμε στη Χώρα για καφέ και ουζάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Μονεμβασιά - Γέρακας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Περιήγηση στο 
κάστρο με τα Βενετσιάνικα και Βυζαντινά αρχοντικά, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας, 
το σπίτι και την προτομή του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου 
Χριστού, τον Ναό της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας και τα πάμπολλα μαγαζάκια 
με τα τοπικά ενθύμια. Συνεχίζουμε για το φυσικό λιμάνι του Γέρακα, το νοτιότερο 
φιόρδ της Ευρώπης. Προαιρετικό γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Limira Mare 
3* Sup, στη Νεάπολη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  ✓ Το εισιτήριο για την Ελαφόνησο ✓ 
Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Ελαφόνησος 
Νεάπολη - Μονεμβασιά

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην 
Αρχαία Μεσσήνη. Πρόκειται για σημαντική αρχαία πόλη με ιερά οικοδομήματα, 
οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κυπαρισσία, που βρίσκεται στους πρόποδες ενός 
λόφου με τα ερείπια Ενετικού κάστρου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για 
το ξενοδοχείο της επιλογής σας MESSINA RESORT 4* ή OASIS HOTEL 3* στο 
Καλό Νερό. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.

2η μέρα: Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη Πύλο, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο 
λόφους, με ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας στο ψηλότερο 
σημείο της. Επόμενος σταθμός η Μεθώνη, όπου θα επισκεφθούμε το Ενετικό 
κάστρο με το μπούρτζι. Θα καταλήξουμε στη γραφική Φοινικούντα, όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Αρχαία Ολυμπία
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας όμορφης διαδρομής για την Ολυμπία, όπου θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο. Το μουσείο περιλαμβάνει τη 
μόνιμη έκθεση ευρημάτων από τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα οποία 
χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως και τα πρώτα Χριστιανικά χρόνια. Από τα 
πλέον σημαντικά της Ελλάδας, παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορική εξέλιξη ενός 
από τα λαμπρότερα ιερά της αρχαιότητας, αφιερωμένο στον πατέρα των Θεών, τον 
Δία. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Καλαμάτα και το ιστορικό της κέντρο, όπου 
βρίσκονται τα περισσότερα αξιοθέατα. Θα ξεκινήσουμε τις επισκέψεις μας με την 
πολιούχο Υπαπαντή. Χρόνος για γεύμα και βόλτα στην παλιά πόλη με τα στενά 
δρομάκια και τα καταστήματα. Επίσκεψη στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, μοναδικό στο 
είδος του, και πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Messina Resort 4* ή Oasis Hotel 3* 
στο Καλό Νερό ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Πύλος - Μεθώνη 
Αρχαία Μεσσήνη

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 11/7, 5/9
Ώρα αναχώρησης: 08:00

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 5/9
Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

MESSINA RESORT ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STU 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ STU 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

11/7, 5/9 SMILE PRICE 4 255 € 160 € 310 € 80 €
11/7, 5/9 4 275 € 180 € 335 € 90 €

OASIS HOTEL ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ STU 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ STU 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

11/7, 5/9 SMILE PRICE 4 215 € 177 € 270 € 80 €
11/7, 5/9 4 235 € 197 € 295 € 90 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

5/9 SMILE PRICE 4 199 € 169 € 249 €

5/9 4 219 € 189 € 269 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και για περιορισμένες θέσεις
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1η μέρα: Αθήνα - Μετέωρα - Λίμνη Πλαστήρα
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Καλαμπάκα. 
Ανάβαση στα Μετέωρα, επίσκεψη και ξενάγηση στις Μονές Μεγάλου Μετεώρου και 
Αγίου Στεφάνου. Χρόνος για γεύμα και το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο NEVROS 
HOTEL RESORT & SPA 4* στο Νεοχώρι. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Γύρος Λίμνης
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στα όμορφα χωριά της λίμνης: Μεσε-
νικόλα, Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), Μονή Κορώνης, Κρυονέρι, 
Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπελοκομίτη. Θα καταλήξουμε στο Φράγμα Ταυρωπού, 
μήκους 220μ. Μικρή στάση για φωτογραφίες και για να ψωνίσουμε τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα από τα μικρομάγαζα που έχουν στήσει οι ντόπιοι έμποροι. 
Συνεχίζουμε για το γύρο της λίμνης, η οποία κατασκευάστηκε το 1959 και ήταν 
ιδέα του Νικολάου Πλαστήρα. Έχει έκταση 24τ.χλμ. και βάθος 60μ. κοντά στο 
φράγμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ορεινά θέρετρα Πίνδου: Πύλη - Ελάτη - Περτούλι
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής 
για τα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. Θα επισκεφθούμε την 
πανέμορφη Πύλη, με την Πόρτα Παναγιά (Βυζαντινή εκκλησία). Στάση στη γέφυρα 
του Αγ. Βησσαρίωνα (1514). Συνεχίζουμε για την Ελάτη, όπου θα απολαύσουμε 
έναν καφέ, και αναχώρηση για το Περτούλι, το οποίο βρίσκεται μέσα στα έλατα σε 
υψόμετρο 1150μ. Χρόνος για γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια του χωριού. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Τρίκαλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Καρδίτσα με το καταπληκτικό πάρκο «Παυσίλυπο», 
όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα Τρί-
καλα. Θα δούμε την παλιά πόλη «Βαρούσι» με τα μανάβικα και τον Ληθαίο ποταμό 
που χωρίζει την πόλη στα δύο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με τις 
τοπικές σπεσιαλιτέ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Nevros 
Hotel Resort & Spa 4* στο Νεοχώρι Καρδίτσας ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Λίμνη Πλαστήρα 
Ορεινά Θέρετρα Πίνδου

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη - Γύθειο - Αρεόπολη
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, 
την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό. Στη συνέχεια μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο. 
Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στην Αρεόπολη, στο ξενοδοχείο 
KASTRO MAINI. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας
Πρωινό και ξεκινάμε με επίσκεψη στον οικισμό της Κυπάρισσου. Στον οικισμό 
Κοίτα θα δούμε τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες. 
Συνεχίζουμε για τον πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Καθ’ 
οδόν για το Ταίναρο θα δούμε πολλούς πύργους, καθώς και τα αρχαία λατομεία 
μαρμάρων. Επόμενος σταθμός το λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο 
του 1565. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Κατά την επιστροφή θα πιούμε καφέ στον 
απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Λιμένι
Πρωινό και αρχίζουμε τις επισκέψεις με βαρκάδα στο Σπήλαιο Γλυφάδα του 
Διρού. Συνεχίζουμε με την Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο 
ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία της 
17ης Μαρτίου. Από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Τελευταίος σταθμός 
μας το παραθαλάσσιο Λιμένι, για περίπατο και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πανοραμική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη, 
περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και τη γραφική Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο 
οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. Προσκύ-
νημα στην πολιούχο Υπαπαντή και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα στο 
ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro 
Maini στην Αρεόπολη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 1)

Παραδοσιακή Μάνη 
Καλαμάτα - Καρδαμύλη

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 11/7, 29/8
Ώρα αναχώρησης: 07:30

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 29/8
Ώρα αναχώρησης: 07:15

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

11/7, 29/8 SMILE PRICE 4 249 € 210 € 345 €

11/7,29/8 4 269 € 230 € 365 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και για περιορισμένες θέσεις Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 10/8 και για περιορισμένες θέσεις
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ΕΚΔΡΌΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΩΡΟ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ

ΣΤΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΜΕ ΠΌΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΌ 3ο ΑΤΌΜΌ 1ΚΛΙΝΌ

29/8 SMILE PRICE 4 220 € 165 € 285 €

29/8 4 240 € 185 € 310 €
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Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό • Πακέτο ποτών, πακέτο απεριόριστης κατανάλωσης αλκοολούχων και μη-αλκοολούχων ποτών • Δραστηριότητες (γιόγκα, 
χορός κ.λπ.) • Εκδρομή "Η Αρχαία Έφεσος μέσα από τους αιώνες - Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή" • Λιμενικά Τέλη & Χρεώσεις Υπηρεσιών • Χρέωση Παροχής Υπηρεσιών Κρουαζιερόπλοιου • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης • Μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης • Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές 
από τα καταστήματα του πλοίου, προσωπικά έξοδα και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Οι τιμές έχουν υπολογισθεί στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season) και διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία καμπίνας που επιλέγει ο πελάτης.

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Πειραιάς - 11.30

1 Μύκονος 18.00 23.00

2 Κουσάντασι 07.30 13.00

2 Πάτμος 17.45 21.30

3 *Ρόδος 07.00 18.00

4 Ηράκλειο 07.00 12.00

4 Σαντορίνη 16.30 21.30

5 Πειραιάς 07.00 -

Αναχωρήσεις: Kάθε Δευτέρα & Παρασκευή από 3/6 έως 15/11 
*Στην 3ήμερη δεν περιλαμβάνεται η Ρόδος

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Δευ Πειραιάς - 21.00

Τρί Μύκονος 07.00 -

Τετ Μύκονος - 07.00

Τετ Μήλος 13.00 23.59

Πέμ Σαντορίνη 08.00 -

Παρ Σαντορίνη - 23.00

Σάβ Ηράκλειο 07.00 20.30

Κυρ Κουσάντασι 11.30 17.00

Δευ Πειραιάς 09.00 -

Αναχωρήσεις: Kάθε Δευτέρα από 3/6 έως 14/10

Eιδυλλιακό Αιγαίο
ΜΕ ΤΟ CELESTYAL CRYSTAL TΗΣ CELESTYAL CRUISES 

7ήμερη από 849€

Eικόνες 
του Αιγαίου

ΜΕ ΤΟ CELESTYAL OLYMPIA TΗΣ CELESTYAL CRUISES

3ήμερη από 389€ 
4ήμερη από 499€

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019
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ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Στοκχόλμη, Σουηδία Διανυκτέρευση στο πλοίο

2 Στοκχόλμη, Σουηδία 07:00

3 Ελσίνκι, Φινλανδία 08:00 18:00

4 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία 07:00 -

5 Αγία Πετρούπολη, Ρωσία - 18:00

6 Ταλίν, Εσθονία 09:00 17:00

7 Στοκχόλμη, Σουηδία 09:00 Εν πλώ

8 Στοκχόλμη, Σουηδία Αποβίβαση

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία 17:30 

2 Εν πλώ - -

3 Χέλεσιλτ, Νορβηγία 08:00 09:00

3 Γκέιρανγκερ, Νορβηγία  11:00 18:00

4 Μπέργκεν, Νορβηγία 08:00 18:00

5 Σταβάνγκερ, Νορβηγία 08:00 17:00

6 Γκέτεμποργκ, Δανία 10:00 17:00

7 Βαρναμούντε, Γερμανία 08:00 19:00

8 Κοπεγχάγη, Δανία 08:30

Αναχωρήσεις: 3/8, 17/8

Αναχωρήσεις: 27/7, 10/8

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Άμστερνταμ, Ολλανδία 17:00

2 Εν πλώ - -

3 Λέργουικ, Βόρειος Σκωτία 08:00 18:00

4 Εν πλω - -

5 Σέιντισφιορουρ, Ισλανδία 08:00 19:00

6 Ακουρέιρι, Ισλανδία 09:00 19:00

7 Ίσαφιορδ, Ισλανδία 09:00 21:00

8 Γκρουνταρφιόρντουρ, Ισλανδία 08:00 20:00

9 Ρέικιαβικ, Ισλανδία 07:00 19:00

10 Εν πλώ - -

11 Κέρκγουολ, Σκωτία 08:00 19:00

12 Ινβεργκόρντον, Σκωτία 08:00 19:00

13 Εν πλώ - -

14 Μπρεμερχάφεν, Γερμανία 08:00 19:00

15 Άμστερνταμ, Ολλανδία 08:00

Αναχώρηση: 24/7

ΜΕ ΤΟ COSTA MAGICA ΤΗΣ COSTA CRUISES

8ήμερη από 1199€

Bαλτική Ανακάλυψη

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ CLASSIC ΚΑΜΠΙΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

3/8 1299 € 1449 € 1649 €

17/8 1199 € 1349 € 1549 €

ΜΕ ΤΟ COSTA FAVOLOSA ΤΗΣ COSTA CRUISES

8ήμερη από 1449€

Noρβηγικά Φιόρδ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ CLASSIC ΚΑΜΠΙΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

27/7, 10/8 1449 € 1649 € 1799 €

ΜΕ ΤΟ COSTA MEDITERRANEA ΤΗΣ COSTA CRUISES

15ήμερη από 2249€

Ισλανδία - Γερμανία 
με Σκωτία

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ GUARANTEE ΚΑΜΠΙΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IV ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EV MΠΑΛΚΟΝΙ ΒV

24/7 2249 € 2549 € 2849 €

Περιλαμβάνονται: Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απ’ ευθείας πτήσεις • Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό & 
βραδινό) • Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου • Όλες οι μεταφορές σας από/προς λιμάνι/κρουαζιερόπλοιο/αεροδρόμιο • Έμπειρος συνοδός του γρα-
φείου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας • Ασφάλιση αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 270€/380€, προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλεια 20€ το άτομο • Κατανάλωση 
ποτών και αναψυκτικών • Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης • Η χρέωση παροχής υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, είσοδοι στα 
μουσεία, επιπλέον φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες: 10€ κατ’ άτομο/ημέρα - Παιδιά 4-14 ετών: 
5€ κατ' άτομο/ημέρα - Παιδιά κάτω των 4 ετών: ΔΏΡΈΑΝ (προπληρώνονται ή χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
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ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Πειραιάς - 16:30

2 Αγ. Σαράντα, Αλβανία 12:00 20:00

3 Ντουμπρόβνικ, Κροατία 09:00 15:00

4 Βενετία, Ιταλία 09:00 16:30

5 Μπρίντιζι, Ιταλία 13:00 18:00

6 Κατάκολο 11:00 17:00

7 Μύκονος 08:00 19:00

8 Πειραιάς 07:30 -

ΜΕ ΤΟ MSC MUSICA ΤΗΣ MSC CRUISES
8ήμερη από 599€

Αδριατική & Αιγαίο 
με Ντουμπρόβνικ

Αναχωρήσεις: Κάθε Τετάρτη από 5/6 έως 2/10 

Έσωτερική καμπίνα από: 599€ • Έξωτερική καμπίνα από: 759€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 959€ • Λιμενικά τέλη: 140€

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Πειραιάς - 14:00

2 Κέρκυρα 12:00 19:00

3 Μπάρι, Ιταλία 08:00 19:00

4 Εν πλω - -

5 Σαντορίνη 08:00 20:00

6 Μύκονος 07:00 00:00

7 Μύκονος 00:00 20:00

8 Πειραιάς 07:00 -

ΜΕ ΤΟ COSTA VICTORIA ΤΗΣ COSTA CRUISES
8ήμερη από 625€

Ελληνικά νησιά  
με Μπάρι

Έσωτερική καμπίνα από: 625€ • Έξωτερική καμπίνα από: 778€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 957€

Αναχωρήσεις: 25/7, 1, 8, 15, 22, 29/8, 5, 12, 19/9

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Πειραιάς Δυνατότητα διανυκτέρευσης

2 Πειραιάς - 18:00

3 Σαντορίνη 09:00 18:00

4 Μαρμαρίς, Τουρκία 08:30 20:00

5 Εν πλω - -

6 Χανιά, Κρήτη 09:00 19:00

7 Μύκονος 09:00 18:00

8 Πειραιάς 08:00 -

ΜΕ ΤΟ PULLMANTUR HORIZON ΤΗΣ PULLMANTUR
8ήμερη από 399€

Ελληνικά νησιά  
& παράλια Τουρκίας

Έσωτερική καμπίνα από: 399€ • Έξωτερική καμπίνα από: 449€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 1259€  

Λιμενικά τέλη: 220€ • Φιλοδωρήματα: 77€

Αναχωρήσεις: Kάθε Κυριακή από 16/6 έως 22/9

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Πειραιάς - 20:00

2 Εν πλω - -

3 Λεμεσός, Κύπρος 09:00 18:00

4 Χάιφα, Ισραήλ 07:00 20:00

5 Άσντοντ, Ισραήλ 07:00 20:00

6 Εν πλω - -

7 Πάτμος 08:00 17:00

8 Πειραιάς 08:00 -

ΜΕ ΤΟ PULLMANTUR HORIZON ΤΗΣ PULLMANTUR
8ήμερη από 909€

Ισραήλ  
με Κύπρο

Έσωτερική καμπίνα από: 909€ • Έξωτερική καμπίνα από: 1009€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 1349€  

Λιμενικά τέλη: 220€ • Φιλοδωρήματα: 77€

Αναχώρηση: 1/9

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Πειραιάς - 16:30

2 Κέρκυρα 12:30 18:30

3 Κότορ, Μαυροβούνιο 07:00 13:00

4 Βενετία, Ιταλία 09:00 17:00

5 Μπάρι, Ιταλία 11:00 17:00

6 Κατάκολο (Ολυμπία) 11:00 17:00

7 Σαντορίνη 08:00 17:00

8 Πειραιάς 07:30 -

ΜΕ ΤΟ MSC MAGNIFICA ΤΗΣ MSC CRUISES 

8ήμερη από 599€

Αδριατική & Αιγαίο
με Κότορ

Αναχωρήσεις: Κάθε Πέμπτη από 6/6 έως 3/10

Έσωτερική καμπίνα από: 599€ • Έξωτερική καμπίνα από: 759€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 959€ • Λιμενικά τέλη: 140€

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περιλαμβάνονται: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πλήρης διατροφή • Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο • Ασφάλιση αστικής ευθύνης  Δεν περιλαμβάνονται: Λιμενικά τέλη, 
χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου, η κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών, προαιρετικές εκδρομές, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Οι τιμές έχουν υπολογισθεί στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season) και διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία καμπίνας. Zητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο.
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ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Γένοβα, Ιταλία - 17:00

2 Νάπολη, Ιταλία 11:00 19:30 

3 Μεσσίνα, Ιταλία 08:00 18:00

4 Βαλέτα, Μάλτα 08:00 18:00

5 Εν πλω - -

6 Βαρκελώνη, Ισπανία 07:00 18:00

7 Μασσαλία, Γαλλία 08:00 18:00

8 Γένοβα, Ιταλία 08:00 -

ΜΕ ΤΟ MSC ΒΕLLISSIMA ΤΗΣ MSC CRUISES
8ήμερη από 449€

Δυτική Μεσόγειος 
από Γένοβα

Αναχωρήσεις: Κάθε Kυριακή έως 29/9

Έσωτερική καμπίνα από: 449€ • Έξωτερική καμπίνα από: 619€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 789€ • Λιμενικά τέλη: 140€

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Βαρκελώνη, Ισπανία - 22:00 

2 Εν πλω - -

3 Γιβραλτάρ, Μεγάλη Βρετανία 07:00 17:00 

4 Εν πλω - -

5 Μασσαλία (Προβηγκία) 08:00 17:00 

6 Γένοβα, Ιταλία 07:00 21:00 

7 Φλωρεντία/Πίζα (Λιβόρνο) 07:00 19:00 

8 Ρώμη (Τσιβιταβέκκια) 05:00 -

ΜΕ ΤΟ ΕΜΕRALD PRINCESS ΤΗΣ PRINCESS CRUISES
8ήμερη από 808€

Δυτική Μεσόγειος 
με Γιβραλτάρ

Αναχωρήσεις: 8, 29/6, 20/7, 10, 31/8

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία  18:00 

2 Εν πλω - -

3 Στοκχόλμη, Σουηδία 07:00 19:00 

4 Ελσίνκι, Φινλανδία 10:00 18:00 

5, 6 Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 06:30 18:00

7 Τάλιν, Εσθονία 08:00 17:00 

8 Εν πλω - -

9 Βερολίνο, Γερμανία 07:00 21:00 

10 Εν πλω - -

11 Όσλο, Νορβηγία 07:00 14:00

12 Κοπεγχάγη, Δανία 05:00 

ΜΕ ΤΟ REGAL PRINCESS ΤΗΣ PRINCESS CRUISES
12ήμερη από 1565€

Σκανδιναβία 
& Ρωσία

Έσωτερική καμπίνα από: 1565€
Έξωτερική με μπαλκόνι (περιορισμένη θέα) από: 1895€  

Έξωτερική με μπαλκόνι (πλήρη θέα) από: 1935€

Αναχωρήσεις: 12, 23/6, 4, 15, 26/7, 6, 17/8

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Κοπεγχάγη, Δανία - 17:00

2 Βερολίνο, Γερμανία 07:30 22:00

3 Εν πλω - -

4 Ταλίν, Εσθονία 09:00 16:30

5, 6 Αγ. Πετρούπολη, Ρωσία 07:00 19:00

7 Ελσίνκι, Φινλανδία 07:00 16:00

8 Αρχιπέλαγος Στοκχόλμης εν πλω - -

9 Εν πλω - -

10 Κοπενχάγη, Δανία 07:00

ΜΕ ΤΟ ΝΟRWEGIAN GETAWAY ΤΗΣ  
PREMIUM NORWEGIAN CRUISE LINE

10ήμερη από 1124€

Βαλτική 
& Αγία Πετρούπολη

Έσωτερική καμπίνα από: 1124€ • Έξωτερική καμπίνα από: 1224€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 1404€  

Λιμενικά τέλη: 125€ • Φιλοδωρήματα: 91€

Αναχ/σεις: 7, 16, 25/6, 4, 13, 22, 31/7, 9, 18, 27/8, 5, 14, 23/9, 2, 11/10

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1 Γένοβα, Ιταλία - 18:00

2 Μασσαλία, Γαλλία 08:00 17:00

3 Ταραγόνα, Ισπανία 08:00 20:00

4 Πάλμα Ντι Μαγιόρκα, Ισπανία 08:00 23:00

5 Ίμπιζα, Ισπανία 07:00 00:00

6 Ίμπιζα, Ισπανία - 07:00

7 Ολβία, Ιταλία 09:00 18:00

8 Γένοβα, Ιταλία 09:00 -

ΜΕ ΤΟ COSTA FORTUNA ΤΗΣ COSTA CRUISES 

8ήμερη από 642€

Iταλία - Ισπανία
με Γαλλία

Αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή έως 20/9

Έσωτερική καμπίνα από: 642€ • Έξωτερική καμπίνα από: 795€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 931€ • Φιλοδωρήματα: 70€

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2019 
Κρουαζιέρες στην Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο

Έσωτερική καμπίνα από: 808€ • Έξωτερική καμπίνα από: 1187€
Έξωτερική με μπαλκόνι από: 1292€ • Λιμενικά τέλη: 93€

Ειδική Προσφορά: 3ο & 4ο άτομο πληρώνουν μόνο φόρους
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Kαλοκαίρι στην Ευρώπη!
Παραμυθένια κάστρα, γραφικά παραθαλάσσια 
θέρετρα, ατελείωτα πάρκα και πόλεις τόσο 
μαγευτικές... Με τον ερχομό του καλοκαιριού 
η επιθυμία μας για περιπλάνηση μεγαλώνει 
και η Ευρώπη είναι γεμάτη από εντυπωσιακά 
μέρη τα οποία μας καλούν να ανακαλύψουμε! 
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1η μέρα: Αθήνα - Αμβούργο
Πτήση για το Αμβούργο, άφιξη και μετάβαση στο κέντρο της πόλης. Θα περάσουμε από 
τους εκθεσιακούς χώρους, τη συνοικία του λιμανιού St Pauli με την ψαραγορά, τους 
ταρσανάδες και τις αποβάθρες. Θα δούμε την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, το Χρηματι-
στήριο, καθώς και το παλιό Δημαρχείο στις όχθες της λίμνης Άλστερ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ξεκινάμε πεζή να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο με τον Σιδ. Σταθμό,  
το θέατρο και τον κεντρικό πεζόδρομο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βίσμαρ - Λίμπεκ
Αναχώρηση και μεταφορά στη σπουδαία Χανσεατική πόλη Βίσμαρ. Εδώ θα γνωρίσουμε 
μερικούς Γοτθικούς ναούς με τη χαρακτηριστική χρήση του κόκκινου τούβλου, πληθώρα 
κτιρίων εποχής, τη μεγάλη κεντρική πλατεία με την κρήνη, το λιμάνι με τις χαρακτηρι-
στικές αποθήκες. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την παλιά Χανσεατική πόλη 
Λίμπεκ. Εδώ θα δούμε τον Ναό της Παναγίας, τα σπίτια διάσημων λογοτεχνών, όπως 
αυτό των αδελφών Μαν, το σπίτι - μουσείο του παλιού καγκελάριου Willy Brand, για να 
καταλήξουμε στη γειτονιά με τις αποθήκες αλατιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λίνεμπουργκ
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Λίνεμπουργκ, όπου, ξεκινώντας από την 
πλατεία του Δημαρχείου και περνώντας από τις παλιές γειτονιές των αλατωρύχων, θα 
κατευθυνθούμε προς το λιμάνι και θα απολαύσουμε τον καφέ μας στα μαγαζιά. Επιστρο-
φή στο Αμβούργο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
4η μέρα: Βρέμη
Η περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατά της δεν απαιτεί χάρτη: 2.000 καρφιά από ορείχαλ-
κο και ατσάλι οδηγούν από την αυλή της εκκλησίας Liebfrauen στην κεντρική πλατεία και 
από εκεί προς την οδό Böttcherstraße, η οποία ήταν κάποτε η οδός των βιοτεχνών, αλλά 
σήμερα αποτελεί καλλιτεχνικό και πολιτισμικό κέντρο. Απαράμιλλο έμβλημα της πόλης 
παραμένει το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο (Rathaus) με το Αναγεννησιακό στιλ του Weser, 
καθώς και η σεβάσμια φιγούρα του Roland (UNESCO), του προστάτη του Εμπορίου, αλλά 
και πολιούχου, στην ιστορική κεντρική πλατεία. Και φυσικά, εδώ βρίσκεται και το άγαλμα 
του Gerhard Marcks που αναπαριστά τους μουσικούς της Βρέμης από τα παραμύθια 
των αδελφών Grimm. Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και ο Καθεδρικός του St Petri και η 
Liebfrauenkirche, η παλαιότερη εκκλησία της πόλης. Η είσοδος στον Καθεδρικό ναό εί-
ναι δωρεάν, ενώ μπορείτε να ανεβείτε και στο καμπαναριό του για να θαυμάσετε τη θέα. 
Ελεύθερος χρόνος για καλύτερη γνωριμία με την πόλη και επιστροφή στο Αμβούργο.
5η μέρα: Αμβούργο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο και χρόνος αρκετός για μια επίσκεψη σε ένα από τα θαυμάσια μουσεία 
της πόλης είτε στη σπουδαία αγορά της μέχρι την ώρα μεταφοράς στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Express Hamburg 
City Hauptbahnhof 3* ή παρόμοιο

 ✓ Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Είσοδοι σε μουσεία & επισκέψιμους χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως περιλαμβανόμενο

Αμβούργο 
Χανσεατικές πόλεις
5 ΗΜΕΡΕΣ
3/8, 24/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

3/8, 24/8 5 595 € 645 € +195 € 545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Holiday Inn Express Hamburg City Hauptbahnhof 3*
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Βερολίνο 
Ανατολική Γερμανία

7 ΗΜΕΡΕΣ
21/7, 28/7, 25/8 

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - Γκέρλιτς - Δρέσδη
Πρωινή πτήση για το Βερολίνο. Άφιξη και αναχώρηση για το Γκέρλιτς, στα σύνορα Πολωνίας - 
Γερμανίας. Θα θαυμάσουμε τις αγορές, τον Γοτθικό ναό του Αγίου Πέτρου, την εκπληκτική θέα 
προς την Πολωνική πόλη Ζγκόρτσολεκ και τον ποταμό Nάις. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τη 
Δρέσδη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η μέρα: Δρέσδη - Μάισεν
Στην ξενάγησή μας στη Δρέσδη θα δούμε την εκκλησία Frauenkirche, το παλάτι Zwinger, την όπερα 
του Semper, τα ανάκτορα Elbschlösser, την πόλη των κήπων Hellerau κ.ά. Επόμενος σταθμός μας 
το Μάισεν, με τις διάσημες πορσελάνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Δρέσδη.
3η μέρα: Λειψία - Ερφούρτη
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη Λειψία. Εδώ γεννήθηκε ο Βάγκνερ, έπαιξε εκκλησιαστικό 
όργανο ο Μότσαρτ και για 27 χρόνια ο Μπαχ ήταν διευθυντής της διάσημης χορωδίας της. Θα 
γνωρίσουμε την παλιά πόλη, την Marktplatz με το Μουσείο Ιστορίας, το μεγαλύτερο τερματικό 
σιδηροδρομικό σταθμό της Ευρώπης, τις αγορές και το πανεπιστήμιο. Ελεύθερος χρόνος. Επόμενη 
στάση μας η Ερφούρτη, πλούσια σε πύργους και εκκλησιαστικά κτίρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαϊμάρη - Πάρκο Βέρλιτς - Βερολίνο
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βαϊμάρη. Θα επισκεφθούμε ιστορικά κτίρια, όπως 
το Εθνικό Θέατρο, το παλάτι του Δουκάτου με τη σπουδαία βιβλιοθήκη του, το Μπάουχαους, το 
σπίτι όπου έζησε ο Λιστ κ.ά. Συνεχίζουμε για το πανέμορφο πάρκο Βέρλιτς. Χρόνος για καφέ και 
αναχώρηση για το Βερολίνο. Άφιξη, τακτοποίηση.
5η μέρα: Βερολίνο - Μουσείο Περγάμου - Στρατόπεδο συγκέντρωσης Ζάξενχαουζεν
Πανοραμική ξενάγηση. Θα περάσουμε από το Σαρλότενμπουργκ με το ομώνυμο παλάτι, την πύλη 
του Βρανδεμβούργου, τη συναγωγή, την Αλεξάντερπλατς, τη συνοικία Kreuzberg, την East Side 
Gallery και το Checkpoint Charlie, τη Φιλαρμονική και το «Sony Center». Στο ονομαστό νησί των 
μουσείων θα επισκεφθούμε το μουσείο της Περγάμου. Τελευταία στάση μας στο Στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Ζάξενχαουζεν. Ελεύθερο απόγευμα.
6η μέρα: Πότσνταμ - Οδοιπορικό στο Ανατολικό Βερολίνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Πότσνταμ, γνωστό για τα πολιτιστικά τοπία της, ειδικότερα τα 
πάρκα και το περίφημο ανάκτορο Σαν Σουσί. Θα δούμε τη Λίμνη Βανζέε και θα επισκεφθούμε το 
σπίτι της Διάσκεψης του 1942. Περνώντας από τη «γέφυρα των κατασκόπων» επιστρέφουμε στο 
Βερολίνο. Περιήγηση πεζή και βόλτα στην Unter den Linden. Απόγευμα ελεύθερο.
7η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 Δρέσδη,  
1 Ερφούρτη, 3 Βερολίνο)

 ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους, φέρι-μποτ
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/7, 28/7, 
25/8

7 745 € 795 € +170 € 645 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Radisson Blu Hotel Erfurt 4*

Courtyard by Marriott Berlin City Center 4*

The Westin Bellevue Dresden 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Βόννη - Κολωνία
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πρώτη στάση στη Βόννη, 
που υπήρξε διοικητική πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας. Στην ξενάγησή μας θα δού-
με τα ιστορικά μνημεία, έργα τέχνης, τα κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και το σπίτι του 
Μπετόβεν. Πορεία για την Κολωνία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κολωνία - Βόννη
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, 
με πλατείες, πεζόδρομους και παραδοσιακά χρωματιστά σπίτια. Θα δούμε το Σύμβολο 
της πόλης, τον Καθεδρικό ναό, το Μουσείο Σοκολάτας και τη σιδηροδρομική γέφυρα. 
Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε τις έξι υπαίθριες αγορές. Αναχώρηση για το 
Μπριλ, όπου θα ξεναγηθούμε στο κάστρο μέσα στη θερινή κατοικία του Αουγκούστου-
σμπουργκ και θα περπατήσουμε στους Μπαρόκ κήπους και του Αγγλικού στιλ πάρκο. 
3η μέρα: Κολωνία - Ντίσελντορφ
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ντίσελντορφ. Εκεί θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη με 
τις εκατοντάδες μπαρ και μπιραρίες, θα δούμε το υστερο-Γοτθικής περιόδου Δημαρχείο, 
το έφιππο άγαλμα του δούκα Γιαν Βέλεμ, την Κένιγκσαλεε κ.ά. Συνεχίζουμε για το πάρκο 
Χόφγκαρτεν, τον Πύργο του Ρήνου με την υπέροχη θέα, τα φουτουριστικά κτίρια του 
λιμανιού κ.ά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή αργά το απόγευμα στην Κολωνία.
4η μέρα: Κολωνία - Μάαστριχτ - Άαχεν
Πρωινό και αναχώρηση για το Μάαστριχτ. Διασχίζοντας το ιστορικό κέντρο συναντάμε 
την πλατεία Vrijthof, με τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Σερβατίου και τον ναό του Αγίου 
Ιωάννη με το χαρακτηριστικό κόκκινο πύργο. Θα περάσουμε και τη γέφυρα του Αγίου 
Σερβατίου. Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για το Άαχεν. Άφιξη και περιήγηση που 
περιλαμβάνει τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό του Άαχεν, το Δημαρχείο, τη Μητρόπολη, τα 
Ιαματικά Λουτρά Καρόλους Τέρμεν. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Κολωνία.
5η μέρα: Κολωνία - Κρουαζιέρα στον Ρήνο - Βισμπάντεν - Φρανκφούρτη
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Φρανκφούρτη. Καθ’ οδόν θα απολαύσουμε μια κρου-
αζιέρα σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του ποταμού Ρήνου. Με το ποταμόπλοιο από 
το λιμανάκι του Σεντ Γκορ θα μεταβούμε στη γνωστή λουτρόπολη Βισμπάντεν. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στη Φρανκφούρτη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Ντάρμσταντ, την πόλη όπου η μόρφωση και η τέχνη 
δίνουν το ρυθμό. Επιστροφή στη Φρανκφούρτη για περιήγηση. Θα περπατήσουμε 
στο παλιό κομμάτι της, όπου θα δούμε το σιντριβάνι, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, 
τα κουκλίστικα σπίτια της Romerberg κ.ά. Θα καταλήξουμε στον ποταμό Μάιν, για να 
απολαύσουμε το θέαμα των ουρανοξυστών του οικονομικού κέντρου της Ευρώπης. 
Ελεύθερος χρόνος, πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα 
με «Lufthansa» 

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(4 Κολωνία, 1 Φρανκφούρτη)

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα 

 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος

 ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, 
κρουαζιέρα στον Ρήνο και γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Βεστφαλία 
Βόρεια Ρηνανία
6 ΗΜΕΡΕΣ
18/7, 24/7, 30/7, 5/8, 13/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

18, 24, 30/7, 
5, 13/8

6 695 € 745 € +170 € 595 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Novotel Cologne City 4* Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper 4*
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Aλσατία 
Μέλανας Δρυμός

6 ΗΜΕΡΕΣ
18/7, 24/7, 30/7, 5/8, 13/8

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη. Φτάνοντας θα περπατή-
σουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο με τις όμορφες πλατείες, τις αγορές, τις εκκλησίες. 
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. 
Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο με τον Καθεδρικό ναό. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με 
τα γραφικά στενά, γνωστή ως «μικρή Γαλλία», με τα ξύλινα σπιτάκια, τα αμέτρητα γεφύρια και τα 
λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μπάντεν Μπάντεν - Φράιμπουργκ
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λου-
τροθεραπείας της Ευρώπης. Επόμενος σταθμός μας το γραφικό Φράιμπουργκ. Στην πανοραμική 
περιήγησή μας θα δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό και το ιστορικό Κάουφχαους. Η βόλτα θα 
ολοκληρωθεί στο Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινά ένα σύμπλεγμα καναλιών και πλακόστρωτων στενών 
με παραδοσιακά εστιατόρια και μπιραρίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο.
4η μέρα: Έγκισεμ - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό και αναχωρούμε για το γραφικό Eguisheim. Βρίσκεται «απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο 
του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε αιώνες! Συνεχίζουμε για το Κολ-
μάρ και το ιστορικό του κέντρο. Ελεύθερος χρόνος στη «Μικρή Βενετία», με τα κανάλια, τις περίτε-
χνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ. Σπουδαίο δείγμα Γερμανικής Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής  
είναι η Οικία Πφίστερ (1537). Επόμενος σταθμός μας το Ρίκβιρ. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
5η μέρα: Στρασβούργο - Νανσί - Τριέρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Νανσί, ιστορική πόλη και γενέτειρα της Ιωάννας της Λωρραίνης. 
Συνεχίζουμε για την Τριέρ. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την αρχαιότερη Γερμανική πόλη. Θα δούμε 
την Πόρτα Νίγκρα, το αρχαίο αμφιθέατρο, τα Ρωμαϊκά λουτρά, τον Καθεδρικό, την κεντρική πλατεία 
της αγοράς, καθώς και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κάρολος Μαρξ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Τριέρ - Κρασοχώρια του Μοζέλα - Κρουαζιέρα στον Ρήνο - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό και επιβίβαση στο πούλμαν για να επισκεφθούμε την κοιλάδα του Μοζέλα. Μικρά, γραφικά 
χωριουδάκια, όπως το Μπούργκεν, το Μίντεν, το Κόεμ, κατάφυτες κοιλάδες και αμπελώνες κατά 
μήκος του ποταμού θα μας συνοδεύσουν έως το Μπερνκάστελ, με τα ομώνυμα εξαιρετικής ποιό-
τητας κρασιά. Συνεχίζουμε για τον Ρήνο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια κρουαζιέρα 
στον ποταμό (δώρο του γραφείου μας). Αργά το απόγευμα πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα  
με «Lufthansa»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(4 Στρασβούργο, 1 Τριέρ) 

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Κρουαζιέρα στον Ρήνο δώρο του γραφείου μας
 ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα  
και γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Hilton Strasbourg 4*

Vienna House Trier 4*

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

18, 24, 30/7, 
5, 13/8

6 695 € 745 € +170 € 595 €
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πόλη.  
Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί 
βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από 
την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού 
δημαρχείου. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Μόναχο - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νόισβανσταϊν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το παραμυθένιο χωριό Ομπεραμεργκάου. 
Επόμενη στάση μας το φημισμένο Κάστρο Νόισβανσταϊν (έξοδα ατομικά), ανάμεσα στις 
ψηλές κορυφές των Άλπεων. Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε με τα δύο μικρά νησάκια, Χέρεν Κίμζεε & 
Ντάμεν Κίμζεε. Επιβίβαση στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το 
παλάτι Κένιχσλος, πιστό αντίγραφο του παλατιού των Βερσαλλιών. Συνεχίζουμε για το 
Σάλτσμπουργκ. Στην περιήγησή μας θα περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου 
Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό ναό της πόλης και το Αβαείο του Αγίου Πέτρου. Χρόνος για καφέ και βόλτα 
στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις Μεσαιωνικές καμάρες και τις 
περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
4η μέρα: Μόναχο - Μπερχτεσγκάντεν - Λίμνη Κένιγκζε - «Αετοφωλιά του Χίτλερ»
Πρωινό και αναχώρηση για το Μπερχτεσγκάντεν, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Το 
χωριό έχει παραδοσιακά κτίρια, πλακόστρωτους πεζοδρόμους και είναι απόλαυση για 
περπάτημα. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Κένιγκζε (Königssee) όπου θα απολαύσουμε μια 
μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη (προαιρετικά). Χρόνος για καφέ και βόλτα. Συνεχίζουμε για 
μια επίσκεψη στην «Αετοφωλιά του Χίτλερ». Μέσω ενός τούνελ που οδηγεί βαθιά μέσα 
στο βράχο, θα πάρουμε το ασανσέρ που θα μας ανεβάσει στην κορυφή του βουνού Κελ-
στάιν, στα 1.835μ. υψόμετρο. Το Kehlsteinhaus σαλέ, όπως είναι το κανονικό του όνομα, 
κατασκευάστηκε για τα 50ά γενέθλια του Χίτλερ. Το επισκέφθηκε ελάχιστες φορές, μόνο 
για κάποιες επίσημες δεξιώσεις. Σήμερα ανήκει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα και λειτουργεί 
ως εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
5η μέρα: Ίνσμπρουκ - Κίτσμπουελ - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. Άφιξη και περιήγηση. Μεταξύ άλλων 
θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού 
και την Αψίδα του Θριάμβου. Συνεχίζουμε για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο 
του Τιρόλο, το Κίτσμπουελ. Επιστροφή στο Μόναχο. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα  
με «Lufthansa»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn City Center 4*  
ή παρόμοιο

 ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € 
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου 
υπάρχουν, φέρι-μποτ 
Η κρουαζιέρα στη Λίμνη Κένιγκζε
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Mόναχο 
Βαυαρία
5 ΗΜΕΡΕΣ
17/7, 31/7, 7/8, 14/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

17/7, 31/7, 
7/8, 14/8

5 545 € 595 € +160 € 495 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Holiday Inn Munich City Center 4* 
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Ρομαντικός Δρόμος 
Νότια Βαυαρία

6 ΗΜΕΡΕΣ
23/7, 13/8

1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη
Πτήση για το Μόναχο, άφιξη και μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί περιήγηση στην παλιά πόλη. 
Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, γραφικές 
πλατείες και σιντριβάνια δημιουργούν ένα παραμυθένιο σκηνικό! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαμβέργη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη) στη Φραγκονία, χτισμένο 
πάνω σε 7 λόφους, με εκπληκτική αρχιτεκτονική, παλαιοπωλεία και εννέα ζυθοποιίες με πάνω από 
30 ποικιλίες της περίφημης Γερμανικής μπίρας. Επιστροφή το απόγευμα στη Νυρεμβέργη. Εκεί θα 
δούμε το ειδικό δικαστήριο, την Κομαντατούρα και την αγορά της πόλης.
3η μέρα: Ρότενμπουργκ - Ντίνκελσμπιλ - Ουλμ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ. Το όνομά του σημαίνει «κόκκινο φρούριο», ενώ 
οι περισσότερες κατοικίες χρονολογούνται από το 1560. Συνεχίζουμε για το Ντίνκελσμπιλ, που 
θα μας μαγέψει με τα όμορφα ξύλινα σπιτάκια του, τα παλιά κάστρα και παρεκκλήσια. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στην Ουλμ, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος. Η Ουλμ, πατρίδα του Αϊνστάιν, είναι 
γνωστή για τον Καθεδρικό ναό της (Ulmer Münster), που είναι ο ψηλότερος στον πλανήτη (162μ.).
4η μέρα: Ουλμ - Λάντσμπεργκ αμ Λεχ - Παλάτι Λίντερχοφ - Μόναχο
Πρόγευμα και πριν αποχαιρετήσουμε την Ουλμ θα επισκεφθούμε τη μεγαλύτερη Ευαγγελική 
Εκκλησία της Γερμανίας. Αναχώρηση για το γραφικό Λάντσμπεργκ, σπουδαίο εμπορικό σταθμό 
χτισμένο στις όχθες του ποταμού Λεχ. Θα θαυμάσουμε την κρήνη της Παναγίας στην κεντρική 
πλατεία, τα πολλά όμορφα Μπαρόκ κτίρια, τον Γοτθικό πύργο στη βόρεια είσοδο της πόλης. 
Συνεχίζουμε επί του Ρομαντικού Δρόμου με κατεύθυνση τις Άλπεις και το Παλάτι Λίντερχοφ, κοντά 
στο πανέμορφο χωριό Ομπεραμεργκάου. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του παλατιού είναι Ροκοκό με 
έναν τεράστιο Γαλλικό κήπο τριγύρω. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
5η μέρα: Νταχάου - Μόναχο
Πρωινό και αναχωρούμε για το Νταχάου, στρατόπεδο συγκέντρωσης της Ναζιστικής Γερμανίας που 
δημιούργησε η Γκεστάπο, μετά την άνοδο στην εξουσία του Αδόλφου Χίτλερ, το 1933. Το Νταχάου 
λειτούργησε μέχρι τη συντριβή της Ναζιστικής Γερμανίας, το 1945. Μεταφερόμαστε στο Μόναχο, 
όπου θα ξεναγηθούμε. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. 
Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική εκδρομή στο γραφικό Ρέγκενσμπουργκ, στην άκρη του 
Βαυαρικού δάσους. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα  
με «Lufthansa»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(2 Νυρεμβέργη, 1 Ουλμ, 2 Μόναχο) 

 ✓ Πρωινό καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται παραπάνω 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 € 
Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/7, 13/8 6 695 € 745 € +180 € 595 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Golden Tulip Ulm 4* Holiday Inn Munich City Center 4*

Park Plaza Nuremberg 4*
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Βουδαπέστη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις «Aegean»
 ✓ 4, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 ✓ Πρωινό καθημερινά 
 ✓ Ξενάγηση σε Βούδα & Πέστη με Ελληνόφωνο ξεναγό
 ✓ Ξενάγηση στην Εβραϊκή συνοικία με Ελληνόφωνο ξεναγό 
 ✓ Ξενάγηση στο Κοινοβούλιο (εσωτερικά) με Ελληνόφωνο 
ξεναγό

 ✓ Η είσοδος στο Κοινοβούλιο
 ✓ Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με Ελληνόφωνο ξεναγό
 ✓ Μετακινήσεις, μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια  
της εκδρομής

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 155 €
Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων επισκέψεων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

*Η αναχώρηση 13/8 είναι 6ήμερη και περιλαμβάνει 1 
επιπλέον ελεύθερη ημέρα

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη
Πτήση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και άμεση ξενάγηση. Ξεκινάμε από την Πέστη, με τη πλατεία των 
Ηρώων, το άγαλμα του αρχάγγελου Γαβριήλ και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Στην πλευρά 
της Βούδας θα θαυμάσουμε το Κάστρο, τον Πύργο των Ψαράδων, τον Ναό του Αγίου Ματία κ.ά. Μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη.
2η μέρα: Κοινοβούλιο (ξενάγηση) - Σκεπαστή Αγορά - Εβραϊκή συνοικία - Vaci Utca
Πρωινό και ξεκινάμε με την εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο. Επόμενος σταθμός τα «σιδερένια 
παπούτσια του Δούναβη», η πανέμορφη κλειστή αγορά και η Εβραϊκή συνοικία με τη συναγωγή του 
Dohany. Θα καταλήξουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Vaci Utca, ιδανικό σημείο για shopping.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό 
των καλλιτεχνών, ο Άγιος Ανδρέας και συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ. Προαιρετικό γεύμα συνοδεία 
μουσικής στο Αναγεννησιακό εστιατόριο «Renaissance». Ακολουθεί επίσκεψη στο Έστεργκομ, και 
περνάμε στην πόλη Στούροβο της Σλοβακίας. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Ανάκτορα Schönbrunn
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και άμεση ξενάγηση. Θα διασχίσουμε την Ring Strasse, θα δούμε την Όπερα, 
θα επισκεφθούμε τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο 
κ.ά. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο παλάτι της Σίσσυ, το Schönbrunn. Επιστρέφουμε στο κέντρο της 
πόλης για βόλτα στην Ελληνική παροικία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
2η μέρα: Βιέννη - Κοιλάδα Wachau - Μοναστήρι Μελκ - Κρουαζιέρα Μελκ - Dürnstein
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μελκ, την κοιλάδα του Βάχαου και την πόλη Κρεμς. Συνεχίζουμε με 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Περνώντας από γραφικά χωριά και Μεσαιωνικούς οικισμούς, θα φτάσουμε 
στη γραφική κωμόπολη Dürnstein, με τους αμπελώνες και τους καταπληκτικούς ποδηλατοδρόμους. 
Επίσης, θα επισκεφθούμε το Κρεμς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
3η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία.
4η μέρα: Βιέννη - Λίμνες - Σάλτσμπουργκ - Βιέννη
Πρωινή αναχώρηση και μέσω της θαυμάσιας περιοχής των Λιμνών της Salzkammergut θα φτάσουμε 
στο γραφικό Σάλτσμπουργκ. Ξενάγηση και ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ επιστροφή στη Βιέννη.
5η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Νωρίς το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για εκδρομή στα Βιεννέζικα δάση 
και επίσκεψη στη λουτρόπολη Μπάντεν. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Βιέννη 
Βιεννέζικα Δάση 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα  
με πτήσεις «Austrian Airlines»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 ✓ Πρωινό σε μπουφέ
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
στο αναλυτικό πρόγραμμα

 ✓ Κρουαζιέρα στον Δούναβη από το Μοναστήρι του Μελκ 
έως το Dürnstein

 ✓ Έλληνας ξεναγός/συνοδός της εκδρομής
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 155 €
Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
19, 26/7, 9, 13*, 16, 23, 30/8

5 ΗΜΕΡΕΣ
1/8, 8/8, 15/8, 22/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EARLY B 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

19, 26/7,  
9, 13*, 
16, 23, 
30/8 

5

Danubius 
Flamenco 4* 469 € 509 € 599 € 369 €

Eurostars 
Center 4*S 539 € 579 € 769 € 439 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

1/8, 8/8, 
15/8, 
22/8

5

Mercrure  
Westbahnhof 4*

599 € +130 € 499 €

Mercrure 
Biedermeier 4*Sup

659 € +190 € 559 €
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Βουδαπέστη 
Πράγα - Βιέννη

7 ΗΜΕΡΕΣ
14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και νεανική 
κουλτούρα, η πρωτεύουσα της Σλοβακίας αντιπροσωπεύει έναν ανερχόμενο Ευρωπαϊκό προορισμό. 
Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τα ιστορικά κτίσματα Μπαρόκ και θα φωτογραφηθούμε με 
φόντο το κάστρο. Πορεία για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, 
και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας τη γέφυρα των Αλυσίδων πάνω 
από τον Δούναβη θα βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή 
εκκλησία του Ματία και να απολαύσουμε τη θέα από τον Λόφο Γκέλερτ. Ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα και βόλτα στον εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή μια μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη. Δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος Ανδρέας. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, όπου 
θα δούμε τη βασιλική του Αγ. Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους, κι έπειτα για το Βίσεγκραντ, 
παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. Άφιξη στην Πράγα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε την πλατεία, το Μεσαιωνικό Δημαρχείο με 
το αστρονομικό ρολόι, τον Ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, τον Γοτθικό Πύργο 
της Πυρίτιδας, το Πανεπιστήμιο του Καρόλου κ.ά. και θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα. 
Ελεύθερος χρόνος. Μετά το τέλος της ξενάγησης σας προτείνουμε να επιβιβαστείτε από την όχθη 
της «Μικρής Πλευράς» σε καραβάκι για δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο.
5η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη Βιέννη. Καθ’ οδόν θα κάνουμε μια 2ωρη στάση 
στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα, το Τσέσκι Κρουμλόβ, πολιτισμικό στολίδι με τα 
ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα Γοτθικού και Αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά 
δρομάκια της. Συνεχίζουμε για τη Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και ξενάγηση. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, θα περιηγηθούμε στην περίφημη 
Ρινγκ Στράσε όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, κ.ά. Έπειτα θα δούμε το παλάτι Σενμπρούν και θα 
περπατήσουμε στην Ελληνική γειτονιά. Ελεύθερος χρόνος στη μελωδική πόλη. Δείπνο.
7η μέρα: Βιέννη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα  
με την «Austrian Airlines» 

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα, 2 Βιέννη) 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις  
όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα

 ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας
 ✓ Τοπικοί Ελληνόφωνοι ξεναγοί σε Βουδαπέστη/ 
Βιέννη/Πράγα

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα  
και γενικά όπου απαιτείται
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

14, 21, 28/7, 
4, 11, 18/8

7 745 € 795 € +195 € 695 €
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα  
με «Austrian Airlines»

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(3 Βιέννη, 3 Σάλτσμπουργκ)

 ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 ✓ Μεταφορές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές 
πούλμαν 

 ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 € 
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου 
υπάρχουν, φέρι-μποτ
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Aυστριακό  
Πανόραμα
7 ΗΜΕΡΕΣ
14, 21, 28/7, 4, 11, 18/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

14, 21, 28/7, 
4, 11, 18/8

7 695 € 745 € +195 € 645 €

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη και ξενάγηση. Θα θαυμάσουμε την Όπερα και τα χειμερινά 
Ανάκτορα, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την ατμοσφαιρική Βότιβκιρχε, το ανάκτορο 
Μπελβεντέρε και τον περίφημο Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Επίσκεψη στα ανά-
κτορα Σενμπρούν. Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Βιέννη - Δάση Βιέννης
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα δάση. Θα επισκεφθούμε τον 
Πύργο της οικογένειας Lichtenstein, το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και το φημισμένο 
πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Στο πανέμορφο Μπάντεν μπορείτε να 
απολαύσετε Βιεννέζικο καφέ και τοπικά γλυκά. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια ή μουσεία.
3η μέρα: Βιέννη - Γκρατς
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο παραμυθένιο Γκρατς γνωστή 
για το Μεσαιωνικό της κέντρο. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το Παλάτι του Eggenberg, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, το εντυπωσιακό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το τεχνητό 
νησί Murinsel, μια φουτουριστική πλωτή εξέδρα με τη μορφή γιγαντιαίου κοχυλιού.
4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γενέτειρα του Μότσαρτ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή. Θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι Μίραμπελ με 
τους υπέροχους κήπους, τον ποταμό Σάλτσαχ, τον πολύβουο πεζόδρομο Γκεντράιντε-
γκασε, το σπίτι του Μότσαρτ και τον Καθεδρικό ναό. Χρόνος για καφέ και γλυκό. 
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την περιοχή των Λιμνών, που προήλθαν από 
το λιώσιμο των πάγων των Άλπεων. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μικρή πόλη Σεντ 
Βόλφγκανγκ και το πανέμορφο Χάλστατ, χτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Ίνσμπρουκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ. Μεγαλοπρεπή παλάτια και κάστρα, περί-
τεχνα Μπαρόκ και Ροκοκό κτίρια, Καθεδρικοί ναοί, Μεσαιωνικές κατοικίες συνθέτουν 
ένα ζωντανό μουσείο. Στην ξενάγησή μας θα δούμε τη χρυσή αψίδα του θριάμβου του 
Λεοπόλδου Β’, το Χόφμπουργκ με την εντυπωσιακή Ρίζενζαλ και την Χόφκιρχε με την 
σαρκοφάγο του Μαξιμιλιανού. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
7η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Μελκ - Κοιλάδα Δούναβη - Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Μελκ για να επισκεφθούμε το περίφημο 
μοναστηριακό συγκρότημα, τη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών, καθώς και μία 
από τις πιο εντυπωσιακές Μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, 
ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη και περνώντας από Μεσαιωνικούς οικισμούς, θα 
καταλήξουμε στη Βιέννη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
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Πολωνία 
Βερολίνο - Πόζναν

7 ΗΜΕΡΕΣ
9/8, 16/8, 23/8

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - Πόζναν
Πτήση για την πρωτεύουσα της Γερμανίας. Άφιξη και περιήγηση: Πύλη του Βρανδεμβούργου, 
Λεωφόρος Ούντερ ντεν Λίντεν, πλατεία Μαρξ Ένγκελς, Πανεπιστήμιο, Όπερα, Αλεξάντερπλατζ, 
Checkpoint Charlie. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Πόζναν, δεύτερο βιομηχανικό, εμπορικό 
και εκπαιδευτικό κέντρο της Πολωνίας. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα γνωριμίας.
2η μέρα: Πόζναν - Βαρσοβία
Πρωινό και αναχώρηση για την Βαρσοβία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και απογευματι-
νός περίπατος στην παλιά πόλη ή το εμπορικό κέντρο «Zloty Terrace», πάντα με το συνοδό μας.
3η μέρα: Βαρσοβία
Πρωινό και περιήγηση στην παλιά πόλη. Η κεντρική πλατεία με τα Γοτθικού ρυθμού κτίρια, η κο-
σμική οδός Nowy Swiat, το ιστορικό μνημείο του «Γκέτο», τα αγάλματα της Σειρήνας και του Σοπέν 
είναι κάποια από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Συνεχίζουμε με το περίφημο Παλάτι του Πολιτισμού. 
Στην απέναντι όχθη του Βιστούλα θα επισκεφθούμε τη λαϊκή συνοικία Πράγα, γνωστή από την ταινία 
«Ο πιανίστας» και φυσικά θα δούμε το υπερσύγχρονο γήπεδο που φιλοξένησε το «Euro 2012».
4η μέρα: Βαρσοβία - Λοτζ - Βρότσλαβ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Λοτζ. Μετά την περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για το 
Βρότσλαβ. Άφιξη και γνωριμία με την όχι τόσο γνωστή πόλη, πάνω στον ποταμό Όντερ. Θα δούμε 
το Γοτθικό δημαρχείο, τον Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το Κολέγιο των Ιησουιτών και τη 
βιβλιοθήκη του Οσολίν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Κρακοβία
Πρωινό και πορεία για το Άουσβιτς. Θα δούμε τα Γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώ-
των στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, το στρατόπεδο εξόντωσης Birkenau, καθώς και το 
μουσείο με τα ντοκουμέντα. Συνεχίζουμε για Κρακοβία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
το βράδυ πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη.
6η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία - Κρακοβία
Σήμερα θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη της Κρακοβίας. Μετά το παλάτι στον Λόφο της Βάβελ και 
τον Καθεδρικό ναό θα επισκεφθούμε τον Ναό των Φραγκισκανών. Συνεχίζουμε για το Πανεπιστήμιο 
Γιαγκελόνιαν και την κεντρική πλατεία. Στάση στην υπέροχη σοκολατερί «Βέντελ». Περπατάμε στον 
εμπορικό δρόμο Φλοριάνσκα και το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι καφέ «Γιάμα Μιχαλίκα». Για το 
τέλος έμεινε η Όπερα και το κομμάτι του παλιού τείχους με την πύλη Φλοριάνσκα. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε τα μεγαλύτερα Αλατωρυχεία της Ευρώπης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Κρακοβία - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο/Κρακοβία - 
Αθήνα με πτήσεις της «Aegean Airlines» 

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
(1 Πόζναν, 2 Βρασοβία, 1 Βρότσλαβ, 2 Κρακοβία) 

 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος
 ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα

 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 180 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Park Inn by Radisson Poznan 4*

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

9/8, 16/8, 
23/8

7 745 € 795 € +195 € 695 €

Radisson Blu Sobieski 4*

Novotel Wroclaw Centre 4* Hilton Garden Inn Krakow 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα
Απευθείας πτήση για Μόσχα. Καθ’ οδόν προς το ξενοδοχείο πρώτη γνωριμία με την 
ιστορική πρωτεύουσα. Tακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο. Το βράδυ 
προαιρετική βόλτα γνωριμίας με τα φωταγωγημένα κεντρικά σημεία της πόλης.
2η μέρα: Μόσχα - Κόκκινη Πλατεία - Μουσεία - Στάρι Αρμπάτ
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση-ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα: Εθνική 
Βιβλιοθήκη, Ιστορικό Μουσείο, Δημαρχείο, πλατεία Πουσκίνσκαγια, θέατρα Μπολσόι και 
Μάλι κ.ά. Θα επισκεφθούμε την Κόκκινη Πλατεία και τον Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού. 
Διάβαση της Γέφυρας του Πατριάρχη. Στο Πάρκο της Νίκης θα ξεναγηθούμε σε κάποιο 
από τα μουσεία της. Τέλος, θα μεταβούμε στον εμπορικό πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ. 
3η μέρα: Μόσχα - Κρεμλίνο - Πλατεία των Ναών - Ιστορικό Μουσείο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση-περιήγηση στο Κρεμλίνο, όπου θα δούμε το «Τσά-
ρο-Κανόνι», την «Τσαρίνα-Καμπάνα», το Προεδρικό μέγαρο, το Κωδωνοστάσιο του Ιβάν, 
την Πλατεία των Ναών του Κρεμλίνου, το Παλάτι του Πατριάρχη. Επίσκεψη στο Κρατικό 
Ιστορικό Μουσείο στην Κόκκινη Πλατεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Μόσχα - Μουσείο Κοσμοναυτικής-Αστροναυτικής (Δώρο) - μετρό
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αφήνουμε τις υπέργειες ομορφιές της πόλης για να χρησιμο-
ποιήσουμε το περίφημο μετρό. Θα επισκεφθούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες 
σταθμούς-υπόγεια μουσεία. Μετάβαση στο Μουσείο Αστροναυτικής-Κοσμοναυτικής, 
όπου θα μας γίνει ξενάγηση (δώρο του γραφείου). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Με τρένο ή αεροπλάνο μεταβαίνουμε στην Αγία Πετρούπολη. 
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.  
Προαιρετική νυχτερινή βόλτα με το συνοδό.
6η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Φρούριο & Ναός Απόστολων Πέτρου και Παύλου - 
Ναός Σωτήρος του Ρέοντος Αίματος - Μουσείο Ερμιτάζ
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Μαρμάρινο παλάτι, τα 
παλάτια των Στρόγκανοβ, των Γιουσούποβ και των Σερεμέτιεβ, το νησί Βασίλιεβσκι, 
την Πλατεία των Ανακτόρων, τα θέατρα Μαριίνσκι κ.ά. Θα επισκεφθούμε τον Ναό των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ακολουθεί δώρο η επίσκεψη στο Ναό του Σωτήρος του 
Ρέοντος Αίματος. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Ερμιτάζ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Νησί Κότλιν - Κρονστάνδη - Πετροντβορέτς/ 
Τσάρσκογιε Σελό
Πρωινό και αναχώρηση για κάποιο από τα παλάτια: Πετροντβορέτς ή Πούσκιν. Συνεχί-
ζουμε με επίσκεψη στο νησί Κότλιν και το ναυτικό φυλάκιο Κρονστάνδη. Εδώ θα δούμε 
τον Ναυτικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
8η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόσχα & Αγία 
Πετρούπολη - Μόσχα - Αθήνα

 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή 
 ✓ Εισιτήρια ημερήσιου τρένου ή αεροπορικά εισιτήρια 
για μετάβαση Μόσχα - Αγία Πετρούπολη (το μέσο 
καθορίζεται από τον διοργανωτή πριν την αναχώρηση)

 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ελληνόφωνες ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος

 ✓ Τέλη εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων  
και ξεναγήσεων βάσει προγράμματος

 ✓ Ελληνόφωνος συνοδός
 ✓ Δώρα: Βαρκάδα-κρουαζιέρα στην Αγία Πετρούπολη 
έως και 20/9 και κονσέρτο-παράσταση στη Μόσχα

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, 
βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων σε χώρους 
επισκέψεων και ξεναγήσεων, 450 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία 
ενδέχεται να περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο 
για τουριστικά γκρουπ λόγω υποδοχής επισήμων, ενώ 
η ανάλογη ενημέρωση γίνεται μόλις 1 ημέρα νωρίτερα. 
Tο «Παλάτι του Πατριάρχη» του Κρεμλίνου ενδέχεται 
να παραμείνει κλειστό για το κοινό, λόγω διεξαγωγής 
προσωρινών εκθέσεων. Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν 
τρίκλινα δωμάτια - είναι δίκλινα με πτυσσόμενη κλίνη και 
εξυπηρετούν παιδιά έως 12 ετών.

Μόσχα 
Αγία Πετρούπολη
8 ΗΜΕΡΕΣ
Κάθε Παρασκευή 24/5-20/9

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. * EARLY B. ** 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

9, 16,
23, 30/8 8 860 € 910 € 980 € +320 € -300 €

6/9, 13/9, 
20/9 8 830 € 880 € 950 € +320 € -250 €

*Ισχύει για κρατήσεις έως και 2 μήνες πριν από την αναχώρηση
**Ισχύει για κρατήσεις από 2 έως και 1 μήνα πριν από την αναχώρηση

ΡΩΣΙΑ - ΧΡΥΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ από 1130 €:
Αναχωρήσεις: 13/7, 3, 10, 24/8

9 ημέρες | Ημιδιατροφή | Ξενοδοχεία 4* | Αeroflot 
Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα

100
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Βαλτική 
Ταλίν - Ρίγα - Βίλνιους

7 ΗΜΕΡΕΣ
18, 25/7, 1, 8, 15, 22, 29/8, 5/9

1η μέρα: Αθήνα - Ταλίν
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσο σταθμό τη Ρίγα, για το Ταλίν. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση. Θα ξεκινήσουμε με το ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης, περνώντας από την πύλη 
Viru με το μοναδικό Μεσαιωνικό σκηνικό. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα.
2η μέρα: Ταλίν
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πόλη: Λόφος Τουμπέα, Εσθονικό Κοινοβούλιο, Ναός 
Αλεξάνδρου Νέφσκι. Περνώντας από την εκκλησία του Αγ. Πνεύματος και του Αγ. Νικολάου θα 
κατευθυνθούμε στο Γοτθικό δημαρχείο και θα περιηγηθούμε στο Μεσαιωνικό τμήμα. Στη συνέχεια 
θα μεταφερθούμε στο πάρκο του παλατιού Κάντριοργκ (προαιρετική είσοδος) και τον παραλιακό 
δρόμο Birgitta. Τελευταίος σταθμός μας το μοναστήρι Αγίας Πιρίτα. Επιστροφή στην πόλη, δείπνο.
3η μέρα: Ταλίν - Ταρτού - Κάστρο Ιπποτών Τουράιντε - Σιγκούλντα - Ρίγα
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την πανεπιστημιούπολη του Ταρτού με μικρή στάση. Θα 
συνεχίσουμε για το κάστρο των Ιπποτών Τουράιντε και τη Σιγκούλντα. Θα επισκεφθούμε τα σπήλαια 
στο ποτάμι και θα συνεχίσουμε προς τη Ρίγα. Άφιξη νωρίς το βράδυ. Προαιρετική νυχτερινή βόλτα.
4η μέρα: Ρίγα - Μουσείο Αυτοκινήτων - Γιούρμαλα
Πρωινό και ξενάγηση στη Ρίγα. Περνάμε από την Πλατεία Δημαρχείου, την εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου και την πλατεία του Καθεδρικού. Προτείνουμε μια προαιρετική βαρκάδα στα κανάλια. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο Μουσείο των Αυτοκινήτων με εξαιρετικές αντίκες. Η περιήγηση 
συνεχίζεται πεζή. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στην λουτρόπολη Γιούρμαλα. Επιστροφή στη Ρίγα. 
5η μέρα: Ρίγα - Ανάκτορο Ρούνταλε - Λόφος των Σταυρών - Βίλνιους
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη Λιθουανία. Πρώτη μας στάση στο Ρούνταλε. Θα συνεχίσουμε 
για τον «Λόφο των Σταυρών». Άφιξη στο Βίλνιους. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.
6η μέρα: Βίλνιους - Κάστρο Τρακάι
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση. Ο ναός του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου όπως και της Αγίας 
Άννας θα μας εντυπωσιάσουν, ενώ θα μας γοητέψει το καταπράσινο περιβάλλον. Το κάστρο Trakai 
δεσπόζει στη μέση μιας λίμνης στην ομώνυμη πόλη. Επόμενος σταθμός μας η πύλη της πόλης του 
Βίλνιους, όπου θα συνεχίσουμε την ξενάγηση στην παλιά πόλη. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
7η μέρα: Βίλνιους - Μπελμόντας - Κερνάβε - Κάουνας - Αθήνα
Aναχώρηση για την ειδυλλιακή περιοχή Μπελμόντας και στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για το 
Κερνάβε. Προαιρετική επίσκεψη στο πάρκο με τα γλυπτά. Τελευταίος σταθμός μας το Κάουνας. Στα 
μνημεία της Παλιάς Πόλης περιλαμβάνονται το Κάστρο, το Γοτθικό Perkūnas House, οι Εκκλησίες 
Vytautas the Great και St Gertrude κ.ά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Air Baltic»
 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(2 Ταλίν, 2 Ρίγα, 2 Βίλνιους)

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει του προγράμματος
 ✓ Επισκέψεις στα επιβλητικά κάστρα Τουράιντε & Τρακάι  
και στο περίφημο ανάκτορο Ρούνταλε

 ✓ Είσοδοι κατά τη διάρκεια των επισκέψεων (όπου 
αναφέρονται)

 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 300 € 
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

18, 25/7, 1,  
8, 15, 22,  
29/8, 5/9

7 695 € 745 € +195 € 535 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Radisson Blu Hotel Lietuva 4*

Radisson Blu Hotel Olümpia 4* Radisson Blu Ηotel Latvija 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Ισλανδίας. Άφιξη 
και ξενάγηση στην πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Ρέικιαβικ - Μποργκάνες - Πηγές Ντεϊλνταρτουνγκούβερ - 
Καταρράκτης Γκλάνι - Ηφαίστειο Μπάουλα - Μπιφρόστ
Διαδρομή προς τα βόρεια με σταθμούς το Μποργκάνες, τις θερμές πηγές 
Ντεϊλνταρτουνγκούβερ, τον καταρράκτη Γκλάνι, το ηφαίστειο Μπάουλα. Άφιξη  
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Μπιφρόστ.
3η μέρα: Μπιφρόστ - Γκλαουμπάερ - Ακουρέιρι
Επίσκεψη στη φάρμα-μουσείο Γκλαουμπάερ. Άφιξη στο Ακουρέιρι και περιήγηση.
4η μέρα: Ακουρέιρι - Γκόνταφος - Χούσαβικ/Φάλαινες - Λίμνη Μιβάτν
Πρωινή αναχώρηση για τον καταρράκτη Γκόνταφος. Συνεχίζουμε για το Χούσαβικ 
και για παρατήρηση φαλαινών. Μετάβαση στη Λίμνη Μιβάτν και διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Λίμνη Μιβάτν - Ντιμουμποργκίρ - Νάμασκαρντ - Γεωθερμικό 
πεδίο Χβερίρ - Ντέτιφος - Εγκιλσταντίρ - Ανατολικά Φιόρδ
Θα εξερευνήσουμε την περιοχή γύρω από τη Λίμνη Μιβάτν. Θα δούμε τους 
σχηματισμούς της λάβας στο Ντιμουμποργκίρ, θα διασχίσουμε το Νάμασκαρντ,  
το γεωθερμικό πεδίο Χβερίρ και θα αντικρύσουμε τον καταρράκτη Ντέτιφος. 
6η μέρα: Ανατολικά Φιόρδ - Λίμνη Γιόκουλσαρλον - Εθνικό Πάρκο 
Σκάφταφελ - Μαύρη Παραλία - Βικ
Η μέρα μάς επιφυλάσσει βαρκάδα με αμφίβια οχήματα στη λιμνοθάλασσα του 
παγετώνα Γιόκουλσαρλον και στάσεις στο Εθνικό Πάρκο Σκάφταφελ, με τον 
καταρράκτη Σβάρτιφος, καθώς και στην περίφημη Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα. 
7η μέρα: Βικ - Καταρράκτες Σκόγκαφος και Σέλγιαλαντσφος - Χρυσός 
Κύκλος - Χαουκανταλούρ
Θα δούμε τους καταρράκτες Σκόγκαφος και Σέλγιαλαντσφος και θα συνεχίσουμε 
με τα αξιοθέατα του «Χρυσού Κύκλου». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
8η μέρα: Χαουκανταλούρ - Παγετώνας Λάνγκγιοκουλ - Ρέικιαβικ
Επίσκεψη στον παγετώνα Λάνγκγιοκουλ με ειδικά οχήματα. Μετάβαση στο Ρέικιαβικ.
9η μέρα: Ρέικιαβικ - Μπλου Λαγκούν - Ρέικιαβικ
Επίσκεψη στο μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο της λίμνης Blue Lagoon, με τα 
αναβλύζοντα ιαματικά νερά θερμοκρασίας 37-39 βαθμών Κελσίου.
10η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρέικιαβικ - Αθήνα μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού με «Lufthansa» ✓ 9 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* ✓ Φόροι διαμονής στα ξεν/
χεία, όπου απαιτούνται ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει 
προγράμματος ✓ Είσοδος στη φάρμα-μουσείο Glaumbær ✓ Εισιτήριο κρουαζιέρας για 
παρατήρηση φαλαινών ✓ Εισιτήριο του αμφίβιου οχήματος στη Λίμνη Γιόκουλσαρλον  
✓ Είσοδος του Εθνικού Πάρκου Θίνγκβελιρ ✓ Εκδρομή στον παγετώνα με τα ειδικά οχήματα 
✓ Είσοδος στη σπηλιά του παγετώνα ✓ Είσοδος στην Blue Lagoon με παροχή πετσέτας 
✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 
550 €. Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Κόστος 
ημιδιατροφής (9 δείπνα): 450 €. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Πανόραμα 
Ισλανδίας

10 ΗΜΕΡΕΣ
30/7

1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο
Πτήση για την Ιρλανδική πρωτεύουσα, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Δουβλίνο - Αρχαιολογικό Μουσείο - Αποστακτήριο «Jameson» - 
Ζυθοποιία «Guinness»
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση. Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το αποστακτήριο «Jameson» και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας 
«Guinness». Καιρού επιτρέποντος θα πραγματοποιήσουμε μια μικρής διάρκειας 
κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του Λίφι. Η βόλτα μας ολοκληρώνεται στην περιοχή 
Temple Bar, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα ποτήρι μπίρα σε 
κάποια από τις δεκάδες παμπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλάρνεϊ
Πρωινή αναχώρηση για την κομητεία Κέρι. Θα δούμε τον Βράχο του Κάσελ, το 
Κορκ και καταλήγουμε στο Κιλάρνεϊ. Τακτοποίηση στο ανακαινισμένο πολυτελές 
ξενοδοχείο The Dunloe Hotel & Gardens 5*.
4η μέρα: Κιλάρνεϊ - «Δακτυλίδι» του Κέρι
Αναχώρηση για τη φημισμένη διαδρομή «Δαχτυλίδι» του Κέρι: Κιλόργκλιν, 
Γκλενμπέι, Καχέρσιβιν, Γουότερβιλ, Μολ, Λέιντις Βιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Προαιρετικό θέαμα Ιρλανδικού χορού River Dance.
5η μέρα: Κιλάρνεϊ - Κάστρο Mπανράτι - Βράχοι Μόχερ - Μπέρεν - Γκόλγουεϊ
Επίσκεψη στο Μεσαιωνικό κάστρο Μπανράτι. Ακολουθούν οι Βράχοι του Μόχερ 
και το Μπέρεν. Άφιξη στην ευρύτερη περιοχή του Galway ή Castelbar, δείπνο.
6η μέρα: Γκόλγουεϊ - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρι
Πρωινή αναχώρηση για το μεγαλιθικό νεκροταφείο του Κάροουμορ. Περιήγηση 
στην παραλιακή Σλάιγκο και αναχώρηση για τη Βόρεια Ιρλανδία, με άφιξη το 
απόγευμα στο Ντέρι (Londonderry). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 
7η μέρα: Ντέρι - «Μονοπάτι του Γίγαντα» - Μπέλφαστ
Θα δούμε το περίφημο ηφαιστειακό φαινόμενο «Μονοπάτι του Γίγαντα» (Giant’s 
Causeway). Συνέχεια για το Μπέλφαστ. Άφιξη και τακτοποίηση. Δείπνο.
8η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο - Αθήνα
Πανοραμική ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε το ναυπηγείο του «Τιτανικού». 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου και πτήση για Αθήνα.

Γύρος 
Ιρλανδίας

8 ΗΜΕΡΕΣ
29/6, 20, 27/7, 3, 10, 
17, 24, 31/8, 7/9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Δουβλίνο - Αθήνα με «Aegean» 
✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* ✓ Μπουφέ πρόγευμα και 3 δεί-
πνα ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 175 €. Είσοδοι 
σε μουσεία και χώρους επισκέψεων. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ό,τι αναφέρεται ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην περιοχή του Γκόλγουεϊ, η διανυκτέρευση 
μπορεί να αντικατασταθεί με αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο στη γύρω περιοχή Mayo

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

29/6, 20, 27/7, 3, 10, 
17, 24, 31/8, 7/9 

8 1295 € +350 € 1095 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

30/7 10 2950 € +840 € 2480 €
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Σκανδιναβία 
Νορβηγικά Φιόρδ

8 ΗΜΕΡΕΣ
5/7, 12/7, 19/7, 26/7

1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη - κρουαζιέρα στα κανάλια
Πτήση για την Κοπεγχάγη. Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο. Θα δούμε τα Ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, 
το Βασιλικό Θέατρο, το Εθνικό Μουσείο, το περίφημο Πάρκο Τίβολι, το άγαλμα της Μικρής Γοργόνας 
κ.ά. Μεταφορά στο λιμάνι Nyhavn για μίνι κρουαζιέρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κοπεγχάγη - Μπέργκεν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη για βόλτα και αγορές. Αργά το απόγευμα πτήση για το 
Μπέργκεν. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μπέργκεν
Πρόγευμα και περιήγηση. Αξίζει να γνωρίσετε τη γειτονιά Μπρίγκεν, με την περίφημη ψαραγορά, τα 
Μεσαιωνικού στιλ ξύλινα σπίτια με τα λουλούδια στα περβάζια, ή να ανεβείτε με το τελεφερίκ στην 
κορυφή του βουνού Φλόυεν για να θαυμάσετε το θέα πάνω από την πόλη (κόστος 9€).
4η μέρα: Μπέργκεν - Σόγκνεφιορδ - Οδοντωτό τρενάκι Φλαμ-Μίρνταλ - Γκέιλο - Όσλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Όσλο. Μετάβαση στο Γκουντβάγκεν, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε 
σε σκάφος. Θα δούμε από κοντά το απαράμιλλο Σόγκνεφιορδ, το μεγαλύτερο και βαθύτερο στον 
κόσμο! Αποβίβαση στο Φλαμ, όπου θα επιβιβαστούμε στο γραφικό τρενάκι και θα κάνουμε την 
εκπληκτικής ομορφιάς διαδρομή Φλαμ - Μίρνταλ. Φτάνοντας στο Μίρνταλ θα πάρουμε το τρένο 
μέχρι το Γκέιλο και στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν ως το Όσλο. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: Όσλο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το 
Δημαρχείο, το πάρκο Φρόγκνερ με τα μνημειώδη γλυπτά του Βίγκελαντ, το Ναυτικό Μουσείο  
με καράβια των Βίκινγκς, μια προσομοίωση ναυπηγείου κ.ά. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
6η μέρα: Όσλο - Λίμνη Βάνερν - Ουψάλα - Στοκχόλμη
Πρόγευμα και αναχώρηση για Στοκχόλμη. Θα περάσουμε από την Λίμνη Βάνερν, θα κάνουμε 
στάση στο γραφικό Κάρλσταντ αλλά και στην Ουψάλα, με το τεράστιο αστεροσκοπείο, το διάσημο 
Πανεπιστήμιο και το μεγάλο Καθεδρικό. Θα δούμε επίσης τον Βοτανικό κήπο και το κάστρο. Αργά  
το απόγευμα θα μπούμε στη Σουηδία. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Στοκχόλμη - Μουσείο Βάσα - Νησάκι Σκάνσεν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη. Θα αρχίσουμε από την «καρδιά» των 3 
νησιών, την Γκάμλα Σταν, με τα Μεσαιωνικά κτίρια, το Δημαρχείο, τα ανάκτορα, την Όπερα, το 
μουσείο που στεγάζει το πολεμικό πλοίο «Βάσα» (προαιρετική είσοδος). Στο νησί Djurgarden θα 
επισκεφθούμε τον Ζωολογικό Κήπο κι ένα υπαίθριο μουσείο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
8η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Απευθείας αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κοπεγχάγη, 
Κοπεγχάγη - Μπέργκεν, Στοκχόλμη - Αθήνα με «Aegean 
Αirlines» & «Scandinavian Airlines»

 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  
(2 Κοπεγχάγη, 1 Μπέργκεν, 2 Όσλο, 2 Στοκχόλμη)

 ✓ Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία
 ✓ Ξεναγήσεις σε Κοπεγχάγη, Μπέργκεν, Όσλο, Στοκχόλμη
 ✓ 2ωρη κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ
 ✓ Διαδρομές τρένου στη Νορβηγία, για τις αποστάσεις 
Γκέιλο - Μίρνταλ και Μίρνταλ - Φλαμ, Οδοντωτός

 ✓ Εκδρομή στην Ουψάλα
 ✓ Κρουαζιέρα στα Κανάλια της Κοπεγχάγης  
(περιλαμβάνεται το εισιτήριο)

 ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου 295 €
Είσοδοι σε μουσεία & αξιοθέατα, ποτά και φιλοδωρήματα
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5, 12, 19, 26/7 8 1298 € +562 € 1218 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Clarion The Hub Oslo 4* Elite Palace Hotel 4*

Copenhagen Admiral Hotel 4* Scandic Ornen Bergen 4*

Σκανδιναβικά Φιόρδ

11 ΗΜΕΡΕΣ από 1995 €
Αναχώρηση: 30/8 | Ξενοδοχεία 3*, 4* 
Πρωινό + 4 Δείπνα | SAS Scandinavian

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

30/8 11 1995 € 1795 € +500 € 1595 €

Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

Στοκχόλμη - Χαμάρ - Λομ - Χόρνινταλ - 
Σόγκνεφιορδ - Μπέργκεν - Γκέιλο -  

Όσλο - Κοπεγχάγη
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1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Έιβμπερι - Στόουνχεντζ - Σόλσμπερι - Πλίμουθ
Πτήση για Λονδίνο. Άφιξη και οδοιπορικό στην Αγγλική ενδοχώρα. Πρώτοι μας 
σταθμοί το Έιβμπερι και το Στόουνχεντζ. Συνεχίζουμε για το Σόλσμπερι και το 
λιμάνι Πλίμουθ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Plymouth 4*.
2η μέρα: Πλίμουθ - Σεντ Όστελ - Χαμένοι Κήποι του Χέλιγκαν - Μαράζιον - 
Lands’ End - Σεντ Άιβς - Νιουκουέι - Τίνταγκελ - Πλίμουθ
Ημέρα αφιερωμένη στην Κορνουάλη. Θα επισκεφθούμε τους Χαμένους Κήπους 
του Χέλιγκαν, το νησάκι Σεντ Μάικλς Μάουντ, το εντυπωσιακό θέατρο Μίνακ στο 
βράχο, το Lands’ End. Επιστροφή στο Πλίμουθ και πανοραμική περιήγηση.
3η μέρα: Πλίμουθ - Έξετερ - Μπαθ - Νιούπορτ - Κάρντιφ
Πρωινή αναχώρηση για το Έξετερ, με τον Αγγλικανικό Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Πέτρου. Συνεχίζουμε για το Μπαθ, το Νιούπορτ, το Κάρντιφ (πρωτεύουσα της 
Ουαλίας). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Radisson Blu Cardiff 4*.
4η μέρα: Κάρντιφ - Μπιγκ Πιτ - Μπρέκον Μπίκονς - Σνοουντόνια - Κάστρο 
Πορτμέιριον - Μπέτζελερτ - Κάστρο Κάρναρφον - Λανγκόλεν - Τσέστερ
Επίσκεψη στο ορυχείο Μπιγκ Πιτ, τα Εθνικά Πάρκα Μπρέκον Μπίκονς και 
Σνοουντόνια, τα κάστρα Κάρναρφον και Πορτμέιριον και τα χωριά Μπέτζελερτ και 
Λανγκόλεν. Μετάβαση στην Τσέστερ, τακτοποίηση στο Crowne Plaza Chester 4*.
5η μέρα: Τσέστερ - Μάντσεστερ - Λίβερπουλ - Τσέστερ
Περιήγηση στο Τσέστερ και αναχώρηση για το Μάντσεστερ. Άφιξη, πανοραμική 
ξενάγηση και συνεχίζουμε για το Λίβερπουλ. Επιστροφή στο Τσέστερ.
6η μέρα: Τσέστερ - Στράτφορντ απόν Έιβον - Κότσγουολντς - Μπίμπουρι - 
Οξφόρδη - Λονδίνο
Πρωινή αναχώρηση για την γενέτειρα του Σαίξπηρ, Στράτφορντ απόν Έιβον. 
Ακολουθεί διαδρομή στα Κότσγουολντς και αναχώρηση για το Λονδίνο. Άφιξη και 
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Προαιρετική βόλτα στο νυχτερινό Λονδίνο.
7η μέρα: Λονδίνο - Βρετανικό Μουσείο - Αθήνα
Γνωριμία με τη Βρετανική πρωτεύουσα και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο,  
στα γλυπτά του Παρθενώνα. Αργά το απόγευμα πτήση για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* (2  Πλίμουθ, 1  Κάρντιφ, 2  Τσέστερ, 
1  Λονδίνο) ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 175 €. Είσοδοι 
σε μουσεία και χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ό,τι αναφέρεται ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό

Κορνουάλη 
Ουαλία

7 ΗΜΕΡΕΣ
4/8, 11/8, 18/8

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Βρετανικό Μουσείο - (προαιρετικά νυχτερινός 
γύρος πόλης)
Πτήση για το Λονδίνο. Άφιξη και άμεση ξενάγηση. Θα ξεκινήσουμε από το 
Κensington με τους ομώνυμους κήπους, το παλάτι, τα εντυπωσιακά κτίρια 
των μουσείων. Θα περάσουμε από το Knightsbridge όπου θα απολαύσουμε 
το «Harrods» με τις εντυπωσιακές βιτρίνες του, θα διασχίσουμε το Hyde 
Park, θα δούμε τη Μαρμάρινη Αψίδα και το αριστοκρατικό Mayfair, το παλάτι 
Buckingham, το Αββαείο του Westminster, το Big Ben, το London Eye, το City 
κ.ά. Θα κλείσουμε τη μέρα με επίσκεψη στα μάρμαρα του Παρθενώνα (Ελληνικά 
εκθέματα) στο Βρετανικό Μουσείο. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Προαιρετικός νυχτερινός γύρος.
2η μέρα: Λονδίνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για αγορές, μουσεία και πάρκα.
3η μέρα: Λονδίνο - Ολοήμερη κρουαζιέρα στον Τάμεση - Γκρίνουιτς
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το πρωί μεταφορά στην Westminster Pier για 
ολοήμερη πλωτή ξενάγηση κατά μήκος του Τάμεση μέχρι και το Γκρίνουιτς! Το 
εισιτήριό σας ισχύει για όλη την ημέρα (hop on - hop off). Το πλοιάριο σταματά σε 
κεντρικά σημεία της πόλης. Στο γραφικό Γκρίνουιτς υπάρχει το Εθνικό Ναυτικό 
Μουσείο και το Βασιλικό Αστεροσκοπείο, όπου έχει οριστεί η παγκόσμια ώρα.
4η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στάνφορντ - Bicester Village (προαιρετικά)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Προαιρετική εκδρομή με σταθμούς στην Οξφόρδη, 
πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, και μέσω των χωριών των Cotswolds στο 
γραφικό Στράτφορντ, πατρίδα του Σαίξπηρ. Έπειτα θα επισκεφθούμε το εκπτωτικό 
χωριό Bicester Village. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.
5η μέρα: Λονδίνο - Χωριό & Κάστρο Γουίνσδορ - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Γουίνσδορ για να 
γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της βασιλικής 
οικογένειας. Προαιρετική είσοδος. Ελεύθερος χρόνος έως την πτήση επιστροφής.

Λονδίνο 
Γουίνσδορ

4, 5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
26/6, 10, 12, 19, 31/7, 
7, 8, 14, 16, 23/8, 4, 6, 
19, 26/9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την «Βritish 
Airways» ✓ 3, 4 ή 5 διαν/σεις στο Ηoliday Inn Bloomsbury 4* ✓ Πρωινό ✓ Μεταφορές, 
ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται ✓ ΔΩΡΟ η κρουαζιέρα στον Τάμεση ✓ Έλληνας 
ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος του γραφείου ✓ Χάρτης και πληροφοριακό φυλλάδιο  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €. Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, 
κάστρα, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη. Το 
6ήμερο πρόγραμμα έχει μία επιπλέον μέρα ελεύθερη στα μουσεία και στα αξιοθέατα.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

26/6, 10, 12, 19/7 
5

695 € +330 € 425 €

31/7, 8, 14/8, 4, 26/9 615 € +305 € 425 €

6/9, 19/9 4 595 € +260 € 398 €

7/8, 16/8, 23/8* 6 720 € +350 € 465 €

*Για την αναχώρηση 23/8 υπάρχει επιβάρυνση ναύλου + 55 € το άτομο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

4, 11, 18/8 7 1295 € +350 € 1095 €
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Σκωτία 
Χάιλαντς

8 ΗΜΕΡΕΣ
29/7, 5/8, 12/8, 19/8

1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση.
2η μέρα: Εδιμβούργο - Κάστρο
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για ξενάγηση στο Εδιμβούργο: νέα πόλη, Λόφος Κάρλτον, Παλάτι 
Χόλιρουντ. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς πόλης και θα 
περάσουμε από αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, η οικία του Τζον Νοξ, ο Καθεδρικός του Αγίου  
Τζάιλς και πολλά άλλα, ώσπου να καταλήξουμε στο κάστρο του Εδιμβούργου. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Παρεκκλήσι Rosslyn - Αβαείο Melrose - Αποστακτήριο «Glenkinchie»
Μετά το πρωινό μας βγαίνουμε μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη για να επισκεφθούμε το 
παρεκκλήσι του χωριού Rosslyn, γνωστό από τον «Κώδικα Ντα Βίντσι». Συνεχίζουμε στη γραφική 
διαδρομή προς τα σύνορα της Σκωτίας και κάνουμε στάση στην πόλη Melrose, στο παλαιότερο 
αβαείο της Σκωτίας. Στην επιστροφή μας θα πάμε στο αποστακτήριο «Glenkinchie», όπου θα 
γευτούμε και θα αγοράσουμε αυθεντικό Σκωτσέζικο malt whiskey. Επιστροφή στο Εδιμβούργο. 
4η μέρα: Εδιμβούργο
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα.
5η μέρα: Εδιμβούργο - Κάστρο Γκλάμις - Πιτλόχρι - Κάστρο Μπλερ - Άβιεμορ
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός το καλοδιατηρημένο 
Glamis castle, στο Άνγκους. Συνεχίζουμε για το γραφικό Πιτλόχρι, γνωστό για τα αποστακτήρια 
ουίσκι και για την καλλιέργεια της καφέ πέστροφας. Τελευταίος σταθμός μας το Κάστρο Μπλερ.  
Σε στρατηγική θέση από το 1269, φιλοξενεί την οικογένεια των Άθολ με το μοναδικό στην Ευρώπη 
ιδιωτικό στρατό Χαϊλάντερς. Άφιξη στο Άβιεμορ, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Δείπνο.
6η μέρα: Άβιεμορ - Ινβερνές - Λοχ Νες - Φορτ Αγκούστους - Φορτ Γουίλιαμς - Τρόσακς - 
Λοχ Λόμοντ - Γλασκώβη
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ινβερνές. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Λοχ Νες κι έπειτα για το Φορτ 
Αγκούστους, όπου ενώνονται οι λίμνες Λοχ Όικχ και Λοχ Νες. Συνεχίζουμε για το ψαροχώρι Φορτ 
Γουίλιαμ, στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις, όπου θα γευματίσουμε (προαιρετικά), και στο 
Εθνικό Πάρκο Τρόσακς με την Λοχ Λόμοντ. Άφιξη στη Γλασκώβη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Γλασκώβη
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη Γλασκώβη. Θα δούμε την Πλατεία George με τα Βικτωριανού 
ρυθμού κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και την πλατεία του Βασιλικού Χρηματιστηρίου, όπου βρίσκεται η 
Modern Art Gallery. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
8η μέρα: Γλασκώβη - Εδιμβούργο - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Εδιμβούργο - Αθήνα 
με «Aegean Airlines»

 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
(4 Εδιμβούργο, 1 Άβιεμορ, 2 Γλασκώβη) 

 ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά + 1 δείπνο στο Άβιεμορ 
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 180 €
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η αναχώρηση 19/8 διανυκτερεύει στο B.W. Inverness  
Palace Hotel & Spa 3*

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

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

8 1295 € 1345 € +450 € 1095 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Macdonald Aviemore 4* Radisson Blu Glasgow 4*

Novotel Edinburgh Park 4* Edinburgh Marriott 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, πανοραμική περιήγηση. Θα κινηθούμε δίπλα στις 
όχθες του ποταμού Άμστελ, θα θαυμάσουμε τον παραδοσιακό Μύλο του Ρέμπραντ και 
τις παράκτιες κατοικίες, το «Στάδιο Αρένα». Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ακολουθεί περίπατος στο ιστορικό κέντρο: πλατεία Βατερλό, πλατεία Ρέμπραντ, 
παζάρι λουλουδιών, πλατεία Dam, «πλωτός» Κεντρικός σιδηροδρομικός Σταθμός κ.ά.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - «Coster Diamonds» - Βόλενταμ - 
Φάρμα Τυριών
Πρωινό και αναχώρηση για την Ολλανδική ύπαιθρο. Θα κάνουμε βόλτα στο όμορφο 
ψαροχώρι Βόλενταμ και στο γραφικό λιμανάκι του. Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη 
σε τοπική Φάρμα Τυριών, όπου θα μας παρουσιαστούν οι μέθοδοι παρασκευής. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο κέντρο της πόλης και θα φτάσουμε στην Πλατεία των 
Μουσείων. Εκεί έχουμε εξασφαλίσει δωρεάν είσοδο στο γνωστό αδαμαντοκοπείο 
«Coster Diamonds», για να γνωρίσουμε τη διαδικασία κατεργασίας διαμαντιών.
3η μέρα: Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση με πρώτο σταθμό το λιμάνι του Ρότερνταμ. Συνεχίζουμε για το 
Ντελφτ με το πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο. Τελευταίος μας σταθμός η Χάγη, έδρα 
διεθνών οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Καταλήγουμε στις Βρυξέλλες, 
εκεί όπου... χτυπάει η «καρδιά» της Ευρώπης! Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.
4η μέρα: Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση. Περίπατος στο ιστορικό κέντρο όπου θα διασχίσουμε την 
Αvenue Louise και την Boulevard de Waterloo, θα απολαύσουμε την απρόσκοπτη θέα 
από την Άνω Πόλη και το «μπαλκόνι της Ευρώπης». Θα συνεχίσουμε μέσω της πλατείας 
Sablon με τα αριστοκρατικά μπιστρό, καταλήγοντας στην Grand Place.
5η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεμβούργο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό μας ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική εκδρομή στη Βαλλωνία και το 
Λουξεμβούργο (κόστος 90€). Θα επισκεφθούμε την Ντινάντ, όπου θα έχουμε χρόνο για 
καφέ και περίπατο δίπλα στον ποταμό Λέσε, ενώ στο Λουξεμβούργο μεταξύ άλλων θα 
δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα, το κτίριο της 
Φιλαρμονικής, την Place d’ Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
6η μέρα: Γάνδη - Μπριζ
Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στη Γάνδη. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλεως, όπου 
θα δούμε το Δημαρχείο, το Διοικητήριο, τον Ναό του Αγίου Νικόλα, τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Βονιφάτη. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπριζ, μία από τις ομορφότερες πόλεις 
της κεντρικής Ευρώπης, όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει… στον Μεσαίωνα! 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.
7η μέρα: Μπριζ - Βρυξέλλες - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις με  
«Aegean Airlines»/«Transavia»

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
βάσει προγράμματος

 ✓ Πρόγευμα καθημερινά
 ✓ 1 χειραποσκευή 8 κιλών και 1 αποσκευή 15 κιλών  
ανά άτομο στις πτήσεις της «Transavia»

 ✓ 1 χειραποσκευή 8 κιλών και 1 αποσκευή 23 κιλών  
ανά άτομο στις πτήσεις της «Aegean Airlines»

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται 
 ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η αναχώρηση 24/8 δεν πραγματοποιεί 
διανυκτέρευση στην Μπριζ και πραγματοποιεί 3 διαν/σεις 
στο Άμστερνταμ και 3 διαν/σεις στις Βρυξέλλες.  
Οι αναχωρήσεις 27/7, 10/8, 24/8 εκτελούνται αντίστροφα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους, φέρι-μποτ
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως περιλαμβανόμενο ή 
προαιρετικό 

Καλοκαίρι στην 
Μπενελούξ
7 ΗΜΕΡΕΣ
20, 21, 27, 28/7, 
3, 10, 17, 24/8

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Best Western Blue Tower 4* NH Brussels Louise 4*

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

20, 27/7, 3, 
10, 17, 24/8

(Aegean)
7 795 € 845 € +195 € 745 €

21, 28/7 
(Transavia) 7 745 € 795 € +195 € 645 €Συνοπτικό πρόγραμμα με Τransavia

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - «Coster       
Diamonds» - Βόλενταμ - Φάρμα Τυριών
3η μέρα: Άμστερνταμ
4η μέρα: Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Βρυξέλλες
5η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεμβούργο 
(προαιρετικά)
6η μέρα: Γάνδη - Μπριζ
7η μέρα: Βρυξέλλες - Άιντχόβεν - Αθήνα
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Νορμανδία 
Κάστρα Λίγηρα

7 ΗΜΕΡΕΣ
3/8, 10/8

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Σαμπόρ - Τουρ
Πτήση για το Παρίσι. Άφιξη και αναχώρηση για την περιοχή του Λίγηρα (Loire), με πρώτο μας 
σταθμό το κάστρο Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Σαμπόρ (Chambord), με τα 440 δωμάτια και τα 
365 τζάκια - το μεγαλύτερο στην Κοιλάδα του Λίγηρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Τουρ.
2η μέρα: Τουρ - Σενονσό - Αμπουάζ - Τουρ
Πρωινό και γνωριμία με την πόλη πεζή. Επίσκεψη στο Κάστρο Chenonceau κι έπειτα στο Château d’ 
Amboise. Επιστροφή στην Τουρ και χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθείτε στο ιστορικό της κέντρο.
3η μέρα: Τουρ - Μον Σεν Μισέλ - Σεν Μαλό
Πρωινή αναχώρηση για τη Βρετάνη, με πρώτο μας σταθμό το οχυρωμένο νησί-χωριουδάκι Μον 
Σεν Μισέλ, περιτριγυρισμένο από τα νερά της Μάγχης και με έντονο το φαινόμενο της παλίρροιας. 
Συνεχίζουμε για το Σεν Μαλό, ένα σημαντικό εμπορικό και τουριστικό κέντρο. Αφού περιηγηθούμε 
πεζή στα αξιοθέατά του, θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Σεν Μαλό - Μπαγιέ - Παραλίες Απόβασης - Καέν
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε, με πρώτη σύντομη στάση στην πόλη Κανκάλ για περίπατο και 
φωτογραφίες. Έπειτα θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη Μπαγιέ (Bayeux). Σημαντικό αξιοθέατο 
ο Καθεδρικός ναός με βιτρό που απεικονίζουν τις ηρωικές πράξεις του Γουλιέλμου του Κατακτητή, 
καθώς και η Μεσαιωνική ταπισερί (70,4x0,5μ.) με 1512 μορφές ανθρώπων και ζώων. Συνεχίζουμε 
για να γνωρίσουμε τις παραλίες της απόβασης στη Νορμανδία την 6η Ιουνίου 1944 κι ύστερα 
το Point du Hoc, όπου θα δούμε Γερμανικά πυροβολεία, την Κολεβίλ Σιρ Μερ με το Αμερικανικό 
νεκροταφείο, καθώς και το γραφικό Σεντ-Μερ-Εγκλίζ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Καέν.
5η μέρα: Καέν - Μπεβρόν εν Αζ - Ντοβίλ - Τρουβίλ - Ονφλέρ - Παρίσι
Ξεκινάμε με περιήγηση στην Καέν. Συνεχίζουμε για τη γραφική Beuvron-en-Auge κι αμέσως 
μετά θα επισκεφθούμε τη λουτρόπολη Ντοβίλ, τη διπλανή δίδυμή της πόλη Τρουβίλ, καθώς και 
τη μοναδική Ονφλέρ, με τον μικρό Μεσαιωνικό πύργο και το γραφικό της λιμανάκι αντικριστά στη 
Χάβρη. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το Παρίσι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Λούβρου
Ξενάγηση, όπου θα δούμε μεταξύ άλλων την πλατεία Ομονοίας, τα Ηλύσια Πεδία, την Αψίδα του 
Θριάμβου, την Όπερα, τον Πύργο του Άιφελ, την Παναγία των Παρισίων και θα επισκεφθούμε το 
περίφημο Μουσείο του Λούβρου, όπου θα δούμε την Ελληνική πτέρυγα, καθώς και το τμήμα με 
πίνακες σημαντικών ζωγράφων, όπως Λεονάρντο ντα Βίντσι, Ντελακρουά, Γκόγια, Ρέμπραντ κ.ά. 
Ακολουθεί ΔΩΡΟ! Μια ρομαντική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα!
7η μέρα: Παρίσι - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4*  
(2 Τουρ, 1 Σεν Μαλό, 1 Καέν, 2 Παρίσι) 

 ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα 

 ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου 165 €
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ιστορικούς, αρχαιολογικούς 
χώρους, παλάτια και γενικά όπου απαιτείται
Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

3/8, 10/8 7 1095 € 1145 € +295 € 895 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Le Meridien Etoile 4*

Grand Hotel de Tours 4* Hotel de l’Univers 3* Saint Malo
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με Air France/
Aegean ✓ 5 διαν/σεις στο ξεν/χείο της επιλογής σας ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ 
Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό ✓ Επίσκεψη 
στην Παναγία των Παρισίων εσωτερικά με ξεναγό ✓ Εισιτήριο για την κρουαζιέρα στον 
Σηκουάνα και ξενάγηση στη Μονμάρτη ✓ Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου (στην 
Ελληνική πτέρυγα, περιλαμβάνεται η είσοδος) ✓ Ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των 
Βερσαλλιών (περιλαμβάνεται η είσοδος) ✓ Ολοήμερη εκδρομή στην Disneyland ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €. Είσοδοι μουσείων Λούβρο και Βερσαλλίες 35 €/
άτομα άνω των 26 ετών (υπολογίζονται υποχρεωτικά με την κράτηση σας). Νέος φόρος πόλης 
υποχρεωτικός και πληρωτέος στα ξενοδοχεία. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν μόνο 
αν μένουν με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Η είσοδος στην Disneyland για το 1 πάρκο (περίπου 85 € ενήλικας και 80 € 
παιδί κάτω των 12 ετών) πληρώνεται τοπικά και η τιμή αλλάζει αναλόγως εποχικότητας

8 ΗΜΕΡΕΣ
3/8, 10/8, 17/8, 24/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα - Μπορντό, 
Μασσαλία - Αθήνα με «Aegean Airlines» ✓ 7 διανυκτερεύσεις στα επιλεγμένα ξενοδοχεία 
4* που αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια (1 Μπορντό, 1 Σαρλά-λα-Κανεντά, 2 
Τουλούζη, 3 Αβινιόν) ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Μεταφορές, επισκέψεις, ξεναγή-
σεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 200 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

3, 10, 17, 24/8 8 1145 € +400 € 895 €

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Κήποι Λουξεμβούργου
Άφιξη στο Παρίσι και ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση: Πύργος του Άιφελ, 
Τροκαντερό, Αψίδα του Θριάμβου, Ηλύσια Πεδία, Πλας Κονκόρντ, Μουσείο 
Λούβρου, Notre Dame, Κήποι του Λουξεμβούργου, Πάνθεον, Σεν Ζερμέν κ.ά. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Προαιρετική απογευματινή βόλτα.
2η μέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Μουσείο Λούβρου - Κήποι Κεραμικού
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών 
με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο του 
Λούβρου. Θα ξεκινήσουμε με τους Κήπους Κεραμικού και θα προχωρήσουμε 
στην Ελληνική και Ρωμαϊκή πτέρυγα. Ελεύθερος χρόνος. Δεν περιλαμβάνεται 
μεταφορά επιστροφής. Το βράδυ προαιρετικό σόου στο «Paradis Latin».
3η μέρα: Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ολοήμερη επίσκεψη στην Disneyland και στο Πάρκο 
Walt Disney Studios. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Παρίσι - Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με ξενάγηση - Μονμάρτη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στον Πύργο του Άιφελ 
και μαζί με τον ξεναγό μας θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα 
Bateaux Parisiens (Αγγλόφωνη ξενάγηση από τα ηχεία του πλοίου). Μεταφορά 
στη Μονμάρτη και ξενάγηση πεζή. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή ατομικά.
5η μέρα: Παρίσι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για πολυκαταστήματα και μουσεία.
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα

Παρίσι 
Disneyland

1η μέρα: Αθήνα - Μπορντό
Απευθείας πτήση για το Μπορντό. Ξενάγηση στην ιστορική πόλη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο Mercure Bordeaux Centre 4*.
2η μέρα: Μπορντό - Σεν Εμιλιάν - Λασκό - Σαρλά-λα-Κανεντά
Πρωινή επίσκεψη στο Μεσαιωνικό χωριό Σεν Εμιλιάν, στην «καρδιά» της 
οινοπαραγωγικής περιοχής. Περιήγηση και συνεχίζουμε για το Lascaux, όπου 
θα επισκεφθούμε αντίγραφο του διάσημου Παλαιολιθικού σπηλαίου. Περιήγηση 
στη Μεσαιωνική πόλη Sarlat-la-Canéda, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Σαρλά-λα-Κανεντά - Λα Ροκ Γκαζάκ - Ροκαμαντούρ - Παντιράκ - 
Καόρ - Αλμπί - Τουλούζη
Ξεκινάμε για την περιοχή των Μεσο-Πυρηναίων. Επισκεπτόμαστε τα γραφικά 
χωριουδάκια Λα Ροκ Γκαζάκ, Ροκαμαντούρ, όπου θα δούμε τον Οίκο της 
Μαύρης Παναγιάς και το ιστορικό Ξίφος στον Βράχο, Παντιράκ με τα σπήλαια, 
Καόρ με τη Μεσαιωνική στρατιωτική γέφυρα στο ποτάμι και Αλμπί. Καταλήγουμε 
στην Τουλούζη. Τακτοποίηση στο Hotel De Brienne 4*.
4η μέρα: Τουλούζη
Ξενάγηση στην πόλη: βασιλική του Σεν Σερνέν, μονές του Τάγματος Ιακωβίνων, 
Καπιτώλιο, Κανάλι της Μεσημβρίας κ.ά.
5η μέρα: Τουλούζη - Καστελνονταρί - Καρκασόν - Αβινιόν
Πρωινή αναχώρηση για τη μικρή πόλη Καστελνονταρί. Συνεχίζουμε για την 
καστροπολιτεία Καρκασόν. Επόμενος σταθμός μας η παλαιά παπική έδρα 
Αβινιόν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Best Western Plus Le Lavarin 4*.
6η μέρα: Αβινιόν - Μονπελιέ - Αβινιόν
Πρωινή περιήγηση στην Αβινιόν. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Μονπελιέ, 
όπου θα περιηγηθούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Αβινιόν - Νιμ - Αρλ - Εθνικό Πάρκο Καμάργκ - Αβινιόν
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική Νιμ. Ακολουθούν το Εθνικό Πάρκο της 
Καμάργκ και η Αρλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και προαιρετική παρακολούθηση 
του θεάματος «Ήχος και Φως».
8η μέρα: Αβινιόν - Εξ αν Προβάνς - Μασσαλία - Αθήνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε τη μαγευτική Εξ αν Προβάνς στην «καρδιά» της 
Προβηγκίας. Συνεχίζουμε για τη γειτονική Μασσαλία. Πανοραμική επίσκεψη. 
Πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Νότια Γαλλία 
Μπορντό - Αβινιόν

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/6 6
Ibis Berthier Batignolles 3* 745 € +232 € 550 € 

Β.W Ronceray Opera 3*Sup 848 € +462 € 650 €

26, 27/6 6
Ibis Berthier Batignolles 3* 575 € +223 € 475 €

Β.W Ronceray Opera 3* Sup 698 € +362 € 580 €

10, 13, 19, 25, 26/7, 
1, 7, 9, 10, 12, 13, 

15, 16/8
6

Ibis Berthier Batignolles 3* (εκτός από 25, 26/7 & 1/8) 558 € +212 € 380 €
Β.W Ronceray Opera 3* Sup 645 € +253 € 418 €

Novotel Paris 17, 4* 685 € +305 € 460 €*

20, 22, 24, 27, 
29, 30/8

6

Ibis Berthier Batignolles 3* (εκτός από 27, 29 & 30/8) 590 € +195 € 380 €
Β.W Ronceray Opera 3* Sup (μόνο για 20, 22, 24, 27/8) 645 € +245 € 395 €

Β.W Ronceray Opera 3* Sup (μόνο για 29, 30/8) 748 € +300 € 430 €
Novotel Paris 17, 4* (εκτός από 27, 29 & 30/8) 758 € +332 € 490 €*

*1 ή 2 παιδιά έως 16 ετών 
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Κυανή Ακτή 
Προβηγκία

6 ΗΜΕΡΕΣ
15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8

1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια
Πτήση για τη Νίκαια. Άφιξη και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την παλαιά πόλη, όπου φιλοξενείται 
η αγορά των λουλουδιών με τα παζάρια της, το νομαρχιακό μέγαρο -άλλοτε παλάτι-, η πανέμορφη 
Μπαρόκ εκκλησία Chapelle de la Misericorde, η πλατεία Rosetti κ.ά. Συνεχίζουμε με τη διάσημη 
πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην οδό Ζαν Μεντεσάν. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Νίκαια - Εζ - Μονακό - Μόντε Κάρλο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μεσαιωνικό Εζ, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο 
αρωμάτων «Fragonard». Μετάβαση στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό 
κέντρο και επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο, με το διεθνώς γνωστό καζίνο. Επιστροφή στη Νίκαια.
3η μέρα: Νίκαια - Σαν Πολ ντε Βανς - Κάννες
Πρωινό και αναχώρηση για το Μεσαιωνικό χωριό Σαν Πολ ντε Βανς, που ενέπνευσε πλήθος 
ζωγράφων, συγγραφέων και ποιητών. Ακολουθεί επίσκεψη στις Κάννες, με τη θρυλική Κρουαζέτ, 
την παραλιακή λεωφόρο, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις πανάκριβες μπουτίκ, το καζίνο, 
το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στη Νίκαια.
4η μέρα: Νίκαια - Εξ αν Προβάνς - Μασσαλία
Πρωινό και αναχωρούμε για την Aix en Provence στην Προβηγκία, που πήρε το όνομά της από 
τις πολυάριθμες πηγές. Θα περπατήσουμε στην περίφημη οδό Μιραμπό και θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος. Συνεχίζουμε για τη Μασσαλία. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
5η μέρα: Μασσαλία - Αβινιόν - Νιμ - Αρλ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αβινιόν, στις όχθες του Ροδανού ποταμού. Στην 
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα,  
την πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Επόμενος σταθμός μας η Νιμ, 
πόλη με σημαντική ιστορία και πολλά Ρωμαϊκά μνημεία. Συνεχίζουμε για την ιστορική πόλη Αρλ, 
γνωστή ως αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη. Επιστροφή στη Μασσαλία και ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Μασσαλία - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα απολαύσουμε πανοραμική περιήγηση στη Μασσαλία. Διασχίζοντας μεγάλες 
λεωφόρους θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια του Αγίου 
Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Βασιλική Νοτρ Νταμ ντε λα Γκραντ, 
στον ομώνυμο λόφο απ’ όπου θα απολαύσουμε πανοραμική θέα στη Μεσογειακή μεγαλούπολη και 
το νησάκι Ιφ με το φρούριο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νίκαια/Μασσαλία -  
Αθήνα με την «Aegean Airlines»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(3 Νίκαια, 2 Μασσαλία)

 ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
 ✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 180 € 
Φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

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

6 845 € 895 € +280 € 795 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

AC Hotel by Marriott Marseille Prado Velodrome 4*

Villa Otero by Happyculture 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Γκριγιέρ - Λωζάνη
Πτήση για τη Ζυρίχη, σημείο εκκίνησης του οδοιπορικού μας στην Ελβετία. Πρώτη μας 
στάση η διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Aare. Διασχί-
ζοντας τα περίφημα Ελβετικά αγροκτήματα θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι 
Γκριγιέρ, διάσημο για τα τυριά του. Άφιξη και τακτοποίηση στη Λωζάνη.
2η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη. Ξεκινάμε από το θεαματικό σιντρι-
βάνι Jet d’ Eau που πετά νερό σε ύψος 140 μέτρων. Θα δούμε ακόμα το Δημαρχείο, την 
παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό ναό, τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών κ.λπ. Επιστροφή για 
περιήγηση στη Λωζάνη, με την πλατεία Ντε λα Παλί και τον Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ, 
καθώς και τα γραφικά στενά. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λωζάνη - Μοντρέ - Κάστρο Σιγιόν - Βεβέ - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για το Μοντρέ, θέρετρο πλουσίων και αριστοκρατών των αρχών του 
20ού αιώνα. Συνεχίζουμε με το κάστρο του Σιγιόν, στις όχθες της Λίμνης Λεμάν, αλλά και 
το γραφικό Βεβέ, έδρα της πολυεθνικής «Nestlé». Πορεία για τη Ζυρίχη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Σήμερα θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι το Ιντερλάκεν, στο κέντρο της χώρας των Άλπε-
ων. Χρόνος για περιήγηση. Συνεχίζουμε για τη Λουκέρνη, με τις ζωγραφιστές προσόψεις 
των σπιτιών και το Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη γνώριμη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Κωνστάντς - Νησί Μαϊνάου - Ντονάουεσινγκεν 
Πρωινό και αναχωρούμε για περιήγηση στα αξιοθέατα της φημισμένης πόλης των 
τραπεζών. Ξεκινάμε με τη Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ και συνεχίζουμε με την 
ιστορική παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια, την Μπανχοφστράσε και την πανέμορφη 
παραλίμνια περιοχή. Επόμενος σταθμός μας η Κωνσταντία ή Κωνστάντς, στο δυτικό άκρο 
της ομώνυμης λίμνης. Συνεχίζουμε για το νησί Μαϊνάου (Mainau), που μετατράπηκε σε 
ένα μεγάλο παραδεισένιο κήπο από τον Σουηδό πρίγκιπα Lennart Bernadotte το 1932. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Ντονάουεσινγκεν, τακτοποίηση.
6η μέρα: Λιντάου - Μέερσμπουργκ
Πρωινό και αναχωρούμε οδικώς για τη χερσόνησο Λιντάου, σε υψόμετρο 400 μέτρων 
στις όχθες της Λίμνης Μπόντενζε (Bodensee) ή Κωνστάντζας (Konstanz). Θα περπα-
τήσουμε στα σοκάκια της και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζουμε για το υπέροχο 
Μέερσμπουργκ, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί 
καταρράκτες που δημιουργεί ο Ρήνος. Αφού διασχίσουμε τα σύνορα με τη Γερμανία, θα 
επισκεφθούμε το κουκλίστικο παραποτάμιο χωριό Στάιν αμ Ράιν. Πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια για τις πτήσεις Αθήνα - Ζυρίχη - 
Αθήνα με «Swiss Airlines» 

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(2 Λωζάνη, 2 Ζυρίχη, 2 Ντονάουεσινγκεν ή στην 
ευρύτερη περιοχή) 

 ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 

 ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε αξιοθέατα, μουσεία και επισκεπτόμενους 
χώρους 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ελβετία 
Λωζάνη - Γενεύη
7 ΗΜΕΡΕΣ
14/7, 30/7, 6/8, 13/8

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Continental Hotel Lausanne 4* Sheraton Zurich Hotel 4* Wyndham Garden Donaueschingen 4*

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

14/7, 30/7, 
6/8, 13/8

7 745 € 795 € +195 € 645 €
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5 ΗΜΕΡΕΣ
17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Starhotel Business Palace 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα 
με «Aegean Airlines» 

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε επιλεγμένο εστιατόριο ή  
στο ξενοδοχείο

 ✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα

 ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €
Check point 20 € (πληρωτέα Αθήνα)
Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Έξοδα βαπορέτου για οποιαδήποτε μετακίνηση κατά  
τη διάρκεια της εκδρομής
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο 6 € το άτομο τη βραδιά 
πληρωτέο στο ξενοδοχείο
Το πλοιάριο για τα νησάκια Borome 12 €, η είσοδος στο 
παλάτι 12 € και το πλοιάριο στο Πορτοφίνο 10 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

17, 24, 31/7, 
7, 14, 21/8

5 545 € 595 € +120 € 495 €

Λίμνες 
Βόρειας Ιταλίας
1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ
Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για την εκδρομή στη Λίμνη Ματζόρε και τη 
ρομαντική ολάνθιστη Στρέζα. Η dolce vita αλά… Ιταλικά γίνεται πραγματικότητα στη Λίμνη Ματζόρε, 
έναν ιδανικό προορισμό για όσους γοητεύονται από την κοσμική ατμόσφαιρα των Ιταλικών λιμνών. 
Βρίσκεται στα νότια της οροσειράς των Άλπεων και «πιάνει» τις επαρχίες του Πιεμόντε και της 
Λομβαρδίας. Δυνατότητα για κρουαζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ (έξοδα ατομικά). Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Δείπνο.
2η μέρα: Μιλάνο (περιήγηση & shopping) - Μπέργκαμο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Μπέργκαμο, 40χλμ. από το Μιλάνο. Βρίσκεται πολύ κοντά 
στη Λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. 
Την πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την 
Piazza Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας «ταξιδεύει» στο παρελθόν. 
Στη συνέχεια μεταφορά και περιήγηση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας, το Μιλάνο. Το 
Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. 
Ελεύθερος χρόνος για ψώνια στην πρωτεύουσα της μόδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστικό κέντρο 
των VIPs με τις πολυτελείς θαλαμηγούς στο γραφικό του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα 
Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στο 
γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο.
4η μέρα: Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ 
(Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνο. Αν και αρχικά έγινε γνωστό ως παραθεριστικός 
προορισμός χάρη στις θεραπευτικές πηγές του, εν τέλει εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο του χειμερινού 
τουρισμού κι έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους εκφραστές του Αλπικού lifestyle. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο.
5η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Αθήνα
Πρόγευμα και εκδρομή στο Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα 
θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Η λίμνη δημιουργήθηκε 
όταν οι παγετώνες έσκαψαν το πέτρωμα και χωρίστηκαν, δίνοντάς της το σημερινό σχήμα της 
και την απαράμιλλη ομορφιά της. Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός, αγαπημένο 
«καταφύγιο» των διασήμων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνο και πτήση επιστροφής.
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία
Πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη και αναχώρηση, με στάση και περιήγηση στην όμορφη 
Σιένα. Θα δούμε την πανέμορφη πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο αλλά και αγέρωχα 
αρχοντικά, στενά καλντερίμια και πανέμορφες εκκλησίες που αντέχουν στον 
χρόνο. Στη Φλωρεντία τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Φλωρεντία - Πίζα - Φλωρεντία
Πρωινό και ακολουθεί η ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την 
Πόντε Βέκιο, τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία κ.ά. Χρόνος 
ελεύθερος για λίγη ξεκούραση και κατόπιν αναχώρηση για την Πίζα, όπου στην 
Πλατεία των Θαυμάτων θα μας εντυπωσιάσει ο περίφημος κεκλιμένος πύργος, 
σήμα κατατεθέν της πόλης ο οποίος «δένει» αρμονικά με το Βαπτιστήριο και τον 
καθεδρικό ναό. Επιστροφή στη Φλωρεντία.
3η μέρα: Φλωρεντία - Βερόνα - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για την μαγευτική Βενετία, με ενδιάμεση στάση και 
περιήγηση στην Βερόνα. Θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι 
της Ιουλιέτας κ.ά. Άφιξη στη Βενετία νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση και χρόνος 
ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βενετία
Πρόγευμα και μεταφορά με το βαπορέτο στο ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης. 
Θα ξεκινήσουμε ξενάγηση από το νησάκι του Αγίου Μάρκου. Η πλατεία του Αγίου 
Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπολέοντα ως το «ωραιότερο σαλόνι του 
κόσμου». Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Βενετία - Μαρανέλο/Μουσείο «Ferrari» - Ρώμη
Αποχαιρετάμε σήμερα τη Βενετία. Στάση στο Μαρανέλο, στο «σπίτι» της «Ferrari»! 
Το μουσείο της «Ferrari» ιδρύθηκε το 1990 και εκθέτει αυτοκίνητα από όλες τις 
συλλογές της εταιρείας. Περιήγηση και δυνατότητα οδήγησης! (προαιρετικά με 
επιπλέον κόστος). Άφιξη στη Ρώμη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Ρώμη - Τίβολι (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ξενάγηση: Πλατεία Βενετίας, Καπιτώλιο, Ρωμαϊκή αγορά, 
Κολοσσαίο, Φοντάνα ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος. Προαιρετική απογευματινή 
εκδρομή στο Τίβολι και την Αναγεννησιακή Villa D’ Este.
7η μέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού (προαιρετικά) - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Προαιρετική ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού.  
Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με «Αlitalia»  
✓ 6 διαν/σεις σε ξεν/χεία 4* ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν ✓ Αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 165 €. 
Check point 30 € σύνολο ανά άτομο (πληρωτέα τοπικά). Βαπορέτο στη Βενετία. Είσοδοι 
μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων. Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται 
επιτόπου στα ξενοδοχεία). Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Πανόραμα 
Ιταλίας

7 ΗΜΕΡΕΣ
Κάθε Κυριακή από 28/7 
έως και 25/8

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Κατακόμβες - (προαιρετικά Rome by night)
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό. Επίσκεψη 
στις κατακόμβες της Αγίας Καλλίστου ή (ανάλογα ποιες είναι ανοικτές) στις 
κατακόμβες της Δομιτίλλης. Διασχίζοντας την Αππία οδό θα δούμε τα Λουτρά 
(Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλα και θα καταλήξουμε στο Κολοσσαίο και την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από το Καπιτώλιο θα φτάσουμε 
στην πιάτσα Βενέτσια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Προαιρετική 
νυχτερινή περιήγηση.
2η μέρα: Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου
Πρόγευμα. Η μέρα αφιερώνεται στο Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές 
ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής, με αποκορύφωμα την περίφημη 
Καπέλα Σιξτίνα. Εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό, ακολουθεί επίσκεψη στη 
βασιλική του Αγίου Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία.
3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία
Ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στην πόλη συνώνυμη 
με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, 
την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στους εμπορικούς δρόμους της Ρώμης, οι οποίοι 
είναι γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών, 
με κυριότερες την Via Sistina και τις οδούς Via Condotti (την Πέμπτη λεωφόρο 
της Ρώμης) και Via del Babuino. Στην τελευταία, η συνύπαρξη καταστημάτων 
που εμπορεύονται προϊόντα υψηλής μόδας και αντίκες την καθιστά από τις 
πιο κομψές οδούς της Ρώμης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα.

Ρώμη 
Βατικανό

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Κάθε Παρασκευή  
έως 30/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines» ✓ 3, 4 διαν/σεις σε 
ξενοδοχείο 3*, 4*✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 
✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στην πόλη, στις Κατακόμβες ✓ Μεταφορά από/προς τα μουσεία 
του Βατικανού ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων 155 €. Check points 30 € (πληρωτέα από 
Aθήνα). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώ-
ρων. Δημοτικός φόρος Ρώμης 6 € (ξεν/χεία 4*), 4 € (ξεν/χεία 3*)/ημέρα/άτομο. Βατικανό 
30 €, Φλωρεντία 85 €. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

Κάθε Κυριακή από 
28/7 έως και 25/8

7 585 € +160 € 555 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

Κάθε 
Παρασκευή 

από 5/7 
έως και 

26/7

4
Buenos Aires 3* 325 € 420 € 295 €

Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4* 395 € 515 € 365€

5
Buenos Aires 3* 365 € 480 € 335 €

Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4* 465 € 625 € 435 €

Κάθε 
Παρασκευή 

από 2/8 
έως και 

30/8

4
Buenos Aires 3* 315 € 390 € 285 €

Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4* 385 € 515 € 355 €

5
Buenos Aires 3* 345 € 465 € 315 €

Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4* 425 € 625 € 395 €
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7 ΗΜΕΡΕΣ
21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πίζα/Ρώμη - Αθήνα 
με «Aegean Airlines»

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(3 Φλωρεντία, 3 Ρώμη)

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Δώρο ένα δείπνο την ημέρα της άφιξης, στο ξενοδοχείο 
της Φλωρεντίας

 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα

 ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €
Check point 20 € (πληρωτέα Αθήνα) 
Είσοδοι μουσείων, πινακοθήκες, Βατικανό 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 6 € το άτομο/μέρα (πληρωτέα 
εκεί). Κόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για το Τσίνκουε 
Τέρε (έξοδα ατομικά περίπου 30 €).

Toσκάνη 
Τσίνκουε Τέρε
1η μέρα: Αθήνα - Πίζα - Λούκα - Φλωρεντία
Πρωινή πτήση για την Πίζα. Φτάνοντας αναχωρούμε για την ιστορική πόλη, με τα Μεσαιωνικά τείχη 
και τον κεκλιμένο Πύργο, το καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού, το Βαπτιστήριο κ.ά. Συνεχίζουμε 
για τη Μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών περιήγησή μας 
θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και 
Ανφιτεάτρο κ.λπ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Φλωρεντία. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
2η μέρα: Φλωρεντία
Αναχώρηση για τη γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι, θα 
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία και συνεχίζουμε για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι,  
τη γέφυρα Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, με τη αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ.  
Χρόνος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίτι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Φλωρεντία - Τσίνκουε Τέρε
Μετά το πρωινό μας ταξιδεύουμε δυτικά, προς την ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου Cinque Terre, 
όπου θα δούμε σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους άγριους βράχους της Δυτικής Ακτής της 
Ιταλίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Φλωρεντία.
4η μέρα: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σιένα. Θα θαυμάσουμε τα αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον Καθεδρικό 
Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Επόμενη επίσκεψη στο Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχά-
ταν του Μεσαίωνα». Πορεία για τη Ρώμη, άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
5η μέρα: Ρώμη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η ξενάγησή μας στην «αιώνια πόλη» θ’ αρχίσει με το Κολοσσαίο και την 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την αγορά θα φτάσουμε στον Λόφο του Καπιτω-
λίου και στην Πιάτσα Βενέτσια, στη φημισμένη Φοντάνα ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα 
ντι Σπάνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
6η μέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, στα περίφημα μουσεία 
του και στην Καπέλα Σιστίνα, με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη από τον Μιχαήλ Άγγελο. Θα 
περάσουμε στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
7η μέρα: Ρώμη - Τίβολι - Αθήνα
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Αναχωρούμε για το Τίβολι και την Villa D’Este, με τους περίφη-
μους κήπους της με τα 1000 σιντριβάνια. Χρόνος για περίπατο. Πτήση επιστροφής.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 28/7,  
4, 11, 18/8

7 745 € 795 € +160 € 695 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

F55 Mediterraneo Grand Hotel 4* Cicerone Hotel 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα - Κατάνια
Πτήση για την Κατάνια. Άφιξη και άμεση μετάβαση στην Αίτνα -το μεγαλύτερο ενεργό 
ηφαίστειο στην Ευρώπη-, όπου θα ανέβουμε σε υψόμετρο 1.800μ. Συνεχίζουμε για την 
κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον, αρχαία αποικία των Ναξίων). Περνώντας την 
Πόρτα Μεσίνα θα δούμε το Παλάτσο Κορβάια, το αρχαίο Ελληνικό θέατρο, την Πιάτσα 
Νόβε Απρίλε. Επιστρέφουμε στην Κατάνια για ξενάγηση στην ιστορική πόλη, γνωστή για 
τον Μπαρόκ ρυθμό των κτιρίων της και για τη μαύρη πέτρα της Αίτνας που χρησιμοποι-
ούν για την κατασκευή τους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Nότο - Κατάνια
Πρωινό και αναχώρηση για τις Συρακούσες. Κατά την ξενάγησή μας στον αρχαιολογικό 
χώρο θα δούμε το αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο και το «Αυτί του 
Διονύσου» στα Λατομεία του Παραδείσου. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, 
όπου θα θαυμάσουμε τον Ναό του Απόλλωνα, την Πλατεία Αρχιμήδη με την Κρήνη της 
Αρτέμιδος, τον Καθεδρικό Ναό και θα καταλήξουμε στην Πηγή της Αρέθουσας. Χρόνος 
ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πόλη Νότο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στην Κατάνια και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
3η μέρα: Κατάνια - Πιάτσα Αρμερίνα (Villa del Casale) - Ακράγαντας
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Piazza Armerina προκειμένου να επισκε-
φθούμε τη μοναδική Ρωμαϊκή βίλα Casale. Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε στον Ακράγα-
ντα. Στον αρχαιολογικό χώρο θαυμάζουμε τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς της Ήρας, 
της Ομόνοιας, του Ηρακλή, του Δία, των Διόσκουρων κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
4η μέρα: Ακράγαντας - Σελινούντας - Ερίτσε - Παλέρμο
Αφήνουμε τον Ακράγαντα με προορισμό μία από τις επιφανέστερες πόλεις της Μεγάλης 
Ελλάδας, τον Σελινούντα. Άφιξη και ξενάγηση στον εκπληκτικό αρχαιολογικό του χώρο, 
με τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς. Κατευθυνόμαστε δυτικά και κοντά στο Τράπανι 
θα επισκεφθούμε τη γραφική Μεσαιωνική Ερίτσε, με τα τείχη, τα κάστρα και τα στενά 
δρομάκια. Άφιξη αργά το απόγευμα στο Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Παλέρμο - Κεφαλού - Παλέρμο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Σικελίας. 
Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Παλάτι και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό ναό, την 
Πιάτσα Πρετόρια με το «Σιντριβάνι της Ντροπής» και το μέγαρο της Γερουσίας, την  
εκκλησία της Μαρτοράνα, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα  
Γαριβάλδη. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Κεφαλού. 
6η μέρα: Παλέρμο - Μονρεάλε - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον Λόφο του Μονρεάλε, όπου δεσπόζει ο 
επιβλητικός Καθεδρικός ναός με τα θαυμάσια ψηφιδωτά. Αφού επισκεφθούμε το ναό 
μεταβαίνουμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις  
της «Aegean Airlines»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
(2 Κατάνια, 1 Ακράγαντας, 2 Παλέρμο)

 ✓ Πρωινό καθημερινά
 ✓ Ημιδιατροφή μόνο στην Κατάνια και στον Ακράγαντα 
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Επίσημος τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και  
τις Συρακούσες 

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου και επίναυλος καυσίμων 140 €
Check point 20 € (πληρωτέα Αθήνα)
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, ποτά/αναψυκτικά κατά  
τη διάρκεια των δείπνων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Σικελία 
Παλέρμο
6 ΗΜΕΡΕΣ
20/7, 3/8, 17/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

20/7, 3/8, 
17/8

6 695 € 745 € +160 € 645 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

NH Catania Centro 4* iH Hotels Agrigento Kaos 4* Mercure Palermo 4*
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Αμάλφι 
Νάπολη - Κάπρι

6 ΗΜΕΡΕΣ
23/7, 6/8, 20/8

1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορέντο - Σαλέρνο
Πτήση για Νάπολη. Άφιξη και αναχωρούμε για το γοητευτικό Σορέντο, όπου θα περιηγηθούμε και 
θα θαυμάσουμε τις παλιές επαύλεις πάνω στις πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια νερά, 
τους Μεσογειακούς κήπους με τις ελιές και τα εσπεριδοειδή, το λιμάνι όπου αράζουν πανάκριβα 
σκάφη. Συνεχίζουμε για το Σαλέρνο. Άφιξη και γνωριμία με την πόλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας, τακτοποίηση, δείπνο.
2η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι - (Ραβέλο) - Σαλέρνο
Μετά το πρωινό αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) για το πανέμορφο 
Ποζιτάνο με τον κοσμοπολίτικο αέρα που μας «ταξιδεύει» στο ’60. Συνεχίζουμε, πάλι με καραβάκι, 
για το γραφικό Αμάλφι με την απέραντη ακτογραμμή. Επιστροφή στο Σαλέρνο, δείπνο.
3η μέρα: Κάπρι
Αφού πάρουμε το πρωινό μας μεταβαίνουμε στο λιμάνι του Σαλέρνο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε 
σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) με προορισμό το πασίγνωστο νησί του διεθνούς 
τζετ σετ. Γνωριμία και περίπατος στα στενά δρομάκια στην πλατεία Πιασέτα. Οι δύο βασικοί οικισμοί 
είναι το Capri και το Anacapri, με τα 800 Φοινικικά σκαλοπάτια που συνδέουν το τελευταίο με τη 
θάλασσα να προσφέρουν απίθανα σημεία θέασης. Χρόνος για φαγητό και shopping. Συγκέντρωση 
στην Marina Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.
4η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Πομπηία - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Ποσειδωνία, αρχαία Ελληνική αποικία στην περιοχή της Καμπανίας. 
Το Λατινικό όνομα της πόλης ήταν Πέστουμ (Paestum). Το κύριο χαρακτηριστικό του σημερινού 
αρχαιολογικού χώρου είναι οι τρεις μεγάλοι ναοί Δωρικού ρυθμού, αφιερωμένοι στην Ήρα και στην 
Αθηνά. Αναχωρούμε για την Πομπηία, όπου θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε 
στις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και θα θαυμάσουμε μια «ζωντανή» αρχαία πόλη. Επιστροφή 
στο Σαλέρνο, δείπνο.
5η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στη Νάπολη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό της 
κέντρο και θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Χρόνος στη 
διάθεσή σας και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Νάπολης και πτήση για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νάπολη - Αθήνα  
με «Aegean Airlines»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο San Severino Park 
Hotel & Spa 4* ή παρόμοιο

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα

 ✓ Ξεναγός στην Πομπηία και στην Ποσειδωνία
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Check point 20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα) 
Δημοτικοί φόροι
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, καραβάκια κ.λπ.
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/7, 6/8, 
20/8

6 595 € 645 € +120 € 545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

San Severino Park Hotel & Spa 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λεμεσός
Πτήση για Λάρνακα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και επίσκεψη στον Ιερό 
Ναό Αγίου Λαζάρου. Βόλτα στον παραλιακό πεζόδρομο της Λάρνακας, χρόνος 
για καφέ ή γεύμα (προαιρετικά). Αργότερα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν με 
προορισμό τη Λεμεσό. Τακτοποίηση, ελεύθερος χρόνος, δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λεμεσός
Μετά το πρωινό ξενάγηση πεζή στην όμορφη Λεμεσό. Θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό κέντρο, θα δούμε το Μεσαιωνικό κάστρο, θα συναντήσουμε το Μεγάλο 
Τέμενος ή Τέμενος Κεπίρ, τον Καθεδρικό της Αγίας Νάπας κ.ά. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λεμεσός - Λευκωσία - Λεμεσός
Μετά το πρωινό θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν με προορισμό μας την 
πρωτεύουσα του νησιού. Καθ’ οδόν θα σταματήσουμε στον Τύμβο της 
Μακεδονίτισσας. Θα συνεχίσουμε περνώντας την πράσινη γραμμή με ακόμη 
μία στάση, στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, ώστε να επισκεφθούμε τα 
«Φυλακισμένα Μνήματα». Στη Λαϊκή Γειτονιά θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε 
τα γραφικά στενά της Λήδρας και να γευματίσουμε σε ταβέρνα (προαιρετικά). 
Επιστροφή με πούλμαν στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Λεμεσός - Πάφος - Λεμεσός
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Πάφο. Πρώτος μας σταθμός θα είναι 
ο Πύργος των Ιπποτών στο Κολόσσι, θα συνεχίσουμε με το αρχαίο θέατρο του 
Κουρίου και από εκεί θα κατευθυνθούμε στην Πέτρα του Ρωμιού. Θα μεταβούμε 
στην Πάφο, όπου θα επισκεφθούμε τους μεγαλοπρεπείς Τάφους των Βασιλέων, 
ενώ θα τελειώσουμε την ξενάγησή μας στο λιμάνι, επισκεπτόμενοι τα περίφημα 
Ψηφιδωτά. Προαιρετικό γεύμα και επιστρέφουμε στη Λεμεσό. Δείπνο.
5η μέρα: Ελεύθερη μέρα - Αγία Νάπα (προαιρετικά) - Αθήνα
Μετά το πρωινό η μέρα είναι στη διάθεσή σας. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή 
στην Αγία Νάπα (κόστος 35 €). Κατά τη διαδρομή θα περάσουμε από την Πύλα, το 
μοναδικό μικτό χωριό, τη Δερύνεια, καθώς και τη νεκρή πόλη της Αμμοχώστου. 
Θα συνεχίσουμε για την Αγία Νάπα, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι. Πτήση 
επιστροφής για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μάλτα 
Πτήση για Μάλτα. Άφιξη και άμεση ξενάγηση πεζή στην περίφημη πρωτεύουσα 
του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, την Βαλέτα. Πρόκειται για μια 
μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. 
Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα. 
Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Μάλτα - Μόστα - Μεδίνα - Ραμπάτ - Τα Άλι - Μαλτέζικες φιέστες 
με show βεγγαλικών
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο γεωγραφικό 
κέντρο της Μάλτας. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της 
Μόστα, θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Άλι, όπου θα επισκεφθούμε το 
φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού, καθώς και το εργαστήριο 
αργυροχρυσοχοΐας. Θα μεταβούμε στον Λόφο Ραμπάτ για επίσκεψη στη 
«σιωπηλή» οχυρωμένη πολιτεία Mdina. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
θα μεταφερθούμε σε ένα γραφικό χωριό της Μάλτας για να παρακολουθήσουμε 
γιορτή αφιερωμένη στον πολιούχο άγιο. Οι ντόπιοι ντύνονται με παραδοσιακές 
στολές και η βραδιά κλείνει με φαντασμαγορικό show βεγγαλικών.
3η μέρα: Μάλτα - Γκόζο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό 
νησί Γκόζο με φέρι-μποτ (κόστος 50 €). Θα επισκεφθούμε το συγκρότημα ναών 
Ggantija, με τα μοναδικά ευρήματα από τη Νεολιθική εποχή, την πρωτεύουσα 
του Γκόζο Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο και την παλιά πόλη, το παραδοσιακό 
χωριό Φοντάνα και το γραφικό ψαροχώρι Xlendi για προαιρετικό γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μάλτα - Τρεις Πόλεις - Μάρσασλοκ
Πρωινό και αναχώρηση για τις Τρεις Πόλεις: την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και 
την Σέγκλια. Έπειτα θα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο «στολίδι» της Μάλτας 
Μάρσασλοκ.
5η μέρα: Μάλτα - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, ελεύθερη μέρα και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μάλτα - Αθήνα με την «Aegean» 
✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο της Μάλτας ✓ 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Ξενάγηση στην Βαλέτα ✓ Εκδρομή Μόστα, Μεδίνα, Ρα-
μπάτ, Τα Άλι ✓ Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις, Κοσπίκουα, Βιτοριόζα, Σέγκλια, Μάρσασλοκ ✓ 
Παρακολούθηση παραδοσιακής φιέστας με show βεγγαλικών ✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/
ξεναγός ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου 
και επίναυλοι καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Φιλοδω-
ρήματα, ποτά, αχθοφορικά. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λάρνακα - Αθήνα με «Blue Air» 
✓ 4 διαν/σεις στη Λεμεσό σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Ημιδιατροφή ✓ Εκδρομές, 
επισκέψεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο 
Λάρνακας ✓ Έμπειρος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής ✓ Επίσημος ξεναγός 
εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμου 145 €. Φιλοδω-
ρήματα, αχθοφορικά, ποτά. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Γύρος 
Μάλτας

Κύπρος 
Λεμεσός

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΑRLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

17, 24,  
31/7, 7, 14, 

21, 28/8
5

Alexandra 3* Sup 539 € 569 € +180 € 439 €

Golden Tulip 
Vivaldi 4* Sup

649 € 679 € +220 € 549 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

Κάθε 
Δευτέρα 
1/7-31/8

5 Kapetanios Odysseia 
3* Superior 415 € +195 € 455 €

5  Ajax Hotel 4* 485 € +75 € 315 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
Κάθε Δευτέρα 
Ιούλιος - Αύγουστος 19

5 ΗΜΕΡΕΣ
17/7, 24/7, 31/7, 
7/8, 14/8, 21/8, 28/8

116
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Δαλματικές 
Ακτές

8 ΗΜΕΡΕΣ
13, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24/8

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Πτήση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
2η μέρα: Κότορ - Μπούτβα
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, τον Κόλπο του Κότορ. Θα 
περπατήσουμε στη Πέραστ και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την παλιά πόλη του Κότορ. 
Συνεχίζοντας θα δούμε πανοραμικά το νησάκι του Αγίου Στεφάνου και θα προχωρήσουμε για την 
Μπούτβα, με τη Μεσαιωνική αρχιτεκτονική στην παλιά πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νέουμ
Πρωινό και αναχώρηση για το «μαργαριτάρι της Αδριατικής», την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ. 
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το Κυβερνείο, το παλιό λιμάνι 
και πολλά Μεσαιωνικά κτίρια. Μεταφορά στο Νέουμ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
4η μέρα: Νησί Κόρτσουλα
Πρωινό και αναχωρούμε για το νησί Κόρτσουλα, την Κόρκυρα Μέλαινα των Αρχαίων Ελλήνων, που 
θεωρείται η γενέτειρα του Μάρκο Πόλο και είναι γνωστή για τα λατομεία μαρμάρων. Θα δούμε στην 
κεντρική πλατεία το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάρκου, το παλάτι 
του Αρχιεπισκόπου και τον πύργο Ζαχράν. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Νέουμ - Σπλιτ - Τρογκίρ - Ζαντάρ (ή Σίμπενικ)
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό Σπλιτ, ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Αδριατικής. 
Ακολουθεί το Μεσαιωνικό Τρογκίρ, σε μία ακόμα πανέμορφη περιοχή της Κροατίας. Πορεία για το 
Ζαντάρ ή το Σίμπενικ (ευρύτερη περιοχή), τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Ζαντάρ (ή Σίμπενικ) - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στο Ζαντάρ. Με Μεσογειακό κλίμα, ιστορικά μνημεία και 
μαγευτικές παραλίες, το Ζαντάρ θυμίζει Ελληνικό νησί! Συνεχίζουμε για τις λίμνες Πλίτβιτσε και το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
7η μέρα: Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρωινό και αναχωρούμε για την καταπράσινη Σλοβενία και ένα από τα πιο γνωστά σπήλαια στην 
Ευρώπη, το Ποστόινα. Θα το διασχίσουμε με το ειδικό τρένο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
Λιουμπλιάνα, όπου θα περιηγηθούμε. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ, δείπνο.
8η μέρα: Ζάγκρεμπ - Αθήνα
Πρωινό και περίπατος στο Ζάγκρεμπ, στη λεωφόρο Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, το Δημαρχείο, την άνω πόλη, τον Καθεδρικό ναό, την Αρχιεπισκοπή και άλλα αξιοθέατα. 
Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπρόβνικ/Ζάγκρεμπ - 
Αθήνα με «Croatia Airlines»

 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4*  
βάσει προγράμματος

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 180 €
Checkpoint 20 € 
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, Λίμνες Πλίτβιτσε (34 € 
περίπου), φέρι-μποτ για το νησί Κόρτσουλα
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

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

8 695 € 745 € +175 € 645 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Vapore Hotel 4*

Panorama Zagreb Hotel 4*Kolovare Hotel 4* 

Villas Plat 3*
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Κωνσταντινούπολη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Pegasus Airlines» 
 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 ✓ 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξεν/χείο επιλογής σας
 ✓ 1 δείπνο και 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια  
 ✓ Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκιποννήσια
 ✓ Εκδρομές όπως αναφέρονται
 ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 135 €
Είσοδοι στα μουσεία, τα ιππήλατα αμαξάκια στην Πρίγκιπο
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η μέρα: Αθήνα - Τελ Αβίβ - Λύδδα - Γεσθημανή - Λόφος Σιών - Όρος των Ελαιών
Απευθείας πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη και αναχώρηση για τη Λύδδα και τον Ναό του Αγίου Γεωργίου. 
Μετάβαση στη Γεσθημανή και στον Λόφο Σιών. Ανάβαση με το πούλμαν στο Όρος των Ελαιών. 
2η μέρα: Ιερουσαλήμ
Πρωινό και άμεση ξενάγηση στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Πρώτος σταθμός μας ο Ναός της 
Ανάστασης. Στην Οδό του Μαρτυρίου θα δούμε το Πραιτώριο και το σπίτι όπου γεννήθηκε η Παναγία. 
Χρόνος για ανάπαυση, προαιρετικό γεύμα. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο Τείχος των Δακρύων. 
3η μέρα: Ιερουσαλήμ - Ιεριχώ (Ιορδάνης - Σαραντάρι) - Ιερουσαλήμ
Πρωινό και ξενάγηση στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Θα δούμε τον Ναό της Γέννησης, το Σπήλαιο των 
Νηπίων κ.ά. Επίσκεψη στη Μονή Αγίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου. Αναχώρηση για την Ιεριχώ και 
προαιρετική περιήγηση στο Σαραντάριο Όρος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Ιερουσαλήμ - Γαλιλαία (Θαβώρ - Ναζαρέτ - Κανά - Καπερναούμ - Τιβεριάδα)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη ξενάγηση στη Γαλιλαία. Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ, επίσκεψη 
στην Ναζαρέτ και έπειτα στην Κανά. Άφιξη στην περιοχή της Λίμνης Γεννησαρέτ. Προαιρετικό γεύμα. 
Αναχώρηση για την Καπερναούμ. Επόμενος προορισμός η Τιβεριάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ιερουσαλήμ - Μονή Τιμίου Σταυρού - Τελ Αβίβ - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μονή Τιμίου Σταυρού. Στο Τελ Αβίβ θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Ολοκαυτώματος. Πανοραμική περιήγηση στην πόλη και ύστερα θα μεταβούμε στην Γιάφα. Ελεύθερος 
χρόνος στο τοπικό παζάρι. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη
Πτήση, άφιξη στην Κωνσταντινούπολη (Ασιατική πλευρά) και ξεκινάμε την ξενάγηση. Θα περάσουμε 
από το δρόμο της Βαγδάτης και μετά θα κάνουμε περίπατο στα γραφικά στενά του Καντίκιοϊ, της 
Αρχαίας Χαλκηδόνας, στην αγορά, στην εκκλησία που έγινε η Οικουμενική Σύνοδος. Αμέσως μετά θα 
επιβιβαστούμε στο καραβάκι με προορισμό την Ευρωπαϊκή πλευρά. Προαιρετική κρουαζιέρα στον 
Βόσπορο με ιδιωτικό σκάφος (κόστος 20 €). Δείπνο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Πρόγευμα και επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα 
Πριγκιποννήσια. Στάση στη Χάλκη με την Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας.  
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πρίγκιπο. Γεύμα. Επιστροφή στην πόλη. Για το βράδυ προτείνουμε 
διασκέδαση με παραδοσιακούς χορούς της κοιλιάς.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη 
Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Αγία Σοφία, Τοπ Καπί, Βυζαντινός Ιππόδρομος, 
Μπλε Τζαμί και τη Βασιλική Στέρνα. Διάλειμμα για γεύμα και λίγη ανάπαυση και επισκεπτόμαστε την 
εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρωινό και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερνών, το 
Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής). Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την πόλη.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα

Iσραήλ  
‘Αγιοι Τόποι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines» 
 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Ιερουσαλήμ 
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
 ✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
 ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται 
 ✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 160 €
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς & αρχαιολογικούς χώρους
Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, η μετάβαση με ταξί 
στο όρος Θαβώρ, η είσοδος στο κάστρο Μασάντα: 
30 € κατ’ άτομο περίπου
Φιλοδωρήματα 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ 
5 μέρες κάθε Παρασκευή από 3/5
4 μέρες κάθε Σάββατο από 4/5

5 ΗΜΕΡΕΣ
14/6, 17/7, 9/8, 14/8, 
28/8, 11/9, 25/10

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

14/6, 17/7, 9, 14, 
28/8, 11/9, 25/10

5 890 € +200 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

Kάθε 
Σάββατο 4

Riva Taksim 4* 310 € 360 € +75 € 220 €

Midtown 4*  
ή παρόμοιο 330 € 380 € +100 € 300 €

Barcelo Taksim 5*
ή παρόμοιο 380 € 430 € +150 € 350 €

Marmara Taksim 5* 485 € 535 € +225 € 455 €

Κάθε 
Παρασκευή

& 12/8
5

Riva Taksim 4* 355 € 405 € +95 € 325 €

Midtown 4*  
ή παρόμοιο 380 € 430 € +130 € 350 €

Barcelo Taksim 5*
ή παρόμοιο 450 € 500 € +200 € 420 €

Marmara Taksim 5* 580 € 630 € +300 € 550 €
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1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Γοητευτικό 
μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το 
Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από τα 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
2η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο 
Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και 
Σάβα. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα είναι ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων 
και επισκεπτών για βόλτα όλες τις ώρες της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, 
τα παλιά Ανάκτορα και ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά από 
τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - 
Sremski Karlovci
Πρωινό και η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδο-
ξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή 
τρεις μονές. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι 
Σαντ, χτισμένο στις όχθες του Δούναβη. Επόμενος σταθμός μας το κουκλίστικο 
Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και μου-
σική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βελιγράδι
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε να ανακαλύψετε την περιοχή 
Skadarlija, η οποία βρίσκεται στο κέντρο και της αποδίδεται συχνά ο χαρακτη-
ρισμός «Μονμάρτη του Βελιγραδίου». Στην περιοχή αυτήν σύχναζαν ποιητές 
και καλλιτέχνες στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ σήμερα είναι γεμάτη με café, 
εστιατόρια, μπαράκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Αφού πάρουμε πρωινό θα έχουμε στη διάθεσή μας λίγο χρόνο για βόλτα πριν τη 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Βελιγράδι 
Νόβι Σαντ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με «Air 
Serbia» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο 88 Rooms Hotel 4* ή παρόμοιο ✓ Ημιδιατροφή καθημε-
ρινά ✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική στο Sremski Karlovci (ως μέρος της ημι-
διατροφής) ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα ✓ Ξενάγηση 
στο Βελιγράδι και στην εκδρομή στο Νόβι Σαντ με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό ✓ Δημοτικός 
φόρος Βελιγραδίου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 140 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα - Πέλες - Πύργος Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ
Πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη και αναχώρηση για μια σύντομη επίσκεψη στο 
Παλάτι Πέλες. Συνεχίζουμε για τα Καρπάθια και το Φρούριο Μπραν. Άφιξη στο 
Μπρασόβ και περιήγηση στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Μπρασόβ - Σιγκισοάρα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μεσαιωνική Σιγκισοάρα, με τους πύργους και τις 
οχυρώσεις. Επιστροφή στην Μπρασόβ και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
3η μέρα: Μπρασόβ - Φαράγγι Μπικάζ - «Κόκκινη Λίμνη» - Ιάσιο
Πρωινό και αναχώρηση για το Ιάσιο μέσω υπέροχης διαδρομής. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Περίπατος γνωριμίας και δείπνο.
4η μέρα: Ιάσιο
Πρωινό και περιήγηση στην πρώην πρωτεύουσα της Μολδοβλαχίας. Περίπατος 
στον όμορφο πεζόδρομο της πόλης με τον περίφημο ναό των Ταξιαρχών. Δείπνο.
5η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια - Γκούρα Χουμορουλούι
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Σουτσεάβα, περιοχή των μοναστηριών της 
Ρουμανικής Μολδαβίας. Θα γνωρίσουμε εξ αυτών τα πιο αντιπροσωπευτικά. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Γκούρα Χουμορουλούι, δείπνο 
(εναλλακτικά, διανυκτέρευση στην Σουτσεάβα).
6η μέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα
Ταξιδεύοντας δυτικά περνάμε από το χωριό Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι, όπου θα 
κάνουμε στάση στο «Κάστρο του Δράκουλα». Συνεχίζουμε για την Κλουζ Ναπόκα. 
Περιήγηση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
7η μέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιμπίου
Πρωινό και αναχώρηση για το Αλατωρυχείο Turda Salina, ένα από τα κορυφαία 
αξιοθέατα στη Ρουμανία με υπόγεια λίμνη. Συνεχίζουμε για τη Μεσαιωνική 
Σιμπίου όπου και θα περιηγηθούμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
8η μέρα: Σιμπίου - Τρανσφαγκαρασάν - Βουκουρέστι
Πρωινό και αναχώρηση για τη μοναδική διαδρομή του Τρανσφαγκαρασάν. Στάση 
για φωτογραφίες στο φράγμα Vidraru. Άφιξη στο Βουκουρέστι. Δείπνο.
9η μέρα: Βουκουρέστι (ξενάγηση) - Αθήνα
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη μέχρι την πτήση επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα με την 
«Aegean Airlines» ✓ 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*Sup/4* (2 Μπρασόβ, 2 Ιάσιο, 
1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 1 Σιμπίου, 1 Βουκουρέστι) ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά στα ξενοδοχεία ✓ Μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν 
✓ Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας ✓ 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλισηως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 140 €. Check 
point 25 € (πληρωτέα από Αθήνα). Είσοδοι σε μουσεία, πύργους. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

Γύρος 
Ρουμανίας

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

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

9 695 € 745 € +160 € 595 €

9 ΗΜΕΡΕΣ
13, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

7/8, 14/8 5 445 € 465 € +120 € 395 €
5 ΗΜΕΡΕΣ
7/8, 14/8
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα. 
Προαιρετική απογευματινή γνωριμία με τα κυριότερα αξιοθέατα.
2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση, που ξεκινά από τη σημαντική Πινακοθήκη Πράδο. Θα 
απολαύσουμε, ανάμεσα σε άλλα, τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ, 
Γκόγια. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της «καρδιάς» της 
Μαδρίτης, στην περίφημη μποέμ συνοικία Barrio de las Letras, όπου έζησαν 
και δημιούργησαν πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογοτέχνες της 
Ισπανίας. Καταλήγουμε στο Μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στη Μαδρίτη των 
Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική, 
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της Μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό, 
ένα μοναδικό κτίσμα μεγάλων καλλιτεχνών και μείγμα πολλών αρχιτεκτονικών 
στιλ. Στη συνέχεια, στην εκκλησία του Santo Tome θα θαυμάσουμε το 
αριστουργηματικό έργο του Ελ Γκρέκο «Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ». Τέλος,  
θα γνωρίσουμε την τεχνική διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado με επίσκεψη 
σε εργαστήριο και θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη. Απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια (Δώρο!)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Σεγκόβια, την πόλη της βασίλισσας 
Ισαμπέλ, παλιά πρωτεύουσα της Καστίλης. Από μακριά μοιάζει με πλοίο, με το 
Μεσαιωνικό φρούριο να σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του Γοτθικού 
ναού να υψώνονται σαν κατάρτια και το υδραγωγείο στο πίσω μέρος να θυμίζει 
πηδάλιο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
στα Μουσεία. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Μαδρίτη 
Τολέδο

5 ΗΜΕΡΕΣ
13/6, 11, 18, 25/7, 
1, 8, 15/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

13/6, 11, 18, 
25/7, 1, 8, 15/8

5 575 € +180 € 515 €

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Προτείνουμε προαιρετικά απογευματινή βόλτα γνωριμίας. 
2η μέρα: Μαδρίτη - Γρανάδα
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη Γρανάδα.Το απόγευμα θα καταλήξουμε 
στον εντυπωσιακό λόφο της Αλάμπρα και δίπλα θα βρούμε το Χεναραλίφε με 
δέντρα, λουλούδια και νερά. Το βράδυ προαιρετικά θα έχετε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσετε Φλαμένκο, στις σπηλιές του Σακρομόντε (Sacromonte).
3η μέρα: Γρανάδα - Μάλαγα - Σεβίλλη
Μετά το πρωινό ξενάγηση στην πόλη της Γρανάδα. Αναχώρηση για την Μάλαγα. 
Ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε μνημεία όπως το Χιμπραλφάρο, τον 
Καθεδρικό ναό κ.ά. Άφιξη το απόγευμα στη Σεβίλλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
4η μέρα: Σεβίλλη
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πόλη της Σεβίλλης. Θα 
περιπλανηθούμε στην πρώην Εβραϊκή συνοικία και θα επισκεφτούμε το κτιριακό 
συγκρότημα του Αλκαζάρ. Στην ίδια περιοχή θα δούμε τον καθεδρικό ναό 
Χιράλδα. Και για το βράδυ προτείνουμε φλαμένκο, στην πόλη που γεννήθηκε!
5η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Μαδρίτη. Περνώντας τη Σιέρα Μορένα θα 
καταλήξουμε στην πασίγνωστη Κορδούη των Ρωμαίων, την μετέπειτα Κορδούβα 
των Αράβων, την σημερινή Κόρδοβα όπου θα περιπλανηθούμε στην πόλη. Το 
απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Μαδρίτης.
6η μέρα: Μαδρίτη
Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της 
Πινακοθήκης (ΠΡΑΔΟ). Στην συνέχεια θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια του 
κέντρου της Μαδρίτης. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με το μεσαιωνικό κομμάτι 
της πόλης. Ελεύθερο απόγευμα, προτείνουμε μια εκδρομή στην Σεγκόβια.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Αναχώρηση για το Τολέδο. Στη συνέχεια, επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο με 
‘’Damasquinad’’, γνωστή Τολεδανική τέχνη. Επιστροφή στην Μαδρίτη. Για το 
απόγευμα προτείνουμε βόλτα στην κομψή συνοικία Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα. 
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ 3 δείπνα (2 Σεβίλλη,  
1 Γρανάδα) ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
στα μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες αναχωρήσεις η 1η διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Τολέδο

8 ΗΜΕΡΕΣ
23, 30/6, 7, 14, 21, 28/7, 4, 
5, 11, 12, 18, 19, 25/8, 1, 8/9

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23, 30/6, 7, 14, 21, 
28/7, 4, 5, 11, 12, 

18, 19, 25/8, 1, 8/9
8 785 € +210 € 725 €

Μαδρίτη 
Aνδαλουσία
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Άμεση ξενάγηση πεζή στο κέντρο της Βαρκελώνης. 
Θα περπατήσουμε τον πεζόδρομο Ράμπλας, θα δούμε τη βρύση Καναλέτας, την 
κεντρική αγορά τροφίμων La Boqueria, τη Λυρική Σκηνή, την Πλατεία Ρεάλ. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική ξενάγηση σε σημαντικά μνημεία: 
στο πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί, στο «Camp 
Nou», γήπεδο της Μπαρτσελόνα, στην παλιά πόλη, στον Λόφο Μοντζουίκ.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Η ξενάγησή μας αρχίζει από την κεντρική πλατεία Plaza Catalunia. Θα 
διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο Paseo de Gracia, με τις Casa Batllo και 
Casa Mila του μεγάλου Gaudi, θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά την 
περίφημη εκκλησία Sagrada Familia. Θα περάσουμε από το Porto Olympico, 
το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta. Στην άλλη πλευρά της πόλης θα 
ανηφορίσουμε στον Λόφο Montjuik με το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα δούμε το 
Ισπανικό χωριό και φυσικά το ιστορικό κέντρο της πόλης. Για το βράδυ σάς 
προτείνουμε παράσταση Φλαμένκο.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Girona - Figueres
Πρωινό και εκδρομή στη γενέτειρα του μεγάλου Καταλανού ζωγράφου Σαλβαδόρ 
Νταλί, το Φιγκέρες! Θα επισκεφθούμε το μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού 
καλλιτέχνη, καθώς και τη μόνιμη έκθεση κοσμημάτων του. Μετά από έναν καφέ 
στο ιστορικό κέντρο του Φιγκέρες αναχώρηση για την πόλη Ζιρόνα, όπου θα 
θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό, θα περπατήσουμε στο Εβραϊκό προάστιο, θα 
δούμε τα σπιτάκια στις όχθες του ποταμού Όναρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε  
το μουσείο του Πάμπλο Πικάσο ή το πάρκο Ciutadella, το ενυδρείο, το μουσείο 
της Μπαρτσελόνα κ.ά.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Πτήση για Αθήνα.

Βαρκελώνη 
Φιγκέρες

5 ΗΜΕΡΕΣ
13, 26/6, 3, 10, 17, 24, 
31/7, 7, 9, 14, 16, 21,  
23, 28/8, 4, 11, 18/9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη - Αθήνα με «Aegean»  
✓ 4 διαν/σεις στο ξεν/χείο της επιλογής σας ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές 
από/προς αεροδρόμιο και ξενοδοχείο Βαρκελώνης ✓ Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
με τοπικό ξεναγό ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Αρχηγός/συνοδός της εκδρομής  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
στα μουσεία (περίπου 20 € Ισπανικό χωριό και μουσείο Νταλί). Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

13, 26/6, 3, 10, 
17, 24, 31/7,  
7, 9, 14, 16,  
21, 23, 28/8,  
4, 11, 18/9 

5 Προσφορά! 
Fira Congress 4* 535 € +140 € 475 €

5 Kεντρικό  
Ξενοδοχείο 685 € +160 € 625 €

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση και άφιξη στην Βαρκελώνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Η ξενάγησή μας αρχίζει από την Plaza Catalunia. Θα δούμε τα Casa Batllo και 
Casa Mila του Gaudi, καθώς και την Sagrada Familia, το Porto Olympico, την 
Barceloneta, το λόφο Montjuik, το Ισπανικό χωριό, το ιστορικό κέντρο.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Βαλένθια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Νωρίς το απόγευμα πανοραμική περιήγηση.
4η μέρα: Βαλένθια - Γρανάδα
Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή στη γοητευτική Ανδαλουσία. Άφιξη 
νωρίς το μεσημέρι στη Γρανάδα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
ξεκινάμε ξενάγηση στην πόλη: Αλάμπρα, Χενεραλίφε κ.ά. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Γρανάδα - Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάνκος - Σεβίλλη
Πρωινό και αναχώρηση για την Σεβίλλη περνώντας από την περιοχή με τα 
Pueblos blancos και τη Μεσαιωνική Ρόντα. Άφιξη και δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Σεβίλλη
Ξενάγηση στην πόλη, χτισμένη στις όχθες του πολυτραγουδισμένου Γουαδαλκιβίρ. 
Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την Σάντα Κρουθ, θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό, το Αλκάθαρ, τις Πλατείες Ισπανίας και Αμερικής.
7η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Αναχωρούμε για την ιστορική πρωτεύουσα της Ισπανίας. Ενδιάμεσος σταθμός 
στην Κόρδοβα. Θα επισκεφθούμε το κέντρο της πόλης, το θαυμαστό Τζαμί 
Μεσκίτα κ.ά. Άφιξη το απόγευμα στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση στην Πινακοθήκη Πράδο. Περιήγηση: Barrio de las Letras, 
Μαδρίτη των Αψβούργων. Προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια.
9η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια 
της Μεσαιωνικής πόλης και θα επισκεφθούμε τα κυριότερα αξιοθέατα. Επιστροφή 
στη Μαδρίτη. Απόγευμα ελεύθερο.
10η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και Μαδρίτη - Αθή-
να με «Aegean» ✓ 9 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ 3 γεύματα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✓ Μεταφορές, 
μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες αναχωρήσεις το πρόγραμμα πραγματοποιείται και αντίστροφα

10 ΗΜΕΡΕΣ
18/7, 27/7, 6/8, 17/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

18/7, 27/7, 
6/8, 17/8

10 1055 € +320 € 995 €

Πανόραμα 
Ισπανίας 
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1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την Μαδρίτη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα.
2η μέρα: Μαδρίτη
Περιήγηση στα αξιοθέατα που περιλαμβάνει την Πινακοθήκη Πράδο, το Barrio de 
las Letras και τη Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο. Περιήγηση και επίσκεψη σε εργαστήριο 
διακοσμητικής Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη. Απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Μαδρίτη - Γρανάδα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Γρανάδα, στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. 
Τακτοποίηση και πρώτη γνωριμία με την περιοχή του Καθεδρικού ναού και την 
πλατεία Bib Rambla.
5η μέρα: Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Πρωινό και ξενάγηση στην Αλάμπρα, τους κήπους Generalife κ.ά. Αναχωρούμε 
για Κόρδοβα. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά της Εβραϊκής συνοικίας,  
θα γνωρίσουμε το Τέμενος Μεθκίτα κ.ά. Τελευταίος σταθμός η Σεβίλλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Σεβίλλη
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην «πόλη της όπερας». Πλατεία 
Αμερικής, Πλατεία Ισπανίας, Σάντα Κρουθ, Αλκαζάρ, Καθεδρικός ναός Χιράλδα 
είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα γνωρίσουμε.
7η μέρα: Σεβίλλη - Λισσαβώνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Πορτογαλική πρωτεύουσα. Άφιξη, μεταφορά, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη.
8η μέρα: Λισσαβώνα
Ξενάγηση στη γραφική και φιλόξενη πόλη, που περιλαμβάνει το Μουσείο με τις 
Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, τον Πύργο του Μπελέμ,  
το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου.
9η-10η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της 
Λισσαβώνας. Στάσεις στην Σίντρα, το Κασκάις, το θέρετρο Εστορίλ και το Cabo da 
Roca. Πτήση επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα την επομένη.

1η μέρα: Αθήνα - Μπιλμπάο
Πτήση για το Μπιλμπάο, άφιξη, ξενάγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Mπιλμπάο
Πρωινό και περίπατος. Επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γκούγκενχαϊμ.
3η μέρα: Μπιλμπάο - Βιτόρια - Παμπλόνα - Σαν Σεμπαστιάν
Πρωινό και αναχωρούμε για την Βιτόρια. Περιήγηση πεζή. Προχωρούμε στην 
Παμπλόνα. Η πόλη φημίζεται για τις ταυρομαχίες της όχι μόνο εντός αρένας,  
αλλά και στους δρόμους της - βλέπε Φεστιβάλ του Σαν Φερμίν! Διανυκτέρευση 
στο Σαν Σεμπαστιάν.
4η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν - Μπιαρίτζ - Σαν Σεμπαστιάν
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση. Αναχωρούμε για το Μπιαρίτζ. Βόλτα, χρόνος 
για φαγητό, καφέ ή και για όποιον το επιθυμεί επίσκεψη στο Muse de la Mer. 
Επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν.
5η μέρα: Σαν Σεμπαστιάν - Σανταντέρ - Οβιέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Σανταντέρ, με την ατέλειωτη παραλία. Βόλτα στο 
ιστορικό κέντρο. Άφιξη στο Οβιέδο και τακτοποίηση.
6η μέρα: Οβιέδο
Πρωινό και ξενάγηση. Μετάβαση και περιήγηση στην Χιχόν. Προαιρετική 
επίσκεψη στην Covadanga - Picos Europa, με απαράμιλλη φυσική ομορφιά.
7η μέρα: Οβιέδο - Ρίας Άλτας - Λα Κορούνια
Πρωινό και αναχώρηση για τις Ρίας Άλτας, τα «φιόρδ της Γαλικίας». Συνεχίζουμε 
με την παραθαλάσσια Λα Κορούνια. Άφιξη, τακτοποίηση.
8η μέρα: Λα Κορούνια - Ρίας Μπαχάς - Σαντιάγο ντε Κομποστέλα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Προσκύνημα στον 
Άγιο Ιάκωβο, χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε για εκδρομή στο Ρίας Μπάχας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.
9η μέρα: Σαντιάγο ντε Κομποστέλα - Πόρτο
Πρωινό και αναχωρούμε για το μαγευτικό Πόρτο. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, ξενάγηση.
10η μέρα: Πόρτο - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Πτήση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη/Λισσαβώνα - Αθήνα  
✓ 9 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
και 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✓ Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού ✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις 
μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 175 €. Είσοδοι 
σε μουσεία (75 € περίπου). Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό Αθήνα - Μπιλμπάο 
και Πόρτο - Αθήνα ✓ 9 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού ✓ Πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα  
✓ Ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 235 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

10 ΗΜΕΡΕΣ
5/8, 14/8

10 ΗΜΕΡΕΣ
20/7, 4/8, 13/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5/8, 14/8 10 1075 € +320 € 1015 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

20/7, 4/8, 13/8 10 1045 € +350 € 985 €

Ισπανία 
Πορτογαλία

Βόρεια Ισπανία 
Πορτογαλία
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1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φάτιμα - Κοΐμπρα
Απευθείας πτήση για τη Λισσαβώνα. Άφιξη και αναχώρηση οδικώς για την 
Κοΐμπρα. Ενδιάμεση στάση στο μεγάλο κέντρο του Καθολικισμού, την Φατίμα. 
Φτάνοντας στην Κοΐμπρα θα περιηγηθούμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο. Στάσεις στο εθνικό δάσος των 
Πορτογάλων Μπουσάκο και στη «Βενετία της Πορτογαλίας» Αβέιρο. Άφιξη στο 
Πόρτο, πατρίδα του ομώνυμου κρασιού, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πόρτο
Μετά το πρωινό ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε κάποιο παλιό οινοποιείο και θα 
γευθούμε το Πόρτο στο ειδικό ποτήρι calice. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. 
Επισκέψεις στην Μπράγκα και το Γκιμαράες. Επιστροφή στο Πόρτο.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λισσαβώνα
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό τη Λισσαβώνα. Πρώτος μας σταθμός ο ναός 
της Μπατάλια. Στη συνέχεια θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού 
Ναζαρέ. Τέλος, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό των 
καλλιτεχνών Όμπιτους. Άφιξη αργά το απόγευμα στη Λισσαβώνα και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λισσαβώνα
Στην ξενάγησή μας θα δούμε το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι 
των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων, τον Πύργο Μπελέμ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα - 
Πάρκο των Εθνών
Πρωινό στο ξενοδοχείο και εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Σταθμοί 
μας η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, το όμορφο ψαροχώρι Κασκάις, το 
τουριστικό θέρετρο Εστορίλ, το δυτικότερο σημείο της Ευρωπαϊκής ηπείρου Cabo 
da Roca. Επιστροφή στη Λισσαβώνα και επίσκεψη στο Πάρκο των Εθνών.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα με 
«Aegean» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού ✓ Πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα 
με το πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός της εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 145 €.  
Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Πανόραμα 
Πορτογαλίας

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

6, 13, 20, 21, 28/7, 
4, 11, 18, 31/8, 

7, 14/9 
8 995 € +320 € 935 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
6, 13, 20, 21, 28/7,  
4, 11, 18, 31/8, 7, 14/9

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Απευθείας πτήση για την Πορτογαλική πρωτεύουσα. Άφιξη στη Λισσαβώνα, 
που είναι και η γενέτειρα του fado, με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με 
τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λισσαβώνα
Στην ξενάγησή μας θα θαυμάσουμε το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το 
μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων, τον Πύργο του 
Μπελέμ. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα καλντερίμια της Μεσαιωνικής 
συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου για να απολαύσετε 
πανοραμική θέα της Λισσαβώνας. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε τα 
παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado, που έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο 
από την Αmalia Rodrigues.
3η μέρα: Λισσαβώνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε το 
Πάρκο των Εθνών που διαμορφώθηκε το 1998 για τη διεθνή έκθεση EXPO και να 
θαυμάσετε την πιο μεγάλη γέφυρα της Ευρώπης Vasco da Gama, μήκους 17χλμ. 
Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο του Καθολικισμού, την Φατίμα, 
το πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους και το τουριστικό 
ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη Λισσαβώνα.
4η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της 
Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων. Το 
Παλάθιο Ρεάλ δεσπόζει στην κορυφή ενός καταπράσινου βουνού. Στη συνέχεια 
θα περάσουμε από το παραδοσιακό ψαροχώρι Κασκάις και το θέρετρο όλων των 
εποχών Εστορίλ, που διαθέτει γήπεδο γκολφ, αγωνιστική πίστα και ένα από τα 
μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το πιο ακραίο δυτικό 
σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca.
5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα με 
«Aegean» ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναφέρει το πρόγραμμα ✓ Ξεναγήσεις, 
περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου  
✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €.  
Είσοδοι σε μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Λισσαβώνα 
Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ

5 ΗΜΕΡΕΣ
14/6, 19, 26/7, 
2, 9, 16, 23/8

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

14/6, 19, 26/7, 
2, 9, 16, 23/8

5 665 € +230 € 605 €
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Ντουμπάι 
Άμπου Ντάμπι
6 ΗΜΕΡΕΣ
12, 13, 14/6, 12, 13, 14/8

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Άφιξη, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ντουμπάι - σαφάρι 4x4 - δείπνο σε σκηνή Βεδουίνων
Πρωινό ελεύθερο να το διαθέσετε για να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά εμπορικά 
της πόλης για αγορές, ή περνώντας το χρόνο σας στην πισίνα του ξενοδοχείου σας. 
Το απόγευμα αναχωρούμε για το σαφάρι στην έρημο με τζιπ 4x4. Θα διασχίσουμε την 
προστατευόμενη περιοχή του Ντουμπάι και θα καταλήξουμε σε Βεδουινικές τέντες 
για τσάι και αραβικό καφέ, δραστηριότητες στην άμμο και ελαφρύ γεύμα με τοπικές 
λιχουδιές και συντροφιά παραδοσιακούς χορούς.
3η μέρα: Ντουμπάι
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την πανοραμική περιήγηση στην πόλη του Ντουμπάι: 
Ξεκινάμε από την Ντουμπάι Μαρίνα, ένα τεχνητό κανάλι που περνάει ανάμεσα από 
ουρανοξύστες και σταματάμε για φωτογραφίες μπροστά στον ψηλότερο στριφογυριστό 
ουρανοξύστη στον κόσμο. Συνεχίζουμε με τον Φοίνικα της Τζουμέιρα, Λεωφόρος του 
Σεΐχη Ζάιεντ, Τζαμί της Τζουμέιρα, Burj al Arab, Burj Dubai, Ντέιρα, Σάνταγα, βαρκάδα 
στο Creek με τα άμπρα, Μπαστάκια, Burj Khalifa, Emirates Towers κ.ά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και νυχτερινή βόλτα γνωριμίας Dubai by night. Περιλαμβάνει ελεύθερο 
χρόνο στο Madinat Jumeirah με τα τουριστικά μαγαζιά και επίσκεψη στο μεγαλύτερο 
μονοκόμματο ενυδρείο στον κόσμο σε κλειστό χώρο, στο ξενοδοχείο Atlantis.
4η μέρα: Ντουμπάι - Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
Αναχώρηση για το Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 
Μεταξύ άλλων θα δούμε το τζαμί του Σεΐχη Ζάιεντ, φτιαγμένο όλο από μάρμαρο και 
χρυσό, το τεχνητό νησί του φοίνικα Jebel Ali, το ξενοδοχείο Emirates Palace και το 
παλάτι του Σεΐχη. Από εκεί και διασχίζοντας τον δρόμο Corniche που αποτελεί τον 
ομορφότερο δρόμο στη χώρα, καταλήγουμε σε παραδοσιακό εστιατόριο για ένα πλούσιο 
γεύμα. Στην επιστροφή μας για το Ντουμπάι κάνουμε στάση για φωτογραφίες στο 
Ferrari World και το Yas Island. (Προσοχή! Για την επίσκεψη στο τζαμί απαιτείται ειδική 
ενδυμασία: όχι διάφανο ρουχισμό, σορτς, κοντομάνικα, επιβάλλεται για τις γυναίκες 
μακριές φούστες και μαντίλα στο κεφάλι και για τους άνδρες μακριά παντελόνια και 
μπλουζάκια κοντομάνικα).
5η μέρα: Ντουμπάι 
Μετά το πρωινό ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθείτε τα αξιοθέατα που τράβηξαν την 
προσοχή σας ή να περιπλανηθείτε στις αγορές.
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπάι - Αθήνα
 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 ✓ Πρωινό μπουφέ
 ✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
 ✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
 ✓ Ξενάγηση στην πόλη με γεύμα
 ✓ Σαφάρι με τζιπ 4x4 και δείπνο
 ✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 350 € 
Νέος δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουμπάι 
καταβάλλεται κατά το check-in στο ξενοδοχείο ως εξής 
(κόστος ανά δωμάτιο τη βραδιά): 
5* 20 AED (περίπου 5 €) 
4* 15 AED (περίπου 4 €) 
3* 10 AED (περίπου 3 €) 
Φιλοδωρήματα 20 €
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

12, 13, 14/6, 
12, 13, 14/8

Golden Tulip Media City / 
Dusit D2 Kenz 4* Sup

615 € +170 €

Pullman Jumeirah 
Lake Towers 5* Lux 670 € +240 €

Media Rotana 5* Lux 695 € +260 €

Nassima 5* Dlx 710 € +280 €
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Μαρόκο
Καζαμπλάνκα - Μεκνές - Ραμπάτ - Φεζ - Μαρακές - 
Έσαουίρα - Ουαρζαζάτ

AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: Κάθε Σάββατο & 27/7, 3, 10, 17, 24, 31/8, 7/9 
8 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κάιρο - Aλεξάνδρεια
Κάιρο - Αλεξάνδρεια 

AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή & 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 24/8 
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΠΡΩΙΝΟ + 2 ΓΕΥΜΑΤΑ

Κρουαζιέρα Νείλου
Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κρουαζιέρα Λούξορ - Ασουάν

AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή & 2, 3, 9, 10,  
16, 17, 23, 24/8 | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
8 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* 

Τυνησία - Γύρος Οάσεων
Τύνιδα - Γκαμάρθ - Τοζέρ - Οάσεις Νέφτα, Ταμέρζα & 
Τσεμπίκα - Ντουζ - Χαμαμέτ 

AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/7, 10/8, 17/8, 24/8, 7/9 
8 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κάιρο - Σαρμ ελ Σέιχ
Κάιρο - Πυραμίδες - Σαρμ ελ Σέιχ - Μονή Αγ. Αικατερίνης

AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή & 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 24/8 
7 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΠΡΩΙΝΟ/ΑLL INCLUSIVE

από 
850€

από 
820€

από 
515€

από 
595€

από 
665€

Ιορδανία
Αμμάν - Πέτρα - Νεκρά Θάλασσα - Άκαμπα - Γέρασα - 
Μάνταμπα - Νέμπο - Βηθανία - Ουάντι Ραμ

AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 20/7, 3, 24/8, 14, 20/9, 4/10  
7 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
690€

Μέση Ανατολή 
& Βόρεια Αφρική  

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Πτήση για τη Νέα Υόρκη. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο στην «καρδιά» του Μανχάταν, τακτοποίηση. 
Περίπατος με τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με τη συναρπαστική πόλη.
2η μέρα: Νέα Υόρκη - Βόρειο Μανχάταν - Central Park
Ξεκινάμε για την πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούμε το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου με τις καραβέλες του, τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν Όπερα και θα γνωρίσουμε το Σέντραλ 
Παρκ. Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού Γκραντ και το Πανεπιστήμιο Columbia, τη γειτονιά Χάρλεμ και 
την Πέμπτη Λεωφόρο, με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας. Ακόμα, θα επισκεφθούμε το Ροκφέλερ Σέντερ 
και την Τάιμς Σκουέρ. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επιλέξετε παράσταση στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ.
3η μέρα: Νέα Υόρκη - Νότιο Μανχάταν - Chelsea Market
Ξενάγησης δεύτερο μέρος. Θα σταματήσουμε στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών, στον Σταθμό Γκραντ Σέντραλ 
και θα γνωρίσουμε το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη «Μικρή Ιταλία» και την Τσάινα Τάουν. Ακολουθεί περίπατος 
στην Τσέλσι Μάρκετ και το υπερυψωμένο πάρκο Highline. Κατευθυνόμαστε στην Γουόλ Στριτ, συναντάμε το 
Σημείο Μηδέν, το νέο One World Trade Center, το σταθμό «Oculus» του Καλατράβα. Επίσκεψη στο εμπορικό 
κέντρο «Brookfield», μετάβαση στο Μπάτερι Παρκ και ολοκληρώνουμε τη μέρα με κρουαζιέρα γύρω από το 
νησί του Μανχάταν. Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί.
4η μέρα: Νέα Υόρκη - Μουσείο Metropolitan (ξενάγηση) - Δημόσια Βιβλιοθήκη
Με τον ξεναγό μας επιβιβαζόμαστε στο μετρό και μεταφερόμαστε στο Metropolitan Museum of Art. Επίσημη 
Ελληνόφωνη ξενάγηση στα πιο σημαντικά εκθέματα. Ελεύθερος χρόνος κι επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. 
Συνεχίζουμε την περιήγηση με τον ξεναγό μας στην περιοχή Μπρούκλιν Χάιτς και στην Brooklyn Bridge. 
5η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Common Outlets (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό Woodbury Commons με το VIP Coupons Book 
αξίας 10 $ που σας παρέχεται με τη συμμετοχή σας.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον DC, όπου 
βρίσκεται το Καπιτώλιο και ο Λευκός Οίκος.
7η-8η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (προαιρετικά)
Ελεύθερες ημέρες. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση στη Βοστώνη.
9η-10η μέρα: Νέα Υόρκη - Αστόρια - Αθήνα
Με το μετρό αναχωρούμε για την «Ελληνική» συνοικία της Νέας Υόρκης, την Αστόρια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο.

Καλοκαίρι στη 
Nέα Υόρκη

8, 9 & 10 ΗΜΕΡΕΣ
22, 29/6, 6, 13, 20, 27/7, 2, 7, 16, 24, 31/8, 6, 24/9, 10, 24/10

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

The Lexington by Marriott 4*

New York Marriott East Side 4*



127

Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα - Τορόντο - Ουάσινγκτον -  
Φιλαδέλφεια - Βαλτιμόρη
10 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 22/6, 6, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24/8, 6, 24/9, 10, 24/10 
ΠΤΗΣΕΙΣ: ΕΜΙRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ

από 
1719€

Aνατολικές Πολιτείες - Καναδάς

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας με την «Emirates» και δικαίωμα 2 αποσκευών/
επιβάτη

 ✓ 6, 7, 8 διανυκτερεύσεις στα κεντρικότατα ξενοδοχεία New York Marriott East Side 
4*, The Lexington by Marriott 4*

 ✓ 2 ξεναγήσεις με πούλμαν όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
 ✓ Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλις) 
 ✓ Εισιτήριο και Ελληνόφωνη ξενάγηση στο Μουσείο Metropolitan
 ✓ Επίσκεψη στο Brookfield Place, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη και στο Highline 
 ✓ Περιήγηση στην «Ελληνική» συνοικία της Αστόρια
 ✓ Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν και το Μπρούκλιν Χάιτς  
 ✓ Επίσκεψη στις γειτονιές των διάσημων σειρών «Sex and the City» & «Φιλαράκια» 
 ✓ Ελληνόφωνος ξεναγός & αρχηγός καθημερινά
 ✓ Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
 ✓ Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων σε παραστάσεις Broadway και μουσεία  
σε εκπτωτικές τιμές!

 ✓ Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων για διάσημα παρατηρητήρια και πτήση  
με ελικόπτερο!

 ✓ Ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - ΗΠΑ
 ✓ 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα «Macy’s» 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ) 495 €
Πρωινό (δυνατότητα επιλογής)
Εισιτήρια μετρό
Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά  
στον ξεναγό της εκδρομής (50 $)
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
1. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις 
δραστηριότητες σε ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του 
προγράμματος. 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι 
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς καμία αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 3. Το 
πρόγραμμα 8 ημερών δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη μέρα με την προαιρετική 
ολοήμερη εκδρομή στη Βοστώνη (7η και 8η μέρα του ανωτέρω προγράμματος). 
4. Το πρόγραμμα 9 ημερών δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη μέρα (8η μέρα του 
ανωτέρω προγράμματος). 5. Οι προαιρετικές εκδρομές απαιτούν ελάχιστο αριθμό 
συμμετεχόντων για την πραγματοποίησή τους.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ 4ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

29/6 10
Lexington by Marriott 4* 1549 € 1429 € 1389 € +815 €

NY Marriott East Side 4* 1649 € 1529 € 1489 € +855 €

6, 13, 27/7 9
Lexington by Marriott 4* 1549 € 1449 € 1399 € +745 €

NY Marriott East Side 4* 1599 € 1499 € 1459 € +785 €

6, 13, 20, 
27/7

10
Lexington by Marriott 4* 1609 € 1489 € 1439 € +815 €

NY Marriott East Side 4* 1659 € 1539 € 1499 € +855 €

2, 7, 16, 
24/8

8
Lexington by Marriott 4* 1409 € 1309 € 1269 € +625 €

NY Marriott East Side 4* 1459 € 1359 € 1319 € +665 €

10
Lexington by Marriott 4* 1609 € 1479 € 1439 € +815 €

NY Marriott East Side 4* 1659 € 1529 € 1489 € +855 €

31/8
9

NY Marriott East Side 4*
1609 € 1479 € 1429 € +815 €

10 1659 € 1529 € 1479 € +855 €

6, 24/9
9

NY Marriott East Side 4*
1569 € 1479 € 1429 € +770 €

10 1599 € 1499 € 1449 € +880 €

10, 24/10
8

Κεντρικό επιλεγμένο 4*
1429 € 1339 € 1279 € +670 €

9 1519 € 1429 € 1369 € +760 €

Επιπλέον παιδική έκπτωση (2-12 ετών) με διαμονή σε δωμάτιο με 2 ενήλικες: -50 € από την τιμή 3κλινου/4κλινου 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ESTA:
Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από 
Βίζα), την οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε περίπτωση που έχετε 
επισκεφθεί κάποια εκ των χωρών: Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, Υεμένη ή Σομαλία 
από 1/3/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για αίτηση VISA. 
Απαραίτητο διαβατήριο τουλάχιστον εξάμηνης ισχύος πριν από το τέλος του ταξιδιού.

Νέα Υόρκη - Σικάγο
10 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/6, 6, 13, 20/7, 2, 16, 24/8, 6/9, 10/10  
ΠΤΗΣΕΙΣ: ΕΜΙRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* 

από 
2269€

Δυτικές Πολιτείες
Λας Βέγκας - Γκράντ Κάνυον - Λος Άντζελες - Hollywood - Σαν Ντιέγκο - 
Παραλίες Καλιφόρνια - Σαν Φρανσίσκο    
Δώρο η εκδρομή στο Γκράντ Κάνυον με γεύμα
11 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/6, 7, 21/7, 8, 19/8, 9, 27/9, 13, 27/10

από 
2349€

Γύρος Καλιφόρνια
Νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ - Γκράντ Κάνυον - Μοντερέυ - Σαν Φρανσίσκο 
Δώρο η εκδρομή στο Γκράντ Κάνυον με γεύμα
14 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 4, 18/7, 5, 16/8, 6, 24/9, 10, 24/10

από 
2719€
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Koύβα 
Αβάνα - Βαραδέρο

9, 10 ΗΜΕΡΕΣ
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο & 22/7, 2, 9, 16/8

1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Πτήση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στο αεροδρόμιο, μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
2η μέρα: Αβάνα
Πρόγευμα και πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά Αβάνα. Θα δούμε την πλατεία του 
Καπιτωλίου, την Plaza de la Catedral, την Plaza de las Armas, την πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου 
της Ασίζης κ.ά. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο της «Havana Club», όπου θα γευθούμε 
το γνωστό ρούμι, καθώς και ένα εργοστάσιο παραγωγής χειροποίητων πούρων. Σειρά έχει το 
αριστοκρατικό προάστιο Μιραμάρ, η Πλατεία της Επανάστασης, το προάστιο Βεδάδο, το Πανεπιστήμιο 
κ.ά. Γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απογευματινή βόλτα με παλιά Αμερικανικά αυτοκίνητα.
3η μέρα: Αβάνα - Βινιάλες
Πρωινή αναχώρηση για το Pinar del Rio και την κοιλάδα Viniales. Στάση στο παρατηρητήριο Τζασμίνες 
κι επίσκεψη στη Σπηλιά του Ινδιάνου. Γεύμα και πριν την επιστροφή μας στην Αβάνα θα σταματήσουμε 
στην Finca Montesino για να δούμε τη διαδικασία παρασκευής των πούρων. Επιστροφή στην Αβάνα.
4η μέρα: Αβάνα - Γουαμά - Σιενφουέγκος
Σήμερα θα κατευθυνθούμε Νοτιοανατολικά, προς τη Χερσόνησο Ζαπάτα, για να επισκεφθούμε το 
εθνικό πάρκο Γουαμά (Guamá). Στην είσοδό του βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων. Επόμενος 
προορισμός το Σιενφουέγκος, αλλιώς «Νέα Ορλεάνη της Κούβας». Πανοραμική ξενάγηση, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Βαραδέρο
Πρόγευμα, μετάβαση στο Τρινιδάδ. Ξενάγηση: Plaza Mayor, παραδοσιακή ταβέρνα «Canchanchara», 
Ρομαντικό Μουσείο, οικία Μπρινιέ, ενοριακός ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ κ.ά. Αναχώρηση για την 
ιστορική Σάντα Κλάρα. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε το μαυσωλείο του Τσε και το θωρακισμένο 
τρένο που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες. Άφιξη στο Βαραδέρο και τακτοποίηση στα δωμάτια, 
δείπνο και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για 
χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετική μονοήμερη κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι 
Κάγιο Μπλάνκο, που περιλαμβάνει εξερεύνηση του βυθού με αναπνευστήρα.
7η μέρα: Βαραδέρο - Αβάνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Γεύμα (ανάλογα με την ώρα αναχώρησης) και ξεκινάμε 
για την Αβάνα, διασχίζοντας τη βόρεια ακτογραμμή. Πέρασμα από την πόλη Ματάνσας, στάση στη 
γέφυρα του Μπακουρανάο.
8η-9η μέρα: Αβάνα - Αθήνα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
 ✓ 4 διαν/σεις στην Αβάνα (ξεν/χείο Melia Cohiba 5* με πρωινό, 
Standard δωμάτιο), 2 διαν/σεις στο Βαραδέρο (ξεν/χείο Melia 
Paradisus Princesa 5* Deluxe με all inclusive, Junior Suite), 
1 διαν/ση στο Σιενφουέγος (ξεν/χείο San Carlos 4* Sup με 
ημιδιατροφή, Standard δωμάτιο)

 ✓ Όλες οι μεταφορές και εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο

 ✓ Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικανικά 
αυτοκίνητα 

 ✓ Πρωινό καθημερινά και 7 γεύματα 
 ✓ Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,  
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα

 ✓ Έλληνας συνοδός και τοπικός επίσημος ξεναγός
 ✓ Υποχρεωτικά αχθοφορικά/φιλοδωρήματα για οδηγό/ξεναγό
 ✓ Έντυπο υλικό
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 690 €
Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού 
ρούχων, ιατρικά έξοδα κ.λπ.)
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

Κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο & 22/7, 2, 9, 16/8

10 1500 € +490 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ

Melia San Carlos 4* SupMelia Paradisus Princesa 5* Deluxe

Melia Cohiba Habana 5*
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Oδικά ταξίδια στην Ευρώπη!
Γνωρίστε τις υπέροχες καλοκαιρινές διαδρομές 
της Ευρώπης ταξιδεύοντας με πολυτελή  
πούλμαν σε συναρπαστικούς προορισμούς  
ξεκούραστα, άνετα και πάντα με ασφάλεια!
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από Αθήνα με το πούλμαν για Πάτρα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην 
Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Μπάρι.
2η μέρα: Μπάρι - Αλμπερομπέλο - Ματέρα - Ρήγιο
Από το Ιταλικό λιμάνι ταξιδεύουμε για το Αλμπερομπέλο, γνωστό για τα στρογγυλά 
σπίτια με τις τρουλωτές σκεπές. Συνεχίζουμε για την πόλη Ματέρα, την «Καππαδοκία της 
Μεσογείου». Τον τόπο αυτόν διάλεξαν ο Μελ Γκίμπσον και ο Παζολίνι για να γυρίσουν τις 
μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές «Κατά Ματθαίον» και «Πάθη». Η Ματέρα κλείνει 
στους τοίχους και στις σπηλιές της ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης στη 
Γη, με ευρήματα σ’ αυτήν που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική Εποχή. Τελευταίος 
σταθμός μας το Ρήγιο της Καλαβρίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, χρόνος 
ελεύθερος, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ρήγιο - Μεσσήνη - Κεφαλού - Μονρεάλε - Παλέρμο
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί για να διασχίσουμε τα θρυλικά στενά της 
Σκύλλας και της Χάρυβδης. Βρισκόμαστε πλέον στη Σικελία, στην Μεσίνα, όπου 
θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην πόλη που… πεισματικά διατηρείται, παρά τις 
καταστροφές που έχει υποστεί στο πέρασμα των αιώνων. Συνεχίζουμε προς το Παλέρμο 
διασχίζοντας τη βόρεια πλευρά του νησιού, με ενδιάμεση στάση στη χαρακτηριστική 
Κεφαλού, χτισμένη κάτω από έναν τεράστιο ασβεστολιθικό βράχο. Επισκεπτόμαστε το 
γειτονικό Μονρεάλε, με τον υπέροχο Καθεδρικό ναό και τα ψηφιδωτά του. Άφιξη στην 
πρωτεύουσα και πιο σημαντική πόλη της Σικελίας, το Παλέρμο. Μετά από μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Κατάνια
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τον Ακράγαντα, όπου θα ξεναγηθούμε στην 
«Κοιλάδα των Ναών» - το συγκρότημα των ναών της Ήρας, της Ομόνοιας, του Ολυμπίου 
Διός. Η μέρα θα τελειώσει με περιήγηση στην ιστορική και ενδιαφέρουσα Κατάνια. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Συρακούσες - Ταορμίνα - Μεσίνα
Περιήγηση σε μία ακόμα σημαντική πόλη της Μεγάλης Ελλάδας, τις Συρακούσες - 
αρχαίο θέατρο, σπηλιά του Κύκλωπα, νησί της Ορτυγίας. Επίσκεψη στην Ταορμίνα, 
Μεσαιωνική πόλη με επιβλητική θέα στο ηφαίστειο Αίτνα. Καταλήγουμε στην Μεσίνα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μεσίνα - Λέτσε
Αναχώρηση από την Μεσίνα και πορεία για το Λέτσε, για να γνωρίσουμε ένα από 
τα κέντρα ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού. Θα δούμε ανάμεσα στα άλλα και το 
Ρωμαϊκό αμφιθέατρο και τον Καθεδρικό ναό. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ελληνόφωνα χωριά - Μπάρι
Περιήγηση στο Ελληνόφωνο χωριό Στερνατία και περνάμε από το Καλημέρα. Στη 
συνέχεια άφιξη στο Μπάρι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Σικελία 
Μεγάλη Ελλάδα
8 ΗΜΕΡΕΣ
4/7, 11/7, 18/7, 8/8, 15/8, 12/9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Μπάρι - Πάτρα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες (η αναχώρηση μπορεί να 
γίνει εναλλακτικά κι από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας)

 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις στη Σικελία σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*, 4* (1 Ρήγιο, 1 Παλέρμο, 1 Κατάνια,  
1 Μεσίνα, 1 Λέτσε)

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Εισιτήρια πλοίου από/προς Σικελία
 ✓ Τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και τις Συρακούσες 
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Check point 25 €
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία 
Δημοτικός φόρος 5 €/άτομο/νύχτα, πληρώνεται 
απευθείας στο ξενοδοχείο
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

4, 11, 18/7, 
8, 15/8, 12/9

8 595 € 615 € +175 € 515 €
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Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Μπάρι - Πάτρα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες (η αναχώρηση μπορεί να γίνει 
εναλλακτικά κι από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας)

 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην ευρύτερη 
περιοχή του Σαλέρνο

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Αρχηγός του γραφείου μας
 ✓ Ξεναγός στην Πομπηία
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Check point 25 €
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, τελεφερίκ 
Δημοτικός φόρος 5 €/άτομο/νύχτα, πληρώνεται απευθείας 
στο ξενοδοχείο
Εισιτήρια πλοίου για Κάπρι, Αμάλφι
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Κόστος εισιτήριου Σαλέρνο - Κάπρι - Σαλέρνο περίπου 55 €/
άτομο. Κόστος εισιτηρίου Σαλέρνο - Αμάλφι - Σαλέρνο  
περίπου 30 €/άτομο

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

7 ΗΜΕΡΕΣ
3/7, 12/7, 17/7, 9/8, 14/8, 11/9

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

3, 12, 17/7,  
9, 14/8, 11/9

7 595 € 615 € +120 € 495 €
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από την Αθήνα και μεταφορά στο λιμάνι της Πάτρας. Επιβίβαση στο πλοίο 
για το ταξίδι στην Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Μοντεκατίνι Τέρμε
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία προς τo Μοντεκατίνι Τέρμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φλωρεντία
Αναχώρηση για τη γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν 
Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο και τον Αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, την Σάντα Μαρία 
ντελ Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε 
λα Σινιορία. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της 
πόλης, και η Λότζα με αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε για την 
περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την Πόντε Βέκιο και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα. Χρόνος για 
επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίτι, την πολυτελή κατοικία των 
Μεδίκων. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Λούκα - Πίζα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μεσαιωνική Λούκα. Στην εντός των τειχών 
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο κ.λπ. 
Επόμενη επίσκεψη στην Πίζα με τα Μεσαιωνικά τείχη και τον Κεκλιμένο Πύργο, το 
καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού της πόλης, το Βαπτιστήριο και το κοιμητήριο Κάμπο 
Σάντο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
5η μέρα: Μοντεκατίνι - Τσίνκουε Τέρε («πέντε γαίες»)
Μετά το πρωινό μας ταξιδεύουμε δυτικά, προς την ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου 
Cinque Terre (UNESCO). Εκεί θα δούμε σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους 
άγριους βράχους της Δυτικής Ακτής της Ιταλίας. Επιστροφή στο Μοντεκατίνι. Δείπνο.
6η μέρα: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μεσαιωνική Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην 
πανέμορφη κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει το Μεσαιωνικό 
Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τα Μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησίες 
και τον Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Επόμενη επίσκεψη 
στο Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του Μεσαίωνα», με τους πανύψηλους πέτρινους 
πύργους του. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
7η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα, όπου το πλοίο επιστροφής 
μας περιμένει. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Τοσκάνη
Τσίνκουε Τέρε
8 ΗΜΕΡΕΣ
5, 12, 19, 26/7, 9, 10, 11/8, 8/9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε  
4κλινες εσωτερικές καμπίνες (η αναχώρηση μπορεί να 
γίνει εναλλακτικά κι από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας) 

 ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στο 
Μοντεκατίνι Τέρμε

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο
 ✓ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
 ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Check Point 20 €
Είσοδοι μουσείων, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 
Κόστος εισιτηρίων πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε (ατομικά 
περίπου 30 €) 
Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5, 12, 19, 
26/7, 9, 10, 
11/8, 8/9

8 585 € 605 € +120 € 495 €

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

Adua Hotel 4*
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Βουδαπέστη
Πράγα - Βιέννη 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia

 ✓ 9 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4*  
(1 Νις, 2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα, 2 Βιέννη, 1 Βελιγράδι,  
1 Θεσσαλονίκη)

 ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός Θεσσαλονίκης
 ✓ Εκδρομές βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
 ✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη 
Βουδαπέστη, στην Πράγα και στη Βιέννη 

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Check point 20 €
Είσοδοι σε μουσεία
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Περνάμε τα σύνορα και οδηγούμαστε στην Νις/
Κραγκούγεβατς για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση. Προσπερνώντας το Βελιγράδι και το Νόβι Σαντ φθάνουμε στην πόλη 
Σέγκεντ. Το απόγευμα μας καλωσορίζει η Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία 
Ηρώων, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας τη Γέφυρα των Αλυσίδων, θα 
βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία. 
Γεύμα (προαιρετικά) και στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί μπορούμε να επισκεφθούμε τον 
εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή να κάνουμε μια μίνι κρουαζιέρα με καραβάκι στον Δούναβη. Δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος Ανδρέας με τα Μεσαιωνικά πλακόστρωτα. 
Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ. Θα δούμε τη βασιλική του Αγ. Στεφάνου με τους βασιλικούς τάφους. 
Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεγκραντ. Άφιξη στην Πράγα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το Μεσαιωνικό Δημαρχείο με το 
αστρονομικό ρολόι, τον Ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, τον Γοτθικό Πύργο της Πυρίτιδας 
κ.ά. Χρόνος ελεύθερος. Προτείνουμε δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Βιέννη. Ενδιάμεση στάση στο Τσέσκι Κρουμλόβ με τα 
πολλά νερά και τα καλοδιατηρημένα Γοτθικού και Αναγεννησιακού ρυθμού κτίριά του, τις εκκλησίες 
και τα δρομάκια. Άφιξη στη Βιέννη, τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
7η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και περιήγηση. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, θα περιηγηθούμε στην Ρινγκ 
Στράσε, θα δούμε το παλάτι Σενμπρούν, θα περπατήσουμε στην Ελληνική γειτονιά και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στη μελωδική πόλη. Δείπνο.
8η μέρα: Βιέννη - Βελιγράδι
Πρωινό και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη και σύντομη περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα 
συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
9η μέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
10η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

Κάθε Σάββατο από 
6/7 έως 28/9

10 595 € 615 € +195 € 515 €

10 ΗΜΕΡΕΣ
6, 13, 20, 27/7, 3, 10, 17,  
24, 31/8, 7, 14, 21, 28/9
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους.
2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία για Μιλάνο/Λομάτζο. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα νησάκια Μπορομέ
Πρόγευμα και εκδρομή στη λίμνη Ματζόρε και τη ρομαντική ολάνθιστη Στρέζα. 
Δυνατότητα για κρουαζιέρα στα νησάκια Μπορομέ. Επιστροφή στο Μιλάνο και 
περιήγηση. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από 
τα αξιοθέατα που θα δούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο
Εκδρομή στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστικό κέντρο των VIPs με τις 
πολυτελείς θαλαμηγούς στο γραφικό του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα 
Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε 
με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μιλάνο - Mπέργκαμο - Κόμο
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό Μπέργκαμο, 40χλμ. από το Μιλάνο, στην 
περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο 
στους πρόποδες των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Συνεχίζουμε 
για Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα 
θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο.
6η μέρα: Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό σε μπουφέ. Ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), 
βορειοδυτικά του Μιλάνου, δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή  
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα
Πορεία για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι
Μετά το πρωινό πορεία για τη Σερβία και την όμορφη πρωτεύουσά της, το 
Βελιγράδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη πεζή. 
Γοητευτικό μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar 
culture, το Βελιγράδι δεν χαρακτηρίζεται τυχαία το «Βερολίνο των Βαλκανίων». 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βελιγράδι
Πρωινό και ξενάγηση στο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει 
πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Τα περισσότερα 
αξιοθέατα βρίσκονται στην παλιά πόλη. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η 
Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο ναός του Αγίου Σάββα, ο πύργος 
Νεμπόισα όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος είναι μερικά από τα αξιοθέατα που 
θα θαυμάσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ 
- Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την 
Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου 
Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (Unesco). 
Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ, στις όχθες του Δούναβη. Επόμενος σταθμός το 
κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με 
κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρωινό και αναχώρηση για τα Σκόπια, ώστε να ολοκληρώσουμε την όμορφη 
αυτήν εκδρομή μας με μία ακόμη πόλη της πρώην ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. 
Μετά την περιήγησή μας στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην 
Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες 
εσωτερικές καμπίνες (η αναχώρηση μπορεί να γίνει κι από την Ηγουμενίτσα) ✓ Μεταφορές, 
μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ 5 διανυ-
κτερεύσεις στο Barcelo Milan 4* ή παρόμοιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο 
✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ✓ Δώρο εκδρομή 
στο St Moritz ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Check point Ιταλίας 25 €. 
Είσοδοι σε μουσεία. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Δημοτικός φόρος στο Μιλάνο 6 €/άτομο/
βραδιά πληρωτέο στο ξενοδοχείο. Το πλοιάριο για τα Μπορομέ: 12 €, η είσοδος στο παλάτι: 
13 € και το πλοιάριο στο Πορτοφίνο: 16 €. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της Pano-
lympia ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (1 Θεσσαλονίκη, 3 Βελιγράδι, 1 Σκόπια) 
✓ Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα Σκόπια ✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, 1 ποτήρι & 
μουσική στο Sremski Karlovci (ως μέρος της ημιδιατροφής στο Βελιγράδι) ✓ Τοπικός 
Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Δημοτικός 
φόρος Βελιγραδίου 1,30 €/άτομο/νύχτα ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Check point 15 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Λίμνες 
Βόρειας Ιταλίας

Σερβία 
Βελιγράδι

8 ΗΜΕΡΕΣ
5, 12, 19, 26/7,  
9, 10, 11/8, 8/9

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 23, 30/7, 6, 13, 20, 
27/8, 17/9, 23/10

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5, 12, 19, 26/7, 
9, 10, 11/8, 8/9

8 575 € 595 € +160 € 495 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16, 23, 30/7, 6, 13, 
20, 27/8, 17/9, 23/10

6 375 € 395 € +130 € 315 €
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Δαλματικές
Ακτές 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia 

 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*  
(1 Τίρανα, 2 Τρεμπίνιε ή Νέουμ, 1 στην ευρύτερη 
περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ, 2 Ζάγκρεμπ, 1 στην Νις ή 
Κραγκούγεβατς)

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Check point 20 €
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, Λίμνες Πλίτβιτσε (περίπου  
34 €), Σπήλαιο Ποστόινα (25,90 €)
 Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η μέρα: Αθήνα - Τίρανα ή Δυρράχιο
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Τίρανα - Άγιος Στέφανος - Μπούτβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ - Τρεμπίνιε ή Νέουμ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Στο ταξίδι μας προς το Μαυροβούνιο θα περάσουμε από τον Άγιο 
Στέφανο και θα απολάυσουμε την πανοραμική θέα στο Μπόκα Φιόρδ. Θα γνωρίσουμε την Μπούτβα, 
με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα σοκάκια και τα χαριτωμένα καταστήματα. Φτάνοντας στο Κότορ θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τα θαυμάσια τείχη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας στο Τρεμπίνιε/Νέουμ. Δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και αναχώρηση για το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», το Ντουμπρόβνικ. Περιήγηση στην 
πόλη με τα πολλά Μεσαιωνικά κτίρια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Μόσταρ - Σπλιτ - Τρογκίρ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ. Η πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μας ταξιδεύει στους 
αιώνες, δίπλα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Συνεχίζουμε με το γραφικό Σπλιτ, ένα από τα πιο 
σημαντικά λιμάνια της Αδριατικής. Ακολουθεί το Μεσαιωνικό Τρογκίρ. Δείπνο και διανυκτέρευση 
στην ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ.
5η μέρα: Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Ζαντάρ. Η παραλιακή πόλη της Κροατίας φιλοξενεί 
καλοδιατηρημένα Μεσαιωνικά κτίρια με Ενετικές και Ιταλικές επιρροές. Συνεχίζουμε για ένα από 
τα σπάνια θαύματα της φύσης, τις λίμνες Πλίτβιτσε και τους καταρράκτες που τις ενώνουν. Το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε την πανέμορφη πρωτεύουσα, το Ζάγκρεμπ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σπήλαιο Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Μετά το πρωινό αφήνουμε για λίγο την Κροατία για την καταπράσινη Σλοβενία και ένα από τα πιο 
γνωστά σπήλαια στην Ευρώπη, το Ποστόινα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Λιουμπλιάνα, την 
εντυπωσιακή Σλοβενική πρωτεύουσα, όπου θα περιηγηθούμε στο ιστορικό της κέντρο. Χρόνος για 
αγορές και βόλτα. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ, δείπνο.
7η μέρα: Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι - Νις (ή Κραγκούγεβατς)
Πρωινό και αναχώρηση για Σερβία. Άφιξη στο όμορφο Βελιγράδι και σύντομη περιήγηση πόλης. 
Συνεχίζουμε για την Νις ή Κραγκούγεβατς, όπου φτάνουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: Νις (ή Κραγκούγεβατς) - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

Κάθε Σάββατο από 
6/7 έως 26/10

8 425 € 445 € +175 € 385 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
6, 13, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24, 31/8,  

7, 14, 21, 28/9, 5, 12, 19, 26/10
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ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

13, 20, 27/7, 3, 10,  
17, 24, 31/8, 7/9

7 370 € +160 €

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16, 23, 30/7, 
6, 13, 20/8

6 345 € 365 € +80 € 295 €

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή
Πρωινή αναχώρηση για την Κομοτηνή, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Προτείνουμε να 
απολαύσετε ευωδιαστό καφέ και να δοκιμάσετε τοπικές λιχουδιές. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στην Πόλη 
και προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο με ιδιωτικό καράβι (κόστος 20 €). 
Δείπνο σε εστιατόριο. Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της 
Πόλης: Τοπ Καπί, Αγία Σοφία, Βυζαντινός Ιππόδρομος, το θρυλικό Μπλε Τζαμί 
(Σουλταναχμέτ) και η Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Γεύμα σε εστιατόριο και 
επίσκεψη στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί), με τα 5.000 μαγαζιά 
για να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και αμέσως 
μετά από το Καμπατάς θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να επισκεφθούμε τα 
Πριγκιποννήσια. Θα ξεκινήσουμε με την Πρίγκιπο. Γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο 
και για όσους επιθυμούν προαιρετικά βόλτα με τις παραδοσιακές άμαξες. 
Αμέσως μετά θα πάμε στη Χάλκη με την Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της 
Αγίας Τριάδας. Επιστροφή στην πόλη. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση 
σε παραδοσιακό νυχτερινό κέντρο (κόστος 35 €). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία 
των Βλαχερνών, τη Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί 
(Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που συνδέεται με τους θρύλους για τα μισοτηγανισμένα 
ψάρια και την άλωση της Πόλης. Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Ξάνθη
Μετά το πρωινό αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και 
άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Φιδωτά δρομάκια, αρχοντικά 
στο παλιό κομμάτι της πόλης, πράσινο, υπέροχα εστιατόρια και νυχτερινή ζωή 
χαρακτηρίζουν με λίγες λέξεις τη γοητευτική Ξάνθη. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
Αναχώρηση για το Mπόροβετς με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, 
μέσα σε ελατοδάσος. Δείπνο.
2η μέρα: Μπόροβετς - Σόφια - Μπουργκάς
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Σόφια. Εκεί θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό κέντρο 
γνωρίζοντας την εκκλησία του Αλεξάντερ Νιέφσκι, την Αγία Σοφία, το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, το Προεδρικό Μέγαρο κ.ά. Αργότερα αναχωρούμε για το 
Μπουργκάς. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
3η μέρα: Μπουργκάς - Σωζόπολη - Μεσημβρία
Πρόγευμα. Επίσκεψη στη Σωζόπολη, όπου θ’ ακούσουμε τα περισσότερα 
Ελληνικά, διότι οι 5.000 κάτοικοί της είναι Ελληνικής καταγωγής. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστρέφουμε στο Μπουργκάς, πατρίδα του ποιητή Κώστα 
Βάρναλη. Έπειτα μεταβαίνουμε στη χερσόνησο της Μεσημβρίας - Νεσέμπαρ 
σήμερα. Βόλτα στα αξιοθέατα και ελεύθερος χρόνος. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
4η μέρα: Μπουργκάς - Μονή Αλατζά - Βάρνα
Πρωινό και κατευθυνόμαστε προς τη Βάρνα, περνώντας μια εξαιρετική διαδρομή 
μέσα στο πράσινο και έχοντας πάντα δίπλα μας τη Μαύρη Θάλασσα. Επίσκεψη 
στο Μοναστήρι Αλατζά του 5ου αιώνα, λαξευμένο όλο μέσα στο βράχο. 
Επιστροφή στη Βάρνα για να επισκεφθούμε το 2ο μεγαλύτερο παραθαλάσσιο 
πάρκο της Ευρώπης, σε έκταση 400 στρεμμάτων, και τη Μητρόπολη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Μπουργκάς - Αγχίαλος (Μονή Αγίου Γεωργίου) - Φιλιππούπολη - 
Μπόροβετς
Πρωινό και αναχώρηση από την πανέμορφη Ακτή Ηλίου. Θα μπούμε στην 
Αγχίαλο (Πομόριε σήμερα) να προσκυνήσουμε το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου. 
Συνεχίζουμε για τη Φιλιππούπολη, πρώην πρωτεύουσα της Ανατολικής 
Ρωμυλίας. Περιήγηση, χρόνος για βόλτα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση με πέρασμα από το Σαντάνσκι, φημισμένο για τα ζεστά 
ιαματικά νερά, το κλίμα και την καλή αγορά του. Χρόνος για βόλτα και ψώνια. 
Συνεχίζουμε το δρόμο μας για την επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ 
6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (4 Κωνσταντινούπολη, 2 Ελλάδα) ✓ Πρωινό καθημε-
ρινά ✓ 4 γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη ✓ Κρουαζιέρα στα Πριγκιποννήσια 
✓ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός όπου απαιτείται ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα να γίνουν ορισμένες φορές 
σε άλλες πόλεις, όπως Καβάλα, Αλεξανδρούπολη ή Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Μπόροβετς, 3 
Μπουργκάς) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, ποτά στα γεύματα. Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαμονή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και στην Ακτή Ήλιου/Μεσημβρία ή 
Βάρνα αντί του Μπουργκάς

Kωνσταντινούπολη
Βουλγαρία
Μαύρη Θάλασσα

7 ΗΜΕΡΕΣ
13, 20, 27/7, 3, 10,  
17, 24, 31/8, 7/9

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 23, 30/7, 6, 13, 20/8
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Ρουμανία
Τρανσυλβανία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν  
της εταιρείας Panolympia

 ✓ 11 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 
4* (2 Βουκουρέστι, 2 Μπρασόβ, 2 Ιάσιο, 1 Γκούρα 
Χουμορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 1 Σιμπίου, 2 Σόφια) 

 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
 ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
 ✓ Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι
 ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Check point 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους, ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση προς Βουκουρέστι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για περιήγηση πεζή στην παλιά πόλη. Δείπνο.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Πέλες - Πύργος Μπραν (Πύργος Δράκουλα) - Μπρασόβ
Πρωινό και αναχώρηση για μια σύντομη επίσκεψη στο Παλάτι Πέλες. Συνεχίζουμε για τα Καρπάθια, 
όπου θα επισκεφθούμε το Φρούριο Μπραν. Άφιξη στο Μπρασόβ και περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε 
τη Μαύρη Εκκλησία, την κεντρική πλατεία και το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη, δείπνο.
4η μέρα: Μπρασόβ - Σιγκισοάρα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σιγκισοάρα. Επιστροφή στο Μπρασόβ και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
5η μέρα: Μπρασόβ - Φαράγγι Μπικάζ - Κόκκινη Λίμνη - Ιάσιο
Πρωινό και αναχώρηση μέσω υπέροχης διαδρομής κατά μήκος της λίμνης Μπικάζ. Άφιξη στο Ιάσιο 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Περίπατος γνωριμίας, δείπνο.
6η μέρα: Ιάσιο
Πρωινό και περιήγηση στην πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας της Μολδοβλαχίας, που συνδέεται 
με την Ελληνική ιστορία και Επανάσταση του 1799 και του 1821. Απόγευμα ελεύθερο, δείπνο.
7η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια Ρουμανικής Μολδαβίας - Γκούρα Χουμορουλούι/Σουτσεάβα
Πρωινό και αναχωρούμε για την Σουτσεάβα, όπου θα επισκεφθούμε τα πιο αντιπροσωπευτικά 
μοναστήρια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην Γκούρα Χουμορουλούι/Σουτσεάβα, δείπνο.
8η μέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα
Σήμερα ταξιδεύουμε δυτικά περνώντας από το παραδοσιακό χωριό Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι, όπου 
θα κάνουμε στάση στο «Κάστρο του Δράκουλα». Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή πρωτεύουσα της 
Τρανσυλβανίας, την Κλουζ Ναπόκα. Περιήγηση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
9η μέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο Παλάτι Αλατιού» - Σιμπίου
Πρωινό και αναχώρηση για το Αλατωρυχείο Turda Salina, με τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις. 
Συνεχίζουμε για τη Μεσαιωνική Σιμπίου. Άφιξη και περιήγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
10η μέρα: Σιμπίου - Τρανσφαγκαρασάν - Βουκουρέστι
Πρωινό και αναχώρηση για να διανύσουμε τη μοναδική διαδρομή του Τρανσφαγκαρασάν. Στάση  
για φωτογραφίες στο φράγμα Vidraru. Άφιξη στο Βουκουρέστι, τακτοποίηση, δείπνο.
11η μέρα: Βουκουρέστι - Σόφια
Πρωινό και περιήγηση. Αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
12η μέρα: Σόφια - Αθήνα

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΌΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

11, 18, 25/7, 
1, 8, 15, 22/8

12 615 € 635 € +245 € 475 €

12 ΗΜΕΡΕΣ
11, 18, 25/7, 1, 8, 15, 22/8
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Mεγάλες ανακαλύψεις!
Γνωρίστε τα νέα εξειδικευμένα ατομικά και  
εξωτικά προγράμματα της Smile Acadimos.  
Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι των ονείρων 
σας και να σας ταξιδέψουμε στους πιο  
συναρπαστικούς προορισμούς του πλανήτη!

panagiotis
Textbox
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Γεωργία - Αρμενία
Δώρο η εκδρομή στο Μοναστήρι Κορ Βιράπ! 

9 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/6, 5/7, 9, 30/8  
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μικρός Υπερσιβηρικός
Αικατερινούπολη - Σούζνταλ - Βλαντίμιρ - Σέργκιεβ 
Πασάντ - Μόσχα 

7 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/6, 6/7, 10/8, 13/8 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Γεωργία - Αζερμπαϊτζάν
Τιφλίδα - Μπακού - Σεκί - Τελάβι

 
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14/9 
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κίνα - Υδάτινες πόλεις
Σανγκάη - Ξιτάνγκ - Χανγκτσόου - Λίμνη Σιχού - Ξιάν - Πήλινος 
Στρατός - Πεκίνο - Σινικό Τείχος - Απαγορευμένη Πόλη 

AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 26/6, 10, 31/7, 1, 14, 28/8, 11/9, 23/10, 13/11 
11 ΗΜΕΡΕΣ | ΑIR CHINA | ΞΕΝ/ΧΕΙΑ 5* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υπερσιβηρικός - Μόσχα
Ιρκούτσκ - Λίμνη Βαϊκάλη - Νοβοσιμπίρσκ - Αικατερινούπολη - 
Σούζνταλ - Βλαντίμιρ - Σέργκιεβ Πασάντ - Μόσχα

13 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/6, 6/7, 10, 13/8 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
990€

από 
1190€

από 
990€

από 
1290€

από 
2390€

Iαπωνία
Οσάκα - Νάρα - Χιροσίμα - Κιότο - Δάσος Μπαμπού - 
Πάρκο Μαϊμούδων - Όρος Φούτζι - Νίκκο - Τόκιο

12 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 10/7, 9, 23/8, 6/9, 22/11  
ΕΜΙRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
2680€

Oμαδικά
Οργανωμένα Ταξίδια 
σε εξωτικούς προορισμούς

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
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Kαναδάς - Αλάσκα
Έσωτερικό Πέρασμα - Έθνικό Πάρκο Denali                                          

από 
4910€

Πανόραμα Περού
Λίμα - Πουέρτο Μαλδονάδο, Αμαζόνιος - Κούσκο - Πίσακ 
- Μάτσου Πίτσου - Λίμνη Τιτικάκα

12 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 10/8 
ΙΒΕRIA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΠΡΩΙΝΟ + 3 ΓΕΥΜΑΤΑ

από 
3060€

Νέα Υόρκη - Κούβα 
Νέα Υόρκη - Αβάνα - Βαραδέρο 

AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/6, 1, 15/7, 1, 19/8, 19/9, 19/10 
12, 13 ΗΜΕΡΕΣ | ΠΡΩΙΝΟ/ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Πανόραμα Βιετνάμ 
& εξωτικές παραλίες

Mαϊάμι - Κούβα  
Μαϊάμι - Αβάνα - Βαραδέρο 

11 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 17/6, 1, 15/7, 1, 19/8, 19/9, 19/10  
SWISS AIRLINES | ΠΡΩΙΝΟ/ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βιετνάμ - Καμπότζη - Λάος
Χο Τσι Μινχ - Χόι Αν - Χουέ - Ανόι - Λουάνγκ Πραμπάνγκ 
- Σιέμ Ρεπ

AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 25/6, 9/7, 6, 20/8, 3, 24/9, 8, 22/10, 12/11, 3/12  
13 ΗΜΕΡΕΣ | SCOOT | ΞΕΝ/ΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ + 10 ΓΕΥΜΑΤΑ

Νέα Υόρκη - Ορλάντο   
Νέα Υόρκη - Ακρωτήριο Κανάβεραλ - Ορλάντο -  
Disneyworld - Universal Studios 

AΝΑΧ/ΣEIΣ: 22, 29/6, 6, 13, 20, 27/7, 2, 7, 16, 24, 31/8, 
6, 24/9, 10, 24/10 | 10 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* 

από 
1919€

από 
1199€

από 
2089€

από 
1660€

από 
2179€

Δυτικές Ακτές - Χαβάη  
Λας Βέγκας - Λος Άντζελες - Universal Studios - Παραλίες 
Καλιφόρνια - Καρμέλ - Σαν Φρανσίσκο - Χονολουλού

AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 25/6, 7, 21/7, 8, 19/8, 9, 27/9, 13, 27/10  
16 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
3709€

Ανατ. Ακτές - Μπαχάμες 
Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα - Τορόντο - 
Ουάσιγκτον - Μαϊάμι - Κρουαζιέρα στις Μπαχάμες

από 
3149€

AΝΑΧ/ΣΕΙΣ: 25/6, 9/7, 6, 20/8, 3, 24/9, 8, 22/10, 12/11, 3/12 
12, 13 ΗΜΕΡΕΣ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ + 8 ΓΕΥΜΑΤΑ

17 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 13/8 
LUFTHANSA & ALASKA AIRLINES

16 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/6, 6, 20, 27/7, 3, 10, 
17, 24/8, 6, 24/9, 10, 24/10 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*
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Ασία

από 
325€

από 
515€

από 
565€

από 
385€

από 
655€

από 
425€

Μπανγκόκ 
IBIS BANGKOK SATHORN 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 325€

ΑVANI ATRIUM 4*
5 νύχτες με πρωινό από 420€

BANYAN TREE 5* 
5 νύχτες με πρωινό από 675€

Ko Σαμούι 
IBIS SAMUI BOPHUT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

NORA BEACH RESORT & SPA 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 695€

MUANG RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 795€

Κο Τάο 
KOH TAO HILLSIDE RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 655€

THE BEACH CLUB BY HAAD TIEN 4*
5 νύχτες με πρωινό από 765€

THE HAAD TIEN BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 825€

Κο Πανγκάν 
MAEHAAD BAY RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 515€

SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 885€

KUPU KUPU PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1025€

Kράμπι 
ΙΒΙS STYLES KRABI RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 385€

ΗΟLIDAY INN RESORT AO NANG BEACH 4*
5 νύχτες με πρωινό από 465€

CENTARA GRAND RESORT & VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 645€

Νησιά Πι Πι 
BAYVIEW RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 425€

HOLIDAY INN RESORT PHI PHI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

PHI PHI ISLAND VILLAGE RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.  

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. 

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/6 - 31/10 
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από 
465€

από 
335€

από 
495€

από 
375€

από 
385€

από 
565€

από 
515€

από 
455€

από 
565€

Τσιάνγκ Ράι 
WIANG INN RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 465€

THE LEGEND CHIANG RAI 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 635€

THE RIVERIE BY KATATHANI 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 635€

Πουκέτ 
IBIS PHUKET ΚΑΤΑ 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 335€

PATONG PARAGON RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 365€

THE VIJITT RESORT AND VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 585€

Κάο Λακ 
BAAN KRATING KHAOLAK 3*
5 νύχτες με πρωινό από 385€

CENTARA SEA VIEW RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 415€

APSARA BEACHFRONT RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 435€

Τσιάνγκ Μάι 
IBIS STYLES CHIANG MAI 3* 
5 νύχτες με πρωινό από 455€

DUSIT D2 CHIANG MAI 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

ANANTARA CHIANG MAI RESORT 5* 
5 νύχτες με πρωινό από 1045€

Μπαλί  
SOL HOUSE LEGIAN 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 375€

SADARA BOUTIQUE RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 485€

ΑYODYA RESORT BALI 5*
5 νύχτες με πρωινό από 545€

Λομπόκ
KILA SENGGIGI BEACH RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 515€

NOVOTEL BEACH RESORT & VILLAS 4*
5 νύχτες με πρωινό από 525€

HOLIDAY RESORT LOMBOK 4*
5 νύχτες με πρωινό από 675€

Κουάλα Λουμπούρ  
SWISS INN 3*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

NOVOTEL CITY CENTRE 4*
5 νύχτες με πρωινό από 515€

THE ISTANA 5*
5 νύχτες με πρωινό από 675€

Λανγκάουι 
FEDERAL HOLIDAY VILLA 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 565€

BERJAYA BEACH RESORT 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 695€

MERITUS PELANGI BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 995€

Σιγκαπούρη 
V FOR LAVENDER 3*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

PENINSULA AND EXCLESIOR 4*
5 νύχτες με πρωινό από 685€

SWISSOTEL STAMFORD 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 835€
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από 
825€

από 
675€

από 
795€

από 
535€

Μαλδίβες 
HOLIDAY ISLAND RESORT & SPA 4* // 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 825€
PARADISE ISLAND RESORT & SPA 4*S // 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 830€
ΚURUMBA MALDIVES 5* // 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 953€

Mαυρίκιος 
HIBISCUS BEACH RESORT & SPA 3* // 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 675€
ΜΑURICIA BEACHCOMBER 4* // 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 845€
ΤROU AUX BICHES RESORT & SPA 5* // 5 νύχτες με πρωινό από 955€

Ζανζιβάρη 
INDIGO BEACH RESORT 3* // 5 νύχτες με πρωινό από 535€
OCEAN PARADISE RESORT & SPA 4* // 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 715€
KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5* // 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 765€

Σεϋχέλλες 
LE RELAX HOTEL & RESTAURANT 3* // 5 νύχτες με πρωινό από 795€
CORAL STRAND SMART CHOICE 4* // 5 νύχτες με πρωινό από 875€
ΚΕΜPINSKI RESORT 5* // 5 νύχτες με πρωινό από 1055€

Αφρική &  
Ινδικός

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.  

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/6 - 31/10 
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Αβάνα 
PLAZA HOTEL 4* 
7 νύχτες με πρωινό από 995€
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5* 
7 νύχτες με πρωινό από 1255€
MELIA COHIBA 5* 
7 νύχτες με πρωινό από 1455€

Τερκς & Κάικος 
BEACHES TURKS & CAICOS RESORT 
VILLAGES & SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2025€

Tζαμάικα 
GRAND PINEAPPLE NEGRIL BEACH 3*S/4*
5 νύχτες με All Inclusive από 1385€

SANDALS INN - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1715€

SANDALS MONTEGO BAY - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€

Μπαχάμες 
SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA RESORT  
& OFFSHORE ISLAND - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2135€

SANDALS EMERALD BAY GOLF, TENNIS & 
SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2275€

Σάντα Λουτσία 
SANDALS REGENCY LA TOC GOLF & SPA  
RESORT - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1985€ 
SANDALS HALKYON BEACH - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2225€
SANDALS GRANDE ST LUCIAN SPA BEACH  
RESORT - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2265€

Μπαρμπάντος 
SANDALS BARBADOS - LUXURY 
INCLUDED® 
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2060€ 

SANDALS ROYAL BARBADOS - LUXURY 
INCLUDED® 
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

Κανκούν 
FLAMINGO CANCUN RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 955€ 

KRYSTAL CANCUN RESORT 4* 
5 νύχτες με πρωινό από 995€

FIESTA AMERICANA CONDESA 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 1415€

Αντίγκουα 
SANDALS GRANDE RESORT & SPA  
ANTIGUA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€

Γρενάδα 
SANDALS LASOURCE GRENADA  
RESORT & SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

Πούντα Κάνα 
SUNSCAPES BAVARO BEACH 4*
7 νύχτες με All Inclusive από 895€

NOW LORIMAR BEACH RESORT 4* 
7 νύχτες με All Inclusive από 1035€

DREAMS PALM BEACH RESORT 5*
7 νύχτες με All Inclusive από 1055€

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

Αμερική &  
Καραϊβική

από 
895€

από 
995€

από 
2135€

από 
1385€

από 
1985€

από 
955€

από 
2025€

από 
1975€

από 
2060€

από 
2145€

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.  
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/6 - 31/10 
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1η μέρα: Αθήνα - Κουάλα Λουμπούρ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας.
2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στο αεροδρόμιο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος και για το 
βράδυ η πρότασή μας είναι ένα παραδοσιακό δείπνο με δημιουργίες τοπικής κουζίνας.
3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Σήμερα προτείνουμε γνωριμία με την πόλη ξεκινώντας με τον Ινδουιστικό ναό στη σπηλιά 
Μπατού. Αφού επισκεφθούμε το εργοστάσιο κασσίτερου φτάνουμε στο κέντρο της πόλης 
για να δούμε το Εθνικό Μνημείο Ηρώων, το παλάτι του Σουλτάνου Abdul Samat όπου 
τώρα στεγάζεται το δικαστήριο, το Club House των Βρετανών, τον παλιό σιδηροδρομικό 
σταθμό, το παλιό τζαμί Jamek και την υπαίθρια αγορά της Petaling Street.
4η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Μάλακα (προαιρετικά)
Η πρόταση για την ημέρα είναι ολοήμερη εκδρομή στην αποικιακή Μάλακα. Καθ’ οδόν 
θα επισκεφθούμε το μουσείο της φυλής Minan Kabav, που χρόνια πριν έφτασε εκεί από 
την Ινδονησία. Άφιξη στην Μάλακα και επίσκεψη στην ερειπωμένη πύλη Σαντιάγκο.  
Θα ανεβούμε στον Λόφο του Φρουρίου να θαυμάσουμε ό,τι απέμεινε από την Καθολική 
εκκλησία Αγ. Παύλου και φυσικά το άγαλμα του ιεραποστόλου St Francis Xavier. Κατη-
φορίζουμε στην Ολλανδική συνοικία όπου βρίσκεται η ομώνυμη πλατεία, η εκκλησία, το 
δημαρχείο και το σιντριβάνι της Βασίλισσας Βικτώριας. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα 
επιστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ.
5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα (Το αρχαιότερο δάσος της βροχής)
Πρωινή αναχώρηση από την Κουάλα Λουμπούρ και μετά από μια 4ωρη διαδρομή με 
πούλμαν επιβιβαζόμαστε σε βάρκες για 3ωρη διαδρομή στον ποταμό Τέμπελινγκ.  
Άφιξη στο κέντρο του πάρκου και εγκατάσταση στο λοτζ. Μετά το δείπνο νυχτερινή 
βόλτα για να γνωρίσετε τα νυκτόβια είδη άγριας ζωής και πιθανή επίσκεψη σε νυχτερινό 
σταθμό πάνω σε δέντρο για παρατήρηση των ζώων από ψηλά.
6η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα
Ημέρα αφιερωμένη στο μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής του Ταμάν Νεγκάρα.  
Πεζοπορία μέσα στη ζούγκλα που καταλήγει στο σπήλαιο Γκουά Τελινγκά, το οποίο 
σμιλεύτηκε από υπόγειους χειμάρρους και κατοικείται από τις μεγάλες νυχτερίδες 
φρούτων. Επίσκεψη στους καταρράκτες Λάτα Μπερκόχ με δυνατότητα για κολύμπι στα 
δροσερά νερά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βαρκάδα με κανό, ενώ το βράδυ πραγ-
ματοποιούνται προβολές με διαφάνειες και συζητήσεις με τους ειδικούς του πάρκου.
7η-8η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα - Κουάλα Λουμπούρ - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ για το ταξίδι της 
επιστροφής με άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Turkish μέσω 
Κωνσταντινούπολης (δυνατότητα και με άλλες 
αεροπορικές εταιρείες όπως Emirates, Singapore, 
Qatar) 

 ✓ Διαμονή στο Hotel Istana Kuala Lumpur 5* με 
πρωινό και στο Taman Negara Mutiara Resort 4* με 
ημιδιατροφή 

 ✓ Μεταφορές από Κουάλα Λουμπούρ/Πάρκο/αεροδρόμιο 
 ✓ Εκδρομές/ξεναγήσεις στο Ταμάν Νεγκάρα με 
Αγγλόφωνους οδηγούς/ξεναγούς όπως περιγράφονται

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ενημερωτικά έντυπα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι περίπου 365 € το άτομο 
από Αθήνα και 345 € από Θεσ/νίκη. Είσοδοι στο πάρκο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισμένες πεζοπορίες 
στο πάρκο να μην είναι εφικτές. Συστήνουμε να έχετε  
ένα μικρό σάκο με τα ρούχα σας, οι μεγάλες βαλίτσες 
είναι αδύνατον να μεταφερθούν μέσα στο εθνικό πάρκο 
(σε αυτήν την περίπτωση η βαλίτσα σας θα φυλαχθεί στην 
είσοδο του πάρκου). Επίσης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας 
αδιάβροχο, παπούτσια πεζοπορίας και εντομοαπωθητικά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Koυάλα Λουμπούρ 
Ταμάν Νεγκάρα
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

Hotel Istana Kuala Lumpur 5* Taman Negara Mutiara Resort 4*

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

1/6-30/6 &
16/9-31/10

Hotel Istana Kuala Lumpur 5*
Taman Negara Mutiara 

Resort 4*

8 ημέρες 
5 νύχτες

825 €

1/7-15/9 885 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
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1η ημέρα: Αθήνα - Κότα Κιναμπάλου
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην Κότα Κιναμπάλου.
2η μέρα: Κότα Κιναμπάλου
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο πολιτιστικό χωριό Μάρι Μάρι μέσα σε 
τροπικό δάσος στην περιοχή Κιονσόμ. Φτάνοντας στο χωριό θα ξεναγηθούμε στις κοινότητες (longhous-
es) διαφορετικών φυλών όπως των Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau και Murut και θα γνωρίσουμε τα 
πλούσια έθιμα τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κότα Κιναμπάλου - Εθνικό πάρκο Κιναμπάλου
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια 3ωρη διαδρομή μέχρι το εθνικό πάρκο Κιναμπάλου (UNESCO) στην 
περιοχή Κουντασάνγκ, διασχίζοντας όμορφα χωριά και μικρές πόλεις. Φτάνοντας θα επισκεφθούμε το 
mountain garden με ποικιλία από φυτά και καταλήγουμε στις πηγές με τα ιαματικά νερά διασχίζοντας την 
ζούγκλα πάνω σε κρεμαστή γέφυρα 41 μέτρων. Θα φτάσουμε στο λοτζ για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Εθνικό πάρκο Κιναμπάλου - Σαντακάν
Πρωινό και αναχωρούμε για την παραθαλάσσια πόλη Σαντακάν που είναι η έξοδος για τα παρθένα νησιά 
με τον απίθανο υποβρύχιο κόσμο της θάλασσας Σούλου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για βόλτα στην πόλη.
5η μέρα: Σαντακάν - Σεπιλόκ - ποταμός Κιναμπαταγκάν
Πρωινή αναχώρηση για το Σεπιλόκ, κέντρο αποκατάστασης ορφανών ουρακοτάγκων. Συνεχίζουμε 
για το λιμάνι του Σαντακάν και επιβιβαζόμαστε σε ταχύπλοο προς τη ζούγκλα του Βόρνεο μέσα από 
τον ποταμό Κιναμπαταγκάν. Άφιξη στο λοτζ και τακτοποίηση. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για τρίωρη 
περιήγηση του ποταμού για αναζήτηση των πιθήκων proboscis και πυγμαίους ελέφαντες. Άφιξη στο 
λοτζ για το δείπνο και στην συνέχεια νυχτερινή περιήγηση στην ζούγκλα για να δούμε τα νυχτερινά ζώα. 
6η μέρα: Ποταμός Κιναμπαταγκάν - χωριό Σουκάου
Σήμερα θα συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας ξεκινώντας πολύ πρωί. Θα ανακαλύψουμε την λίμνη Πίτας 
όπου θα παρατηρήσουμε όλα τα πρωινά είδη ζώων. Επιστροφή στο κατάλυμα για πρωινό. Στην συνέχεια 
θα βοηθήσουμε τους ντόπιους να φυτέψουν φοινικόδεντρα, θα απολαύσουμε γεύμα με τους ψαράδες 
του χωριού Αμπάι και θα κατευθυνθούμε προς το χωριό Σουκάου. Θα παρατηρήσουμε πολλά είδη 
σπάνιων θηλαστικών, πουλιών ή ερπετών. Φτάνουμε στο λοτζ μας και νωρίς το απόγευμα θα βγούμε 
για να παρατηρήσουμε και πάλι την άγρια πλούσια ζωή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: Ποταμός Κιναμπαταγκάν - Αθήνα
Πρωινό  και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σαντακάν για το ταξίδι της επιστροφής.

Σαμπάχ 
Μαλαισιανό Βόρνεο

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

Abai Jungle Lodge Kinabalu Pine Resort

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Singapore Airlines 
μέσω Κων/πολης & Σιγκαπούρης 

 ✓ Διαμονή 3*/4* ξενοδοχείο και λοτζ με πρωινό 
 ✓ 7 γεύματα
 ✓ Μεταφορές με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο
 ✓ Εκδρομές/ξεναγήσεις με αγγλόφωνους οδηγούς/
ξεναγούς όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα

 ✓ Είσοδοι στα πάρκα
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι περίπου 465 € το άτομο 
από Αθήνα και 495 € από Θεσ/νίκη 
Έξοδα κάμερας και φωτογραφικής μηχανής στο πάρκο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισμένες πεζοπορίες  
να μην είναι εφικτές. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας αδιάβροχο, 
παπούτσια πεζοπορίας, κιάλια και εντομοαπωθητικά. 
Δυνατότητα επέκτασης στην Σιγκαπούρη με 165 €/άτομο 
σε 3* ξενοδοχεία με πρωινό και 20 υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση 
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

1/6-30/9
Ξενοδοχεία 3*, 4* & Lodges

8 ημέρες 
5 νύχτες

1465 €

1/10-31/10 1435 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Πτήση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επόμενη μέρα.
2η μέρα: Δελχί
Άφιξη στο Δελχί, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση μέχρι 
το μεσημέρι. Το Παλιό και το Νέο Δελχί συνδέουν αρμονικά το χθες με το σήμερα 
και παρουσιάζουν την πορεία ενός λαού από την εποχή των μαχαραγιάδων και την 
αποικιοκρατία των Άγγλων μέχρι τώρα. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από 
το Παλιό Δελχί, όπου θα δούμε το Ραζγκάτ, το «Κόκκινο Φρούριο», το Τζαμά Μασίντ. 
Συνεχίζουμε για το Νέο Δελχί, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τη λεωφόρο Ραζ παθ, την 
πύλη της Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου), το Κοινοβούλιο, 
τον τάφο του Χουμαγιούν και τον μιναρέ Κουτούμπ Μινάρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Δελχί - Τζαϊπούρ
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για τη «Ροζ Πόλη», όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ, 
πρωτεύουσα του Ρατζαστάν και άφιξη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
αμέσως θα περπατήσουμε στους γραφικούς της δρόμους.
4η μέρα: Τζαϊπούρ
Περιήγηση που ξεκινά από το φρούριο Αμπέρ, με το χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο 
χρώμα. Τα τείχη του εκτείνονται σε όλο το μήκος των λόφων, όπου θα μπορέσουμε να 
ανέβουμε στην κορυφή πάνω σε ελέφαντες (εναλλακτικά με τζιπ). Επόμενος σταθμός το 
Χαβά Μαχάλ, γνωστό ως «παλάτι των ανέμων». Θα συνεχίσουμε νωρίς το απόγευμα με 
το Παλάτι του Μαχαραγιά και θα τελειώσουμε την ξενάγηση με το αστεροσκοπείο Τζαντάρ.
5η μέρα: Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σικρί - Άγκρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για τη θρυλική Άγκρα των πολιτιστικών θησαυρών 
με ενδιάμεση επίσκεψη στο Φατεχπούρ Σικρί, την «κόκκινη πόλη» με τα υπέροχα 
παλάτια που εγκαταλείφθηκε μόλις 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της. Φτάνουμε στην 
Άγκρα και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Άγκρα - Δελχί
Μετά το πρωινό ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα με πιο εντυπωσιακό 
το Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ. Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και 
εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος σταθμός το 
Κόκκινο Φρούριο, με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο από παλάτια, με  
κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Μετάβαση στο Δελχί για διανυκτέρευση.
7η μέρα: Δελχί - Ελλάδα
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής μας 
με άφιξη το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την 
«Turkish Airlines» μέσω Κων/πολης από Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και με τις «Qatar» και «Emirates», 
«Etihad» (με τις ανάλογες επιβαρύνσεις) 

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* της 
επιλογής σας

 ✓ Πρωινό καθημερινά (επιβάρυνση ημιδιατροφής 60 € 
για τα 3*, 105 € για τα 4*, 125 € για τα 5*)

 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 ✓ Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Διόδια, πάρκινγκ και τοπικοί φόροι

 ✓ Ανάβαση με ελέφαντα στο φρούριο Αμπέρ 
(εναλλακτικά ανάβαση με τζιπ)

 ✓ Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
 ✓ Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα 
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Aεροπορικοί φόροι και επίναυλοι καυσίμων περίπου  
270 € από Αθήνα και 250 € από Θεσσαλονίκη
Βίζα Ινδίας 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα,  
γεύματα, ποτά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά 
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση 
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Ινδία 
Χρυσό Τρίγωνο
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 3* 

7 ημέρες 
5 νύχτες

855 € 775 €

Ξενοδοχεία 4* 885 € 795 €

Ξενοδοχεία 5* 925 € 835 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
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Νότια Ινδία 
Κεράλα

9 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

1η μέρα: Αθήνα - Κοτσίν
Πτήση για Κεράλα μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη μέρα.
2η μέρα: Κοτσίν
Άφιξη στο Κοτσίν, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Εμπορική πρωτεύουσα της Κεράλα, 
λόγω της στρατηγικής της θέσεως που «συνδέει» την πολιτεία με τον υπόλοιπο κόσμο.
3η μέρα: Κοτσίν
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη Κοτσίν. Θα δούμε παλιές κατοικίες από τον 
καιρό της Πορτογαλικής, Ολλανδικής και Βρετανικής κατοχής, όπως το Dutch Palace (16ος αι.), 
τη συναγωγή Mattancherry κ.ά. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία St Francis (1564), όπου βρίσκεται 
ο τάφος του Βάσκο ντε Γκάμα. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι κατά μήκος του 
οποίου θα παρατηρήσουμε τις σειρές με τα παμπάλαια κινέζικα δίχτυα ψαρέματος. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε ένα παραδοσιακό είδος χοροθεάτρου πολλών αιώνων, το Kathakali.
4η μέρα: Κοτσίν - Περιγιάρ
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για την περιοχή Περιγιάρ, ένα «καταφύγιο» σπάνιας χλωρίδας και 
πανίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μεταφορά στη λίμνη Περιγιάρ, όπου θα κάνουμε βόλτα 
με βάρκα και θα δούμε ένα μοναδικό τοπίο που φιλοξενεί 27 τίγρεις υπό εξαφάνιση, Ινδικούς 
ελέφαντες, καθώς και 45 διαφορετικά είδη ερπετών, 320 είδη πτηνών, 27 είδη αμφιβίων κ.ά.
5η μέρα: Περιγιάρ - Κουμαρακόμ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το Κουμαρακόμ, έναν τόπο με παρθένα φύση, τροπικά δάση με πυκνή 
βλάστηση, τεράστιους κοκκοφοίνικες, αχανείς ορυζώνες, μαιανδρικά κανάλια νερού - τα γνωστά 
backwaters. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Αλεπέι
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στο λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο ποταμόπλοιο, με το οποίο 
θα πλεύσουμε στα backwaters. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα από κανάλια δημιουργεί ένα από τα 
πιο όμορφα φυσικά τοπία του κόσμου, καθώς η πυκνή βλάστηση στις όχθες ενώνεται με το νερό 
δημιουργώντας μια πανδαισία χρωμάτων. Διανυκτέρευση στο πλωτό ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Μαραρί
Πρωινό στο πλοίο και αποβίβαση στο Alleppey Jetty, όπου θα μας παραλάβει ο οδηγός για να μας 
οδηγήσει στο Μαραρί (45 λεπτά). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση, 
και κολύμπι στην παραδεισένια ακτή του Μαραρί με παραλίες γεμάτες φοίνικες και άμμο.
8η-9η μέρα: Μαραρί - Κοτσίν - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την «Etihad» 
(επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη 130 €). Δυνατότητα 
αναχωρήσεων με «Emirates» ή «Qatar Airways»

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και 4* Sup της 
επιλογής σας

 ✓ 1 διανυκτέρευση σε πλωτό ξενοδοχείο
 ✓ Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία
 ✓ Επιβάρυνση ημιδιατροφής (5 δείπνα στα ξενοδοχεία)  
90 € για τα 4* και 155 € για τα 4*S

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα

 ✓ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στο Κοτσίν και το Περιγιάρ 
 ✓ Βραδιά Καθακάλι στο Κοτσίν 
 ✓ Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
 ✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες  
οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με 
κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου 300 € 
από Αθήνα. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα, 
γεύματα, ποτά. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό 
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη 
ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. Το check in/check out 
στα ξενοδοχεία είναι στις 12:00 μμ. Στην Ινδία δεν υπάρχει 
σταθερή σχέση απόστασης και διάρκειας ταξιδιού. Αυτή 
εξαρτάται από την κατάσταση των δρόμων και την κυκλοφορία. 

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 4* 9 ημέρες 
6 νύχτες

1125 € 1095 €

Ξενοδοχεία 4*, 4*S 1315 € 1285 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
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1η-2η μέρα: Αθήνα - Πεκίνο
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερη μέρα για την πρώτη γνωριμία με την Κινεζική πρωτεύουσα.
3η μέρα: Πεκίνο
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην πλατεία Τιέν αν Μεν. Θα συνεχίσουμε στην 
Απαγορευμένη ή Αυτοκρατορική Πόλη, το ισχυρότερο σύμβολο του ένδοξου παρελθό-
ντος της Κίνας. Εκεί θα απολαύσουμε γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο. Εν συνεχεία θα 
επισκεφθούμε τα Θερινά Ανάκτορα στη βορειοδυτική περιοχή του Πεκίνου. Το βράδυ 
δείπνο Δυτικού τύπου στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πεκίνο
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση στο Σινικό Τείχος, τη μεγαλύτερη σε διαστάσεις ανθρώπι-
νη κατασκευή! Κατασκευάστηκε για αμυντικούς σκοπούς, προκειμένου να προστατευθεί 
η Κίνα από τις επιδρομές. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε επιλεγμένο 
εστιατόριο. Ακολούθως θα επισκεφθούμε την κοιλάδα των τάφων της Δυναστείας των 
Μινγκ και την Ιερά οδό. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. 
5η μέρα: Πεκίνο - Σιάν (με τρένο)
Πρωινό και ξεκινάμε για επίσκεψη και ξενάγηση στον Ναό του Ουρανού (Temple 
of Heaven), ένα συγκρότημα θρησκευτικών κτιρίων στο νοτιοανατολικό Πεκίνο. Στη 
συνέχεια θα περιηγηθούμε στα στενάκια της πόλης Χουτόνγκ με τα διάσημα τρίκυκλα 
rickshaw. Γεύμα σε εστιατόριο και ελεύθερο απόγευμα ως τη μετάβασή μας με τρένο 
στο Σιάν. Διανυκτέρευση σε άνετες 4κλινες κουκέτες.
6η μέρα: Σιάν
Άφιξη στη σημαντική ιστορική Κινεζική πόλη που έχει πάνω από 3.000 χρόνια ιστορίας. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και πρωινό. Ακολουθεί ξενάγηση στο Μαυσωλείο του 
Αυτοκράτορα και το μουσείο με τους πήλινους στρατιώτες. Ο πήλινος στρατός αποτε-
λείται από περίπου 8.000 αγάλματα στρατιωτών από τερακότα. Γεύμα σε εστιατόριο και 
συνεχίζουμε με ξενάγηση στο μουσείο Shanxi Big Wild Goose Pagoda, με πάνω από 
370.000 εκθέματα καθώς και το παλαιό τείχος. Απόγευμα ελεύθερο.
7η μέρα: Σιάν - Σανγκάη
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση προς τη Σανγκάη. Μεταφορά στο ξενοδο-
χείο και γεύμα σε εστιατόριο. Αργότερα θα ξεναγηθούμε στον 400 ετών κήπο της γαλήνης 
και της άνεσης, τον Yu Garden, στο διάσημο δρόμο Bund κατά μήκος του ποταμού Χουάγκ 
Που και στη Λεωφόρο Ναντζίνγκ, κύρια εμπορική οδός της Σανγκάης.
8η μέρα: Σανγκάη
Ελεύθερη μέρα για πλούσιο πρωινό και κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάγκ Που.
9η-10η μέρα: Σανγκάη - Aθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish» μέσω Κων/
πόλης από Αθήνα & από Θεσ/νίκη κάθε Σάββατο

 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια για πτήση Σιάν - Σανγκάη 
(οικονομικής θέσης & με φόρους αεροδρομίων)

 ✓ Εισιτήρια τρένου Πεκίνο - Σιάν, 4κλινες κουκέτες
 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
με πρωινό μπουφέ & 1 νύχτα στο τρένο

 ✓ Ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο ξεναγό & υπηρεσία 
αντιπροσώπου

 ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο & σταθμό τρένου
 ✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων
 ✓ 5 γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα (επιλεγμένα  
τοπικά Κινεζικά εστιατόρια, περιλαμβάνεται & ένα 
ποτήρι αναψυκτικό ανά γεύμα/άτομο) 

 ✓ Δυνατότητα επιλογής μίας δωρεάν δραστηριότητας 
ανά πόλη 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου 
235 € από Αθήνα
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, γεύματα, ποτά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή  
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα 
ξενοδοχεία, μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς 
επιθυμείτε. Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Πεκίνο 
Σιάν - Σανγκάη
10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 4* 10 ημέρες / 7 νύχτες 1355 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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Πανόραμα Βιετνάμ 
Δέλτα Μεκόνγκ

10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

1η-2η μέρα: Αθήνα - Ανόι
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Ανόι. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ανόι
Πρωινό και ξενάγηση στο Ανόι. Το σπίτι του Χο Τσι Μινχ, το μαυσωλείο, ο Ναός της Λογοτεχνίας,  
η Μονόστηλη Παγόδα, το Εθνολογικό Μουσείο και η περίφημη παγόδα Tran Quoc είναι μερικά  
από τα αξιοθέατα. Γεύμα σε εστιατόριο, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ανόι - Χα Λονγκ
Πρωινό και αναχώρηση για τον κόλπο Χα Λονγκ. Φτάνοντας θα επιβιβαστούμε στα παραδοσιακά  
πλοιάρια για 4ωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Στάση για κολύμπι. Δείπνο, διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα: Χα Λονγκ - Ντανάνγκ - Χόι Αν
Πρωινό και συνεχίζουμε την κρουαζιέρα. Νωρίς το απόγευμα πτήση για το Ντανάνγκ, μεταφορά  
για διανυκτέρευση στο Χόι Αν. Χρόνος για περίπατο στα γραφικά δρομάκια της πόλης.
6η μέρα: Χόι Αν - Μάι Σον - Χόι Αν
Πρωινό κι επίσκεψη στους ναούς των Τσαμ. Γεύμα και συνεχίζουμε την ξενάγηση στη παλιά πόλη 
για να γνωρίσουμε τις συνοικίες των εμπόρων, τη σκεπαστή Ιαπωνική 400 ετών γέφυρα, την πολύ-
χρωμη τοπική αγορά στο ποτάμι, την Κινέζικη παγόδα Πουκ Κιέν κ.ά. Ελεύθερη η υπόλοιπη μέρα 
για βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Χόι Αν - Ντανάγκ - Χουέ - Σαϊγκόν (Χο Τσι Μινχ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Χουέ. Μίνι βαρκάδα στον Ποταμό των Αρωμάτων 
και επίσκεψη στην παγόδα Τιέν Μουν. Έπειτα θα επισκεφτούμε το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Μιν 
Μανγκ. Απoγευματινή περιήγηση, που περιλαμβάνει την Απαγορευμένη Πόλη με την αυτοκρατορι-
κή ακρόπολη και το μαυσωλείο του Του Ντουκ. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση προς την Σαϊγκόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαϊγκόν - Κάι Μπε - Δέλτα Μεκόνγκ
Πρωινό και αναχωρούμε για την περιοχή του Μεκόνγκ. Θα ξεκινήσουμε από το Κάι Μπε, θα 
επιβιβαστούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα μεταφερθούμε στην ομώνυμη πλωτή αγορά. Θα 
επισκεφθούμε ένα τοπικό σπίτι και θα δούμε τις κηπευτικές καλλιέργειες. Θα φτάσουμε στο νησί 
Ταν Πονγκ, όπου θα κάνουμε μάθημα τοπικής μαγειρικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Σαϊγκόν.
9η-10η μέρα: Σαϊγκόν - Αθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στην περήφανη πόλη. Το παλιό προεδρικό μέγαρο και σήμερα Μουσείο 
Επανένωσης, το Μουσείο Πολέμου αλλά και το υπέροχο Ιστορικό κέντρο κυριαρχούν. Το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω 
Κωνσταντινούπολης με αναχωρήσεις από Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη

 ✓ Αεροπορικά εσωτερικά εισιτήρια όπως αναφέρονται
 ✓ Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
 ✓ Πρωινό καθημερινά και 6 γεύματα 
 ✓ Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα

 ✓ Αγγλόφωνος τοπικός ξεναγός 
 ✓ Είσοδοι στα αξιοθέατα
 ✓ Φρούτα στον ποταμό Μεκόνγκ
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 
για τον προορισμό

 ✓ Ιnvitation letter για την προετοιμασία της βίζας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 380 € το άτομο από Αθήνα & 
360 € από Θεσσαλονίκη
Έξοδα βίζας 25 $ το άτομο
Αχθοφορικά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα ξενοδοχεία, 
μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς επιθυμείτε. Οι 
τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 3* 

10 ημέρες 
7 νύχτες

1085 €

Ξενοδοχεία 4* 1215 €

Ξενοδοχεία 5* 1415 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα με πτήσεις της 
Turkish Airlines μέσω Κων/πόλης ή με την Emirates 
μέσω Ντουμπάι ή Qatar μέσω Ντόχα με επιβάρυνση

 ✓ Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη 20 € το άτομο στο 
πακέτο

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* 
με πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 ✓ Ξεναγήσεις με αγγλόφωνο οδηγό/ξεναγό όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο 
αυτοκίνητο 

 ✓ Μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα της εκδρομής

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα για το πρόγραμμα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι με την Turkish 
Airlines (395 € το άτομο από Αθήνα και 375 € το άτομο 
από Θεσσαλονίκη). Βίζα Σρι Λάνκα. Φιλοδωρήματα 
ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα, έξοδα κάμερας 
ή φωτογραφικής μηχανής, υποχρεωτικά εορταστικά 
δείπνα. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. 

Πανόραμα 
Σρι Λάνκα
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Ανουρανταπούρα - Μιχιντάλε
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα και μετάβαση στην ιστορική 
Ανουρανταπούρα. Πρόκειται για μια πόλη με θαυμάσια αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά 
μνημεία, που μεταφέρει με ακρίβεια τη μεγαλοπρέπεια αλλά και τη μυστηριακή 
ατμόσφαιρα μιας λαμπερής πρωτεύουσας επί 1.300 χρόνια. Το απόγευμα θα 
επισκεφθούμε το Μιχιντάλε, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ο Βουδισμός στο νησί.  
Δείπνο σε μπουφέ, δυνατότητα θεραπείας Αγιουρβέδα, διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Ανουρανταπούρα - Πολοναρούα - Γκιριτάλε/Χαμπαράνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα (Unes-
co). Θα περιηγηθούμε στα ερείπια της αρχαίας πόλης με το περίφημο ιερό δέντρο «Μπό 
Τρι», το αρχαιολογικό μουσείο και τις κομψές “ντάγκομπες”. Συνεχίζουμε για την αρχαία 
πόλη Πολοναρούα, έως πριν από 800 χρόνια σημαντικό διοικητικό, θρησκευτικό και 
εμπορικό κέντρο της Σρι Λάνκα. Κατά την επιστροφή μας θα επισκεφθούμε παραδοσιακό 
μαγαζί με ξυλόγλυπτα για να παρακολουθήσουμε τον τρόπο κατασκευής τους. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή της Γκιριτάλε/Χαμπαράνα.
4η μέρα: Σιγκιρίγια - Ντάμπουλα - Ματάλε - Κάντι
Πρωινό και ξεκινάμε: πρώτος σταθμός μας ο βράχος-φρούριο της Σιγκιρίγια. Κατά την 
ανάβασή μας στον βράχο θα συναντήσουμε μέσα σε σπηλιές τις διάσημες βουδιστικές 
τοιχογραφίες με τις γυμνόστηθες γυναίκες της Σιγκιρίγια. Συνεχίζουμε νότια για τον 
υπόσκαφο ναό της Ντάμπουλα (1ος π.Χ. αιώνας). Αποτελείται από πέντε σπήλαια 
τα οποία κοσμούν εξαιρετικές τοιχογραφίες και εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα. 
Πριν τον τελικό μας προορισμό, την Κάντι, θα κάνουμε στάση στο Ματάλε για να 
επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών και να παρακολουθήσουμε επίδειξη μαγειρικής.
5η μέρα: Κάντι - Γκιραγκάμα - Περαντένια
Πρωινό και αναχωρούμε για τις φυτείες τσαγιού Γκιραγκάμα και συνεχίζουμε για τους 
Βοτανικούς Κήπους στην Περαντένια. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στην Κάντι για 
ξενάγηση. Θα μας εντυπωσιάσουν τα πολύχρωμα σπίτια, τα κτίρια του Πανεπιστημίου, 
η αγορά. Το κορυφαίο αξιοθέατο είναι ο Ναός του Ιερού Δοντιού του Βούδα. Η μέρα 
κλείνει με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς και πυροβασία. 
6η μέρα: Κάντι - Πιναβάλα - Κολόμπο
Πρωινό και ξεκινάμε για το Κολόμπο, αφού επισκεφθούμε το Ορφανοτροφείο των 
Ελεφάντων Πιναβάλα. Το απόγευμα θα ξεναγηθούμε στο κέντρο (Φρούριο), θα δούμε 
την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το Σίναμον Γκάρντενς και την αγορά του Πέταχ. 
7η μέρα: Κολόμπο - Αθήνα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 3*

7 ημέρες 
5 νύχτες

875 € 825 €

Ξενοδοχεία 4* 915 € 865 €

Ξενοδοχεία 5* 985 € 925 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Επιβάρυνση για την περίοδο 1/7 έως 31/8: 60 € 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eπιβάρυνση ημιδιατροφής στη Σρι Λάνκα  
55 €/άτομο για ξενοδοχεία 3*, 65 €/άτομο για ξενοδοχεία 4* 
& 75 €/άτομο για ξενοδοχεία 5*
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1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Ανουρανταπούρα - Μιχιντάλε
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα και μετάβαση στην ιστορική πόλη Ανουρανταπούρα, 
πλούσια σε αρχαιολογικά μνημεία. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Μιχιντάλε, την πόλη απ’ όπου 
ξεκίνησε ο Βουδισμός στο νησί. Δείπνο σε μπουφέ, δυνατότητα θεραπείας Αγιουρβέδα, διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Ανουρανταπούρα - Πολοναρούα - Γκιριτάλε/Χαμπαράνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα και συνεχίζουμε για 
την αρχαία πόλη Πολoναρούα, έως πριν από 800 χρόνια σημαντικό διοικητικό και εμπορικό κέντρο. 
Στάση σε παραδοσιακό μαγαζί με ξυλόγλυπτα για να παρακολουθήσουμε τον τρόπο κατασκευής 
τους. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή της Γκιριτάλε/Χαμπαράνα.
4η μέρα: Σιγκιρίγια - Ντάμπουλα - Ματάλε - Κάντι
Πρωινό και ξεκινάμε: πρώτος σταθμός ο βράχος-φρούριο της Σιγκιρίγια, συνεχίζουμε νότια 
και συναντάμε τον υπόσκαφο ναό της Ντάμπουλα. Θα κάνουμε μια στάση στο Ματάλε για να 
επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην Κάντι.
5η μέρα: Κάντι - Γκιραγκάμα - Περαντένια
Πρωινό και αναχωρούμε για τις φυτείες τσαγιού Γκιραγκάμα και συνεχίζουμε για τους Βοτανικούς 
κήπους στην Περαντένια. Νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στην Κάντι για ξενάγηση. Η μέρα 
κλείνει με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς και πυροβασία. 
6η μέρα: Κάντι - Πιναβάλα - Κολόμπο
Πρωινό και ξεκινάμε για το Κολόμπο, αφού επισκεφθούμε το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων 
Πιναβάλα. Το απόγευμα θα ξεναγηθούμε στο κέντρο, θα δούμε την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το 
Σίναμον Γκάρντενς και την αγορά του Πέταχ. Επιστροφή για διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κολόμπο - Μαλδίβες
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση προς τις μαγευτικές Μαλδίβες, ένα 
σύμπλεγμα 1200 νησιών στον Ινδικό Ωκεανό που συνδυάζει ασύγκριτες αμμουδιές πλαισιωμένες 
από τα περίφημα ολοκάθαρα τιρκουάζ νερά της θάλασσας. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά  
στο νησί για την πρώτη διανυκτέρευση μας.
8η-9η μέρα: Μαλδίβες
Ημέρες ελεύθερες. Μπορούμε να χαρούμε τις ειδυλλιακές παραλίες είτε να κανονίσουμε μια μικρή 
εκδρομή σε ένα από τα μικρά ακατοίκητα νησιά για snorkeling και μπάρμπεκιου με φρέσκα ψάρια 
στην παραλία. Άλλη επιλογή είναι ολοήμερη εκδρομή στο Μάλε, την πρωτεύουσα.
10η μέρα: Μαλδίβες - Αθήνα

Σρι Λάνκα 
Μαλδίβες

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 3*/4*S 

10 ημέρες 
8 νύχτες

1325 € 1265 €

Ξενοδοχεία 4*/4*S 1345 € 1295 €

Ξενοδοχεία 4*S/5* 1415 € 1365 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Επιβάρυνση για την περίοδο 1/7 έως 31/8: 120 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα με πτήσεις της Sri 
Lankan μέσω Ντόχα με καθημερινές αναχωρήσεις

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις στη Σρι Λάνκα σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* με πρωινό μπουφέ καθημερινά

 ✓ 3 διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες με πλήρη διατροφή  
σε ξενοδοχείο 4*S (Paradise Island Resort) 

 ✓ Ξεναγήσεις με αγγλόφωνο οδηγό/ξεναγό όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο 

 ✓ Μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ενημερωτικά έντυπα για το πρόγραμμα 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι 395 € το άτομο από Αθήνα
Βίζα Σρι Λάνκα 
Φιλοδωρήματα ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα, 
υπέρβαση ορίου αποσκευών, έξοδα κάμερας ή 
φωτογραφικής μηχανής
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Eπιβάρυνση ημιδιατροφής στη Σρι Λάνκα  
55 €/άτομο για ξενοδοχεία 3*, 65 €/άτομο για ξενοδοχεία 4* 
& 75 €/άτομο για ξενοδοχεία 5*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19
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1η μέρα: Αθήνα - Αρούσα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην Αρούσα.
2η μέρα: Αρούσα - Νγκόρο Νγκόρο
Άφιξη, ξεκούραση και μεσημεριανό γεύμα. Αναχωρούμε για τον κρατήρα του Νγκόρο 
Νγκόρο και τακτοποιούμαστε στο λοτζ που βρίσκεται στην άκρη του. Ο κρατήρας 
καλύπτει 300 τ.χλμ. και στεγάζει 30.000 μόνιμα είδη πανίδας. Πιθανόν να συναντήσουμε 
εκεί κάποια από τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο και ελέφαντα).  
Το βράδυ καθισμένοι όλοι γύρω από μια μεγάλη φωτιά με τα ποτά μας συζητάμε τις 
εμπειρίες από το ημερήσιο σαφάρι. Οι Μασάι βόσκουν τα βοοειδή τους στον πάτο του 
κρατήρα και δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο δίπλα στη βοσκή λιοντάρια να κυνηγούν 
βουβάλια! Δείπνο και διανυκτέρευση στο λοτζ.
3η μέρα: Κρατήρας Νγκόρο Νγκόρο
Πρωινό και κατεβαίνουμε στον πυθμένα του κρατήρα Νγκόρο Νγκόρο (600 μέτρα) που 
αποτελεί το αποκορύφωμα της φυσικής ομορφιάς του πάρκου για να παρατηρήσουμε  
τα ζώα, να δούμε στην ομώνυμη λίμνη τα φλαμίνγκο, τα λιοντάρια να κυνηγούν κ.λπ.  
Θα έχουμε το μεσημεριανό μας σε πακέτο και θα γυρίσουμε αργά το απόγευμα στο λοτζ 
μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρατήρας Νγκόρο Νγκόρο - Πάρκο Σερενγκέτι
Πρωινό και ξεκινάμε για το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Τανζανίας και της Κένυας, το 
Σερενγκέτι, με την πλούσια άγρια ζωή (πάνω από 2.000.000 ζώα). Στο φαράγγι Oldupai 
θα δούμε τα απολιθώματα των ανθρωποειδών 3,6 εκατ. ετών, με παρουσίαση από 
τοπικό ξεναγό. Καταλήγουμε στο λοτζ στο Σερενγκέτι για το μεσημεριανό μας. Αφού 
τακτοποιηθούμε, νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κι άλλο σαφάρι. Δείπνο.
5η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι
Μετά το πρωινό μας θα αφιερώσουμε όλη τη μέρα σε σαφάρι για να μπορέσουμε να 
δούμε όσο γίνεται περισσότερα ζώα ή πουλιά. Μεσημεριανό σε πικ νικ και το βράδυ 
κανονικό δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι - Λίμνη Μανιάρα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Μανιάρα, που συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό 
από σπάνια πτηνά και ερπετά, αλλά και λιοντάρια, τα οποία βρίσκονται πάνω στα δέντρα. 
Άφιξη στο λοτζ για το μεσημεριανό μας. Νωρίς το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε το 
φωτογραφικό μας σαφάρι και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε.
7η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Αρούσα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρούσα. Μεσημεριανό σε εστιατόριο και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω 
Κων/πολης και Νταρ Ες Σαλάαμ και στη συνέχεια με 
την «Precision Airways» για την Αρούσα, κάθε Τρίτη

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε λοτζ 4* ή 5*
 ✓ Πλήρης διατροφή
 ✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 

 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και 
οδηγών για τα σαφάρι

 ✓ Είσοδοι στα Πάρκα
 ✓ Τοπικοί φόροι
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 
για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 395 € από Αθήνα 
Βίζα Τανζανίας 
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς, προσωπικά 
έξοδα, υπέρβαση ορίου αποσκευών 
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα 
ξενοδοχεία, μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς 
επιθυμείτε. Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Τανζανία 
Σαφάρι
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ngorongoro Sopa 4* 
Serengeti Sopa 4*  

Lake Manyara Serena 5* 7 ημέρες 
5 νύχτες

1/6-30/6 2685 €

1/7-31/10 2705 €

Ngorongoro Serena 5* 
Serengeti Serena 5* 

Lake Manyara Serena 5*

1/6-30/6 2785 €

1/7-31/10 2975 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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Τανζανία 
Ζανζιβάρη

9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

1η-2η μέρα: Αρούσα - Λίμνη Μανιάρα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη στην Αρούσα, στην «πύλη» του 
Κιλιμάντζαρο και κοντά στο Εθνικό Πάρκο άγριας ζωής Σερενγκέτι. Ξεκούραση και μεσημεριανό 
γεύμα. Μετάβαση στο εθνικό πάρκο της Λίμνης Μανιάρα, νοτιοανατολικά του Νγκόρο Νγκόρο με 
ενδιάμεσο απογευματινό σαφάρι. Άφιξη στο λοτζ, τακτοποίηση και δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Πάρκο Σερενγκέτι
Πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για το πάρκο Σερενγκέτι με τα 2.000.000 ζώα, όπως γαζέλες, ζέβρες, 
λιοντάρια. Μεσημεριανό γεύμα, τακτοποίηση στο λοτζ και απογευματινό σαφάρι. Δείπνο.
4η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι - Νγκόρο Νγκόρο
Νωρίς το πρωί σαφάρι για να παρατηρήσουμε τα ζώα και τα πουλιά που βγαίνουν τα χαράματα 
για να τραφούν. Επιστροφή για πρωινό και ξεκινάμε για το φημισμένο κρατήρα Νγκόρο Νγκόρο 
μέσω του φαραγγιού Oldupai, όπου θα δούμε τα απολιθώματα των ανθρωποειδών ηλικίας 3,6 
εκατ. χρόνων. Θα απολαύσουμε την παρουσίαση του φαραγγιού από τοπικό ξεναγό. Φτάνουμε στο 
κατάλυμα για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Νωρίς το απόγευμα θα μπούμε μέσα στον κρατήρα σε 
βάθος 600 μέτρων. Ο κρατήρας καλύπτει 260 τ.χλμ. και είναι το «σπίτι» 30.000 μόνιμων ειδών. Είναι 
μάλιστα πιθανό να δούμε εκεί κάποια από τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο 
και ελέφαντα). Επιστρέφουμε στο κατάλυμα, δείπνο.
5η μέρα: Πάρκο Ταρανγκίρε
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το επόμενο πάρκο, το Ταρανγκίρε, με άφιξη στο κατάλυμά 
μας για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Το μεσημέρι σαφάρι για να δούμε και άλλα άγρια ζώα, με 
χαρακτηριστικό τα λιοντάρια να σκαρφαλώνουν και να ξεκουράζονται στα μοναδικά δέντρα των 
αδανσωνιών. Επιστροφή για δείπνο και ξεκούραση.
6η-8η μέρα: Ταρανγκίρε - Αρούσα - Ζανζιβάρη
Νωρίς το πρωί σαφάρι πριν το πρωινό μας και στη συνέχεια αναχώρηση για Αρούσα για την  
πτήση μας προς τη Ζανζιβάρη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, συνάντηση και ξεκούραση στον ήλιο και 
στις όμορφες τροπικές θάλασσες του νησιού. Προτείνουμε εκδρομή στο σημαντικότατο αξιοθέατο 
της πόλης Ζανζιβάρης «Λίθινη Πόλη», με τα κτίρια των ποικίλων πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών 
επιρροών που εντυπωσιάζουν με τα σκαλιστά μπαλκόνια, με τις θαυμάσιες ξυλόγλυπτες πόρτες,  
τις λιθόστρωτες αυλές. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ζανζιβάρη - Αθήνα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ταξίδι της επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω 
Κων/πολης και Νταρ Ες Σαλάαμ για Αρούσα και στη 
συνέχεια με την «Precision Airways» για Ζανζιβάρη

 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια για τη Ζανζιβάρη
 ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4*, 5* επιλογής σας
 ✓ Πλήρης διατροφή στο σαφάρι
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στη Ζανζιβάρη
 ✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και οδηγών
 ✓ Είσοδοι και τοπικοί φόροι στα Πάρκα 
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι Τανζανίας 385 € από 
Αθήνα και 375 € από Θεσσαλονίκη. Βίζα Τανζανίας. Τοπικοί 
φόροι για τη Ζανζιβάρη, 1 USD την ημέρα/άτομο, πληρωτέο 
στο ξενοδοχείο. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ngorongoro Sopa 4* 
Serengeti Sopa 4*

Kirurumu Tended Lodge 4* 
Tarangire Sopa 4*  

The Karafuu Zanzibar 5* 
9 ημέρες 
7 νύχτες

1/6-31/10 3065 €

Ngorongoro Serena 5*  
Serengeti Serena 5*

Lake Manyara Serena 5*
Tarangire Sopa 4* 

The Karafuu Zanzibar 5*

1/6-30/6 3155 €

1/7-31/10 3335 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Ναϊρόμπι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι - Αμπερντάρες
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας και, αφού ξεκουραστούμε, ξεκινάμε 
οδικώς με τα ειδικά 4x4 για το Πάρκο Αμπερντάρες, βόρεια της Αφρικανικής σαβάνας. 
Θα φτάσουμε στην ώρα για το μεσημεριανό μας στο Lodge έξω από το πάρκο. Έπειτα 
μπαίνουμε στο πάρκο με τα τζιπ και χωρίς τις βαλίτσες μας, αλλά μόνο με ένα σακίδιο 
για διανυκτέρευση! Αφού τακτοποιηθούμε στο Treetops Lodge, η μέρα είναι ελεύθερη 
για να παρακολουθήσουμε από ψηλά τα άγρια ζώα που επισκέπτονται το νερό για να 
ξεδιψάσουν. Δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Αμπερντάρες - Λίμνη Νακούρου & Λίμνη Ναϊβάσα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο εξωτερικό ξενοδοχείο για το πρωινό μας. Αφού πάρουμε 
και τις βαλίτσες μας ξεκινάμε μέσω του Rift Valley, του μεγαλύτερου ρήγματος στον 
κόσμο με τη φαντασμαγορική θέα του βουνού Longonot, για τη Λίμνη Νακούρου, με τα 
ροζ φλαμίνγκο, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις. Μετά το μεσημεριανό 
μας στο Lake Nakuru Lodge θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Ναϊβάσα με τα 450 είδη 
πουλιών. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας λοτζ, δείπνο.
4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα - Πάρκο Μασάι Μάρα
Πρωινό και αναχωρούμε για το εθνικό πάρκο των Μασάι Μάρα, το πλουσιότερο στον 
κόσμο με άγρια ζώα. Άφιξη στο Keekorok Lodge, τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το 
απόγευμα σαφάρι, όπου θα συναντήσουμε ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, 
λιοντάρια, ρινόκερους κ.ά. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μασάι Μάρα
Για τη μέρα αυτήν έχουμε δύο προτάσεις: είτε μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή σε 
ένα πρωινό φωτογραφικό σαφάρι με αερόστατο πάνω από το πάρκο, με το πρωινό μας 
σε καλάθι, ή σε ένα πολύ πρωινό φωτογραφικό επίγειο σαφάρι και πρωινό στο λοτζ. 
Μεσημεριανό άλλο ένα σαφάρι. Δείπνο.
6η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι
Μετά το πρωινό μας μεταφορά πίσω στο Ναϊρόμπι με άφιξη στο ξενοδοχείο το μεσημέρι. 
Το βράδυ θα μεταφερθούμε για δείπνο στο παραδοσιακό εστιατόριο Καρνιβόρε που έχει 
ψηφιστεί ανάμεσα στα 10 καλύτερα του κόσμου.
7η-8η μέρα: Ναϊρόμπι - Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην πρωτεύουσα. Αργά το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την διεθνή πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού, παίρνοντας μαζί μας αξέχαστες εντυπώσεις. Άφιξη την επομένη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» 
από Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Κων/πολης κάθε 
Δευτέρα. Δυνατότητα και με την «Qatar» ή «Emirates» 

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S  
με πλήρη διατροφή στα σαφάρι

 ✓ 1 διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι σε 4*S με πρωινό
 ✓ 1 δείπνο στο εστιατόριο Καρνιβόρε στο Ναϊρόμπι
 ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
 ✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και 
οδηγών για τα σαφάρι

 ✓ Είσοδοι στα Πάρκα
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 355 € το άτομο 
από Αθήνα & 335 € από Θεσ/νίκη  
Προσωπικά έξοδα, ποτά, υπέρβαση ορίου αποσκευών 
Βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται 
επιτόπου με την είσοδο στη χώρα 
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς 
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό 
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση 
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο 
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως 
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Κένυα Σαφάρι 
Μασάι Μάρα
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία/Lodge 4*/4*S
8 ημέρες 
5 νύχτες

1/6-30/6 & 
28/9-31/10

1435 €

1/7-27/9 1635 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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Κένυα Σαφάρι 
Μομπάσα

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Ναϊρόμπι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Ναϊρόμπι.

2η μέρα: Ναϊρόμπι - Αμπερντάρες
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας και, αφού ξεκουραστούμε, ξεκινάμε οδικώς με τα 
ειδικά 4x4 για το Πάρκο Αμπερντάρες, βόρεια της Αφρικανικής σαβάνας. Θα φτάσουμε στην ώρα 
για το μεσημεριανό μας στο Lodge έξω από το πάρκο. Έπειτα μπαίνουμε στο πάρκο με τα τζιπ και 
χωρίς τις βαλίτσες μας, αλλά μόνο με ένα σακίδιο για διανυκτέρευση! Αφού τακτοποιηθούμε στο 
Treetops Lodge, η μέρα είναι ελεύθερη για να παρακολουθήσουμε από ψηλά τα άγρια ζώα που 
επισκέπτονται το νερό για να ξεδιψάσουν. Δείπνο.

3η μέρα: Πάρκο Αμπερντάρες - Λίμνη Νακούρου & Λίμνη Ναϊβάσα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο εξωτερικό ξενοδοχείο για πρωινό. Αφού πάρουμε τις βαλίτσες μας 
ξεκινάμε μέσω του Rift Valley, του μεγαλύτερου ρήγματος στον κόσμο με τη φαντασμαγορική θέα 
του βουνού Longonot, για τη Λίμνη Νακούρου, με τα ροζ φλαμίνγκο, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια 
κ.ά. Μετά το μεσημεριανό μας στο Lake Nakuru Lodge θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Ναϊβάσα με  
τα 450 είδη πουλιών. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας λοτζ, δείπνο.

4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα - Πάρκο Μασάι Μάρα
Πρωινό και αναχωρούμε για το εθνικό πάρκο των Μασάι Μάρα, το πλουσιότερο στον κόσμο με 
άγρια ζώα. Άφιξη στο Keekorok Lodge, τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το απόγευμα σαφάρι, όπου 
θα συναντήσουμε ελέφαντες, ζέβρες, λιοντάρια, ρινόκερους κ.ά. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μασάι Μάρα
Για τη μέρα αυτήν έχουμε δύο προτάσεις: είτε να δηλώσουμε συμμετοχή σε ένα πρωινό φωτογρα-
φικό σαφάρι με αερόστατο πάνω από το πάρκο, με το πρωινό μας σε καλάθι, ή σε ένα πολύ πρωινό 
φωτογραφικό επίγειο σαφάρι και πρωινό στο λοτζ. Μεσημεριανό και άλλο ένα σαφάρι. Δείπνο.

6η-8η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι - Μομπάσα
Πρωινό και επιστροφή στο Ναϊρόμπι για την εσωτερική πτήση προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 
της Κένυας, την Μομπάσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη παραθαλάσσια ζώνη της πόλης και 
διανυκτέρευση. Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε ξεκούραση, ήλιο και θάλασσα.

9η-10η μέρα: Μομπάσα - Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη την επομένη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» από 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Κων/πολης κάθε Δευτέρα. 
Δυνατότητα και με την «Qatar» ή την «Emirates»

 ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S 
με πλήρη διατροφή στα σαφάρι

 ✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Μομπάσα με All Inclusive  
σε 4*S (Νeptune Beach Resort)

 ✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
 ✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
στο πρόγραμμα

 ✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και 
οδηγών για τα σαφάρι

 ✓ Είσοδοι στα Πάρκα
 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 340 € το άτομο 
από Αθήνα & 325 € από Θεσσαλονίκη
Προσωπικά έξοδα, ποτά, υπέρβαση ορίου αποσκευών
Βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται 
επιτόπου με την είσοδο στη χώρα
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία/Lodge 4*/4*S
10 ημέρες 
8 νύχτες

1/6-30/6 & 
28/9-31/10

1795 €

1/7-27/9 1975 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
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1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την επομένη μέρα.
2η μέρα: Μπαλί
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μπάνιο ή μια μικρή βόλτα.
3η μέρα: Μπαλί
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην ενδοχώρα του νησιού. Θα ξεκινήσουμε για ένα 
κοντινό χωριό, όπου θα δούμε το θρησκευτικό χορό Μπαρόνγκ, μια παράσταση με 
μουσική, χορό και μυθικά πλάσματα περίτεχνα στολισμένα! Έπειτα θα μεταβούμε 
στο χωριό Μας με τα ξυλόγλυπτα και θα συνεχίσουμε για το ορεινό Κινταμάνι με την 
υπέροχη θέα στη λίμνη Μπατούρ και το ομώνυμο ηφαίστειο. Τελευταίος μας σταθμός  
η ιερή πηγή Ταμπασιρίνγκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
4η μέρα: Μπαλί
Μετά το πρωινό εξερεύνηση της ανατολικής πλευράς του νησιού. Θα ξεκινήσουμε 
με επίσκεψη στο υψηλότερο ηφαίστειο του νησιού, το Μάουντ Αγκούνγκ. Στους 
πρόποδές του βρίσκεται ο σημαντικός Ινδουιστικός ναός Μπεσακί. Στάση στην κοιλάδα 
Μπουκίτ Τζαμπούλ και επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Πενγκλιπουράν, έναν 
άριστα διατηρημένο παραδοσιακό οικισμό με θαυμαστά οικοδομήματα και φιλόξενους 
κατοίκους, που περιτριγυρίζεται από δάση μπαμπού. Αργά το απόγευμα επιστροφή.
5η μέρα: Μπαλί - Αρχιπέλαγος Φλόρες - Λαμπουάν Μπάτζο
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας ως το Labuan Bajo, στο 
δυτικό κομμάτι του νησιού Flores, όπου θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο. Νωρίς το 
απόγευμα θα επισκεφθούμε τη μεγάλη σπηλιά Μπατού Τσερμίν με τις εντυπωσιακές 
αντανακλάσεις. Θα επισκεφθούμε την τοπική αγορά, θα θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα 
στο γραφικό λιμανάκι εκεί κοντά κι έπειτα θα δειπνήσουμε σε εστιατόριο. 
6η μέρα: Λαμπουάν Μπάτζο - Νησί Ρίνκα - Κομόντο - Ροζ Παραλία
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι για το νησί Ρίνκα. Πεζοπορία - trekking με 
δασοφύλακα στο τροπικό δάσος. Θα δείτε μεγαλόσωμους δράκους, άγρια άλογα 
κ.ά. Συνεχίζουμε για το νησί του Κομόντο. Γεύμα στο πλοίο και μετάβαση στη Ροζ 
Παραλία για κολύμπι και παρατήρηση του βυθού με τα εξωτικά ψάρια και τα κοράλλια. 
Επιστρέφουμε στο Λαμπουάν Μπάτζο, δείπνο σε εστιατόριο.
7η μέρα: Λαμπουάν Μπάτζο - Μπαλί
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για το Μπαλί. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μπαλί
Πρωινό, χαλάρωση στην πισίνα ή στη θάλασσα και από το μεσημέρι η μέρα είναι 
αφιερωμένη στις παραδοσιακές αγορές. Το βράδυ παράσταση με τοπικούς χορούς. 
9η-10η μέρα: Μπαλί - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αναχώρηση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με την 
«Singapore Airlines» μέσω Κωνσταντινούπολης και 
Σιγκαπούρης

 ✓ Δυνατότητα επέκτασης στη Σιγκαπούρη για 2 νύχτες από 
165 € το άτομο σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό, ξενάγηση 
στη Σιγκαπούρη και 20 άλλες υπηρεσίες

 ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* τύπου Sadara 
Boutique Resort στο Μπαλί με Αμερικανικό πρωινό

 ✓ 2 διανυκτερεύσεις σε 4* στο Λαμπουάν Μπάτζο  
με πρωινό

 ✓ Eπιπλέον γεύμα στο Αρχιπέλαγος
 ✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο λιμάνι
 ✓ Ημερήσιο ταξίδι με πλοίο στα νησιά Ρίνκα και Κομόντο 
 ✓ Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
πραγματοποιούνται με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα

 ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται 
 ✓ Είσοδοι στο πάρκο
 ✓ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός
 ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και ασφάλεια 
αστικής ευθύνης

 ✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι με την «Singapore 
Airlines» (475 € το άτομο από Αθήνα & Θεσσαλονίκη). 
Προσωπικά έξοδα, ποτά. Τοπικοί φόροι Ινδονησίας για τη 
φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση (από 50.000 έως 150.000 
ρουπίες ανάλογα με το είδος της κάμερας), πληρωτέες 
επιτόπου στο πάρκο των δράκων. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά 
στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό

Mπαλί 
Δράκοι Κομόντο
10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 19

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ ΑΕΡΌΠΌΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ* 2ΚΛΙΝΟ**

Puri Sari Resort 4*  
Sadara Boutique Resort Bali 4* 10 ημέρες 

7 νύχτες

1330 € 1235 €

Jayakarta Flores 4*  
Sadara Boutique Resort Bali 4*

1365 € 1265 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Επιβάρυνση για την περίοδο 1/7 έως 31/8: 75 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό 
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει 
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό 
διαθέσιμο ναύλο.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Scoot» με 1 χειραποσκευή 
και βαλίτσα 20 κιλά ✓ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 200 € ✓ Διαμονή στο 
Μπαλί όπως αναφέρεται ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές από και προς το 
αεροδρόμιο με Αγγλόφωνο ξεναγό ✓ Μεταφορές από το ξενοδοχείο στην παραλία 
στο Ubud ✓ 1 ώρα Μπαλινέζικο μασάζ για 2 άτομα στο Visesa Desa ✓ 1 ώρα 
γιόγκα για 2 άτομα στο Visesa Desa ✓ 1 απογευματινό τσάι στο Visesa Desa 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Προσωπικά έξοδα, ποτά, φιλοδωρήματα. Ό,τι δεν 
αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό

10, 11 ΗΜΕΡΕΣ
27/7, 1/8, 10/8, 17/8 

Mπαλί
Παραλίες & Oυμπούντ

ΚΌΣΤΌΣ ΚΑΤ’ ΑΤΌΜΌ - ΠΑΚΕΤΌ ΔΙΑΚΌΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΛΙ + ΥΨΙΠΕΔΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ 2ΚΛΙΝΟ

27/7, 17/8
11 ημέρες 

5 νύχτες παραλία Μπαλί 
3 νύχτες Ουμπούντ*

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1245 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1295 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1395 €

1/8
10 ημέρες 

4 νύχτες παραλία Μπαλί 
3 νύχτες Ουμπούντ*

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1225 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1325 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1365 €

10/8
11 ημέρες 

5 νύχτες παραλία Μπαλί 
3 νύχτες Ουμπούντ*

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1275 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1395 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1425 €

Early Booking: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως θέσεων
*ΤΌ ΞΕΝΌΔΌΧΕΙΌ ΜΑΣ ΣΤΌ ΌΥΜΠΌΥΝΤ: VISESA DESA UBUD RESORT & SPA 5* με διαμονή σε Premier Suite

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ: 85€ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ

Ηφαίστειο Κινταμάνι & παράσταση Μπαρόνγκ και Κρις
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια ολοήμερη εκδρομή σε 
κοντινό χωριό στην ενδοχώρα του νησιού, όπου θα 
παρακολουθήσουμε ντόπιους να χορεύουν το θρησκευτικό 
χορό Μπαρόνγκ και Κρις, προσφέροντας μια παράσταση 
με ενδιαφέρουσα μουσική και μεταμφιέσεις που θα σας 
ενθουσιάσουν. Συνεχίζουμε για το Μας, το χωριό με τα 
ξυλόγλυπτα, κι έπειτα για το ορεινό Κινταμάνι, με το ηφαίστειο 
Μπατούρ και την υπέροχη θέα στη λίμνη. Θα κάνουμε στάσεις 
καθ’ οδόν για διάφορα άλλα αξιοθέατα και θα καταλήξουμε 
στην ιερή πηγή του ναού Tirta Empul. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα.

Ανατολικό Μπαλί
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ολοήμερη 
εκδρομή μας στο ανατολικό Μπαλί, στις περιοχές Gianyar 
και Klungkung, με επισκέψεις σε διαφορά αξιοθέατα. Θα 
καταλήξουμε στα βορειοανατολικά του νησιού, στο Τenganan, 
το πιο παλιό χωριό και τόπο διαβίωσης της φυλής Αga, με 
διαφορετική διάλεκτο, τρόπο ζωής και αρχιτεκτονική από 
το υπόλοιπο Μπαλί. Συνεχίζουμε για τον Ναό Besakih, το 
μεγαλύτερο Ινδουιστικό ναό και «μητέρα όλων των ναών»  
του νησιού, για να απολαύσετε τη μοναδική θέα στο 
υψηλότερο βουνό και ηφαίστειο, το Ayung. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το απόγευμα.

Περιοχή Ubud
Θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας με πρώτο σταθμό τον 
Ινδουιστικό Ναό Batuan, πολιτιστικό θησαυρό με αρχαία και 
μοναδικά αγάλματα. Χτισμένος το 1020 με τοπική Ινδονησιακή 
αρχιτεκτονική, ο Ναός Batuan συμβολίζει τον πνευματισμό 
και υπήρξε το κέντρο των Βουδιστών ιερέων για όλο το Νότιο 
Μπαλί. Συνεχίζουμε με το κέντρο του χωριού Ubud για να 
επισκεφθούμε το Ubud Royal Family House, το τελευταίο 
σπίτι της βασιλικής οικογένειας και για να... παζαρέψουμε στη 
τοπική αγορά. Θα καταλήξουμε στον προστατευμένο χώρο του 
ιερού δάσους των μαϊμούδων (μακάκοι), όπου θα έχετε τη 
δυνατότητα να τις περιεργαστείτε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Summer's 
Special

Sadara Boutique Beach Resort 4* 
Benoa - Bali

Ayodya Resort Bali 5* 
Νusa Dua - Bali

Melia Bali Resort & Spa 5* 
Νusa Dua - Bali

Visesa Desa Ubud Resort & Spa 5* 
Ubud - Bali
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ EE 2015/2302 

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε  να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι 
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός  τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη 
ή Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών με-
ταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η 
Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανω-
τής. Ο Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι  της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, 
σχολών, εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο 
ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι  αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κα-
τανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες, 
τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί 
από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την 
περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξι-
διών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμί-
ως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε 
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό 
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με 
άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα 
ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπη-
ρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.) 
στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του 
ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής 
των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστο-
σελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκε-
κριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως 
το 30 % - ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το 
τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης 
με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην 
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρη-
σης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, 
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 
πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού 
στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση 
και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προ-
βλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, 
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες 
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις 
ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο 
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες 
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρη-
σης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο 
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το 
αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Η εταιρεία  μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και 
ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την 
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ, 
καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα 
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες 
κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξι-
διού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης 
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυ-
ρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του 
επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των 
20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια 
του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή 
ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), 
όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο 
ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων 
«τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοι-
πων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός 
φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί 
τόπου στα ξενοδοχεία.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου 
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και 

δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει 
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παρα-
λείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για 
τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορι-
κών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, 
λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πι-
θανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, 
οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες 
των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών, 
πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσε-
ων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα 
εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, 
αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξί-
δευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες 
της περιφέρειας να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημ-
μελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, 
στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως, 
θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10 
ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη 
μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας. 
Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός 
αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει 
τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη 
μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που 
αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία 
υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται 
αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά 
ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν 
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν ανα-
φέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται 
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επι-
πλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή 
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποι-
ούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας  θα 
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνο-
νται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα 
- Παρασκευή 10:00-17:00).

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανά-
λογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα 
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξε-
ναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστρο-
φής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει 
την επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, 
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.

Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν 
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώ-
νει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να 
βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η 
μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή 
οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον 
δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας 
αλλά με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός 
ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για 
τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας 
ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, 
καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους 
ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφα-
λιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν 
επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν 
ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή 
εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώ-
ρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες 
πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή 
ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας 
ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του 
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη 
σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.

6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους 
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πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, 
λόγω αργιών και μη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζο-
νται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετο-
χής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και 
είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή 
άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και 
καθορίζεται από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.

7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και 
των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων τα-
ξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική 
κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα 
δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και 
το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα 
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση 
των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε 
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβά-
ρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει 
ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης απο-
ζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.

Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμ-
ματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο 
και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το 
δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρα-
τήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λει-
τουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που 
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρε-
σίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κρι-
τήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και 
αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται 
για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ου-
σιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι 
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 
της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχω-
ρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρ-
χει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδο-
χείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός 
δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να δι-
αθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων 
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη 
χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά 
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με 
πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από 
το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν 
θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως 
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι 
αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές 
ναυλώνουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια 
των πτήσεων από πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών 
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του 
ταξιδιού χωρίς την πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.

8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε 
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη 
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εται-
ρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την 
επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 
3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθε-
σμία δήλωσης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές 
απαιτούνται. Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.) 
είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζο-
νται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα 
ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενη-
μερώνουν γραπτώς την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας 
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται 
θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή 
στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. 
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δι-
καιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει 
όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, 
φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των 
ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί 

στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θε-
ράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών, 
ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης 
για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι 
των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανω-
μένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή 
πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει 
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχη-
μα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπα-
τρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα 
οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα 
με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περί-
πτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε 
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Ασθένειας”.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και 
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συ-
νοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν 
ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μετα-
φορικό μέσον, καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται 
σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των 
αποσκευών και των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφά-
λισή τους ή να μην τα πάρετε μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή 
με λεωφορείο) η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας 
βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις 
πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο 
ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά 
(μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπο-
ρεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου 
με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι 
ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγ-
γραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις 
(εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):

• Προ 21 ημερών από την αναχώρηση:  
€30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειρι-
στικά έξοδα.

• 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση:   
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:  
60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση  
(non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται 
μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για 
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων 
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.

Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους 
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώ-
σεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί 
τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρω-
τικών, επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για 
τη χρήση αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια 
αγώνων και άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους 
είναι συνήθως αδύνατη.

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τρι-
ημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων πα-
ρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. 
υπηρεσιών, τα ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να 
φτάσουν στο 100%.

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας  και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που 
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση 
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή 
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γρα-
φείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί 
δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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