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Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 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.

NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης και έγκαιρης ανίχνευσης ενδεχομένων 
κρουσμάτων του COVID-19 παρακαλούμε πολύ όπως φροντίσετε για  
τις απαιτούμενες διαδικασίες πριν από το ταξίδι και τη συμπλήρωση  
των απαραίτητων εντύπων το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύονται 
κατόπιν ζήτησης. 
Η υποχρέωση διενέργειας PCR Test, Rapid Test ή Self Test, αν δεν 
υπάρχει Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, ισχύει για όλους τους επιβάτες  
και  το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αρνητικό. 
Τέλος, παρακαλούμε πολύ μην παραλείπετε τήρηση των απαιτούμενων 
υγειονομικών μέτρων και την υποχρεωτική χρήση της μάσκας κατά  
το ταξίδι.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΩΡΊΣ ΑΓΧΟΣ!
Kάντε την κράτηση σας ελεύθερα! 
Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων συνθηκών η εκδρομή δεν μπο-
ρέσει να πραγματοποιηθεί, σας επιστρέφουμε το 100% του ποσού 
που μας έχετε καταβάλλει. 
Σε περίπτωση που προσβληθείτε ή νοσήσετε από τον Covid-19 
ή μπείτε σε υποχρεωτική καραντίνα πριν από το ταξίδι σας, σας 
επιστρέφουμε πλήρως το χρηματικό ποσό που έχετε καταβάλλει.
Για πακέτα με παροχές αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
ισχύει η πολιτική της εκάστοτε εταιρίας. 
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Dolce Athens Attica Riviera, ένα υπέροχο θέρετρο στο ανατολικό μέρος της Αττικής 
και τη Βραυρώνα. Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, το ξενοδοχείο διατηρεί 
τον ειδυλλιακό του χαρακτήρα και προσφέρει το απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες 
διακοπές δίπλα στο κύμα. Απολαύστε τη διαμονή σας στο και χαρείτε το θαυμάσιο 
περιβάλλον, την ομορφιά της φύσης καθώς και την εξαιρετική φιλοξενία, που 
συμπληρώνεται από εξαίσιες υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες.

Φιλοξενία

Απολαύστε εξαιρετική διαμονή μέσα από μια ευρεία γκάμα επιλογών ανάμεσα 
σε δωμάτια και μπανγκαλόου Deluxe και Premium, καθώς και σουίτες, με 
κλιματισμό και πλήρη εξοπλισμό που περιλαμβάνει δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, 
χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi, καλλυντικά, σεσουάρ, μίνι μπαρ, απευθείας τηλέφωνο.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Η μέρα ξεκινά με ενέργεια και χαμόγελα, με ένα υγιεινό πρωινό στο εστιατόριο 
του Dolce Attica Riviera. Όλα τα γεύματα αποτελούν μοναδικές εμπειρίες, στο 
εστιατόριο Filema a la carte, με φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, δημιουργική Ελληνική 
και διεθνή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές και τοπικά προϊόντα υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών. 

Για πολύτιμες στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και αναζωογόνησης, το «Aegeo 
Spa» σάς προσκαλεί να απολαύσετε το πλούσιο μενού υπηρεσιών του καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μπορείτε 
να απολαύσετε τα γήπεδα των σπορ, την παιδική χαρά, το κολύμπι στην πισίνα 
θαλασσινού νερού.

Το Dolce Attica Riviera προσφέρει ακόμα δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και 
τα δωμάτια, καθώς και δωρεάν πάρκινγκ. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Mountain View 184 €

Δίκλινο Sea View 207 €

Μονόκλινο Mountain View 147 €

Μονόκλινο Sea View 166 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 80 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30 €/άτομο. 

ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ATTIKH

Dolce Athens 
Attica Riviera

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE
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MAΡΑΘΩΝΑΣ, ΑΤΤΊΚΗ

Golden Coast 
Hotel & Bungalows 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Main Building/Bungalow Garden View 132 €

Δίκλινο Main Building Sea View 149 €

Τετράκλινο (2+2) με κουκέτα 154 €

Μονόκλινο Main Building Garden View 92 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

EΡΕΤΡΊΑ, ΕΥΒΟΊΑ

Miramare Hotel Εretria 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-22/6

Δίκλινο Annexes 99 €

Δίκλινο Κεντρικό κτίριο 109 €

Τρίκλινο Annexes 129 €

Τρίκλινο Κεντρικό κτίριο 144 €

Τετράκλινο (2+2) Annexes 114 €

Τετράκλινο (2+2) Κεντρικό κτίριο 124 €

1ο παιδί 0 - 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί  6 - 12 ετών Annexes, Κεντρικό κτίριο 10 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. ΔΩΡΕΆΝ χρήση του Water Park 11:00 - 18:00.
Επιβάρυνση για δίχωρο δωμάτιο 30€ την ημέρα στην τιμή του κεντρικού κτιρίου. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ DINE AROUND

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Deluxe Standard 190 €

Δίκλινο Deluxe Standard Sea View 204 €

Δίκλινο Deluxe Superior 208 €

Δίκλινο Deluxe Superior Sea View 217 €

Τετράκλινο Family Suite 262 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών 60 € 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 60%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο.  

ALL INCLUSIVE

ANABYΣΣΟΣ, ΑΤΤΊΚΗ

Ever Eden Beach Resort
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ DINE AROUND 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 115 €

Μονόκλινο 92 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 50 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35 €/άτομο.

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα και σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, υπάρχει ο 
ιδανικός προορισμός για κοντινές αποδράσεις, στο όμορφο νησί της Εύβοιας.Το 
πλήρως ανακαινισμένο Eretria Hotel & Spa Resort, σας προσκαλεί για να ζήσετε 
μια μοναδική και all-inclusive εμπειρία, απολαμβάνοντας πραγματικά ξέγνοιαστες 
διακοπές δίπλα στο κύμα.

Φιλοξενία

Οι καλαίσθητες σουίτες με την απέραντη θέα στη θάλασσα και τα κομψά bungalows, 
μερικά από αυτά με ιδιωτική πισίνα και τα ευρύχωρα Family Bungalows είναι 
ιδανικά για ζευγάρια, φίλους και οικογένειες. Οι προσεγμένες εγκαταστάσεις έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για να μπορούν όλοι να απολαύσουν ιδιωτικές στιγμές αλλά και 
στιγμές με την παρέα τους.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το θέρετρο διαθέτει μοναδική αρχιτεκτονική, εμπνευσμένη από τη γραφικότητα των 
ελληνικών χωριών. Οι καταπράσινοι κήποι, η μαγευτική θέα, η ομορφιά του τοπίου 
και η πολυτελής μεγάλη πισίνα, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές υπηρεσίες φαγητού 
και ποτού, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για να ζήσετε και να απολαύσετε, την 
πραγματική έννοια της ελληνικής φιλοξενίας.

Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο spa / γυμναστήριο, με καταρτισμένους και 
πιστοποιημένους επαγγελματίες, σας περιμένει για να χαρίσετε στον εαυτό σας 
πραγματική ευεξία και αναζωογόνηση.

EΡΕΤΡΊΑ, ΕΥΒΟΊΑ

Eretria Hotel 
& Spa Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ!
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 119 €

Μονόκλινο 95 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. 

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο χτισμένο σε μια έκταση 15 στρεμμάτων μόλις 150 μέτρα 
από τη θάλασσα. Η φυσική ομορφιά, η απέραντη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου, σε 
συνδυασμό με την ομορφιά του Ταΰγετου, συνθέτουν ένα μοναδικό προορισμό! 

Για τη διαμονή σας υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Δίκλινο με θέα 
θάλασσα, Τρίκλινο με θέα τον κήπο και πλαϊνή θέα θάλασσα, Σουίτα με θέα τη 
θάλασσα (Σουίτες 2 δωματίων). Όλοι οι χώροι φιλοξενίας διαθέτουν κλιματισμό, 
ηχομόνωση, mini bar, δωρεάν Internet, σεσουάρ, δορυφορική TV, τηλέφωνο.

Στις κοινόχρηστες παροχές του ξενοδοχείου περιλαμβάνονται ο καταπράσινος 
κήπος, καφέ-μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν πάρκινγκ, παιδική χαρά. Επίσης, υπάρχουν 
εσωτερική και εξωτερική πισίνα και πρόσβαση στην υπέροχη παραλία.

Σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ανατολική Πελοπόννησο, στο 
Πόρτο Χέλι Αργολίδας, θα συναντήσετε το ξενοδοχείο AKS Hinitsa Bay, κατηγορίας 
4*. Σε απόσταση μόλις 2,5 ωρών από την Αθήνα, το AKS Hinitsa Bay ξεχωρίζει για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι ιδανικό για κοντινές εκδρομές στην Ερμιόνη, 
στο Λεμονοδάσος, στις Σπέτσες, στον Πόρο και στην Ύδρα. Η εξαιρετική ποιότητα 
φαγητού, η άψογη συμπεριφορά προσωπικού και το εξαιρετικό πρόγραμμα 
απασχόλησης παιδιών θα ξαφνιάσουν ευχάριστα μικρούς και μεγάλους.

ΠΑΡΑΛΊΑ ΜΠΟΥΚΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΊΑ

GMP Bouka 
Resort Hotel 

ΠOΡΤΟ ΧΕΛΊ, ΑΡΓΟΛΊΔΑ

AKS Hinitsa Bay Hotel 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Mountain View 145 €

Δίκλινο Sea View 166 €

Connecting rooms 2 + 2 Mountain View 232 €

Connecting rooms 2 + 2 Sea View 265 €

Μονόκλινο Mountain View 130 €

Μονόκλινο Sea View 149 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Φωλιασμένο στις πλαγιές του Ταϋγετου, κάτω από την Βυζαντινή καστροπολιτεία του 
Μυστρά, μέσα σε 30 στρέμματα καταπράσινου τοπίου με συντριβάνια, πλακόστρωτα 
και πλούσια βλάστηση, το Mystras Grand Palace Resort θα σας κάνει να αισθανθείτε 
ότι ξυπνάτε σε ένα μέρος οικείο και ταυτόχρονα μεγαλειώδες, βγαλμένο από τα 
βάθη της φαντασίας σας. Εδώ η μεσογειακή γοητεία και ο μεσαιωνικός μύθος 
συνυπάρχουν αρμονικά, συνθέτοντας ένα κομψό καταφύγιο διακοπών, που σας 
ταξιδεύει στο χρόνο.

Φιλοξενία

Πέτρινα κτήρια με δωμάτια 5 αστέρων και πολυτελείς σουίτες εξαιρετικών 
προδιαγραφών συνθέτουν τη λίστα επιλογών διαμονής στο Mystras Grand Palace 
Resort. Ο παραδοσιακός σχεδιασμός, εμπνευσμένος από την ιστορική αρχιτεκτονική 
της περιοχής, διανθίζεται με σύγχρονες πινελιές, που μαζί συνθέτουν μια ρουστίκ, 
αβίαστα κομψή ατμόσφαιρα. Πέτρινοι τοίχοι, ξύλινες πατώματα και κεραμοσκεπές 
δημιουργούν μια αυθεντική, διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Κάθε δωμάτιο ή 
σουίτα είναι πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα με τα υψηλότερα πρότυπα ενώ 
διαθέτει εξωτερική αυλή ή μπαλκόνι με χώρο καθιστικού, από όπου θα απολαύσετε 
το μοναδικό τοπίο, τη θέα στους καταπράσινους κήπους, τα γύρω βουνά, αλλά και το 
θαυμαστό κάστρο του Μυστρά...

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στον χώρο του ξενοδοχείου υπάρχουν πισίνες, γυμναστήριο και κέντρο ομορφιάς. 
Θα απολαύσετε τα γεύματα σας στα εστιατόρια «Παλατάκι», με καταπληκτική 
θέα προς το Μυστά, και «Ελιά» που προσφέρει πρωινό καθημερινά. Το μπαρ 
«Κάστρο» προσφέρει κοκτέιλς και το «Καφέ Βυζαντινό» σνακς και επιδόρπια. Για 
την αναζωογόνηση σας στο Κaram Spa παρέχονται υπηρεσίες σαόυνας, τζακούζι, 
χαμάμ και μασάζ. 

ΜΥΣΤΡΑΣ, ΛΑΚΩΝΊΑ

Mystras Grand  
Palace Resort & Spa

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard 144 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 30 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΠΡΩΙΝΟ
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 99 €

Μονόκλινο Economy 77 €

Μονόκλινο 88 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

Economy: Δωμάτιο στον ημιόροφο του ξενοδοχείου χωρίς μπαλκόνι. 
ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.
Επιβάρυνση για δωμάτια με απευθείας θέα θάλασσα 20€ τη βραδιά.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο.

IΣΘΜΊΑ, ΚΟΡΊΝΘΊΑ

Κalamaki Beach Hotel 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard Mountain View 79 €

Δίκλινο Standard Sea View 89 €

3ο άτομο ενήλικας Standard Mountain View 28 €

3ο άτομο ενήλικας Standard Sea View 31 €

Μονόκλινο Standard Mountain View 55 €

Μονόκλινο Standard Sea View 61 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ 

2o Παιδί 6 - 12 ετών 15€

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. Επιβάρυνση για Superior 15€ τη βραδιά. 

ΛΟΥΤΡΑΚΊ, ΚΟΡΊΝΘΊΑ

Pappas Ηοtel 

ΔΡΕΠΑΝΟ, ΑΡΓΟΛΊΔΑ

The Grove Seaside Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Garden View 100 €

Μονόκλινο Garden View 76 €

Δίκλινο Sea View 104 €

Μονόκλινο Sea View 81 €

1o Παιδί 0 - 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6 - 12 ετών 20 €

2o Παιδί 2 - 12 ετών 20 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Το Hotel King Saron 4 αστέρων βρίσκεται στα Ίσθμια, σε ιδανική τοποθεσία, 
προσφέροντας ιδιωτική παραλία και εξωτερική πισίνα. Διαθέτει υπέροχα 
καταλύματα και περιβάλλεται από λουλούδια και δέντρα, ενώ έχει επίσης θέα στο 
Σαρωνικό κόλπο.

Φιλοξενία

Το Hotel King Saron παρέχει ποικιλία από άνετα δωμάτια, τα οποία είναι 
κλιματιζόμενα, καθαρά και με σύγχρονες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση 
και τηλέφωνο. Όλες οι μονάδες έχουν πρόσβαση σε μπαλκόνι με εντυπωσιακή θέα 
στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή. Σε όλα τα δωμάτια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
δωρεάν το Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το εστιατόριο σερβίρει διεθνείς και ελληνικές σπεσιαλιτέ σε μπουφέ με υπέροχη θέα 
στο Σαρωνικό Κόλπο. Για ποτά επισκεφτείτε το lounge bar.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να επιδοθούν σε διάφορα θαλάσσια σπορ, 
όπως κανό και θαλάσσιο ποδήλατο στην ιδιωτική παραλία. Κάντε μαθήματα 
χορού, κολυμπήστε στην εξωτερική πισίνα ή παίξτε ένα παιχνίδι τένις, χωρίς να 
απομακρυνθείτε από το ξενοδοχείο. Στην κοντινή παραλία υπάρχει γήπεδο beach 
volley, όπου μπορείτε να ψυχαγωγηθείτε και να απολαύσετε τον ήλιο. Το Διεθνές 
Αεροδρόμιο της Αθήνας είναι προσβάσιμο σε 110χλμ. από το κατάλυμα.

IΣΘΜΊΑ, ΚΟΡΊΝΘΊΑ

King Saron  
Hotel

ALL INCLUSIVE 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Garden View 113 €

Δίκλινο Sea View 123 €

Μονόκλινο Garden View 101 €

Μονόκλινο Sea View 112 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο.
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Το ξενοδοχείο Μέγα Άμμος βρίσκεται στα Σύβοτα, δίπλα στην οργανωμένη παραλία 
Μέγα Άμμος. Διαθέτει 38 δίκλινα δωμάτια και 2 σουίτες σε ένα κεντρικό κτίριο 
και έξι κτίρια μπανγκαλόου. Το κεντρικό κτίριο έχει 4 δίκλινα δωμάτια με θέα στη 
θάλασσα, 2 σουίτες με θέα στη θάλασσα και 8 δίκλινα δωμάτια με θέα στο βουνό. 
Τα 26 δίκλινα Bungalow με θέα στον κήπο βρίσκονται διάσπαρτα σε 6 κτίρια μέσα 
στον υπέροχο κήπο.

 Η διαρρύθμιση αυτή επιλέχθηκε ώστε να αντανακλά καλύτερα την τοπική 
αρχιτεκτονική, αλλά και από σεβασμό στο αρχικό τοπίο.Το σύνολο του οικοπέδου 
χωρίζονταν από τις τοπικές κλίμακες που έχουν όλοι ελαιώνες στην Ήπειρο. 
Πολλές από αυτές είναι ακόμα ορατές, μέσα από τον τρόπο που έχουν δομηθεί τα 
κτίρια bungalow, στον παραδοσιακό ηπειρώτικο τρόπο.

Προσφέρει γυμναστήριο, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, πισίνα, μπαρ και 
κήπο. Στο ξενοδοχείο σερβίρεται μπουφές πρωινού.

ΣΥΒΟΤΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΊΑ

Mega Ammos 
Hotel 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 84 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών 10 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 15 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΠΡΩΙΝΟ

Ανακαλύψτε τον ορισμό της χαλαρής πολυτέλειας στο μοναδικό beach resort στην 
Πάργα. Απολαύστε υψηλού επιπέδου διαμονή με πάνω από εκατό δωμάτια και 
σουίτες που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια τύπου μπανγκαλόου διάσπαρτα μέσα 
στους καταπράσινους κήπους μας, ανάμεσα σε αιωνόβια ελαιόδεντρα και πληθώρα 
από τοπικά φυτά. 

Το παραθαλάσσιο θέρετρο βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην παραλία Βάλτος, 
βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, ενώ η γραφική πόλη της Πάργας είναι μόνο λίγα 
λεπτά μακριά με τα πόδια ή με θαλάσσιο ταξί. Είτε ταξιδεύετε ως ζευγάρι είτε ως 
οικογένεια με παιδιά, εκμεταλλευτείτε τις εξαιρετικές παροχές μας και οργανώστε 
τις τέλειες παραθαλάσσιες διακοπές!

BAΛΤΟΣ, ΠΑΡΓΑ

Parga Beach 
Resort 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Premium Garden View 181 €

Τετράκλινο (2+2) Premium Garden View 226 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Εκεί όπου η θάλασσα σμίγει με την στεριά και το μπλε σβήνει το πράσινο, χτισμένο 
αμφιθεατρικά στον λόφο που αγναντεύει την Μπέλλα Βράκα, δεσπόζει το Sivota 
Diamond Spa Resort. Χτισμένο από πέτρα και ξύλο, συνδυάζει την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και την νέα τεχνοτροπία προσφέροντας στον επισκέπτη διακριτική 
πολυτέλεια και απόλυτη χαλάρωση.

Φιλοξενία

Στο Sivota Diamond Spa Resort, o φιλοξενούμενος γίνεται αποδέκτης μοναδικής 
άνεσης και χαλάρωσης συνδυάζοντας υψηλά standards υπηρεσιών. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει 82 δωμάτια και σουίτες, όλα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, DVD player και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Σε κάθε μονάδα θα βρείτε ακόμη 
επιφάνεια εργασίας και βραστήρα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Πρωινό και γεύμα με απέραντη θέα, ελληνικές οσμές και γεύσεις, δείπνο με 
ατμοσφαιρικά ακούσματα και πινελιές από το βαθύ γαλάζιο του Ιονίου που 
αντανακλούν τη ζεστασιά της Ηπείρου… Το κεντρικό εστιατόριο Εφύρα προσφέρει 
τον πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό μπουφέ δίνοντας έμφαση στα τοπικά ελληνικά 
προϊόντα. Στο à la carte εστιατόριο «The View» θα δοκιμάσετε γαστρονομικές 
επιλογές από την Μεσογειακή κουζίνα και στο σνακ μπαρ «Ίριδα» θα απολαύσετε 
τον καφέ, το κρασί ή τα κοκτέιλ σας. 

Στα 350 τ.μ. του Diamond Spa Center φιλοξενούνται αίθουσες θεραπειών και 
ομορφιάς, εσωτερική πισίνα με τζακούζι, σάουνα, χαμάμ και γυμναστήριο.

Τα καταγάλανα και κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, η αμφιθεατρική αρχιτεκτονική και  
η ζεστή φιλοξενία δημιουργούν μία μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6 18-22/6

Δίκλινο Superior Garden View 180 € 174 €

Δίκλινο Executive Sea View 220 € 204 €

Δίκλινο Executive Private Pool Sea View 268 € 249 €

Δίκλινο Deluxe Garden View 228 € 210 €

Δίκλινο Deluxe Sea View 247 € 225 €

Δίκλινο Executive Suite Sea View 324 € 291 €

Δίκλινο Royal Villa Private Pool 372 € 327 €

Παιδί 0 - 5 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

Παιδί 5 - 12 ετών 15 € 15 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 75 € 75 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  3 νύχτες 4 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση της εσωτερικής πισίνας, της σάουνας, του χαμάμ και του γυμναστηρίου (μόνο για ενήλικες)  

ΣΥΒΟΤΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΊΑ

Sivota Diamond 
Spa Resort

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Μια «ανάσα» από το Γαλαξίδι, το Delphi Beach ανοίγει ένα παράθυρο στο πέλαγος 
και κλείνει μέσα του τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών σας! Ιδανικός 
προορισμός για ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση αλλά μακριά από 
το άγχος της πόλης. Στο Delphi Beach 4* θα νιώσετε την απαράμιλλη αυθεντική 
περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία, από την πρώτη κιόλας διαμονή. Για την 
άνετη και πολυτελή φιλοξενία σας, το Delphi Beach διαθέτει 177 δωμάτια σε 
ένα κεντρικό κτίριο. Οι χώροι εστίασης είναι πολλοί και τα είδη κουζίνας που 
σερβίρονται ποικίλλουν.

EΡΑΤΕΊΝΗ

Delphi Beach 
Hotel 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Mountain View 106 €

Δίκλινο Sea View 118 €

Connecting rooms Mountain View 212 €

Connecting rooms Sea View 236 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών σε κουκέτα 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE

Διακριτική πολυτέλεια, υψηλού επιπέδου παροχές και υπηρεσίες, ήρεμο και 
χαλαρωτικό περιβάλλον, γιορτινή διασκέδαση. Το Alkyon Resort Hotel, σε μια 
έκταση 22 στρεμμάτων στο Βραχάτι, ανανεωμένο, με νέες υποδομές, σας περιμένει 
για να σας προσφέρει μια άνετη διαμονή σύγχρονων προδιαγραφών, μόλις 1 ώρα 
από την Αθήνα.

BΡΑΧΑΤΊ, ΚΟΡΊΝΘΊΑ

Alkyon Resort 
Hotel & Spa 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard 169 €

Δίκλινο Executive 198 €

Δίκλινο Junior Suite 252 €

Διαμέρισμα/Μεζονέτα  317 €

Μονόκλινο  139 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 4 ετών σε Junior Suite ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 4 - 12 ετών σε Junior Suite 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

Βραδινή διασκέδαση το Σάββατο με μουσική και τραγούδι. Για όσους μένουν σε Junior Suite ΔΩΡΕΆΝ χρήση 
Sauna, Hammam και θερμαινόμενο Jacuzzi. 1 ποτό καλωσορίσματος.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Ένα καταφύγιο ευδαιμονίας και ευεξίας στα Καμένα Βούρλα, τον κατεξοχήν τόπο 
ίασης και χαλάρωσης, γνωστό για τα θεραπευτικά λουτρά. Πρόκειται για ένα 
πολυτελέστατο ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, λίγα μόλις μέτρα από 
το κέντρο του κοσμοπολίτικου θερέτρου, το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια, 
χτισμένα με βάση την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πλήρως εναρμονισμένα 
με το φυσικό περιβάλλον. Οι χώροι του είναι διακοσμημένοι καλαίσθητα και 
με εμφανή στοιχεία πολυτέλειας.Οι εγκαταστάσεις του Galini Wellness Spa & 
Resort βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, για να συνδυάζουν αρμονικά τη 
φρεσκάδα του υδάτινου στοιχείου με τις ευεργετικές ιδιότητες του βουνού Κνημίς.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας υπάρχουν 224 δωμάτια, ανάμεσά τους 3 σουίτες και μία 
Προεδρική, άλλα με θέα θάλασσα και άλλα που κοιτούν προς το βουνό. Διαθέτουν 
αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και στεγνωτήρα 
μαλλιών, μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν ακόμα το εστιατόριο «Magnolia» 
με πλούσιο μπουφέ Μεσογειακών γεύσεων, το μπαρ «Iason», μπαρ πισίνας και 
παραλίας, πισίνα γλυκού νερού, πισίνα ιαματικού νερού, παιδική πισίνα, αίθουσα 
για χαρτιά, αίθουσα τηλεόρασης, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για 
αθλοπαιδιές (τένις, πινγκ πονγκ, μπάσκετ, 5x5 κ.λπ.) και παιδική χαρά. Τα παιδιά 
της παρέας, ούτως ή άλλως, θα παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα 
ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση από ειδικούς.

Κέντρο Ευεξίας

Το Galini Wellness Spa, 3.000 τ.μ., που δημιουργήθηκε μετά την πρόσφατη 
ανακαίνιση του ξενοδοχείου, σας προσφέρει την ευκαιρία να χαλαρώσετε και να 
διώξετε την ένταση και την κούραση από το καθημερινό φορτίο, με πάνω από 200 
θεραπείες προσώπου, σώματος, καθώς και μασάζ. Η φιλοσοφία του ακολουθεί 
τα ιδεώδη της Ανατολής και συνδυάζει τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών 
νερών της περιοχής, μετατρέποντάς το σε έναν παράδεισο ομορφιάς, φροντίδας 
και αναζωογόνησης.

KAMENA BOYΡΛΑ

Galini Mitsis 
Wellness Spa & Resort

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝHMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 19-21/6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 18/6 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 21/6

Δίκλινο Mountain View 129 € 119 € 114 €

Δίκλινο Sea View 141 € 130 € 125 €

Δίκλινο Μεζονέτα 206 € 190 € 182 €

Μονόκλινο Mountain View 89 € 82 € 91 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών 25% 25% 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35% 35% 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες - -

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.
Επιβάρυνση για All Inclusive 10€/άτομο την ημέρα.
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Το Litohoro Olympus Resort Villas & Spa βρίσκεται στην Πλάκα, 2 χλμ. από το 
γνωστό Λιτόχωρο. Η παραλία απέχει μόλις 90 μ. από τις εγκαταστάσεις του, ενώ σε 
ακτίνα 3-4 χλμ. θα συναντήσετε τον Όλυμπο, το Δίον, το Λιμάνι Λιτοχώρου και τον 
Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια με πολυτελή διακόσμηση, τηλεοράσεις με επίπεδη 
οθόνη, πρόσβαση σε Wi-Fi, μίνι μπαρ και μπαλκόνια. Οι σουίτες περιλαμβάνουν 
τζάκι, τζακούζι και ξεχωριστούς χώρους καθιστικού, ενώ οι βίλες διαθέτουν 
επιπλέον κήπους με ιδιωτικές πισίνες. Προσφέρεται υπηρεσία δωματίου.

Στις διαθέσιμες παροχές περιλαμβάνονται γκουρμέ εστιατόριο, χαλαρό στέκι για 
φαγητό, καφετέρια και εξωτερική πισίνα με μπαρ. Προσφέρονται υπηρεσίες μασάζ 
σε ένα πολύχρωμο σπα με τζακούζι, σάουνα, γυμναστήριο και ατμόλουτρο.

ΛΊΤΟΧΩΡΟ, ΠΊΕΡΊΑ

Litohoro Olympus 
Resort Villas & Spa 

14

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Superior Mountain View 106 €

Μονόκλινο Superior Mountain View 101 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών 15 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 20 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. ΔΩΡΕΆΝ χρήση του γυμναστηρίου. 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το Olympios Zeus βρίσκεται στην Πλάκα Λιτοχώρου, 89 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη 
και 420 χλμ. από την Αθήνα. Tο συγκρότημα αποτελείται από πέτρινα bungalows, 
μερικά βημάτων από τη θάλασσα. Πρόκειται για αυτόνομα κτίσματα εξοπλισμένα με 
υλικά άριστης ποιότητας και διακοσμημένα με ιδιαίτερη αισθητική.

Ακριβώς μπροστά στη θάλασσα βρίσκονται το κεντρικό εστιατόριο Veranda καθώς 
και το à la carte Mediterranean εστιατόριο Cantina με συνταγές γνήσιας μεσογει-
ακής και ελληνικής κουζίνας. Για τις στιγμές χαλάρωσης επιλέξτε ανάμεσα στο 
Snack Bar ή στο Beach House Αll-inclusive Lounge Bar. Πέρα από την οργανωμένη 
παραλία διαθέτει πισίνα και pool bar, ενώ υπάρχει mini market, καθώς και γήπεδα 
ποδοσφαίρου 5x5, μπάσκετ και beach volley.

ΛΊΤΟΧΩΡΟ, ΠΊΕΡΊΑ

Olympios Zeus 
Hotel Bungalows 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard 93 €

Τετράκλινο (2+2) Family 123 €

Μονόκλινο Standard 64 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών σε Family ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

Επιβάρυνση για All Inclusive 14 € ο ενήλικας και 7€  για το 2ο παιδί.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ
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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», σας 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 
κ.ά. (Κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν λόγω των περιστάσεων)

ΠΑΡΑΛΊΑ ΓΡΊΤΣΑ - ΛΊΤΟΧΩΡΟ, ΠΊΕΡΊΑ

Dion Palace 
Resort & Spa

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-22/6

Δίκλινο Classic Land View 115 €

Δίκλινο Classic Sea/Pool View 138 €

Δίκλινο Superior Land View 150 €

Δίκλινο Superior Sea/Pool View 156 €

Μονόκλινο 104 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών σε Superior 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία.
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Το Poseidon Palace βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και 20 λεπτά από το κέντρο της 
Πάτρας σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. Η τοποθεσία είναι ιδανική για να 
εξερευνήσετε την πόλη της Πάτρας, το κάστρο του Ρίο, τους Δελφούς και τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Ολυμπίας.

Όλα τα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε διαφορετικά στιλ και περιλαμβάνουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. 
Προσφέρει ένα πολυτελές εστιατόριο, πισίνα, παιδική πισίνα, μπαρ, δωρεάν Wi-Fi 
και ενα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο καθώς επίσης σάουνα και το χαμάμ.

Σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή των Πατρών, αποτελεί το πολυτελές 
εστιατόριο «ΚΥΜΑΤΑ» του Poseidon Palace με gourmet μεσογειακή κουζίνα.

Το ξενοδοχείο «Ποσειδών» απέχει από την Πάτρα μόλις 14 χλμ. και βρίσκεται 
στα Καμίνια Αχαΐας, επί της Παλαιάς Εθνικής οδού Πατρών-Πύργου, δίπλα στη 
θάλασσα, σε ένα καταπράσινο μαγευτικό τοπίο, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει 
στιγμές ηρεμίας και απόλυτης χαλάρωσης. Όποιος και να είναι ο λόγος της 
επίσκεψής σας στην πόλη της Πάτρας, το ξενοδοχείο μας εγγυάται την άνετη 
διαμονή σας σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον με μοντέρνα αισθητική και κυρίως 
φιλική κι άψογη εξυπηρέτηση.

Διαθέτει 45 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, εκ των οποίων 2 σουίτες και 2 
οικογενειακά δωμάτια.

ΠΑΤΡΑ

Poseidon Palace 
Hotel 

KAMINIA, ΠΑΤΡΑ

Poseidon Hotel

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard 71 €

1ο παιδί 0 - 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1ο παιδί 6 - 12 ετών 10 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 10 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. ΔΩΡΕΆΝ χρήση του Wi-Fi. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard 58 €

1ο παιδί 0 - 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1ο παιδί 6 - 12 ετών 10 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 10 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. ΔΩΡΕΆΝ χρήση του Wi-Fi. 
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Χτισμένο βαθμιδωτά πάνω από τα τιρκουάζ νερά, πολυτελέστατο ξενοδοχείο 3 χλμ. 
από τη Νικιάνα, 5χλμ. από το Νυδρί και 10χλμ. από την πόλη της Λευκάδας.

Τα δωμάτια που προσφέρει είναι πλήρως εξοπλισμένα δίκλινα, σουίτες και βίλες. 
Διαθέτουν μπαλκόνι, κλιματισμό, mini bar, σεσουάρ, δορυφορική, τηλέφωνο, 
χρηματοκιβώτιο. Ακριβώς μπροστά στις εγκαταστάσεις του υπάρχουν 2 αμμώδεις 
παραλίες, ενώ για την ευεξία και τη διατήρηση της φυσικής σας κατάστασης 
μπορείτε να εκμεταλλευθείτε τις υπηρεσίες του Spa.

Το ξενοδοχείο Airotel Achaia Beach 4* βρίσκεται στην Πάτρα, χτισμένο σε μια 
ιδανική τοποθεσία, ένα βήμα μόλις από τη θάλασσα. Διαθέτει 85 δωμάτια σε 
4 ορόφους με εκπληκτική θέα σε θάλασσα και βουνό. Οι απαλές αποχρώσεις 
σε εναλλαγές λευκού και κεραμιδί και το λιτό στυλ της επίπλωσης χαρίζουν 
ξεκούραση και ηρεμία. 

Στο εστιατόριο του Achaia Beach κυριαρχούν οι σπιτικές γεύσεις, η εκλεκτή 
κουζίνα και η προσεγμένη κάβα. Επιπλέον το pool bar είναι έτοιμο να σας 
υποδεχτεί. Στο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο 
γυμναστήριο.

ΝΊΚΊΑΝΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Ιοnian Blue 
Bungalows & Spa Resort 

ΠΑΤΡΑ

Airotel
Achaia Beach 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Superior 154 €

Μονόκλινο Superior 102 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

1ο παιδί 0 - 12 ετών 30 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση της εσωτερικής πισίνας του Spa και του γυμναστηρίου. 
ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ! Σε περίπτωση 3ης διανυκτέρευσης, το κόστος για την 3η νύχτα και άνω είναι 115€ ανά 
διανυκτέρευση για το δίκλινο και 95€ ανά διανυκτέρευση για το μονόκλινο με ημιδιατροφή.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Standard 108 €

Τρίκλινο Standard 145 €

Μονόκλινο Standard 75 €

1ο παιδί 3 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 3 - 12 ετών 40 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 40 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ χρήση του γυμναστηρίου και της σάουνας. ΔΩΡΕΆΝ χρήση του Wi-Fi.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ALL INCLUSIVE
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To Atlantica Eleon Grand Resort είναι ιδανικά τοποθετημένο ακριβώς μπροστά 
στα καταγάλανα νερά του σαγηνευτικού Ιονίου Πελάγους, 7 χλμ. από την πόλη της 
Ζακύνθου. Βρίσκεται σε ένα βιολογικό κτήμα 41 στρεμμάτων γεμάτο με αιωνόβιες 
ελιές και καταπράσινους κήπους. Απολαύστε ξέγνοιαστες ώρες στις εξωτερικές 
πισίνες, την παραλία και το υδάτινο πάρκο με τις νεροτσουλήθρες.

Φιλοξενία

To Atlantica Eleon Grand Resort προσφέρει άνετη διαμονή μπροστά στην θάλασσα 
με επιλογές δωματίων με θέα στην βραβευμένη με Γαλάζια σημαία παραλία ή 
στους καταπράσινους κήπους με ιδιωτικές πισίνες, δωρεάν ασύρματο Wi-Fi, 
infinity pool και εξωτερική πισίνα με τζακούζι. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο ξενοδοχείο θα βρείτε επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, Kids 
club, εσωτερικό και εξωτερικό παιδότοπο. Mπορείτε, τέλος, να επισκεφτείτε το 
φιλόξενο Aegeo Spa που θα σας προσφέρει σίγουρα μια χαλαρωτική εμπειρία με 
επιλεγμένες αναζωογονητικές θεραπείες και προϊόντα, καθώς και μια σαγηνευτική 
εσωτερική πισίνα.

TΡΑΓΑΚΊ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Atlantica Eleon 
Grand Resort & Spa

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 173 €

Οικογενειακό 2 + 2 Garden View 282 €

Οικογενειακό 3 + 1 Garden View 305 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.
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ΔΑΣΊΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Μagna Graecia Hotel 

ΔΑΣΊΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Rodostamo Hotel & Spa

ΜΕΣΟΓΓΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Sentido Apollo Palace

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝALL INCLUSIVE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 104 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών 25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Inland View 173 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 45 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.  
ΔΩΡΕΆΝ αναβάθμιση σε επόμενη κατηγορία δωματίου, κατόπιν διαθεσιμότητας. 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Garden View 100 €

Τετράκλινο (3+1) Garden View 135 €

Τετράκλινο (2+2) Garden View 125 €

1o Παιδί 0 - 14 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 14 ετών + 35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στις πισίνες. Στην παραλία με χρέωση 6€/σετ.

Το Magna Graecia Corfu βρίσκεται στην ειδυλλιακή Δασιά, μία από τις πιο 
δημοφιλείς περιοχές της Κέρκυρας, 8χλμ. από το κέντρο της πόλης, μέσα σε 
υπέροχους κήπους με θαυμάσια θέα. Διαθέτει 154 δωμάτια και 4 σουίτες.

Το Rodostamo Hotel & Spa, αμφιθεατρικά χτισμένο στον πανέμορφο όρμο του 
Κομμένου και μέσα σε απέραντη καταπράσινη έκταση, αποτελεί μια νέα πρόταση 
φιλοξενίας στην Κέρκυρα, σε απόσταση μόλις 10χλμ. από την πρωτεύουσα του 
νησιού. Εκτός από απλά δωμάτια διαθέτει σουίτες, bungalows και βίλες.

Αποτελείται από διασκορπισμένα μικρά διώροφα συγκροτήματα Κερκυραϊκής 
αρχιτεκτονικής που απλώνονται σ’ έναν από τους παλαιότερους ελαιώνες του 
οικισμού Μεσογγή, δίπλα στην αμμώδη παραλία του μαγευτικού της κόλπου.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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Tο LaLiBay Resort & Spa αποτελεί μια ολοκαίνουρια ξενοδοχειακή μονάδα πέντε 
αστέρων στην Αίγινα. Βρίσκεται στην περιοχή της Αιγινήτισσας κι απέχει μόλις 15 
λεπτά από τη χώρα του νησιού. Διανύοντας μια μικρή απόσταση 3χλμ., μπορείτε να 
επισκεφθείτε την Πέρδικα, το πιο γραφικό και παραδοσιακό χωριό του νησιού. 

Αποτελεί το ιδανικό μέρος για χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα, με αμμώδη παραλία 
και πλούσια βλάστηση 18 στρεμμάτων. Η θέα του Σαρωνικού κόλπου, αλλά και η 
ηρεμία της τοποθεσίας, συνθέτουν ένα γαλήνιο περιβάλλον στο οποίο θα έχετε την 
δυνατότητα να θαυμάσετε το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα της Αίγινας.

Φιλοξενία

Το LaliBay Resort and Spa διαθέτει 66 δίκλινα δωμάτια, 3 οικογενειακά δωμάτια, 
2 δίχωρες Junior Suites καθώς και 1 Honeymoon Suite. Η διακόσμηση και η 
γενικότερη αισθητική, ξεχωρίζουν για τη minimal πολυτέλεια τους. Όλα τα δωμάτια, 
έχουν απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το κατάλυμα παρέχει 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία δωματίου και δωρεάν WiFi 
σε όλους τους χώρους. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στο πλήρως 
εξοπλισμένο Spa με πισίνα υδροθεραπείας, sauna, hammam ή να χρησιμοποιήσουν 
δωρεάν τα γήπεδα τένις και μπάσκετ και το γυμναστήριο εξωτερικού χώρου. 

Στο «Κύμα» Beach Bar θα απολαύσουν τον καφέ ή το ποτό τους και στο εστιατόριο 
«Κάβος», πέρα από ένα πλήρες μπουφέ πρωινού αμερικανικού τύπου, σερβίρεται 
ένα προσεγμένο μενού Μεσογειακής κουζίνας με στοιχεία και γεύσεις από το νησί. 

ΑΊΓΊΝΗΤΊΣΣΑ, ΑΊΓΊΝΑ

LaLiBay 
Resort & Spa

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Deluxe Sea View 173 €

Δίκλινο Superior Sea View 206 €

Μονόκλινο Deluxe Sea View 145 €

Μονόκλινο Superior Sea View 171 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. 
To δείπνο σερβίρεται σε μενού. 
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ΓΑΛΗΣΣΑΣ, ΣΥΡΟΣ

Dolphin Bay 

ΓΑΥΡΊΟ, ΑΝΔΡΟΣ

Αndros Holiday Hotel

AΓΊΟΣ ΠΡΟΚΟΠΊΟΣ, NΑΞΟΣ

Νaxos Palace Hotel

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Mountain View 57 €

Δίκλινο Side Sea View 68 €

1o παιδί  0 - 12 ετών (Mountain View) 24 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + (Mountain View) 26 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.  
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή σε σετ μενού 15€ το άτομο την ημέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο 61 €

Τρίκλινο 79 €

Τετράκλινο (με κουκέτα) 94 €

Μονόκλινο 55 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-22/6

Δίκλινο Standard Village View 106 €

Δίκλινο Superior Sea View 119 €

Τετράκλινο με κουκέτα Standard Village View 136 €

Μονόκλινο Standard Village View 77 €

1o Παιδί 3 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 3 - 12 ετών σε πρόσθετη κλίνη ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 34 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Κατά την διάρκεια του δείπνου ΔΩΡΕΆΝ αναψυκτικά post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα και νερό. ΔΩΡΕΆΝ 
Wi-Fi. Παροχές για τα παιδιά. ΔΩΡΕΆΝ oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.

Βρίσκεται στο Γαύριο, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία με πανοραμική θέα στο Αιγαίο 
και τη δική του ιδιωτική παραλία. Χτισμένο σε παραδοσιακούς Κυκλαδίτικους 
ρυθμούς σε ήσυχη τοποθεσία αποτελεί ιδανικό προορισμό για διακοπές.

To Naxos Palace λειτουργεί από το 2005 και έχει κτιστεί αμφιθεατρικά σε ένα 
λοφίσκο με σεβασμό στο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο διαθέτει 77 δωμάτια, όλα άρτια 
εξοπλισμένα και θέα στη θάλασσα, στην πόλη, στην πισίνα ή στον κήπο.

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ
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ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΊ, ΣΑΝΤΟΡΊΝΊ

Splendour Resort Hotel

ΧΩΡΑ, MYKONOΣ

Anagram Boutique Hotel 

ΓΛΑΣΤΡΟΣ, MYKONOΣ

Giannoulaki Hotel 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ | ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ ELEGANT 1ΚΛΙΝΟ ELEGANT

18/6 4 385 € 510 €

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορά από και προς το λιμάνι την ημέρα άφιξης και αναχώρησης ✓ Ακτοπλοικά 
εισιτήρια από/προς Ραφήνα σε οικονομική θέση με την Golden Star Ferries.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν προς και από Ραφήνα 30€/άτομο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ | ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

18/6 3 175 € 155 € 250 €

19/6 4 210 € 180 € 335 €

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορά από και προς το λιμάνι την ημέρα άφιξης και αναχώρησης ✓ Ακτοπλοικά 
εισιτήρια από/προς Ραφήνα σε οικονομική θέση με την Golden Star Ferries.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν προς και από Ραφήνα 30€/άτομο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ | ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ

18/6 4 329 € 85 €

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορά από και προς το λιμάνι την ημέρα άφιξης και αναχώρησης.
✓ Ακτοπλοικά εισιτήρια από/προς Πειραιά σε οικονομική θέση με την Blue Star Ferries

18/6 Ραφήνα - Μύκονος Superferry 07:50 - 12:20
21/6 Μύκονος - Ραφήνα Superferry 13:45 - 18:25

Τα δρομολόγια σας:

18/6 Πειραιάς - Σαντορίνη Blue Star Delos 07:30 - 15:10
21/6 Σαντορίνη - Πειραιάς Blue Star Delos 15:30 - 23:15

Τα δρομολόγια σας:

18, 19/6 Ραφήνα - Μύκονος Superferry 07:50 - 12:20
21/6 Μύκονος - Ραφήνα Superferry 13:45 - 18:25

Τα δρομολόγια σας:
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XΩΡΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Rigas Hotel 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Skopelos Holidays Hotel

ΓΥΡΊΣΜΑΤΑ, ΣΚΥΡΟΣ

Skiros Palace Hotel

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6 18-21/6

Δίκλινο 106 € 90 €

Μονόκλινο 78 € 67 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών 25 € 20 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 25 € 20 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες 3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ κρασί, αναψυκτικά και μπύρα στο δείπνο. ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 19-21/6

Δίκλινο 60 €

Δίκλινο Studio A 67 €

Δίκλινο Studio B 76 €

Δίκλινο Studio C 96 €

Δίκλινο Apartment 105 €

Δίκλινο Apartment Private Pool 116 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών 15 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 15 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 14€/ενήλικας και 7€/παιδί.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 19-21/6

Δίκλινο Standard Economy 90 €

Δίκλινο Garden View 117 €

Δίκλινο Sea View/Side Sea View 140 €

Δίκλινο Apartment Garden View 136 €

Δίκλινο Apartment Sea View/Side Sea View 163 €

Δίκλινο Bungalow Sharing Pool 163 €

1o Παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί σε Apartment, Bungalow 30 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + 30 €

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ 2 νύχτες

Στα Standard Economy επιτρέπονται έως 2 άτομα. Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 17€/ενήλικας και 7€/παιδί.

ΠΡΩΙΝΟ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΠΡΩΙΝΟ
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Πολυτελές ξενοδοχείο στoυς πρόποδες του Πηλίου, μόλις 3 ώρες μακριά από την 
Αθήνα, ανάμεσα στις καταγάλανες ακτές του Παγασητικού και το ονειρικό «βουνό 
των Κενταύρων» με τα παραδοσιακά χωριά του και τα χιονοδρομικά κέντρα του. 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 και οικογενειακά. Οι 
χώροι φιλοξενίας διαθέτουν ευρύχωρο μπάνιο με μπανιέρα ή ντους και μαρμάρινες 
επιφάνειες, αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική TV, θυρίδα ασφαλείας, mini bar, Wi-
Fi, σεσουάρ, καλλυντικά, τηλέφωνο. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Επιλέξτε ένα από τα αγαπημένα σας εστιατόρια του Valis για να απολαύσετε το 
πρωινό, το μεσημεριανό, το δείπνο ή ένα σνακ από τον κατάλογο των φαγητών που 
μπορούν να ετοιμαστούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Οι χώροι εστίασης περιλαμβάνουν τσιπουράδικο, εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ και 
μπαρ στην πισίνα. Τα παιδιά απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Kids’ club, με 
καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Τέλος, στο Valis Spa, στην εσωτερική 
πισίνα, θα αποδράσετε από τον καθημερινό ρυθμό με φροντίδα αναζωογόνησης 
σώματος και πνεύματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 18-21/6

Δίκλινο Promo No View 148 €

Δίκλινο Pelion View 158 €

Δίκλινο Side View 178 €

Δίκλινο Sea View 195 €

Τετράκλινο Family Promo 240 €

Τετράκλινο Family Pelion View 255 €

Τετράκλινο Family Sea View 290 €

Μονόκλινο 130 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +  35%

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΆΜΟΝΗ  2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.
Η τιμή των Family είναι για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. 

AΓΡΊΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis Resort Hotel
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ



26

To Atlantica Eleon Grand Resort είναι ιδανικά τοποθετημένο ακριβώς μπροστά 
στα καταγάλανα νερά του σαγηνευτικού Ιονίου Πελάγους, 7 χλμ. από την πόλη της 
Ζακύνθου. Βρίσκεται σε ένα βιολογικό κτήμα 41 στρεμμάτων γεμάτο με αιωνόβιες 
ελιές και καταπράσινους κήπους. Απολαύστε ξέγνοιαστες ώρες στις εξωτερικές 
πισίνες, την παραλία και το υδάτινο πάρκο με τις νεροτσουλήθρες.

To Atlantica Eleon Grand Resort προσφέρει άνετη διαμονή μπροστά στην θάλασσα 
με επιλογές δωματίων με θέα στην βραβευμένη με Γαλάζια σημαία παραλία ή 
στους καταπράσινους κήπους με ιδιωτικές πισίνες, δωρεάν ασύρματο Wi-Fi, 
infinity pool και εξωτερική πισίνα με τζακούζι. 

Το Atlantica Caldera Beach Resort είναι ένα υπέροχο μέρος όπου η εξαιρετική 
τοποθεσία και η πεντακάθαρη θάλασσα που συνοδεύεται από τη ζεστή κρητική 
φιλοξενία και ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις των επισκεπτών μας. 

Το θέρετρο βρίσκεται στην παράκτια περιοχή 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης των 
Χανίων, προσφέροντάς σας μια υπέροχη θέα στο Αιγαίο Κρητικό Πέλαγος και το 
νησί Θοδωρού. Μόλις 1 χλμ. Από το χωριό Πλατανιάς, ιδανικό μέρος για ψώνια και 
νυχτερινή ζωή. Το Atlantica Caldera Beach σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε 
χαλάρωση σε συνδυασμό με ενθουσιασμό και δραστηριότητα που θα κάνουν τις 
διακοπές σας αξέχαστες.

Περιλαμβάνονται: 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Atlantica Eleon Grand Hotel 5* στη Ζάκυνθο ✓ All Inclusive ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζάκυνθος - 
Αθήνα με την Sky Express ✓ 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 8 κιλά ✓ 1 παραδοτέα αποσκευή ανά άτομο έως 20 κιλών ✓ Μεταφορά 
από και προς το αεροδρόμιο κατά την άφιξη και αναχώρηση ✓ Φόροι αεροδρομίου 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΉΣΕΩΝ 
18/6 Αθήνα - Ζάκυνθος GQ 420 09:50 – 10:50 | 21/6 Ζάκυνθος - Αθήνα GQ 423 14:50 – 15:50

Περιλαμβάνονται: 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Atlantica Caldera Beach 4* στα Χανιά ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Χανιά - Αθήνα με την 
Sky Express ✓ 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 8 κιλά ✓ 1 παραδοτέα αποσκευή ανά άτομο έως 20 κιλών ✓ Μεταφορά από και προς το 
αεροδρόμιο κατά την άφιξη και αναχώρηση ✓ Φόροι αεροδρομίου 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΉΣΕΩΝ 
18/6 Αθήνα - Χανιά GQ 250  06:50 - 07:50 | 21/6 Χανιά - Αθήνα GQ 253 17:50 – 18:50

ΤΡΑΓΑΚΊ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Αtlantica Eleon 
Grand Hotel

XANIA, KΡΗΤΗ

Αtlantica Caldera 
Beach

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA ΕΙΣΙΤΗΡΙA + ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ALL INCLUSIVE 

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1o ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ *FAMILY (2+2) *FAMILY (3+1) 

18-21/6 4 3 435 € 365 € 175 € 1.590 € 1.650 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA ΕΙΣΙΤΗΡΙA + ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1o ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ *FAMILY (2+2) 

18-21/6 4 3 379 € 325 € 160 € 1.360 €

ALL INCLUSIVE

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής 
σας και αεροπορικά εισιτήρια  
με την Sky Express!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής 
σας και αεροπορικά εισιτήρια  
με την Sky Express!

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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Αριστοκρατικό και με πληθώρα εγκαταστάσεων, το Atlantica Princess είναι το 
ιδανικό ξενοδοχείο για μοναδικές και αξέχαστες διακοπές. Βρίσκεται σε ιδανική 
τοποθεσία στο θέρετρο της Ιξιάς και σε ιδανικό σημείο για να απολαύσετε τις 
ιστορικές περιοχές του νησιού.

Η μεγάλη πισίνα σε σχήμα λιμνοθάλασσας είναι το επίκεντρο αυτού του 
ξενοδοχείου. Τα δωμάτια είναι όμορφα διακοσμημένα και προσφέρουν θέα 
στον κήπο ή τη θάλασσα. Το ξενοδοχείο Atlantica Princess διαθέτει μίνι club και 
παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.

Το Skiathos Palace, διαχρονική επιλογή διακοπών στις Σποράδες, προσφέρει τις 
πολυτελείς υπηρεσίες φιλοξενίας του σε απόσταση 10χλμ.από τη χώρα της Σκιάθου, 
στις πασίγνωστες και βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία παραλίες, Μάραθα και 
Κουκουναριές. Η αναβαθμισμένηξενοδοχειακή μονάδα, είναι αμφιθεατρικά χτισμένη 
σε καταπράσινο λόφο, με υπέροχους κήπους και μαγευτική θέα.

Το συγκρότημα διαθέτει 258 δωμάτια, όλα με αποστολή να εξασφαλίσουν σ' εσάς 
ευχάριστη και άνετη διαμονή. Επιπλέον, οι ανακαινισμένες πτέρυγες των Modern, 
Superior & Executive δωματίων προσφέρουν παροχές και ευκολίες που μπορούν 
να καλύψουν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη.

Περιλαμβάνονται: 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Atlantica Princess Hotel 4* στην Ιαλυσό ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρόδος - Αθήνα με 
την Sky Express ✓ 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 8 κιλά ✓ 1 παραδοτέα αποσκευή ανά άτομο έως 20 κιλών ✓ Μεταφορά από και προς 
το αεροδρόμιο κατά την άφιξη και αναχώρηση ✓ Φόροι αεροδρομίου 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΉΣΕΩΝ 
18/6 Αθήνα - Ρόδος GQ 280 07:45 - 8:45 | 21/6 Ρόδος - Αθήνα GQ 285 21:15 - 22:15

Περιλαμβάνονται: 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Skiathos Palace 5* στις Κουκουναριές ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Σκιάθος - Αθήνα με 
την Sky Express ✓ 1 χειραποσκευή ανά άτομο έως 8 κιλά ✓ 1 παραδοτέα αποσκευή ανά άτομο έως 20 κιλών ✓ Μεταφορά από και προς 
το αεροδρόμιο κατά την άφιξη και αναχώρηση ✓ Φόροι αεροδρομίου 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΉΣΕΩΝ 
18/6 Αθήνα - Σκιάθος GQ 430 10:30 - 11:102 | 1/6 Σκιάθος - Αθήνα GQ 431 11:40 - 12:20

IAΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ

Αtlantica Princess 
Hotel

KOYKOYNAΡΊΕΣ, ΣΚΊΑΘΟΣ

Skiathos Palace 
Hotel

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA ΕΙΣΙΤΗΡΙA + ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1o ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 13 ΕΤΩΝ *FAMILY (2+2) 

18-21/6 4 3 379 € 325 € 160 € 1.320 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚA ΕΙΣΙΤΗΡΙA + ΜΕΤΑΦΟΡΑ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ SEA VIEW 3ο ΑΤΟΜΟ 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 1ΚΛΙΝΟ

18-21/6 4 3 370 € 390 € 299 € 160 € 250 € 499 €

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής 
σας και αεροπορικά εισιτήρια  
με την Sky Express!

Συνδυάστε το πακέτο διαμονής 
σας και αεροπορικά εισιτήρια  
με την Sky Express!

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται ✓ Εισιτήρια πλοίου 
σε οικονομική θέση ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο LALIBAY RESORT & SPA 5* στην Πέρδικα 
✓ Ημιδιατροφή ✓ Ξενάγηση στο ναό της Αφαίας ✓ 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται ✓ 
Εισιτήρια πλοίου σε οικονομική θέση ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY FAMILY 
BEACH RESORT 4* στο Γαλησσά ✓ 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.

Αίγινα 
Με διαμονή σε ξενοδοχείο 5*
1η μέρα: Πειραιάς - Αίγινα- Πέρδικα
Πρωινή συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 
με προορισμό την Αίγινα. Άφιξη στο μεγαλύτερο σε έκταση και πληθυσμό, νησί 
του Σαρωνικού. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την επιβλητική 
Μονή του Αγίου Νεκταρίου η οποία βρίσκεται 6 χλμ. από το λιμάνι απέναντι από 
τον λόφο της Παλαιόχωρας (Μεσαιωνικής Αίγινας). Προσκύνημα στον Τάφο 
και στα Ιερά λείψανα του θαυματουργού Αγίου, όπου αποτελούν πανορθόδοξο 
θρησκευτικό προσκύνημα και πόλο έλξης πολλών χιλιάδων πιστών καθημερινά. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο ναό της Αφαίας, 
έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους στην Ελλάδα. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
LALIBAY RESORT & SPA 5* στην Πέρδικα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Άγιος Μηνάς - Χώρα - Πέρδικα
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή του Αγίου Μηνά, το οποίο βρίσκεται 
σε περίοπτη θέση μέσα σε πευκοδάσος και είναι από τα νεότερα της Αίγινας 
και καταφύγιο πολλών προσκυνητών. Αναχώρηση  για την χώρα όπου θα 
επισκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο το οποίο ιδρύθηκε το 1829 από τον 
Ιωάννη Καποδίστρια και φιλοξενεί συλλογή, αρχαίων κοσμημάτων, κεραμικής 
και γλυπτικής, όπλα και το σημαντικότερο έκθεμα το άγαλμα της Σφίγγας. 
Συνεχίζουμε για το Μουσείο Καπράλου (αν είναι ανοικτό) όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε έργα του μεγάλου δημιουργού από το 1963 έως το 1993. 
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για βόλτα και μην ξεχάσετε να πάρετε τα περίφημα 
φυστίκια Αιγίνης που φημίζεται το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Αίγινα - Πειραιάς
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο ξενοδοχείο. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι 
όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για τον Πειραιά.

1η μέρα: Πειραιάς - Σύρος
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση 
για Σύρο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY FAMILY BEACH 
RESORT 4* στο Γαλησσά. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Γύρος νησιού (ξενάγηση)
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τον τοπικό ξεναγό μας για τον Μεσαιωνικό οικισμό 
της Άνω Σύρου, όπου θα επισκεφθούμε τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, το Μοναστήρι των Καπουτσίνων, το Μοναστήρι των Ιησουϊτών, την 
Πιάτσα, τα λαογραφικά μουσεία. Στο «κάτω τέρμα» θα μας περιμένει πούλμαν για 
να μας μεταφέρει στην Ερμούπολη, όπου πεζή θα επισκεφθούμε τον ιερό Ναό 
του Αγίου Νικολάου, τη συνοικία Βαπόρια, το μνημείο του Άταφου Αγωνιστή, τον 
ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου με την αυθεντική εικόνα του Ελ Γκρέκο κ.ά. 
Προαιρετική επίσκεψη στο πρώτο Θέατρο-όπερα της Ελλάδας. Επιβίβαση στο 
πούλμαν για να πραγματοποιήσουμε το γύρο της Σύρου. Θα επισκεφθούμε όλο 
το νότιο τμήμα του νησιού, περνώντας από χωριά με θαυμάσιες παραλίες, όπως 
Αζόλιμνος, Βάρη, Μεγάλος Γιαλός, Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς και Κίνι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ελεύθερη μέρα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη διάθεσή σας. Απολαύστε το μπάνιο σας στην 
παραλία ή την πισίνα του ξενοδοχείου. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
Βιομηχανικό Μουσείο στην Ερμούπολη (το νησί φημίζεται για τη βιομηχανία που 
άνθισε εκεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα). Δείπνο.

4η μέρα: Σύρος - Πειραιάς
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Στη συνέχεια μεταφορά στο λιμάνι και 
αναχώρηση για Πειραιά.

Σύρος 
Η κοσμοπολίτισσα των Κυκλάδων 

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6 

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ DELUXE SEA VIEW 1ΚΛΙΝΟ DELUXE SEA VIEW

19/6 3 249 € 325 €

Τα δείπνα προσφέρονται σε μενού

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD ΠΑΙΔΙ 4-12

18/6 4 270 € 200 € 335 € 115 €

Std: Standard    
Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα 15€ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 
Ποτά: Αναψυκτικά post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο κατά τη διάρκεια των γευμάτων

DOLPHIN BAY FAMILY BEACH RESORT 4*

LALIBAY RESORT & SPA 5*
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4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3o ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

18/6 4 279 € 240 € 340 €

Τα δείπνα προσφέρονται σε παραδοσιακή τοπική ταβέρνα σε μενού

ΝΑΧΟS PALACE 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εισιτήρια πλοίου σε οικονομική θέση ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο 
TINOS BEACH 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Γύρος του νησιού ✓ Μεταφορές όπου 
αναφέρονται ✓ 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εισιτήρια πλοίου σε οικονομική θέση ✓ Μεταφορές, περιη-
γήσεις όπου αναφέρονται, με πολυτελές πούλμαν ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο NAXOS 
PALACE 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε τοπικές ταβέρνες ✓ 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.

Τήνος 
Προσκύνημα στην Παναγία

Νάξος 
Η φιλόξενη!

1η μέρα: Ραφήνα - Τήνος 
Αναχώρηση το πρωί για τη Ραφήνα, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για 
την Τήνο. Άφιξη και τακτοποίηση στα ξενοδοχείο TINOS BEACH 4* στα Κιόνια. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη Χώρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

 2η μέρα: Γύρος του νησιού 

Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα δούμε τις φυσικές ομορφιές, 
την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική των σπιτιών με τους γραφικούς περιστερώνες, 
το αρχοντικό χωριό του Χαλεπά, τον Πύργο, το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας 
όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, τον Βόλακα και την εκκλησία της 
Μεγαλόχαρης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα για ξεκούραση και δείπνο. 

3η μέρα: Ελεύθερος χρόνος
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και το απόγευμα όσοι επιθυμούν 
(προαιρετικά) βόλτα στην χώρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Τήνος - Ραφήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι. 
Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για την Ραφήνα.

Συνοπτικό 3μέρης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα.

1η μέρα: Πειραιάς - Νάξος 
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση και αναχώρηση 
για Νάξο. Άφιξη στο νησί και μεταφορά στο ξενοδοχείο NAXOS PALACE 4*. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά για δείπνο. 

2η μέρα: Γύρος νησιού 
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα επισκεφθούμε το Φιλότι με τον 
παλιό πύργο του Μπότσαρη και το ναό της Παναγίας Φιλιώτισσας, την Απείρανθο 
με τους Βενετσιάνικους πύργους, τον παραθαλάσσιο Απόλλωνα για να δούμε το 
μισοτελειωμένο Κούρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά για δείπνο. 

3η μέρα: Κεντρική Νάξος 
Πρωινό και αναχώρηση για την κεντρική Νάξο. Πρώτος σταθμός μας το χωριό 
Χαλκί τα παλαιό κέντρο του νησιού.  Βόλτα στα γραφικά στενά δρομάκια και 
επίσκεψη στο αποστακτήριο κίτρου του παραδοσιακού ποτού του νησιού. 
Συνεχίζουμε για τη Μονή της Παναγίας Δροσιανής και το Σαγκρί, γνωστό για την 
αρχιτεκτονική του, τα διάσπαρτα μοναστήρια και τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού 
της Δήμητρας. Επόμενος σταθμός μας η διάσημη παραλία της Αγίας Άννας, με το 
δάσος από κέδρους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά για δείπνο. 

4η μέρα: Νάξος - Πειραιάς 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μπάνιο σας και στη συνέχεια 
προτείνουμε βόλτα στη γραφική Χώρα, για να περπατήσετε στα στενά δρομάκια, 
να επισκεφθείτε το κάστρο και τον μεσαιωνικό οικισμό. Επίσης στο κέντρο της 
τειχισμένης πόλης βρίσκεται η κεντρική πλατεία με την καθολική μητρόπολη και 
τα ερείπια του κεντρικού πύργου όπου η παράδοση θέλει να είναι το παλάτι του 
Σανούδου. Μεταφορά στο λιμάνι και αναχώρηση για τον Πειραιά.

3, 4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18, 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 06:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 
CLASSIC

2ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR

3o ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ 
CLASSIC

1ΚΛΙΝΟ 
SUPERIOR

1o ΠΑΙΔΙ 
5-12

19/6 3 209 € 219 € 180 € 250 € 270 € 99 €

18/6 4 249 € 265 € 199 € 309 € 339 € 99 €

TINOS BEACH 4* 
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Αράχωβα - Ναύπακτος 
Απόδραση στις Κορινθιακές ακτές

Kαμένα Βούρλα 
Καρπενήσι - Πήλιο

1η μέρα: Αθήνα - Αράχοβα - Δελφοί
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αράχοβα. Στάση 
για καφέ και συνεχίζουμε για τους Δελφούς, την πόλη όπου λειτούργησε το 
σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελληνικού κόσμου. Άφιξη κι επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο (θέατρο - στάδιο). Ακολουθεί ξενάγηση από επίσημο ξεναγό 
στο Μουσείο των Δελφών, όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών και 
ο εκπληκτικός Ηνίοχος. Μετάβαση στην Ερατεινή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
DELPHI BEACH 4* στην Ερατεινή. Δείπνο. 

2η μέρα: Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Ναύπακτος
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μπάνιο σας στην 
παραλία του ξενοδοχείου και το μεσημέρι να γευματίσετε στα ταβερνάκια της 
Ερατεινής. Ξεκούραση και το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος η οποία ιδρύθηκε το 1978. Συνεχίζουμε για την 
γραφική και ρομαντική Ναύπακτο όπου θα περιηγηθούμε στην πόλη με μια 
χαλαρή βόλτα στα πλακόστρωτα σοκάκια, με τα πολλά ναυτικά σπίτια και τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3ημέρα: Τριζόνια - Γαλαξίδι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τις ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και συγκεκριμένα 
στα Χάνια. Από εκεί με το καΐκι, σε 5 λεπτά, θα περάσουμε στο καταπράσινο νησί 
Τριζόνια, το μοναδικό κατοικήσιμο στον Κορινθιακό. Το άγνωστο σε πολλούς αυτό 
νησί διαθέτει ένα πανέμορφο φυσικό λιμάνι, με πολλές παραδοσιακές ταβέρνες, 
εστιατόρια και καφέ για να απολαύσετε το μαγευτικό τοπίο που απλώνεται μπροστά 
σας. Μέσα σε δύο μόνο τετραγωνικά χιλιόμετρα, περικυκλωμένα από θάλασσα, 
χωρούν ελιές, αμπέλια και άλλα οπωροφόρα δέντρα. Αυτό που δεν χωράει στο 
νησί είναι το…αυτοκίνητο! Παραμονή για καφέ και περίπατο και στην συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το Γαλαξίδι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Πορεία 
επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού - Καμένα Βούρλα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας 
Προυσιώτισσας. Επίσκεψη και ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση 
στους χώρους της μονής. Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε 
πυκνό ελατοδάσος, απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. Μετάβαση στο Μεγάλο 
Χωριό, στους πρόποδες του όρους Χελιδόνα. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα 
καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα γραφικά σπίτια. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! Άφιξη στο ξενοδοχείο MITSIS 
GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* στα Καμένα Βούρλα. Δείπνο. 

2η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος
Πρωινό και αναχώρηση για το πηλιορείτικο κεφαλοχώρι, την «κυρία της 
υποδοχής», την Πορταριά, παραδοσιακός οικισμός χτισμένος στις δυτικές 
πλαγιές του Πηλίου. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως το «μπαλκόνι του Πηλίου». Είναι από τα τουριστικότερα 
χωριά της Ελλάδας και φημίζεται για το παραδοσιακό χρώμα και την ιδιαίτερη  
αρχιτεκτονική της. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο Βόλο με τα παραδοσιακά 
στοιχεία, τα νεοκλασικά κτίρια και τα μοναδικά τσιπουράδικα για να απολαύσετε το 
γεύμα σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Λιχαδονήσια (προαιρετικά) - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε το μπάνιο σας στην παραλία του 
ξενοδοχείου και τις παροχές του Spa. Για όσους επιθυμούν, μπορούν (προαιρετικά) 
με το καραβάκι να επισκεφθούν το μικρό νησιώτικο σύμπλεγμα των Λιχαδονησίων.  
Τα νησάκια αναδύθηκαν μετά από μεγάλο σεισμό, είναι ακατοίκητα και αποτελούν 
προστατευμένους οικολογικούς χώρους. Περίπλους των τριών νησίδων με 
ενημέρωση/ξενάγηση, θα δούμε τα υπόλοιπα ενός ναυαγίου και αν είμαστε 
τυχεροί ίσως δούμε και φώκιες. Αποβίβαση στο μεγαλύτερο νησί, τη Μανολιά, για 
μπάνιο. Επιστροφή στα Καμένα Βούρλα και αναχώρηση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο DELPHI BEACH 
4* στην Ερατεινή ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών ✓ Το 
εισιτήριο για τα Τριζόνια ✓ 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο MITSIS 
GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* στα Καμένα Βούρλα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η επίσκεψη στα Λιχαδονήσια. 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός 
φόρος διαμονής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

MOUNTAIN 
VIEW

2ΚΛΙΝΟ  
SEA VIEW

3ο ΑΤΟΜΟ 
MOUNTAIN 

VIEW

3ο ΑΤΟΜΟ 
SEA VIEW

1ΚΛΙΝΟ 
MOUNTAIN 

VIEW

1ο ΠΑΙΔΙ 
5-12

19/6 3 180 € 190 € 155 € 165 € 225 € 90 €

Κατά τη διάρκεια του δείπνου περιλαμβάνονται τα ποτά

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

DELPHI BEACH 4* MITSIS GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

MOUNTAIN VIEW
2ΚΛΙΝΟ  

SEA VIEW
3ο ΑΤΟΜΟ 

MOUNTAIN VIEW
3ο ΑΤΟΜΟ  
SEA VIEW

1ΚΛΙΝΟ  
MOUNTAIN VIEW

19/6 3 195 € 209 € 160 € 170 € 239 €

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:45
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Bόλος  
Χωριά Πηλίου

Όλυμπος  
Βεργίνα

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη 
του Βόλου και στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα 
στη χώρα μας. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
επίσκεψη στα τσιπουράδικα του Βόλου. Άφιξη στο ξενοδοχείο VALIS RESORT 
HOTEL & SPA 5* στην Αγριά. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα 
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για τα γραφικά Χάνια. 
Επόμενος σταθμός μας είναι το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, η Ζαγορά Συνεχίζουμε 
για την Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι» του Πηλίου στις βορειοανατολικές πλαγιές του 
βουνού, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Διαδρομή με τον «Μουτζούρη» - Μηλιές - Βυζίτσα 
Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές 
του Πηλίου με τον «Μουτζούρη», το παλιό ατμοκίνητο τρενάκι. Στις Μηλιές 
θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια 
Βιβλιοθήκη. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά 
αρχοντικά και τη θέα στον Παγασητικό. Όσοι δεν θελήσουν να πάρουν το τρενάκι θα 
κάνουν την εκδρομή Μηλιές - Βυζίτσα οδικώς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Aθήνα 
Πρωινό και μετάβαση στην πετρόχτιστη και παραδοσιακή Μακρυνίτσα. Περίπατος 
μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Θα δούμε τη μαρμάρινη βρύση 
«Αθάνατο νερό» με τους λεοντόμορφους κρουνούς και θα πιούμε καφεδάκι στον 
ξακουστό «Θεόφιλο». Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι 
Πορταριά. Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Πλάκα Λιτόχωρου
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Δίον, 
όπου θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Μακεδονίας. 
Ιδρύθηκε το 1983 και φιλοξενεί τα ευρήματα των ανασκαφών, οργανωμένα σε 
ενότητες αντίστοιχες με το χώρο ανεύρεσής τους (δημόσια κτίρια, αστικό κέντρο, 
ιερά κ.ά.). Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας DION PALACE RESORT & SPA 
5* ή LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA 4*, στο Λιτόχωρο. Δείπνο.

2η μέρα: Βεργίνα - Μονή Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα και το νέο μουσείο, κάτω από το μεγάλο 
Τύμβο, με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα (ξενάγηση 
από επίσημο ξεναγό). Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου, όπου βρίσκεται η 
ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, με τη θαυματουργή εικόνα που σύμφωνα με την 
παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Μετάβαση στη Βέροια, ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πλάκα  Λιτόχωρου - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις παροχές του ξενοδοχείου 
και το μπάνιο σας στην υπέροχη παραλία. Αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση στην κοιλάδα των Τεμπών για να θαυμάσουμε την φύση και να 
προσκυνήσουμε στην εκκλησία της Αγία Παρασκευής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο VALIS 
RESORT HOTEL & SPA 5* στην Αγριά ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Το εισιτήριο για τον «Μου-
τζούρη»: 10€ πληρωτέα στο γραφείο. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο DION PALACE 
RESORT & SPA 5* ή LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA 4* στο Λιτόχωρο ✓ 
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.

VALIS RESORT HOTEL & SPA 5*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ  

PELION VIEW
2ΚΛΙΝΟ  

SIDE VIEW
3ο ΑΤΟΜΟ  

PELION VIEW
1ΚΛΙΝΟ

19/6 3 209 € 225 € 180 € 299 €

18/6 4 255 € 285 € 219 € 425 €

3, 4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18, 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | DION PALACE RESORT & SPA 5*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ CLASSIC 
MOUNTAIN VIEW

2ΚΛΙΝΟ CLASSIC 
SEA/POOL VIEW

3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

19/6 3 195 € 215 € 165 € 275 € 85 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | LITOHORO OLYMPUS RESORT VILLAS & SPA 4*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ SUPERIOR 
MOUNTAIN VIEW

3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

19/6 3 180 € 110 € 270 € 85 €

DION PALACE RESORT & SPA 5*
LITOHORO OLYMPUS RESORT  
VILLAS & SPA 4*
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο MEGA AMMOS 
HOTEL 3* ή SIVOTA DIAMOND 5* στα Σύβοτα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά  
✓ Η κρουαζιέρα στους Παξούς ✓ 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.

Σύβοτα 
Κρουαζιέρα στους Παξούς
1η μέρα: Αθήνα - Σύβοτα 
Αναχώρηση, πέρασμα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και μέσω της υποθαλάσσιας 
ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας προχωρούμε κατά μήκος των ακτών του Ιονίου, σε μια 
καταπληκτική διαδρομή. Άφιξη στα Σύβοτα, στο ξενοδοχείο επιλογής σας MEGA 
AMMOS HOTEL 3* ή SIVOTA DIAMOND 5* στα Σύβοτα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο. 

2η μέρα: Κρουαζιέρα στους Παξούς - Πάργα 
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοιάριο με 
προορισμό τους καταπράσινους Παξούς! Επίσκεψη στη γραφική Λάκκα και τις 
Γαλάζιες Σπηλιές. Άφιξη στην πρωτεύουσα των Παξών, τον Γάιο, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα και βόλτα. Επιστροφή στην Πάργα, μικρή περιήγηση στην παλιά 
πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο 
Πρωινό και αναχώρηση για τις Πηγές του ποταμού Αχέροντα, στο χωριό 
Γλυκή. Ο Αχέροντας έχει χαρακτηριστεί περιοχή ιδιαίτερου κάλλους και ανήκει 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000). Αφού 
απολαύσουμε το τοπίο στα στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το πιο φημισμένο 
νεκρομαντείο του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, κοντά στις όχθες της Αχερουσίας 
Λίμνης. Επόμενος σταθμός μας η Αμμουδιά, όπου θα πραγματοποιηθεί κρουαζιέρα 
στις εκβολές του Αχέροντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πρέβεζα-Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πρέβεζα. Περιήγηση στην παλιά πόλη με τον 
κεντρικό πεζόδρομο, προσκύνημα στον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο και στην 
συνέχεια αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | MEGA AMMOS HOTEL 3*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

18/6 4 265 € 205 € 370 € 190 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | SIVOTA DIAMOND 5*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUPERIOR 2ΚΛΙΝΟ EXECUTIVE 3ο ΑΤΟΜΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

18/6 4 355 € 405 € 301 € 148 €

MEGA AMMOS HOTEL 3* SIVOTA DIAMOND 5*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE 
BUNGALOWS & SPΑ RESORT 5* στη Νικίανα ✓ 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.

Λευκάδα 
Το νησί των ποιητών
1η μέρα: Αθήνα - Λευκάδα 
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη και καταπράσινη Λευκάδα. Επίσκεψη στη 
Μονή Φανερωμένης, χτισμένη σε καταπράσινο λόφο με υπέροχη θέα. Γεύμα στην 
περιοχή της Λυγιάς και άφιξη στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE BUNGALOWS & SPA 
RESORT 5* στη Νικιάνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 

2η μέρα: Κεφαλονιά - Ιθάκη 
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα επιβιβασθούμε 
στο καράβι για ολοήμερη κρουαζιέρα. Πρώτος σταθμός το Πόρτο Κατσίκι, μία 
από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Φωτογραφίες και αναχώρηση για 
το «στολίδι» της Κεφαλονιάς, το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. Ελεύθερος χρόνος, 
γεύμα. Έπειτα θα επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιθάκης, το 
Κιόνι. Συνεχίζουμε με τη Σπηλιά του Παπανικολή, το Μεγανήσι και τον Σκορπιό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

3η μέρα: Γύρος νησιού 
Πρωινό και ξεκινάμε πανοραμικό γύρο. Θα περάσουμε από το Νυδρί, τον Συβρό, 
όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς σε παλιό ελαιοτριβείο (ξενάγηση), τα 
Σύβοτα Λευκάδας, από τα πιο γραφικά λιμάνια του Ιονίου, τη Βασιλική, για καφέ 
και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

4η μέρα: Αστακός - Μεσολόγγι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Μύτικα για την γραφική πόλη του Αστακού με τα 
σμαραγδένια νερά. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και στην συνέχεια πέρασμα από 
Αιτωλικό, φθάνουμε στο Ηρωικό Μεσολόγγι, όπου θα επισκεφθούμε τον Κήπο 
Ηρώων και την λιμνοθάλασσα με της γραφικές πελάδες της, τα μικρά ξύλινα 
σπιτάκια πάνω σε πασσάλους, μέσα στο νερό. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και 
αναχώρηση για Αθήνα.

Συνοπτικό 3μέρης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

3,4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18, 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUPERIOR 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

19/6 3 241 € 155 € 289 € 99 €

18/6 4 310 € 200 € 385 € 120 €

IONIAN BLUE BUNGALOWS & SPA RESORT 5*
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Eισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρ-
κυρα - Ηγουμενίτσα ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο RODOSTAMO HOTEL & SPA 5* ή MAGNA 
GRAECIA HOTEL 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Κέρκυρα 
Στο νησί των Φαιάκων
1η μέρα: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο - Αντίρριο και συνέχεια για Ηγουμενίτσα όπου θα 
επιβιβαστούμε στο φέρι μποτ για το καταπράσινο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας RODOSTAMO HOTEL & 
SPA 5* στο Κομμένο ή MAGNA GRAECIA HOTEL 4* στη Δασιά. Δείπνο.

2η μέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, με επίσκεψη στο εργαστήρι 
του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Στη συνέχεια φθάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα, 
με τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, Ενετικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα. 
Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή προχωρούμε για την Κασσιόπη, όπου θα 
έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο παραδοσιακό ταβερνάκι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Αχίλλειο - Κανόνι - Κέρκυρα
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα ξεναγηθούμε στο εντυπωσιακό 
ανάκτορο Αχίλλειον. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην αριστοκρατική συνοικία 
της πόλης το Κανόνι, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει την μοναδική θέα. Η 
εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, η οποία ενώνεται με το Κανόνι με μια στενή 
λωρίδα στεριάς και το ξακουστό Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. 
Συνεχίζουμε για την πόλη με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, τα γραφικά 
πλακόστρωτα, το περίφημο Λιστόν, την Σπιανάδα και το παλιό φρούριο. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί, όπου 
θα επιβιβασθούμε στο φέρι- μποτ για την Ηγουμενίτσα και αναχώρηση με πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | MAGNA GRAECIA HOTEL 4*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

18/6 4 260 € 220 € 395 € 120 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | RODOSTAMO HOTEL & SPA 5*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUPERIOR 3ο ΑΤΟΜΟ

18/6 4 350 € 215 €

MΑGNA GRAECIA HOTEL 4* RODOSTAMO HOTEL & SPA 5*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος 
- Κυλλήνη ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο ATLAΝTICA ELEON GRAND RESORT & SPA 5* στο 
Τραγάκι ✓ All Inclusive παροχές μετά τις 18:00 ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Zάκυνθος 
Το άνθος της Ανατολής
1η μέρα: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος 
Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη, επιβίβαση στο φέρι μποτ και άφιξη στη Ζάκυνθο 
γνωστή με το όνομα Τζάντε, ή Φιόρο του Λεβάντε που σημαίνει το Άνθος της 
Ανατολής όπου θα επισκεφτούμε τη Μονή Αγίου Διονυσίου, που φυλάσσεται το 
ιερό του σκήνωμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο ATLAΝTICA ELEON 
GRAND RESORT & SPA 5* στο Τραγάκι. Δείπνο.

2η μέρα: Γύρος του νησιού 
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη όπου θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό Μουσείο 
και το Μουσείο Σολωμού. Στη συνέχεια περιήγηση στο όμορφο νησί: στην Εκκλησία 
της Αγίας Μαύρας, στο Μαχαιράδο, στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο (από την 
εξέδρα βλέπουμε τους κάθετους βράχους που στέκουν πάνω από το σκουριασμένο 
ναυάγιο), τις Βολίμες, τις Γαλάζιες Σπηλιές (μια σειρά γεωλογικών σχηματισμών 
που δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα) και τις Αλυκές. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. 
3η μέρα: Κερί - Βασιλικός 
Πρωινό και αναχώρηση για το νοτιότερο σημείο του νησιού το Κερί. Στο ορεινό 
μέρος του χωριού με τα στενά δρομάκια δεσπόζουν παλιά, πέτρινα σπίτια. Πολύ 
κοντά βρίσκεται και ο φάρος του Κεριού, στην άκρη ενός απότομου βράχου. 
Μεταφορά στο γραφικό Βασιλικό, όπου θα επισκεφθούμε την προστατευόμενη 
περιοχή της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Επιστροφή το ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη της Ζακύνθου. Επίσκεψη στις πλατείες Αγίου 
Μάρκου και Δ. Σολωμού, στο Εμπορικό Κέντρο του Αλεξ Ρώμα και την παραλιακή 
λεωφόρο Στράτα Μαρίνα. Η πανοραμική θέα από το λόφο του Στράνη εκεί όπου 
ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον «ύμνο εις την ελευθερία» και η Μπόχαλη, 
με τον οικισμό γύρω από το Κάστρο, θα σας γοητεύσουν. Νωρίς το απόγευμα 
πέρασμα στην Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα.

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 06:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ALL INCLUSIVE

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ ΜΟUNTAIN VIEW 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ MOUNTAIN VIEW

18/6 4 345 € 275 € 480 €

Το μεσημεριανό γεύμα προσφέρεται σε Lunch box.

ATLAΝTICA ELEON GRAND RESORT & SPA 5*
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο AIROTEL 
GALAXY HOTEL 4* στην Καβάλα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Τα εισιτήρια 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο SKIATHOS 
PALACE 5* στις Κουκουναριές ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εισιτήρια πλοίου Βόλος - 
Σκιάθος - Βόλος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Η κρουαζιέρα Σκόπελος - Αλόννησος. 
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Kαβάλα 
Θάσος

Σκιάθος 
Σμαραγδένιες Σποράδες

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην 
όμορφη πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, την Καβάλα, με το φωταγωγημένο 
κάστρο, το Υδραγωγείο και την παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AIROTEL 
GALAXY HOTEL 4* στo κέντρο της πόλης. Δείπνο.

2η μέρα: Θάσος 
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο καταπράσινο νησί της Θάσου 
μέσω Κεραμωτής. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Αγορά, τα Ιερά πίσω από το Παλιό 
Λιμάνι και το Αρχαίο Θέατρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του 
βορειοανατολικού κομματιού του νησιού, προς τις σκάλες Πρίνου και Καλλιράχης, 
στα πιο όμορφα και γραφικά ψαροχώρια. Θα καταλήξουμε στον Λιμένα, όπου 
υπάρχουν αρκετά μαγαζιά και ταβερνάκια για να απολαύσετε ουζάκι μαζί με 
χταποδάκι. Επιστροφή στην Καβάλα αργά το απόγευμα. Δείπνο.

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη
 Πρωινό και αναχώρηση για τα παραδοσιακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως 
τον Εχίνο, διάσπαρτα στη Ροδόπη, που τα κατοικούν Πομάκοι. Το παραδοσιακό 
είναι ο Εχίνος που αποτελεί πολιτισμικό σταυροδρόμι της Θράκης. Στη συνέχεια 
θα μεταβούμε στην Ξάνθη με την πλούσια ιστορία, τα έθιμα, τα αναπαλαιωμένα 
αρχοντικά, τα νεοκλασικά κτίρια και τις παραδόσεις. Επίσκεψη στην παλιά πόλη 
και  ελεύθερος χρόνος για να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά γλυκά και τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία του 
παρελθόντος. Θα δούμε το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι 
του Μεχμέτ Αλή κ.ά. Πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Σκιάθος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Βόλο 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και γεύμα στα τσιπουράδικα της πόλης. 
Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Σκιάθο. Άφιξη στο λιμάνι και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο SKIATHOS PALACE 5* στις Κουκουναριές. Δείπνο.
2η μέρα: Γύρος νησιού
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χτισμένη 
σε ένα καταπράσινο τοπίο δίπλα στις πηγές του ρέματος Λεχουνίου. Συνεχίζουμε για 
την Μονή Παναγιάς Εικονήστριας (Κουνίστρας, όπως την λένε οι ντόπιοι). Άφιξη στην 
πόλη, όπου θα δούμε το Μπούρτζι, μια μικρή χερσόνησο στο μέσον του λιμανιού. 
Εδώ είναι και το μνημείο εκτελεσθέντων του υποβρυχίου “Λάμπρος Κατσώνης”. 
Επίσης θα δούμε το σπίτι του Παπαδιαμάντη, που βρίσκεται μέσα στην πόλη και 
είναι πια το σύγχρονο μουσείο με ενθυμήματα από τη ζωή του μεγάλου συγγραφέα. 
Ακολουθεί η επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ναό των Τριών Ιεραρχών και την 
εκκλησία της Παναγίας Λιμνίας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο παλιό λιμάνι, με 
την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι μπορείτε να γευθείτε ντόπια παραδοσιακή κουζίνα σε 
κάποιο από τα παλιά εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σκόπελος & Αλόννησος (Προαιρετική κρουαζιέρα)
Πρωινό και στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα (προαιρετικά) 
στα γειτονικά νησάκια. Πρώτα θα θαυμάσουμε την Αλόννησο με τις σπάνιες 
ομορφιές της και το θαλάσσιο πάρκο. Περίπατος στο νησί και αναχώρηση για την 
καταπράσινη Σκόπελο με τις φημισμένες σκοπελίτικες πίτες, τα πολλά καφέ και 
τα εστιατόρια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. (Για όσους δεν ακολουθήσουν θα έχουν ελεύθερη μέρα). Δείπνο.
4η μέρα: Σκιάθος- Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσετε στους όμορφους χώρους του 
ξενοδοχείου. Μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στον Βόλο όπου 
θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για Αθήνα.

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30 4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 09:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ SEA VIEW 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

18/6 4 330 € 345 € 280 € 430 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ CITY 

VIEW
2ΚΛΙΝΟ SEA 

VIEW
3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ 
CITY VIEW

1ΚΛΙΝΟ  
SEA VIEW

18/6 4 249 € 265 € 209 € 315 € 345 €

AIROTEL GALAXY HOTEL 4* SKIATHOS PALACE 5*
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο SKIROS 
PALACE 4* στα Γυρίσματα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος 
- Κύμη ✓ 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.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο THE GROVE 
SEASIDE HOTEL 4* στo Δρέπανο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Τα εισιτήρια του φέρι 
μποτ για τις Σπέτσες ✓ 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.

Σκύρος 
Η αρχόντισσα των Σποράδων

Ναύπλιο - Σπέτσες 
Βυτίνα - Λαγκάδια

1η μέρα: Κύμη - Σκύρος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Κύμη, όπου θα επιβιβαστούμε στο φέρι - μποτ 
με προορισμό το λιμάνι της Σκύρου, Λιναριά. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο SKIROS PALACE 4* στα Γυρίσματα. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Χώρα - Μαγαζιά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε βράχο. 
Θα περπατήσουμε στα στενά σοκάκια και τις πλατείες με τα Βυζαντινά μνημεία. 
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και στην 
Πλατεία Ελευθερίας ή Πλατεία Αιώνιας Ποίησης, αφιερωμένη στον Βρετανό ποιητή 
Ρόμπερτ Μπρουκ. Μεταφορά στην περιοχή Μαγαζιά, όπου θα έχουμε χρόνο για 
γεύμα και μπάνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Βόρειο τμήμα
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, μέσα από μια 
δενδροσκέπαστη πευκόφυτη διαδρομή και υπέροχο τοπίο με πανέμορφες 
παραλίες. Θα πιούμε καφέ στη γραφική Ατσίτα κι έπειτα θα μεταβούμε στο 
παραθαλάσσιο Πεύκο για μπάνιο. Γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Νότιο τμήμα - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει το 
πούλμαν. Πέρασμα από την Καλαμίτσα και επίσκεψη στη Φάρμα με τα Σκυριανά 
αλογάκια, μία από τις πιο σπάνιες φυλές. Μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

1η μέρα: Αθήνα - Ναύπλιο- Δρέπανο
Αναχώρηση από Αθήνα για το ιστορικό Ναύπλιο με το μοναδικό σύμπλεγμα από 
φράγκικα, ενετικά και τούρκικα κτίρια του κέντρου. Περιήγηση στο κέντρο της 
πόλης όπου θα θαυμάσουμε το αναστηλωμένο κτίριο της πρώτης Βουλής των 
Ελλήνων, το κτίριο όπου στεγάζει το αρχαιολογικό μουσείο, την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα κ.α. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και περίπατο. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
THE GROVE SEASIDE HOTEL 4* στο Δρέπανο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Κόστα - Σπέτσες
Πρωινό και αναχώρηση για την Κόστα, απ’ όπου θα πάρουμε το φέρι μποτ για το 
κοσμοπολίτικο νησί των Σπετσών, με την τεράστια ιστορία του, τους ναυτικούς 
αγώνες, αλλά και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτιρίων του. Επίσκεψη 
στο Μουσείο της ηρωίδας της Επανάστασης του 1821 Μπουμπουλίνας, όπου 
θα ξεναγηθούμε από τοπικό ξεναγό. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για να 
περπατήσετε στα στενά γραφικά δρομάκια, να απολαύσετε τον καφέ σας και να 
γευματίσετε στα ταβερνάκια του νησιού. Επίσης μην παραλείψετε να αγοράσετε τα 
αμυγδαλωτά, για τα οποία φημίζεται το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μονή Κερνίτσας - Βυτίνα - Λαγκάδια - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Κερνίτσας που «ζει» περίπου 10 αιώνες 
και θεωρείται η αρχαιότερη της Αρκαδίας και από τις πιο παλιές της Ελλάδας. 
Θα μπορούσε να πει κανείς πως το συγκεκριμένο Μοναστήρι έχει… φυτρώσει 
μέσα στο πράσινο, αφού όπου κι αν στρέψεις το βλέμμα σου αντικρίζεις πυκνή 
βλάστηση! Η Βυτίνα είναι ο επόμενος σταθμός μας, ορεινό χωριό, «πνιγμένο» 
στο πράσινο και τα τρεχούμενα νερά, με τους φημισμένους παραδοσιακούς 
φούρνους που αξίζει να επισκεφθείτε. Τελευταίος μας σταθμός είναι τα Λαγκάδια, 
το «κρεμαστό χωριό» της Πελοποννήσου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο 
και στη συνέχεια πορεία επιστροφής για Αθήνα.

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 18/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:15 3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

18/6 4 245 € 155 € 305 € 120 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

19/6 3 179 € 146 € 239 €

SKIROS PALACE 4*
THE GROVE SEASIDE HOTEL 4*
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | LAS HOTEL & SPA 4*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

19/6 3 205 € 169 € 275 € 80 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο LAS HOTEL 
& SPA 4* ή INFINITY HOTEL GYTHEIO 3* στο Γύθειο ✓ 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.

Γύθειο - Μάνη 
Καστροπολιτείες Λακωνίας
1η μέρα: Αθήνα - Σπάρτη - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο
Πρωινή αναχώρηση για τη Σπάρτη. Με την άφιξή μας θα επισκεφθούμε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε Νεοκλασικό κτίριο και φιλοξενεί 
ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τη 
Νεολιθική μέχρι την ύστερη Ρωμαϊκή εποχή. Επόμενος σταθμός μας το Μουσείο 
Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, που θα σας ταξιδέψει στον πολιτισμό, την ιστορία και 
την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον Ελλαδικό χώρο. Ελεύθερος 
χρόνος στην πόλη με τους φαρδείς δρόμους και τα Νεοκλασικά κτίσματα, για 
βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας LAS HOTEL & SPA 4* ή 
INFINITY HOTEL 3* στο Γύθειο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Γερολιμένας
Πρωινό με τοπικά προϊόντα. Αρχίζουμε τις επισκέψεις της ημέρας με το σπήλαιο 
Βλυχάδα του Διρού, στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα περιηγηθούμε με βάρκα 
και θα θαυμάσουμε τους εξαίσιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Συνεχίζουμε με 
την «αετοφωλιά των Μαυρομιχαλαίων», 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. 
Ολοκληρώνουμε την ημέρα με στάση στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα για καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μονεμβασιά - 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 μαγαζάκια με τα τοπικά 
ενθύμια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής για την Αθήνα.

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ | INFINITY HOTEL GYTHEIO 3*

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

19/6 3 175 € 145 € 80 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 5-12

19/6 3 195 € 175 € 255 € 85 €

LAS HOTEL & SPA 4* INFINITY HOTEL GYTHEIO 3*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο GMP BOUKA 
RESORT HOTEL 4* στην παραλία Μπούκας ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνο-
δός ✓ 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.

Kαλαμάτα 
Παραμυθένια Πυλία
1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Παραλία Μπούκας
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία 
Μεσσήνη, σημαντική πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία 
και κατοικίες. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε με την περίφημη 
Κυπαρισσία όπου θα έχουμε ελεύθερο Χρόνο για γεύμα και αναχώρηση για το 
ξενοδοχείο GMP BOUKA RESORT HOTEL 4* στην παραλία Μπούκας. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πύλο, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο λόφους, 
με ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας στο ψηλότερο σημείο. 
Επόμενος σταθμός η Μεθώνη, όπου θα περιηγηθούμε στο Ενετικό κάστρο και θα 
θαυμάσουμε το καταπληκτικό Μπούρτζι. Eλεύθερος χρόνος για γεύμα και στην 
συνέχεια θα καταλήξουμε στη γραφική Φοινικούντα για καφέ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Καλαμάτα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο 
καθώς και στο Λαογραφικό εάν είναι ανοιχτό και στην συνέχεια θα δούμε τις 
εκκλησίες, των Αγίων Αποστόλων από τα γνωστά μνημεία σχετιζόμενα με την 
επανάσταση του 1821. Προσκύνημα στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής, 
πολιούχου της πόλης ο οποίος χτίστηκε το 1860 και εορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων το οποίο λειτουργεί από 
το 1986. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και περίπατο στην παλιά πόλη. Το απόγευμα 
πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 19/6  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

GMP BOUKA RESORT HOTEL 4* 



Ταξίδια στην Ευρώπη
Επιλεγμένες προτάσεις για αεροπορικά οργανωμένα πακέτα εκδρομών

AΛΣΑΤΙΑ - ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ από 695€ 
7 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 3, 10, 17, 24, 31/7, 7, 14, 21, 28/8, 4, 11, 18, 25/9

AΥΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ από 695€ 
Βιέννη - Γκρατς - Σάλτσμπουργκ - Λίμνες - Ίνσμπρουκ - Μελκ - Κοιλάδα Δούναβη 
7 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 3, 10, 17, 24, 31/7, 7, 14, 21, 28/8, 4, 11, 18, 25/9

ΒΙΕΝΝΗ από 395€ 
Δάση Βιέννης - Μάγιερλινγκ - Σάλτσμπουργκ - Μπάντεν 
4, 5 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: Καθημερινά έως 31/10/21

AΜΣΤΕΡΝΤΑΜ από 545€ 
4, 5 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: Καθημερινά έως 31/10/21

ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ από 745€ 
7 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 5, 12, 19, 26/6, 3, 10, 17, 24, 31/7, 7, 14, 21, 28/8, 4, 11, 18, 25/9

ΜΠΡΙΖ από 595€ 
4 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: Καθημερινά έως 31/10/21

ΡΩΜΗ από 255€ 
4, 5 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 2, 9, 16, 23, 30/7, 6, 13, 20, 27/8

AΜΑΛΦΙ - ΝΑΠΟΛΗ από 645€ 
6 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Ήμιδιατροφή | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 20, 27/6, 4, 11, 18, 25/7, 1, 8, 15, 22, 29/8, 5, 12, 19, 26/9

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ από 595€ 
4 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: Κάθε Σάββατο

ΣΕΡΒΙΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ από 495€ 
Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci 
5 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: Καθημερινά έως 31/10/21

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ από 445€ 
5 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 28/7, 3, 4, 11, 18, 24, 25, 31/8

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ από 695€ 
5 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 4, 11, 18/8

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ από 995€ 
8 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 27/7, 3, 10, 17, 24/8

ΜΑΔΡΙΤΗ από 625€ 
6 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 6, 13, 20/8

ΜΑΔΡΙΤΗ - ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ από 845€ 
8 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 26/7, 2, 9, 16, 23/8

ΒΟΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ από 955€ 
9 ημέρες | Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
ΑNΑΧΩΡΗΣΕΊΣ: 26/7, 4, 13, 22, 29/8

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  
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Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές | Πρωινό  
Πρόγραμμα εκδρομών & περιηγήσεων  
Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
7 ΉΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 855€

Aτομικά & Γαμήλια Ταξίδια
Ατομικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΉΣ ΤΩΝ 
ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΉΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ. 

Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*S, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Πλήρης Διατροφή | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
8 ΉΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 865€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
8 ΉΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 545€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές 
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
8 ΉΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 425€

Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*  
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές  
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση 

ΠΟΥΚΕΤ
7 ΉΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 335€

Για περισσότερες εξωτικές αποδράσεις στους ομορφότερους 
προορισμούς, αναζητήστε τον ενημερωμένο κατάλογο μας!
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΉΣ ΟΔΉΓΙΑΣ 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. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΉΣ - 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 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 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. ΞΕΝΑΓΉΣΕΙΣ - 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 ΔΙΑΒΑΤΉΡΙΑ - ΘΕΩΡΉΣΕΙΣ 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. ΑΣΦΑΛΙΣΉ
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. ΡΥΘΜΙΣΉ 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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