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AKS PORTO HELI 
4* SuP HOTEL

& WATERFuN PARK
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

SMART ALL INCLUSIVE (07:30-23:00)

KΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜYCENAE:
07:30 - 10:30  Πρωινό αµερικάνικου τύπου σε Μπουφέ 
19:30 - 21:30  ∆είπνο σε πλούσιο Μπουφέ µε “Show-Cooking”
Προσφέρονται:
• Αναψυκτικά, Χυµοί, Φιλτραρισµένο νερό βρύσης
• Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & Κόκκινο
• Καφές Φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ, Φραπέ
• Αφεψήµατα
• Παγωτά

ΤΑΒΕΡΝΑ AEOLOS:
10:00 - 18:00  δίπλα στην πισίνα µας
11:00 - 12:30  Μίνι Σνακς 
13:00 - 14:30  Γεύµα σε πλούσιο Μπουφέ µε “Show-Cooking” 
16:30 - 18:00  Μίνι Σνακς 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ MΠΑΡ ΕLECTRA: 18:00 - 01:30 
Λειτουργεί στο Σαλόνι του Ξενοδοχείου καθηµερινά και προσφέρει διασκέδαση µε 
ζωντανή µουσική δυο φορές την εβδοµάδα.
Στην Ταβέρνα Aeolos και στο Μπαρ Electra κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους προσφέρονται:
• Αναψυκτικά, Χυµοί, Φιλτραρισµένο νερό βρύσης
• Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & Κόκκινο
• Καφές Φίλτρου, Ελληνικός, Νεσκαφέ, Φραπέ
• Αφεψήµατα
• Παγωτά

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ MΠΑΡ PORTO HELI: 10:30 - 18:00 Προσφέρονται:
• Μίνι Σνακς
• Βαρελίσια Μπύρα, Κρασί Λευκό & Κόκκινο
• Καφές φίλτρου, Νεσκαφέ, Φραπέ
• Αναψυκτικά, Χυµοί, Φιλτραρισµένο νερό βρύσης
• Παγωτά

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … 
Μετά την επιτυχία του “παραµυθά” τον Χειµώνα, Θαλασσινές 
Ιστορίες για µικρούς και µεγαλύτερους, από τον συγγραφέα 
ταξιδιωτικών αφιερωµάτων, φιλόλογο Μιχάλη Ιωαννίδη, σε 
επιλεγµένες βραδιές για τους µικρούς µας φίλους! Όσο για 
τους µικρούς µας φίλους, οι εξειδικευµένοι παιδαγωγοί του 
Mini Club θα δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για 
αξέχαστη διαµονή. Αφήστε τα παιδιά σας να απολαύσουν 
και να συµµετάσχουν σε πρωτότυπες δραστηριότητες 
και δηµιουργικά παιχνίδια. Το mini club, λειτουργεί µε 
διευρυµένο ωράριο.

• Μεγάλη & ελεγχόµενη Παιδική Χαρά • Mini Club µε 
διευρυµένο ωράριο και εξειδικευµένους παιδαγωγούς • 
Θαλάσσιο Πάρκο µε φουσκωτά παιχνίδια • Παιδικό αθλητικό 
πάρκο ξηράς µε φουσκωτά παιχνίδια • Ατέλειωτες ώρες 
χαράς και παιχνιδιού στο WATERFUN PARK • Νέο Bungee 
Τραµπολίνο για µικρούς και µεγάλους στην παραλία της 
Χινίτσας
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… στο κοσµικό Πόρτο Χέλι, δίπλα στις ΣΠΕΤΣΕΣ!

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.
PLuS + : Περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία, παιδική απασχόληση και 
Δωρεάν είσοδο στο θαλάσσιο πάρκο και στο παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς.

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

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

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

7/7 - 27/7 & 
27/8 - 2/9 28/7 - 26/8 12/6 - 6/7 & 

3/9 - 9/9
7/7 - 27/7 & 
27/8 - 2/9 28/7 - 26/8

∆ίκλινο κήπος 159 252 325 384 347 439 516
∆ίκλινο θάλασσα 171 272 347 417 374 468 561
3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών * -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
Μονόκλινο κήπος 242 385 505 600 534 690 825
Μονόκλινο θάλ. 264 418 538 649 582 737 897

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

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

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

7/7 - 27/7 & 
27/8 - 2/9 28/7 - 26/8 12/6 - 6/7 & 

3/9 - 9/9
7/7 - 27/7 & 
27/8 - 2/9 28/7 - 26/8

∆ίκλινο κήπος 192 308 379 428 417 516 594

∆ίκλινο θάλασσα 203 329 401 462 445 544 637

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

3ο άτ. ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ.ως 12 ετών * -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Μονόκλινο κήπος 297 483 594 680 660 819 946

Μονόκλινο θάλ. 318 516 632 737 709 869 1017

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 9% θα γίνει σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές, για κρατήσεις με προκαταβολή έως τις 17 Ιουνίου.

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

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Λίγα µέτρα από την παραλία, απέναντι από τις Σπέτσες, το AKS PORTO HELI σας 
περιµένει και φέτος - πέµπτη χρονιά - για να ζήσετε αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές! Είναι 
ιδανικό για κοντινές εκδροµές στην Ερµιόνη, στο Λεµονοδάσος, στον Πόρο κα στην Ύδρα. 
Θα είστε τάχα νέοι φιλοξενούµενοι, ή κάποιοι από τους ευχαριστηµένους επισκέπτες µας των 
τελευταίων χρόνων;
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε Standard δωµάτια, Junior suites, Executive suites & δωµάτια για ΑΜΕΑ, τα 
περισσότερα µε θέα στη θάλασσα, µε συνδυασµούς φιλοξενίας, από ένα ζευγάρι, µε παιδιά, 
έως και 4 ενήλικες. Βασικός εξοπλισµός: Αυτόνοµος κλιµατισµός, τηλέφωνο, ψυγείο, σεσουάρ, 
ιδιωτικό µπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση, ευρύχωρο µαρµάρινο µπάνιο. Junior Suites µε 
µεγάλα ιδιωτικά µπαλκόνια, καθιστικό και τραπεζαρία, θυρίδα ασφαλείας, kitchenette, WC. 
Πολυτελείς Εxecutive Suites, µε ανέσεις υψηλών προδιαγραφών.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ: Κεντρικό εστιατόριο Μυκήνες: Πλούσιοι µπουφέδες µε απεριόριστες 
επιλογές και καθηµερινές εναλλαγές για όλη την οικογένεια. Εστιατόριο Αίολος δίπλα στην 
πισίνα για µεσηµεριανές απολαύσεις και δροσερά κοκτέιλ. Πιάτα µεσογειακής και ιταλικής 
κουζίνας που θα σας εκπλήξουν µε την φρεσκάδα και την αυθεντικότητά τους. Electra Bar: 

Απολαύστε τον καφέ σας ή ένα δροσερό κοκτέιλ ακούγοντας απαλή µουσική και αγναντεύοντας 

τον φωταγωγηµένο κόλπο του Πόρτο Χελίου. Ζωντανή µουσική 3 φορές την εβδοµάδα & µια 

µέρα την εβδοµάδα Latin party (Ιούλιος-Αύγουστος). Beach Bar για παγωτά, παγωµένες 

µπύρες και αναψυκτικά δίπλα στο κύµα.

ΠΑΡΟΧΕΣ: Θαλάσσιο Πάρκο στην παραλία του ξενοδοχείου, 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων), 

γυµναστήριο, φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), Beach Volley, Ping-pong, παιδική χαρά, Mi-

ni-club, αίθουσα µπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα Internet, ασύρµατο ευρυζωνικό Internet σε 

όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κοµµωτήριο, mini-market, κατάστηµα ρούχων & αξεσουάρ, 

Πληροφορίες ενοικίασης αυτοκινήτου, οργανωµένη αµµώδης παραλία ακριβώς µπροστά από 

το ξενοδοχείο µε πληθώρα επιλογών από θαλάσσια σπορ. Υπηρεσία δωµατίου/room service 

07:30-24:00 για γαστριµαργικές απολαύσεις µέσα στην άνεση του δωµατίου σας αγναντεύοντας 

την υπέροχη θέα από το ιδιωτικό σας µπαλκόνι.
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OLYMPIA: Το κεντρικό εστιατόριο, µε πανδαισία χρωµάτων από λεπτές 
και εκλεκτές buffet δηµιουργίες. 

MARINA CLUB: Το gourmet εστιατόριο, µε εξαίσια κουζίνα αλά Γαλλικά. 
ARTEMIS: Το a la carte Ιταλικό εστιατόριο,προσφέρει παραδοσιακά 

Ιταλικά menu.

SPECIAL NΥΧΤΑ µε Μεσογειακό άρωµα... στο Olympia (∆ευτέρα 19:00-21:30) 
SPECIAL NΥΧΤΑ αλά Ιταλία... στο Olympia (Τετάρτη 19:00-21:30)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Πλούσιο πρωινό µπουφέ Αµερικανικού τύπου (07:30-10:30), Μεσηµεριανό* µπουφέ (12:30-14:30) και 
Βραδυνό µπουφέ** (19:00-21:30) µε σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, dressings, κύρια πιάτα, pizza, 
show cooking, επιλογή από επιδόρπια, παγωτά, φρέσκα φρούτα και γλυκά. Συµπεριλαµβάνονται 
ελεύθερα, σερβιριζόµενα ποτά: Αναψυκτικά, Xυµοί (όχι φρέσκοι), Μπύρα, Νερό και τοπικό Κρασί.
* Εναλλακτικά, Μεσηµεριανό Self Service (12:30-16:00), µε ίδιες παροχές.
** Παιδικό µπουφέ: Συµπληρωµατικό του κυρίως µπουφέ.

2 εναλλακτικά A LA CARTE ∆ΕΙΠΝΑ: Οι φιλοξενούµενοι έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν σε ένα 
από τα 2 πιο κάτω Εστιατόρια, δύο φορές στη διάρκεια 7 ηµερών διαµονής. Στην άφιξη δίνεται το 
ανάλογο voucher: Ιταλικό Εστιατόριο «ARTEMIS» & Ελληνική Ταβέρνα «ABELIONA». Ισχύει µετά από 
κράτηση, η οποία γίνεται βάσει διαθεσιµότητας, 1 µέρα πριν το δείπνο. Mενού µε 4 προκαθορισµένα 
πιάτα. Συµπεριλαµβάνονται: Τοπικό κρασί, εµφιαλωµένη µπύρα, Νερό, αναψυκτικά, brandy Metaxa, 
ούζο, ρακί (σερβιριζόµενα). 

5 BARS *(Καθηµερινά 18:00-24:00): ΚΕΝΤΡΙΚΟ BAR, BEACH BAR «KIOSKI», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ 
«DOLPHIN», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «FONTANA», BAR ΠΙΣΙΝΑΣ «PELAGOS»: Καφές φίλτρου, 
εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγµιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια µπύρα, χυµοί (µόνο 
συµπυκνωµένοι),κοκτέιλ καταλόγου, Metaxa, ούζο, ρακί, προκαθορισµένα επώνυµα αλκοολούχα 

ποτά. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Επώνυµες και γαλλικές Σαµπάνιες, γαλλικό Cognac & premium 
Brandies, premium ποτά όλων των ειδών (π.χ: Whisky black label, Bombay gin, Elit Vodka, κλπ).* 
Όλα τα ποτά σερβίρονται σε µερίδες. Πλην του Κεντρικού Μπαρ, τα υπόλοιπα λειτουργούν µε self 
service. 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Απογευµατινό πρόγραµµα από την οµάδα ψυχαγωγίας - Εκδηλώσεις στο υπαίθριο 
αµφιθέατρο του ξενοδοχείου (ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες) - Water polo - Bελάκια - 
Γυµναστική, αερόβια γυµναστική, step - Γυµναστική στο νερό - Επιτραπέζια παιχνίδια - Παιχνίδια 
στο νερό - Παιχνίδια, Quiz, Bingo - ∆ιαγωνισµοί χορού - ∆ιάφοροι άλλοι διαγωνισµοί. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Κατά το δείπνο σε όλα τα εστιατόρια ισχύει dress code (δεν επιτρέπονται σορτς, µπλούζες χωρίς 
µανίκια, T-shirts, µαγιό κ.λ.π.). • Είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να φορούν το βραχιόλι Αll-Inclusive 
προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Σε περίπτωση απώλειάς του, είναι απαραίτητη η άµεση ενηµέρωση 
της Υποδοχής, για να δοθεί ένα νέο, µε αντίστοιχη χρέωση. • ∆εν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ 
από ανηλίκους. • Το κάπνισµα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων, µπαρ και 
λοιπών εγκαταστάσεων. • Ορισµένα απο τα παραπάνω τµήµατα ή υπηρεσίες, µπορεί να λειτουργούν 
περιοδικά ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. • Λήξη προγράµµατος Premium All Inclusive 24:00

PREMIUM ALL INCLUSIVE 

Celebrate
Life..........

CORNER @ OLYMPIAN VILLAGE Mini Club

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

ALDEMAR OLYMPIAN
VILLAGE 

FAMILY BEACH RESORT 5* dELuxE
ΣΚΑΦΙΔΙΑ - ΗΛΕΙΑ
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* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα. 
Για όσους επισκέπτες επιθυμούν διαμονή με πρωινό, ΕΚΠΤΩΣΗ € 8 το άτομο τη διανυκτέρευση ο ενήλικας από τις αναγραφόμενες τιμές της ημιδιατροφής.
Οι τιμές των παιδιών δεν επιδέχονται έκπτωση από τις τιμές της ημιδιατροφής.

* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

25/9-22/10 5/6-30/6 & 
12/9-24/9 25/9-22/10 5/6-30/6 & 

12/9-24/9
1/7-22/7 & 
26/8-11/9 23/7-25/8 25/9-22/10 5/6-30/6 & 

12/9-24/9
1/7-22/7 & 
26/8-11/9 23/7-25/8

∆ίκλινο Promo Room 199 249 322 413 -- -- 451 563 -- --
∆ίκλινο Bglw κήπος 210 267 339 438 505 633 473 599 697 868
∆ίκλινο Bglw θάλασσα 237 298 380 483 563 668 528 665 773 918
∆ίκλινο Bglw
µοιραζ.πισίνα 275 327 438 525 594 781 610 720 814 1073

∆ίκλινο Bglw
µοιραζ. πισίνα Sea Front 285 348 451 554 616 803 629 765 845 1095

3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών * 75 75 125 125 125 125 175 175 175 175
Μονόκλινο Bglw κήπος 320 410 522 665 768 979 726 930 1072 1350

Τιµή κατ’ άτοµο µε PREMIUM ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

25/9-22/10 5/6-30/6 & 
12/9-24/9 25/9-22/10 5/6-30/6 & 

12/9-24/9
1/7-22/7 & 
26/8-11/9 23/7-25/8 25/9-22/10 5/6-30/6 & 

12/9-24/9
1/7-22/7 & 
26/8-11/9 23/7-25/8

265 315 432 523 -- -- 605 717 -- --
276 333 449 548 615 743 627 753 851 1022
303 364 490 593 673 778 682 819 927 1072

341 393 548 635 704 891 764 874 968 1227

351 414 561 664 726 913 783 919 999 1249

-30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
33 33 55 55 55 55 77 77 77 77

108 108 180 180 180 180 252 252 252 252
386 476 632 775 878 1089 880 1084 1226 1504

Περίπτωση 3ου παιδιού ως 12 ετών προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 30 ανά διανυκτέρευση.
Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω τιμές κατά € 30 ανά διανυκτέρευση.
Επιβάρυνση για PREMIUM ALL INCLUSIVE ανά διανυκτέρευση: € 22 ο ενήλικος,  € 11 το παιδί ως 12 ετών.

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ηµιδιατροφή
25/9-22/10 5-30/6 & 12-24/9 1-22/7 &

26/8-11/9 23/7-25/8

Ελάχιστη διαµονή νύχτες: 3 3 5 5
Family Villa 43m2 κήπος 211 258 303 394
Family Villa 43m2 µοιραζ. πισίνα 253 302 354 473
Family Jr.Suite KK 47m2 θέα θάλ. 235 335 385 429
Family Villa 63m2 µοιραζ. πισίνα 266 314 376 497

H Aldemar ανανεώνεται και µας εκπλήσσει...
Το πολυτελές Οlympian Village χτισµένo σε µια έκταση 900 στρεµµάτων µε ιδιαίτερα 
φροντισµένους κήπους και µε µια πανέµορφη χρυσή αµµουδιά σας περιµένει για 
ονειρικές διακοπές... είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισµένο πάνω σε χρυσαφένιες 
αµµουδιές, ένας επίγειος παράδεισος για µικρούς και µεγάλους - για όλη την 
οικογένεια. Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες, σε µια περιοχή γεµάτη από 
µνήµες, αρχαίους ναούς και µοναστήρια ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότηµα 
χτισµένο πάνω στη θάλασσα. Ένας ιδανικός προορισµός για να φιλοξενήσει το δικό σας, 
καλοκαιρινό σκηνικό διακοπών.

Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, Internet στον χώρο της Υποδοχής / κοινόχρηστους χώρους και πολλές επιλογές 
διαµονής, από: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ & BUNGALOWS ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα δωµάτια αυτά (µερικά µε 
ενδιάµεση πόρτα), είναι εξοπλισµένα µε (standard παροχές): διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και µια πολυθρόνα-
κρεβάτι. Με µαρµάρινο µπάνιο µε µπανιέρα, στεγνωτήρα µαλλιών, µεγενθυντικό καθρέφτη, ∆ορυφορική τηλεόραση 
µε µουσικά κανάλια, απευθείας τηλέφωνο, ψυγείο, Mini bar (κατόπιν ζήτησης / extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και 
επιπλωµένο µπαλκόνι ή βεράντα. BUNGALOW ME KOINH ΠΙΣΙΝΑ ή ΜΠΡΟΣTΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ή ∆ΙΚΛΙΝΟ ME ΚΟΙΝΗ 
ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: Αυτά τα bungalows έχουν τις δικές τους ξαπλώστρες και άµεση πρόσβαση στην 
κοινή / ιδιωτική πισίνα και τις standard παροχές. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι Villas (43 
m²) προσφέρουν θέα στον κήπο και διαθέτουν ένα υπνοδωµάτιο και ένα υπνοδωµάτιο / καθιστικό και τις standard 
παροχές. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα οικογενειακά δωµάτια (47 m²) διαθέτουν διπλό 
κρεβάτι/δύο κρεβάτια και µια πολυθρόνα-κρεβάτι και τις standard παροχές. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι 
Villas (63 m²) διαθέτουν ιδιωτικές ξαπλώστρες µε άµεση πρόσβαση στην κοινή - ιδιωτική πισίνα, ένα υπνοδωµάτιο και 
ένα υπνοδωµάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές.
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PERRAKIS
HOTEL 3* SUP

PARADISE
ART HOTEL 3* SUP

ΚΥΠΡΙ - ΑΝ∆ΡΟΣ

ΧΩΡΑ - ΑΝ∆ΡΟΣ

∆ΙΑΜΟΝΗ: Τα 2 είδη δωµατίων είναι τα standard και τα superior. Με: A/C, κεντρική θέρµανση, TV, θυρίδα 
ασφαλείας, I-phone deck, mini ψυγείο, χρηµατοκιβώτιο και µπάνιο. Τα standard είναι πρόσφατα ανακαινισµένα, 
µε υπέροχη θέα. Τα superior είναι πιο ευρύχωρα, και διαθέτουν καθιστικό και µεγάλη βεράντα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ: Εστιατόριο «Cyclades» µε Classics Περράκης, φρέσκο ψάρι, ή µοναδικά µεσογειακά 
πιάτα, Blue Bar - Pool Cocktail & Snack Bar, µε προσεγµένα πιάτα όλη τη µέρα, Φρέσκα γλυκά, καθηµερινά από 
τον σεφ µας - Παραλία µε χρυσή άµµο και κρυστάλλινα νερά. Ξαπλώστρες, Καγιάκ, Εξοπλισµός µε Αναπνευστήρα 
- Καταδύσεις, από το Κέντρο Scuba του ξενοδοχείου, µε αδειούχοους δύτες - Windsurf - από τα καλύτερα µέρη 
στον κόσµο - (ενοικίαση windsurf, µαθήµατα 3 επιπέδων) - Πεζοπορία, πληροφορίες στη Ρεσεψιόν. Η Άνδρος έχει 
κάτι για όλους. Απολαύστε διακοπές στο Hotel Perrakis!

Bρίσκεται σε µια µοναδικά ωραία τοποθεσία, στο µεγαλύτερο και πιο ποικιλόµορφο νησί του 
κεντρικού Αιγαίου, στην Άνδρο στην ακτή Κυπρί. Με δύο υπέροχες παραλίες και µε θέα που σου 
κόβει την ανάσα, η Ακτή Κυπρί είναι από τις πιο περιζήτητες περιοχές στην Άνδρο. Ελάτε εδώ 
και θα διαπιστώσετε πόσο άνετα θα αισθανθείτε µέσα στο πανέµορφο περιβάλλον, από τη ζεστή 
φιλοξενία µας και από την υπέροχη θέα στο Αιγαίο.

VIGLA
HOTEL 3*

ΘΟΛΑΡΙΑ - ΑΜΟΡΓΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται σε µια θαυµάσια τοποθεσία στα Θολάρια, το παραδοσιακό χωριό της Αµοργού, µε 
υπέροχη θέα στον όρµο της Αιγιάλης, την ορεινή περιοχή του Κρούκελου, το µαγευτικό χωριό της Λαγκάδας κ.α.    
∆ΙΑΜΟΝΗ: Μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα και δωµάτια µε: Κλιµατισµό, TV, Ψυγείο, Τηλέφωνο, Internet, 
Σετατοµικής περιποίησης, Στεγνωτήρα Μαλλιών, Χρηµατοκιβώτιο, Ραδιόφωνο, Μπαλκόνι ή Βεράντα. 
Καθηµερινή αλλαγή πετσετών / καθαριότητα δωµατίων, ∆ωµάτια-εγκαταστάσεις για ΑµεΑ. 
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Reception (07:00 π.µ. - 00:00 µ.µ. ή κατά την άφιξη επισκεπτών), ∆ωρεάν µεταφορά 
από/προς το λιµάνι της Αιγιάλης, Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωµάτια, Ενσύρµατη σύνδεση 
στο διαδίκτυο στο Σαλόνι, Εστιατόριο (βεράντα και εσωτερικό), Πλούσιο, σπιτικό πρωινό, Πισίνα για ενήλικες 
και παιδιά, Υδροµασάζ-Jacuzzi, Μπαρ πισίνας, Εσωτερικό µπαρ, Ξαπλώστρες στην πισίνα, Στεγαζόµενος 
χώρος στάθµευσης, Πλύσιµο ρούχων, Ενοικίαση αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας, Βόλτα µε γαϊδουράκι, Μίσθωση 
καϊκιού για θαλάσσιες εκδροµές, Ταξιδιωτικοί οδηγοί & χάρτες, Παραδοσιακό Αµοργιανό ποτό σε κάθε 
δωµάτιο. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

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

& 1-30/9 1/7-31/8

∆ίκλινο 227 289 304 402

3ο άτοµο 150 150 205 205

3ο άτοµο ως 12 ετών 115 120 164 164

Μονόκλινο 350 438 480 598

∆ΙΑΜΟΝΗ: 41 δίκλινα & τρίκλινα και δωµάτια για µη καπνιστές, Όλα µε A/C, τηλέφωνο, ΤV, 
µίνι µπαρ, µπάνιο, µπανιέρα, τουαλέτα και µπαλκόνι µε καθιστικό και υπέροχη θέα. Ιδιαίτερη 
πρόβλεψη για οικογένειες µε παιδιά, τα οποία µπορούν να έχουν ξεχωριστό δωµάτιο.
ΠΑΡΟΧΕΣ / ΑΝΕΣΕΙΣ: 24ωρη ρεσεψιόν, πρωινό στο δωµάτιο, Lounge µπαρ, πινγκ πονγκ, 
εξωτερική πισίνα µε κήπο, παιδική πισίνα, θεµατικές γαστρονοµικές βραδιές, γήπεδο τένις µε 
νυκτερινό φωτισµό, Internet, χρηµατοκιβώτιο, αίθριο, κήπος, δωρεάν πάρκινκ.

Το ξενοδοχείο Paradise Αrt, θυγατρικό του Saint George Lycabettus, είναι ένα 
παραδοσιακό ξενοδοχείο στη Xώρα της Άνδρου που λειτουργεί από τις αρχές του 
1900. Κυριολεκτικά µεταµορφώθηκε από τον interior designer Άγγελο Αγγελόπουλο 
σε ξενοδοχείο υψηλής αισθητικής. H Reception πάνλευκη χαρακτηρίζεται από 
τις εκπληκτικές πινελιές του Άγγελου και από την συλλογή έργων ζωγραφικής και 
Γλυπτικής Συγχρόνων καλλιτεχνών της Άνδρου.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
2 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

5-16/6 & 
16-30/9

17/6-14/7
&

26/8-15/9

5-16/6 & 
16-30/9

17/6-14/7
&

26/8-15/9
15/7-25/8 5-16/6 & 

16-30/9

17/6-14/7
&

26/8-15/9
15/7-25/8

∆ίκλινο θέα κήπος 54 88 135 220 330 185 305 455

∆ίκλινο superior θέα θάλ. 59 98 147 240 370 202 335 510

3ο άτ. superior θέα θάλ. 20 50 50 125 100 70 175 140

Suite 3 άτοµο * 190 270 475 670 960 660 925 1320

Suite 3 άτ. Θέα θάλ. * 230 320 575 800 1050 798 1115 1450
* Συνολική τιμή δωματίου.

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

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

5/6 - 30/6 & 
3/9 - 30/9 01/7 - 02/9 5/6 - 30/6 & 

3/9 - 30/9 01/7 - 02/9

∆ίκλινο Standard 153 252 390 355 530

∆ίκλινο Superior 182 293 462 413 622

3ο άτοµο σε Superior 66 110 132 154 185

3ο άτοµο ως 12 ετών 55 88 88 121 121

4ο άτ. ως 12 ετ. σε Sup 55 88 88 121 121

Μονόκλινο Standard 211 347 633 484 847
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BELLE HELENE 
BEACH RESORT

3* SuP
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΘΥ - ΓΥΘΕΙΟ

SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρη διατροφή καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ (πρωί - µεσηµέρι - βράδυ)

• 1 βραδιά BBQ την εβδοµάδα (Πέµπτη ή Παρασκευή) µε ζωντανή µουσική

• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, µπύρα draft, 

αναψυκτικά και νερό)

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία.Για τα παιδιά:

• Παιδική απασχόληση µε παιδαγωγό στο Νέο Mini Club, καθηµερινά από 10:00 έως 

13:00 και από 16:30 έως 19:00, µίνι στίβος για παιδιά

• Ειδικά προγράµµατα γυµναστικής για ενηλίκους

• Παιδική Χαρά

• ∆ωρεάν παγωτό καθηµερινά από 17:00 έως 18:00

• Παιδικό θερινό κινηµατογράφο καθηµερινά

• Παιδική απασχόληση µε παιδαγωγό στο Νέο Mini Club, 
καθηµερινά από 10:00 έως 13:00 και από 16:30 έως 19:00
• Μινι παιδότοπο µε φουσκωτά ξηράς (“Μαγικός Κόσµος», 
«Fantastic Park», «Φουσκωτό Μπάσκετ»), όλα µε δάπεδα 

ασφαλείας και επίβλεψη επόπτη
• Παιδική Χαρά

• ∆ωρεάν παγωτό καθηµερινά από 17:00 έως 18:00
• Παιδικό θερινό κινηµατογράφο κάθε µέρα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … 

Π Α ΡΑ Μ Υ Θ Ι Α
Σ Τ Ο  Φ Ε Γ ΓΑ Ρ Ο Φ Ω Τ Ο

Ο Παραµυθάς
Μιχάλης Ιωαννίδης,

ταξιδεύει τα παιδιά ∆ηµοτικού
και Γυµνασίου, κάθε βράδυ,

από 16 έως 20/7.
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… στην ωραιότερη παραλία της Λακωνικής 
Μάνης, σε δωµάτια θέα θάλασσα!

ΠΕΡΙΟΧΗ: Το Belle Helene βρίσκεται στον κόλπο Βαθύ του Γυθείου, σε 25 στρέµµατα 
πάνω στη θάλασσα, προσφέροντας σας ονειρικά χαλαρωτικές διακοπές, ενώ η θέση 
του το κάνει ιδανικό ορµητήριο για σπάνιες αποδράσεις*.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε τρεις ορόφους, µε 98 χώρους φιλοξενίας (standard, superior, family και 
σουίτες) όλοι µε θέα στη θάλασσα και standard παροχές από µε ασύρµατο internet,T.V, 
αυτόνοµο κλιµατισµό, τηλέφωνο, mini fridge, στεγνωτήρα µαλλιών.
Standard: (21τµ.) µε τις standard παροχές. 
Superior: (21τµ.), µε interactive LCD T.V, pay T.V (επιλεγµένες ταινίες α’ προβολής), 
χρηµατοκιβώτιο και τις standard παροχές. 
Family Comfort: (26τ.µ.), στον 1ο όροφο, µε υπέροχη βεράντα 18 τ.µ. και µοντέρνες 
ξαπλώστρες. 
Family Cozy: (26τ.µ.), στον 1ο όροφο, µε µπαλκόνι. Όλα µε ενιαίο χώρο µε διπλό 
κρεβάτι και καθιστικό µε 2 πολυθρόνες-κρεβάτια. Με interactive LCD T.V, pay T.V 
(επιλεγµένες ταινίες α΄προβολής και παιδικές), video games, χρηµατοκιβώτιο και τις 
standard παροχές.Για ζευγάρια, τετραµελείς οικογένειες ή group φίλων (3 ενήλικες). 
Junior Suites: (31τµ.), στα πιο ήσυχα σηµεία, στον 1o και 2o όροφο. Με καθιστικό, 

υπνοδωµάτιο, ευρύχωρο µπάνιο µε υδροµασάζ, Interactive LCD Τ.V, pay T.V 
(επιλεγµένες ταινίες α’ προβολής), χρηµατοκιβώτιο και τις standard παροχές. Tο 
καθιστικό µετατρέπεται σε υπνοδωµάτιο µε 2 κρεβάτια, ενώ στο κυρίως υπνοδωµάτιο 
µπορεί να προστεθεί 1 επιπλέον µικρό κρεβάτι (µε ζήτηση). Για φιλοξενία 2 ενηλίκων 
µε 3 παιδιά. 
Superior Suites: (38 τ.µ.), στον 2ο όροφο. Με υπνοδωµάτιο και καθιστικό µε ενδιάµεση 
πόρτα για πλήρη αυτονοµία, 2 ανεξάρτητα µπάνια, Interactive LCD T.V., pay T.V και τις 
standard παροχές. Το καθιστικό µπορεί να διαµορφωθεί σε υπνοδωµάτιο µε 1 έως 2 
κρεβάτια, ενώ στο κυρίως υπνοδωµάτιο µπορεί να προστεθεί 1 επιπλέον µικρό κρεβάτι 
(µε ζήτηση). Για για 2+1 ενήλικες ή 2 ενήλικες µε 1 έως 2 παιδιά. 
Premier Suites: (47 τ.µ.), στον 1ο όροφο. Με βεράντα 30 τ.µ. και µοντέρνες ξαπλώστρες. 
Με καθιστικό, υπνοδωµάτιο και 2 µπάνια, Interactive LCD Τ.V, pay T.V (επιλεγµένες 
ταινίες α’ προβολής), χρηµατοκιβώτιο και τις standard παροχές. Tο καθιστικό µπορεί 
να διαµορφωθεί σε υπνοδωµάτιο µε 4 κρεβάτια ενώ στο κύριο υπνοδωµάτιο µπορεί 
να προστεθεί ένα επιπλέον µικρό κρεβάτι (µε ζήτηση). Ιδανικές για τη φιλοξενία 2 
ενηλίκων µε 2 έως και 4 παιδιά.

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

6/6 - 9/7 & 
27/8 - 15/9

6/6 - 9/7 & 
27/8 - 15/9

10/7-29/7 & 
20/8 - 26/8 30/7 - 19/8 6/6 - 9/7 & 

27/8 - 15/9
10/7-29/7 & 
20/8 - 26/8 30/7 - 19/8

∆ίκλινο Standard 159 247 299 347 346 406 468

∆ίκλινο Superior 175 274 329 396 382 451 534

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

3ο άτ. ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%

Μονόκλ. Standard 242 385 462 534 537 633 726

Μονόκλ. Superior 266 428 511 621 594 704 847

Family Cozy * 445 704 858 979 968 1188 1348

Family Comfort ** 508 792 935 1062 1056 1287 1463
Οι τιμές των Family δωματίων είναι συνολικές για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
* Ευρύχωρο δωμάτιο με κανονικό μπαλκόνι
** Πολύ ευρύχωρο δωμάτιο με βεράντα 18τμ και ξαπλώστρες. 
5ο άτομο έως 12 ετών (μόνο σε Family) € 15 ανά διαν/ση σε όλες τις περιόδους.

Σε τοποθεσία ιδανική ώστε να θέλετε...αυτές οι διακοπές σας, να µην τελειώσουν ποτέ! 

Σας καλωσορίζουµε σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο Smart All Inclusive Family Summer Club! Στην γύρω περιοχή οι επιλογές διασκέδασης είναι αµέτρητες. Από τα 

εύγευστα παραδοσιακά πιάτα στις ταβέρνες της Λακωνίας, τα όµορφα µπαράκια µε τον νησιώτικο αέρα, έως το Πολιτιστικό καλοκαίρι στο Σαϊνοπούλειο 

Θέατρο, που φιλοξενεί τις καλύτερες µουσικές & θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα. Ένας παράδεισος γεµάτος εκπλήξεις, 150 λεπτά από την Αθήνα!



30

BEST WESTERN 
GALAXY

HOTEL 5*
ΛΑΓΑΝΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

FAMILY
E X C L U S I V E
R E S O R T

ΠΑΡΟΧΕΣ SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρης διατροφή καθηµερινά, σε πλούσια µπουφέ (πρωί, µεσηµέρι, βράδυ)

• 1 βραδιά ΒΒQ κάθε εβδοµάδα

• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα γεύµατα

(ντόπιο κρασί, µπύρα draft, αναψυκτικά, νερό σε καράφα)

• Θεµατική βραδιά 1 φορά την εβδοµάδα, στο δείπνο,

µε ζωντανή µουσική & διασκέδαση

• ∆ωρεάν παγωτά και ποπ-κορν καθηµερινά, 17:00-19:00

• Παιδική, δηµιουργική απασχόληση στο Mini Club µε παιδαγωγό, 

   καθηµερινά 11:00-14:00 και 17:00-21:00

• Μίνι Παιδότοπος µε φουσκωτά ξηράς και Επόπτη

• Παιδικός θερινός κινηµατογράφος καθηµερινά

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην Πισίνα
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Τιµή κατ’ άτοµο µε ηµιδιατροφή Plus
5 νύχτες 7 νύχτες

12/7 - 1/8 &
22/8 - 1/9 2/8 - 21/8 12/7 - 1/8 & 

22/8 - 1/9 2/8 - 21/8

∆ίκλινο 339 450 469 619
3ο άτοµο -30% -30% -30% -30%
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο 649 863 875 1188

Τιµή κατ’ άτοµο µε ALL INCLUSIVE
5 νύχτες 7 νύχτες

12/7 - 1/8 &
22/8 - 1/9 2/8 - 21/8 12/7 - 1/8 &

22/8 - 1/9 2/8 - 21/8

417 530 575 725
-30% -30% -30% -30%

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
-50% -50% -50% -50%
797 1012 1095 1397

Ημιδιατροφή Plus : πρωϊνό και δείπνο με ποτά. Συμμετοχή στο παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα

Εδώ το “Φιόρο του Λεβάντε” διατηρεί το άρωµα της Άνοιξης όλο το Καλοκαίρι…
Με µαγευτική θέα, χρυσή αµµουδιά - και φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών

Το Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα Best Western Galaxy Hotel, µέλος της 

καταξιωµένης ξενοδοχειακής αλυσίδας Best Western, θα κάνει το Καλοκαίρι 

σας µια αξέχαστη εµπειρία - για µεγάλους και… µικρότερους. Ειδικά για  τους 

µικρούς µας επισκέπτες, επιφυλάσσουµε πολλές εκπλήξεις και µοναδικές 

δραστηριότητες διασκέδασης στο Kids Club. O ειδικά διαµορφωµένος 

εσωτερικός Παιδότοπος και η εξωτερική Παιδική Χαρά, δίπλα στην Παιδική 

Πισίνα, περιµένουν να απασχολήσουν ευχάριστα όλα τα παιδιά!

∆ΙΑΜΟΝΗ: Με πολλές επιλογές, διακεκριµένα δωµάτια, πολυτελείς σουίτες, οικογενειακά 
δωµάτια και εναλλακτικές προτάσεις. Τα Standard ∆ωµάτια έχουν διπλό κρεβάτι (queen size) 
ή δύο µονά - και επιπλωµένο µπαλκόνι ή βεράντα. Τα περισσότερα δωµάτια διαθέτουν κρεβάτι/
καναπέ ή κουκέτα/ καναπέ και µπορούν να φιλοξενήσουν άνετα έως και 4 άτοµα. 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πρόσβαση ΑΜΕΑ, Κεντρικό Μπαρ Horizons, Μπαρ Πισίνας/Παραλίας, 
Μπαρ Galaxy, µε µαγευτική θέα στον κόλπο του Λαγανά, Σαλόνι µε ∆ορυφορική τηλεόραση, 
Εξωτερική Βεράντα, Εξωτερική Πισίνα (γλυκού νερού) µε οµπρέλες και ξαπλώστρες, Παιδική 
Πισίνα Caretta (γλυκού νερού) µε οµπρέλες και ξαπλώστρες, Παιδότοπος, Παιδική Χαρά, 
Ασύρµατη Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωµάτια, Internet Cor-
ner, Γυµναστήριο, Σάουνα & Jacuzzi (σε κοντινό ξενοδοχείο του Οµίλου µας), Ιππασία σε κοντινή 
απόσταση.

Στον πιο όµορφο κόλπο του Ιονίου,
στην παραλία του Λαγανά, στη Zάκυνθο!
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DOLPHIN BAY 
FAMILY BEACH

RESORT 4*
ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρης διατροφή καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ 
 (πρωί-µεσηµέρι- βράδυ)

• 1 βραδιά BBQ την εβδοµάδα

• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, µπύρα draft, 
 αναψυκτικά και νερό)

• Παιδική απασχόληση µε παιδαγωγό στο Νέο Mini Club 
 (αίθουσα 50 τ.µ.), καθηµερινά από 10:00 έως 13:00 
 και από 18:00 έως 22:00, για το χρονικό διάστηµα από 21/6 έως 15/9

•  Teenagers corner µε Play station, X-BOX και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

•  ∆ωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο µπαρ της πισίνας.

•  Νέα Nεροτσουλήθρα 18 µέτρων στη µεγάλη πισίνα

•  Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη µικρή πισίνα

•  ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … 

To Μini Club θα κάνει τα παιδιά να µην θέλουν 
να χάσουν λεπτό από τις δραστηριότητες. 
Και φεύγοντας… µία γλυκιά ανάµνηση θα 
συντροφεύει τους µικρούς µας φίλους.

• παιδική απασχόληση µε παιδαγωγό στο 
Mini Club, καθηµερινά 10.00 - 13.00 

& 18.00 - 22.00
• παιδική τσουλήθρα - λαγουδάκι στη µικρή 

πισίνα
• Teenagers’ corner
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Η πιο έξυπνη, Smart All Inclusive οικογενειακή επιλογή, για τις καλοκαιρινές σας διακοπές
µε έως και 2 παιδιά έως 12 ετών 100% δωρεάν*!

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: € 15 το δωμάτιο τη νύχτα.
Επιπλέον προσφορές για διανυκτερεύσεις έως και 6/7 και από 2/9 έως και 30/9: Α) Πληρώνετε 5 και μένετε 6 διανυκτερεύσεις.
Β) Για ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων, οικογένειες 2 ενηλίκων και 2 παιδιών που επιθυμούν διαμονή σε 2 διπλανά δίκλινα 
δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 30% στο δωμάτιο των παιδιών.

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

5/6 - 7/7 & 
26/8  - 15/9

5/6 - 7/7 & 
26/8  - 15/9

8/7 - 28/7 & 
21/8 - 25/8 29/7 - 20/8 5/6 - 7/7 & 

26/8  - 15/9
8/7 - 28/7 & 
21/8 - 25/8 29/7 - 20/8

∆ίκλινο θέα χωριό 169 282 339 393 395 475 550

3ο άτοµο 105 175 175 175 240 240 245

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο θέα χωριό 237 395 480 565 550 670 790

…συνεχίζουµε µε επιτυχία στην πανέµορφη Σύρο! Το Dolphin Bay είναι ένα κοµψό, άνετο και κλασικά όµορφο παραθαλάσσιο resort 4*. 
Κτισµένο αµφιθεατρικά σε ιδιαίτερα φιλικό για οικογένειες περιβάλλον, σε µια έκταση 20.000 τ.µ. στον τραγουδισµένο από τον Τσιτσάνη κόλπο 
του Γαλησσά. Μόλις 7 χλµ. από την αρχοντική Ερµούπολη, µε πανοραµική θέα στην µεγαλύτερη αµµώδη παραλία του νησιού, που βραβεύεται 
συνεχώς µε γαλάζια σηµαία.
∆ΙΑΜΟΝΗ σε 156 δωµάτια µε 4 διαφορετικές επιλογές: Superior µε θέα θάλασσα, Stand-
ard µε θέα πόλη, Classic τετράκλινο, σουίτα. Στον standard εξοπλισµό τους διαθέτουν: 
κλιµατισµό, επιπλωµένο µπαλκόνι, µπάνιο µε µπανιέρα, είδη τουαλέτας, στεγνωτήρα 
µαλλιών, δορυφορικά κανάλια, γραφείο, δωρεάν ασύρµατο Internet, ψυγείο, θυρίδα 
ασφαλείας. ∆ιαθέσιµα συνδεδεµένα/διπλανά δωµάτια - ∆υνατότητα πρόσβασης από 
εξωτερικούς διαδρόµους.

…ΣΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ:
Ρεσεψιόν 24 ώρες το 24ωρο, η καθορισµένη ώρα αναχώρησης είναι 12 το µεσηµέρι, 
µπέιµπι-σίτινγκ/φροντίδα παιδιών*, κατοικίδια επιτρέπονται (µόνο σκύλοι και γάτες) 1 ανά 
δωµάτιο (έως και 25 λίβρες), δωρεάν ασύρµατο Internet στους κοινόχρηστους χώρους 
και στα δωµάτια, καθηµερινές υπηρεσίες οροφοκοµίας στα δωµάτια, εγκαταστάσεις 

πλυντηρίων, φύλαξη αποσκευών, λεωφορειάκι για µεταφορά από και προς το αεροδρόµιο, 
αποβάθρες λιµανιού*, πάρκινγκ δωρεάν χωρίς παρκαδόρο. * µε συνεννόηση, πιθανή 
χρέωση.

…ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α:
2 εστιατόρια, µπαρ/lounge, καφετέρια, µπαρ µε σνακ/ντελικατέσεν, ανελκυστήρας, κήπος, 
αίθριο, τηλεόραση στο λόµπι, µπαρ δίπλα στην πισίνα, καφές/τσάι στο λόµπι, ξαπλώστρες 
& οµπρέλες παραλίας, εξωτερική πισίνα, πισίνα για παιδιά, γήπεδο τένις, παιδική χαρά, 
νεροτσουλήθρα.

ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: Ενοικίαση ποδηλάτων, διαδροµές για πεζοπορία/ποδηλασία, 
parasailing, ενοικιάσεις σκούτερ/ µοτοποδηλάτων σε κοντινή απόσταση.

Το Πρώτο Smart All Inclusive Family Summer Club
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ELITE CITY 
RESORT FAMILY BEACH 

HOTEL 4*
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

SMART ALL INCLUSIVE
• Πλήρης διατροφή καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ (πρωί-µεσηµέρι- βράδυ).

• 1 βραδιά BBQ την εβδοµάδα. 

• Θεµατικές Βραδιές: Οργανώνονται µία φορά την εβδοµάδα,
µε πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραµµα και διασκέδαση.

• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά
(ντόπιο κρασί, µπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα). 

• ∆ωρεάν παγωτό και ποπκορν, 
από µπαρ επιλογής του ξενοδοχείου, 17.00-19.00.

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην Πισίνα 

και στην παραλία.

• Παιδική, δηµιουργική απασχόληση µε παιδαγωγό στο Mini Club,
καθηµερινά 10.00 έως 13.00 & 16.30 έως 19.00 (21/6 - 15/9).

• Teenagers Corner µε δραστηριότητες.
• Παιδικός κινηµατογράφος, καθηµερινά.

• Νέα ολοκαίνουργια Παιδική Χαρά.
• Μini παιδότοπο µε φουσκωτά παιχνίδια, γυµναστική,

οµαδικά παιχνίδια γνωριµίας και πολλά άλλα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … 
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µε θέα στο µαγευτικό µεσσηνιακό κόλπο!
…κι άλλο ένα - ΝΕΟ SMART ALL INCLUSIVE FAMILY SUMMER CLUB!

Στο πολυτελές συγκρότηµα Elite City Resort Family Beach Hotel 4*
Σε 35 στρέµµατα στους πρόποδες του Ταϋγέτου, µόλις 4 χλµ. από την Καλαµάτα! Φροντίστε έγκαιρα - και έξυπνα - τις φετινές καλοκαιρινές, 
οικογενειακές διακοπές σας, στο νέο Smart All Inclusive Family Summer Club στην πανέµορφη παραλία της Καλαµάτας, απολαµβάνοντας 
µοναδικές υπηρεσίες και κερδίζοντας καλύτερες τιµές! Εδώ, η οικογένειά σας θα ζήσει και θα απολαύσει ένα υπέροχο καλοκαίρι!

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

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

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

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 13/7 & 
4/9 - 15/9

1/6 - 13/7 & 
4/9 - 15/9

14/7 - 29/7 & 
27/8 - 3/9 30/7 - 26/8 1/6 - 13/7 & 

4/9 - 15/9
14/7 - 29/7 & 

27/8 - 3/9 30/7 - 26/8

∆ίκλινο θέα κήπο 170 263 355 446 367 483 611

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

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

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

Μονόκλινο θέα κήπος 242 380 490 600 528 671 820

Μεζονέτα * 560 878 1254 1535 1210 1727 2112
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Αποτελείται από το κεντρικό κτίριο και τα µπάνγκαλοου τα οποία 
περιβάλλονται από πανέµορφους κήπους, που δηµιουργούν µια 
πραγµατική όαση γαλήνης και ηρεµίας. Όλα διαθέτουν µαρµάρινο 
µπάνιο, µπαλκόνι ή βεράντα, κλιµατισµό, τηλέφωνο, πιστολάκι 
µαλλιών, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, µουσική, χρηµατοκιβώτιο 
ασφαλείας. Το ξενοδοχείο διαθέτει µία µεγάλη εξωτερική πισίνα, 
πισίνα για παιδιά, fitness club, γήπεδα τένις και µπάσκετ, σάουνα, 
µασάζ και θαλάσσια σπορ. Η χρυσαφένια αµµουδιά και η ρηχή 
θάλασσα είναι ιδανικές για παιδιά.

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ALL INCLUSIVE
3/6 - 30/6 & 
28/8 - 11/10 1/7 - 14/7 15/7 - 31/7 & 

18/8 - 27/8 1/8 - 17/8

∆ίκλινο θέα κήπο 130 150 180 200
∆ίκλινο θέα θάλασσα 135 155 185 205
∆ίκλινο Superior SSV 150 170 200 215
Bungalow 140 160 190 210
Bungalow Superior SSV 160 180 210 230
Family Bungalow 190 210 230 270
Family Superior Bungalow SSV 210 230 250 290
3o άτοµο 30 30 30 30
3ο άτοµο 3 έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
* 3ο & 4ο άτ. έως 12 ετ. σε Family ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο 85 95 105 125
*4o άτομο παιδί έως 12 ετών χωράει μόνο σε family. 
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για minimum 5 διαν/σεις.

GRECOTEL FILOXENIA
 4*SUP

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στην πιο όµορφη γωνιά του Μεσσηνιακού κόλπου......και κάτω από τον µυθικό 
Ταΰγετο, το γνωστό και δηµοφιλές Grecotel Filoxenia σας υποδέχεται υπέροχα 
ανανεωµένο! Χτισµένο σε µία καταπράσινη έκταση µε εξωτικούς κήπους και 
φοινικόδεντρα έχει άµεση πρόσβαση σε µία µαγευτική παραλία 300 µέτρων µε 
κρυστάλλινα νερά.
TΟΠΟΘΕΣΙΑ: Παραλία Καλαµάτας, 5 χλµ. από το κέντρο της πόλης.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 188 καλόγουστα δωµάτια χωρισµένα σε δύο κτήρια µε κλιµατισµό τηλεόραση 
τηλέφωνο, µπάνιο ανατοµικά στρώµατα, χρηµατοκιβώτιο, προσωπικό τηλεφωνητή και mini-bar.
ΑΝΕΣΕΙΣ: Εστιατόριο, καφετερία, αίθουσα τηλεόρασης, πλήρως οργανωµένη παραλία, µπαρ 
παραλίας, φωτιζόµενο γήπεδο τεννις, εσωτερική & εξωτερική πισίνα µε jacuzzi, pool bar, παιδική 
χαρά, χαµάµ, σάουνα, γυµναστήριο καθώς και θεραπείες προσώπου και σώµατος.
ΓΕΥΣΕΙΣ: Σε µια εκπληκτική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα στο εστιατόριο Olive θα γευτείτε 
ζουµερά θαλασσινά αλλά και ελληνικές τοπικές λιχουδιές. Θα δοκιµάσετε λαχταριστά µεσογειακά 
πιάτα, απολαµβάνοντας το µαγικό ηλιοβασίλεµα στις κορυφές του Ταΰγετου. Ανοιχτό για: πρωινό, 
γεύµα και δείπνο. Κουζίνα: buffet και à la carte.

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε µπουφέ πρόγευµα

1 νύχτα

1/6 - 9/6 &
24/9 - 31/10

10/6 - 7/7 &
3/9 - 23/9

8/7 - 27/7 & 
20/8 - 2/9 28/7 - 19/8

∆ίκλινο 123 150 188 214

∆ίκλινο Superior 143 170 208 234

∆ίκλινο Deluxe 163 190 228 254

Family Room 193 220 258 284

3ο άτοµο σε superior 30 30 30 30

3ο άτ. έως 12 ετ. σε superior ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. έως 12 ετ. σε family* ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

GRECOTEL LAKOPETRA
BEACH 4* SUP
ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ - ΑΧΑΙΑΣ

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 20 € το άτομο ανά διανυκτέρευση - Επιβάρυνση για Premium Plus πακέτο 50 €
ο ενήλικας ανά διανυκτέρευση, παιδιά έως 6 ετών Δωρεάν, παιδιά 7-12 ετών 12€ - * Family: Τιμή για 2 
ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών - 1 - 19/8 ισχύει ελάχιστη διαμονή 5 διανυκτερεύσεων

Ειδική προσφορά Ιουνίου
για περιορισµένο

αριθµό δωµατίων (διαµονές µεσοβδόµαδα)
Από € 135

το δίκλινο τη νύχτα µε ∆ΩΡΟ ηµιδιατροφή
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GRECOTEL OLYMPIA OASIS 4*
ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ένα ξενοδοχείο µια µαγική σκηνή, γεµάτη θάλασσα, άµµο και ανοιχτούς ορίζοντες.
Eµπνευσµένο από τη µοναδική του τοποθεσία και αφιερωµένο σε ζεστές 
οικογενειακές στιγµές. Ατέλειωτες πισίνες και λουλουδόκηποι, βεράντες θαλασσινές, 
επιβλητικά σαλόνια και εστιατόρια. Ένας κόσµος ανεξάντλητος, παιχνιδιού και 
διασκέδασης για µικρούς και µεγάλους. Ιδανική λύση για οικογένειες καθώς στην 
τιµή περιλαµβάνονται … TA ΠΑΝΤΑ: χορταστικός µπουφές, αναψυκτικά, ποτά, γλυκά 
και παγωτά όλη την ηµέρα!

GRECOTEL OLYMPIA
RIVIERA THALASSO 5*

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Τοποθετηµένο σε ένα κτήµα 500 εκταρίων σε αµµώδη παραλία που εκτείνεται 
2χλµ, αυτή η αποκλειστική περιοχή προσφέρει επίσης ολοκληρωµένη 
υπηρεσία σπα. Εµπνευσµένο από τις πηγές της Κυλλήνης, αυτό το πολυτελές 
θέρετρο συνδυάζει την αρχαία σοφία των Ελλήνων µε τις σύγχρονες 
θεραπευτικές αγωγές για ευεξία και αναζωογόνηση σώµατος και πνεύµατος. 
Η αριστοκρατική του αρχιτεκτονική και το κλασσικό ντεκόρ σε κοµψούς 
λευκούς τόνους συνδυάζουν εικόνες από το κοντινό ιερό της Αρχαίας 
Ολυµπίας, τη γενέτειρα των Ολυµπιακών Αγώνων. Το 4.500µ² Thalasso 
Therapy Centre Elixir θα γίνει το καταφύγιό σας από το στρες της σύγχρονης 
ζωής. Παραδοθείτε στην πολυτέλεια του Ancient Spirit Bodyworks του 
θέρετρου, ένα µασάζ ανοιχτού χώρου. Μεσογειακοί κήποι περιβάλλουν την 
εξωτική πισίνα µε θαλασσινό νερό, καθώς η πισίνα µε γλυκό νερό βρίσκεται 
σε 3 επίπεδα.

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε πρωϊνό µπουφέ
2/6 - 15/6 &
10/9 - 23/9 16/6 - 6/7 7/7 - 20/7 &

20/8 - 9/9 21/7 - 19/8

∆ίκλινο Superior guestroom 
θέα θάλασσα 198 240 280 320

∆ίκλινο Luxury guestroom 210 250 290 330

∆ίκλινο Superior Bungalow 
θέα θάλασσα 215 255 295 335

Family Riviera Guestroom θέα 
θάλασσα * 265 309 345 385

3o άτοµο 50 50 50 50

3ο άτοµο έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά.
Για διαμονές από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου ισχύει ελάχιστη διαμονή 6 διανυκτερεύσεων

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ALL INCLUSIVE
2/6 - 15/6 &
10/9 - 23/9 16/6 - 6/7 7/7 - 20/7 &

20/8 - 9/9 21/7 - 19/8

∆ίκλινο πλάγια θέα θάλασσα 200 245 285 325

Oasis BGL πλάγια θέα θάλ. 205 255 300 330

∆ίκλινο θέα θάλασσα 210 260 310 340

Oasis BGL θέα θάλασσα 215 270 320 345

3o άτοµο 50 50 50 50

3ο άτοµο έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Family πλάγια θέα θάλ. * 255 320 380 420

Family BGL πλάγια θέα θάλ. * 275 345 410 450
*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά.
Για διαμονές από 16/6 μέχρι και 30/6 & 1/9 έως και 9/9 οι τιμές ισχύουν για minimum 3 διαν/σεις.
Για διαμονές από 1/7 μέχρι και 31/8 οι τιμές ισχύουν για minimum 6 διαν/σεις.

ΙLIA PALMS 4*
ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

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

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε ALL INCLUSIVE (στο Oasis)
2/6 - 15/6 &
10/9 - 23/9 16/6 - 6/7 7/7 - 20/7 &

20/8 - 9/9 21/7 - 19/8

∆ίκλινο θέα κήπο 160 195 230 250
∆ίκλινο πλευρική
θέα θάλασσα 170 215 245 270

3ο άτοµο 50 50 50 50

3ο άτοµο ως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Για διαμονές από 16/6 μέχρι και 30/6 & 1/9 έως και 9/9 οι τιμές ισχύουν για minimum 3 διαν/σεις.
Για διαμονές από 1/7 μέχρι και 31/8 οι τιμές ισχύουν για minimum 6 διαν/σεις.

Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων και άνω: απολαύστε ΔΩΡΕΑΝ την ημιδιατροφή



36

Κερκυραϊκές βίλες και κοµψά παλατάκια πάνω στη θάλασσα µε µοναδικά διακοσµηµένες µε αντίκες και ακριβά υφάσµατα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και µοιράζονται ξύλινη εξέδρα για βουτιές 
και ατέλειωτο παιχνίδι µε τον ήλιο και το Ιόνιο. Ένα ολόκληρο Κερκυραϊκό χωριό µε δικό του µουσείο και παραδοσιακά µικρά µαγαζιά! Καντούνια και σκαλινάδες, βόλτα, µπόζοι και µπαλούστρα 
χαρακτηριστικά της βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής αλλοτινών καιρών ζωντανεύουν Κερκυραϊκές εικόνες και θύµισες “για τα µάτια σας µόνο”…
Η αποκλειστική τοποθεσία στη χερσόνησο του Κοµµένο µε ιδιωτικό νησάκι και κολπίσκους, η µαγευτική φύση του νησιού τα βραβευµένα εστιατόρια πάνω στο νερό και το άψογο σέρβις σε καλούν 
σε ένα µαγευτικό ταξίδι γεύσεων µε θέα το Ιόνιο...

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε µπουφέ πρωϊνό
3/6 - 15/6 &
3/9 - 23/9

16/6 - 13/7 & 
27/8 - 2/9

14/7 - 27/7 & 
20/8 - 26/8 28/7 - 19/8

∆ίκλινο Superior θέα θάλασσα 165 195 215 270
Corfu Bungalow θέα κήπο 165 185 215 260
Corfu Bungalow θέα θάλασσα 185 205 245 305
∆ίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 190 210 250 310
3o άτοµο +25% +25% +25% +25%
3ο άτοµο έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 14 ετών σε Corfu 
Bungalow θέα θάλασσα +20% +20% +20% +20%

Family Maisonette 1η σειρά θαλ.* 460 570 600 800
Μονόκλινο 145 165 195 235

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε µπουφέ πρωϊνό
3/6 - 2/7 &

29/8 - 10/10 3/7 - 29/7 30/7 - 28/8

∆ίκλινο Egnatia Superior 94 105 132
∆ίκλινο Astir Executive θέα θάλασσα 104 113 147
∆ίκλινο Egnatia Deluxe θέα θάλασσα 104 113 147
∆ίκλινο Egnatia Junior Suite 187 198 232
Astir Maisonette (2 + 2) * 131 136 188
3ο άτοµο 20 20 20
3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο Egnatia Superior 85 97 132

GRECOTEL ASTIR
EGNATIA 5*

Το παραλιακό Grand Hotel Egnatia βρίσκεται µέσα σε ένα καταπράσινο 
πευκοδάσος και σε κοντινή απόσταση µε τα πόδια από το κέντρο της 
πόλης. Προσφέρει άφθονες ανέσεις, όπως γυµναστήριο, µια εκπληκτική 
εξωτερική πισίνα και εκλεπτυσµένο εστιατόριο.
Τα κοµψά δωµάτια και οι σουίτες έχουν καλαίσθητη διακόσµηση µε 
υπέροχα υφάσµατα γνωστών σχεδιαστών.
Όλα τα κλιµατιζόµενα δωµάτια διαθέτουν εκπληκτική θέα στο Θρακικό 
Πέλαγος, δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση, DVD player και µίνι µπαρ

GRECOTEL CORFU
IMPERIAL 5*
ΚΟΜΜΕΝΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για minimum 3 διαν/σεις. * Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. 
Για διαμονές 6 διανυκτερεύσεων και άνω ΔΩΡΟ ημιδιατροφή και 1 Relax Massage 30' ανα άτομο ανα διαμονή

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ

* Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 20 ο ενήλικας και € 10 το παιδί.
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Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε µπουφέ πρωϊνό
10/6 - 13/7 &

4/9 - 24/9 
14/7 - 27/7 &

21/8 - 3/9 28/7 - 20/8

∆ίκλινο θέα κήπο 145 170 190
∆ίκλινο πλάγια θέα θάλασσα 150 190 220
∆ίκλινο θέα θάλασσα 170 205 235
Junior Family Room θέα κήπο * 190 220 270
Family θέα κήπο * 205 235 290
3o άτοµο +25% +25% +25%
3ο άτοµο έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο θέα κήπο 116 135 155
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για minimum 3 διαν/σεις. * Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά.

GRECOTEL KOS
IMPERIAL 5*
ΨΑΛΙ∆Ι - ΚΩΣ

GRECOTEL WHITE
PALACE 5* 

Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ

∆ιαθέτει 328 δωµάτια όλα κλιµατιζόµενα, µε τηλέφωνο, τηλεόραση, 

σεσουάρ, µουσική, ψυγείο, χρηµατοκιβώτιο, µπαλκόνι ή βεράντα. 

Κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα στη πισίνα και α λα καρτ εστιατόριο, 

εσωτερική πισίνα, κεντρικό µπαρ, µπαρ, πισίνας, και παραλίας αίθουσα 

τηλεόρασης, αίθουσα χαρτιών, internet καφέ, δύο πισίνες µε θαλασσινό 

νερό, παιδική πισίνα, τένις, θαλάσσια σπορ, ποδήλατα βουνού, 

µπιλιάρδο, χαµάµ, πρόγραµµα ψυχαγωγίας, µίνι µαρκετ, κέντρο 

θαλασσοθεραπείας, γυµναστήριο, σάουνα, Μασάζ. Υπάρχουν κάποια 

δωµάτια που µπορούν να φιλοξενήσουν 4µελείς οικογένειες.

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε µπουφέ πρωϊνό

3/6 - 8/6 &
24/9 - 7/10

9/6 - 29/6 & 
27/8 - 23/9

30/6 - 27/7 & 
20/8 - 26/8 28/7 - 19/8

∆ίκλινο Guestroom θέα βουνό 155 210 235 245

∆ίκλινο Guestroom θέα θάλασσα 160 220 245 260

∆ίκλινο Luxury Guestroom θέα θάλ. 250 340 400 425

∆ίκλινο Prestige Bungalow θέα θάλ. 200 260 335 350

∆ίκλινο Swim-Up Bungalow θέα θάλ. 225 300 370 390

3ο άτοµο έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Family Guestroom θέα βουνό * 205 260 340 350

Μονόκλινο 120 160 185 190

*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά. Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για minimum 3 διαν/σεις.

Το Grecotel White Palace βρίσκεται ακριβώς πάνω στην αµµώδη παραλία 
προσφέρει µοναδικές διακοπές που συνδυάζουν εκπληκτικό ντιζάιν, 
εκλεκτό φαγητό, δραστηριότητες και ψυχαγωγία. Όλα τα φωτεινά δωµάτια και 
τα µπανγκαλόου του White Palace διαθέτουν κοµψή διακόσµηση και θέα στη 
θάλασσα ή τον κήπο. Περιλαµβάνουν δωρεάν παροχές, όπως WiFi, εφοδιασµένο 
µίνι µπαρ, θυρίδα ασφαλείας και πολυτελή προϊόντα περιποίησης.
Μπορείτε να χαλαρώσετε στην αµµώδη και βοτσαλωτή ακτή µήκους 1χλµ. ή 
σε µια από τις 17 πισίνες, που περιλαµβάνουν θερµαινόµενη πισίνα για παιδιά, 
4 κοινόχρηστες πισίνες και 11 ιδιωτικές. Το Hippie Spa είναι ιδανικό για να 
περιποιηθείτε τον εαυτό σας και διαθέτει στούντιο για νύχια, σάουνα και σουίτες 
σπα. Τα παιδιά µπορούν να διασκεδάσουν µε τα εξειδικευµένα προγράµµατα και 
το Υδάτινο Πάρκο.
Η γραφική πόλη του Ρεθύµνου µε το ενετικό λιµάνι απέχει 8χλµ., ενώ η Μονή 
Αρκαδίου βρίσκεται 9χλµ. µακριά.
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KAVURAS VILLAGE 4* 

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΣΤΕΛΙΔΑ, ΝΑΞΟΣ

FAMILY
E X C L U S I V E
R E S O R T

ALL INCLUSIVE
• Καθηµερινά πλούσιοι µπουφέδες 
 ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑ∆Υ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ:
• Πρωινό (07:30-10:00), Γεύµα (13:00-14:30), ∆είπνο (19:00-21:30).
• Σνακ, ποτά, αναψυκτικά ΣΤΟ POOL BAR (10:00-00:00).
• PASTA CORNER ΚΑΙ BARBEQUE CORNER: θα έχετε την  
 ευκαιρία να παρακολουθήσετε κάποια γεύµατα να 
 προετοιµάζονται από τον σεφ µας, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 
 πρωινό αυγά, οµελέτες, κρέπες, κλπ.
• Κατά την διάρκεια του µεσηµεριανού και του βραδινού µπορείτε 
 να απολαύσετε κρέας και ψάρι στην ψησταριά, αλλά και πίτσα 
 και ζυµαρικά από ιταλό σεφ.
• Ποτά και αναψυκτικά στο εστιατόριο σε βάση Self Service από 
 αυτόµατα µηχανήµατα τα οποία προσφέρουν Αναψυκτικά, 

 Μπύρα, Κρασί (κόκκινο και λευκό), Νερό (φιλτραρισµένο βρύσης).
• Από µηχανήµατα Self Service καφές: Espresso και καπουτσίνο, 
 Φίλτρου, γάλα, τσάι από βότανα κλπ.
• Στο Bar (10:00-24:00) θα προσφέρονται: Από µηχανήµατα Self 
 Service καφές: Espresso και καπουτσίνο, Φίλτρου, γάλα, τσάι 
 από βότανα κλπ.
• Ελληνικά ποτά: Ούζο, κονιάκ, ρακί, ουίσκι, Batida, Βερµούτ, τζιν, 
 βότκα, διάφορα κοκτέιλς µε βάση τα ποτά που προσφέρονται.
• ∆ιάφορα σνακ ζεστά και κρύα, γλυκά και αλµυρά (11:00-12:30).
• Καφές ή τσάι συνοδευόµενα από κέικ ή µπισκότα (16:00-17:00)
• 3 φορές την εβδοµάδα, σνακ αργά τη νύχτα (23:30-24:00) pizza,
 focatsa, pasta.
• Παγωτό (10:00-18:00) στο κεντρικό BAR

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … 

Το ξενοδοχείο διαθέτει 
παιδική χαρά για τους µικρούς 
µας φίλους, που µπορούν 
να διασκεδάσουν, υπό την 
επίβλεψη των γονέων τους.

ΠΛΗΡΩΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

ΤΟ 2015
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…350 µ. από τη διάσηµη παραλία του Αγίου Προκοπίου µια από τις πιο όµορφες παραλίες στην Ελλάδα (3η θέση).
Το Ξενοδοχείο Kavuras Village είναι ένα ιδιαίτερο µέρος, όπου η φύση και ο άνθρωπος εξακολουθούν να συνυπάρχουν σε αρµονία. Το συγκρότηµα των 
κτηρίων είναι χτισµένο σε κυκλαδίτικο στυλ, στη βουνοπλαγιά της Στελίδας, σε ένα κήπο 25.000 τ.µ. µε υπέροχη θέα στη θάλασσα, χάρη στη µοναδική του 
θέση... µόλις 350 µ. από τη διάσηµη παραλία του Αγίου Προκοπίου. Από την πόλη της Νάξου απέχει µόνο 4 χλµ. Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο, που έχει 
καθιερωθεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 από µια τοπική οικογένεια, που λαµβάνει σηµαντική µέριµνα για τη διατήρηση της ποιότητας, την άριστη 
φροντίδα, την άνεση και την προσωπική περιποίηση των φιλοξενουµένων. Αυτοί είναι µερικοί από τους λόγους που κάνουν τους επισκέπτες να έρχονται 
κάθε χρόνο. Η γνήσια φιλοξενία της Νάξου, σε συνδυασµό µε την άνετη διαµονή σας εγγυάται µια ευχάριστη διαµονή.
∆ΙΑΜΟΝΗ: οι standard παροχές όλων των δωµατίων είναι: 
θέα στη θάλασσα, µπάνιο, στεγνωτήρας µαλλιών, καθρέφτης, 
µπαλκόνι ή βεράντα, τηλέφωνο, αυτόµατη υπηρεσία αφύπνισης, 
χρηµατοκιβώτιο (µε επιπλέον χρέωση), καφετιέρα, µουσική, 
ψυγείο (mini bar), τηλεόραση µε δορυφορικά κανάλια, 
κλιµατιστικό, παροχή ρεύµατος 220V.
Standard δωµάτια για 2 ενήλικες (και ως ενιαίο ή τρίκλινο 
δωµάτιο, µε επιπλέον κρεβάτι) µε δύο µονά κρεβάτια και τις 
standard παροχές. 
∆ιαµερίσµατα - Bungalows (ισόγεια), διαµορφωµένα σε ένα 
συγκρότηµα τυπικών κυκλαδίτικων κτιρίων, εξοπλισµένα επιπλέον 
των standαrd παροχών µε κουζινάκι και τετράγωνη βεράντα.
∆ίχωρα δωµάτια για 4-5 άτοµα µε δύο χωριστά δωµάτια µε 
εσωτερική πόρτα, το καθένα µε δύο µονά κρεβάτια και πρόσβαση 
στη βεράντα, µε θέα στην παραλία του Αγίου Προκοπίου. 
Πλεονέκτηµα: Μπορεί να τοποθετηθεί 1 βρεφική κούνια σε 1 

από τα δωµάτια. ∆ιαθέτουν επιπλέον των standard παροχών, 
κουζινάκι πλήρως εξοπλισµένο και τετράγωνη βεράντα.
Στούντιο για 2-3 άτοµα, µε τρία µονά κρεβάτια. ∆ιαθέτουν 
επιπλέον των standard παροχών, κουζινάκι πλήρως εξοπλισµένο 
και τετράγωνη βεράντα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ:
Το Ξενοδοχείο Kavouras Village περιλαµβάνει µια σειρά από 
καλά οργανωµένες εγκαταστάσεις, όπως: 1 εξαιρετική, εξωτερική 
πισίνα 350 τ.µ και 1 παιδική πισίνα, η µια κοντά στην άλλη. Η 
τετράγωνη βεράντα στο χώρο της πισίνας, µε πέργκολα, επιτρέπει 
στους επισκέπτες µας να απολαύσουν τη σκιά την ηµέρα και το 
ηλιοβασίλεµα το βράδυ. Το Pool-Snack Bar “Mythos”, βρίσκεται 
δίπλα στη πισίνα και µπορεί να φροντίσει το αγαπηµένο σας 
δροσερό ποτό ή καφέ, µε σνακ όλη µέρα. Εστιατόριο & αίθουσα 
πρωινού για γνήσιες γευστικές απολαύσεις, µε αγνά υλικά. Στο 
Μίνι Μάρκετ, απολαύστε αποκλειστικά προϊόντα από το νησί της 

Νάξου. Γήπεδα µπάσκετ & Beach volley. Μετά από µια χαλαρή 
µέρα στην παραλία, το βράδυ ένας αγώνας σίγουρα αποτελεί 
µια µεγάλη ευκαιρία για να διασκεδάσετε µε τα παιδιά σας, 
τους φίλους σας ή απλά άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου. 
Πινγκ πονγκ, παιδική χαρά πλήρως εξοπλισµένη, όπου τα παιδιά 
σας κάνουν τσουλήθρα, ή ό,τι άλλο προτιµούν. Αµφιθέατρο. Για 
ειδικές εκδηλώσεις, όπως η Ελληνική Βραδιά, ή παραστάσεις που 
παρουσιάζονται στο υπαίθριο αµφιθέατρο. Μίνι γκολφ, ακριβώς 
µπροστά από το αµφιθέατρο. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους 
νεότερους πελάτες µας, αλλά µια παρτίδα µίνι γκολφ είναι µια 
ωραία δραστηριότητα για όλη την οικογένεια. 

…και 24ωρη Υποδοχή, γιατρός µε τηλεφώνηµα, καθηµερινή 
φροντίδα δωµατίων (εκτός Κυριακής), φύλαξη αποσκευών, 
υπηρεσία πλυντηρίου (µε χρέωση), ενοικίαση αυτοκινήτων και 
µοτοποδηλάτων. 

*Δύο ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών διαμένουν σε δωμάτιο με διώροφη κουκέτα. 
Τα δίκλινα είναι όλα με 2 μονά κρεβάτια.

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

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

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

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

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

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

∆ίκλινο 160 210 259 339 415 355 465 567

3ο άτοµο 119 155 190 245 299 260 340 415

3ο άτ. ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. ως 12 ετών* 90 122 150 190 231 205 260 315

Μονόκλινο 239 315 380 515 625 525 710 866
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MIRAMARE 
HOTEL ERETRIA 4*

ΕΡΕΤΡΙΑ - EYBOIA

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ
• Πλούσιοι µπουφέδες πρωί, µεσηµέρι & βράδυ (ελάχιστη συµµετοχή 15 άτοµα) 

• Αναψυκτικά, κρασί σε καράφα, µπύρα βαρελίσια &

νερό κατά τη διάρκεια των γευµάτων

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες στη πισίνα

• Ζωντανή µουσική 1 φορά την εβδοµάδα

• 1 θεµατική βραδιά την εβδοµάδα (Ελληνική Βραδιά) 

• Καθηµερινή απασχόληση παιδιών στο Mini club (11.00 - 19.00), µε παιδαγωγό 

• Θερινός κινηµατογράφος 2 φορές την εβδοµάδα

• Καραγκιόζης 1 φορά την εβδοµάδα 

• Ελεύθερη χρήση Water Park. Ώρες λειτουργίας 11:00 -17:30

• Latin Night 1 φορά την εβδοµάδα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ! … 

∆ώστε στα παιδιά σας τη δυνατότητα να 
χαρούν τις υπηρεσίες του Mini Club του 
ξενοδοχείου Miramare Eretria. Αφήστε 
τα να απολαύσουν ξεχωριστές στιγµές 
παιχνιδιού µε την καθοδήγηση των ειδικά 
εκπαιδευµένων παιδαγωγών.

• Καθηµερινή παιδική απασχόληση 
στο Mini Club (10.00 - 19.00)

• Θερινός κινηµατογράφος 2 φορές 
την εβδοµάδα

• Καραγκιόζης 1 φορά την εβδοµάδα
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...µια ζεστή, σπιτική φιλοξενία
στην Εύβοια!

Πλήρως ανανεωµένο, µέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, µε οπωροφόρα δέντρα, δίπλα στην παραλία, σε ένα γραφικό κόλπο της Ερέτριας. Το ξενοδοχείο απέχει µόνο 
πέντε λεπτά µε το αυτοκίνητο από τα Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας και λιγότερο από 10 λεπτά από τα παράλια Ερέτριας. 

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 94 ∆ΩΜΑΤΙΑ: Μονόκλινα, ∆ίκλινα & Τρίκλινα ∆ωµάτια.
Με δωρεάν Wi Fi, δορυφορικά κανάλια, κλινοσκεπάσµατα αρίστης ποιότητας, ψυγείο, µπάνιο µε µπανιέρα ή ντουζιέρα, καλλυντικά µπάνιου, στεγνωτήρα µαλλιών, 
θυρίδα ασφαλείας.

ΠΑΡΟΧΕΣ: Λειτουργία ρεσεψιόν 24 ώρες το 24ωρο, υπάλληλος υποδοχής, υπηρεσία δωµατίου, δωµάτια για µη καπνιστές, 2 εστιατόρια, µπαρ, σαλόνι, ιδιωτική 
παραλία, 2 εξωτερικές πισίνες, κήπος, γήπεδα τένις, παιδικές δραστηριότητες, γυµναστήριο, ΣΠΑ, σάουνα, λεωφορειάκι για µεταφορά από και προς το αεροδρόµιο, 
καθηµερινή περιποίηση δωµατίων, δωρεάν WiFi και χώρος στάθµευσης. ∆ιατίθενται πτυσσόµενα/επιπλέον κρεβάτια & ∆ωρεάν κούνιες / κρεβατάκια µωρού.

Περίπτωση ενός ενήλικα & ενός παιδιού έως 5 ετών, χρεώνεται ως μονόκλινο.

Τιµή κατ άτοµο µε πλήρη διατροφή και ποτά στα φαγητά
5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 15/7 &
22/8 - 11/9 16/7 - 21/8 1/6 - 15/7 &

22/8 - 11/9 16/7 - 21/8

∆ίκλινο 288 347 400 483

3ο άτοµο -30% -30% -30% -30%

3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

3ο άτοµο 7 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50%

4ο άτοµο 2 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50%

Μονόκλινο 429 517 600 720

Εδώ, όλα είναι µελετηµένα και φροντισµένα µε µέτρο τον άνθρωπο. Έχουµε αντισταθεί στην αλόγιστη υπερβολή, φροντίζοντας το χώρο µας 

και τους φιλοξενούµενούς µας, µε σεβασµό στο φυσικό, το γνήσιο και το αισθητικά φιλικό. 

Σας υποσχόµαστε ότι θα ζήσετε πολύ όµορφες ώρες κοντά µας. Και θα θελήσετε να ξανάρθετε. Είµαστε το µοναδικό Premium All Inclusive 

Family Summer Club, που περηφανεύεται και φηµίζεται για την προσήλωσή του στη σπιτική κουζίνα, µε γνώση και αγνά υλικά. Με ασφαλή 

πρόσβαση, µέσα από µια υπόγεια διάβαση 130µ., σε µια φυσική παραλία µε άµµο και βότσαλο, πεντακάθαρα φιλικά νερά για τους µικρούς µας 

φίλους - µε ξαπλώστρες και οµπρέλες. 

Πλήρως ανανεωµένο, µέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, δίπλα στην παραλία…
σε ένα γραφικό κόλπο της Ερέτριας.



84

Το Anemoessa Boutique Hotel βρίσκεται στην περιοχή Καλαφάτη, 
στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, 11 km από το λιµάνι και από το 
αεροδρόµιο της Μυκόνου, µόλις 15 λεπτά από την Χώρα µε το αυτοκίνητο. 
Ο κόλπος του Καλαφάτη είναι ένας από τους µεγαλύτερους του νησιού 
και ο µόνος στη Μύκονο που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, έως και 
το 2015, Γαλάζια Σηµαία. Πρόκειται για οργανωµένη παραλία, της οποίας 
ο βυθός κρύβει αρχαίους αµφορείς και ναυάγια. Λόγω της µεγάλης 
του έκτασης και των ανέµων, αποτελεί αληθινό παράδεισο για όσους 
επιθυµούν, να κυνηγήσουν τα κύµατα παρέα µε τον άνεµο, έχοντας το 
µοναδικό οργανωµένο surfpool στο νησί, να απολαύσουν την οµορφιά 
του βυθού κάνοντας καταδύσεις ή απλώς να διασκεδάσουν κάνοντας 
θαλάσσια σπορ όπως jet ski, water ski, wakeboard, µπανάνα και tubes. 
Σε πολύ κοντινή απόσταση από το Ξενοδοχείο βρίσκεται µια από τις πιο 
κοσµοπολίτικες παραλίες του νησιού, το Καλό Λιβάδι. Πρόκειται επίσης 
για οργανωµένη παραλία µε πολύ καθαρά νερά όπου βρίσκονται εδώ 
µερικά από τα πιο γνωστά beach bars και εστιατόριου του νησιού.

∆ΙΑΜΟΝΗ: Προσαρµοσµένο στη Κυκλαδίτικη αρχιτεκτoνική και σε πλήρη αρµονία του λευκού και 
του γαλάζιου, είναι χωρισµένο σε 4 ανεξάρτητα κτίρια. Τα 86 πλήρως ανακαινισµένα δωµάτιά του, 
οι µεζονέτες και οι σουίτες του, σχεδιάστηκαν µε υψηλή αισθητική και φροντίδα. Όλα τα δωµάτια 
κλιµατίζονται, έχουν τηλεόραση, µίνι µπαρ, τηλέφωνo. ραδιόφωνο, σεσουάρ και βεράντα µε θέα.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Η πισίνα µε θαλασσινό νερό είναι ένας νέος µοναδικός χώρος για όλες τις ώρες της 
ηµέρας. Απολαύστε ένα δροσιστικό κοκτέιλ στο µπαρ της πισίνας ή ενα ποτό το βράδυ µε θέα το 
πέλαγος. Επειδή όµως διοκοπές σηµαίνει και αναζωογόνηση µην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
το Spa και µε τη βοήθεια των ειδικών να ετοιµάσετε ένα πρόγραµµα για τις δικές σας ανάγκες.
ΓΕΥΣΕΙΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: ‘Ενας πλούσιος µπουφές σας περιµένει για να ξεκινήσετε την ηµέρα σας 
ευχάριστα. Στο à la carte εστιατόριο σας περιµένουν γευστικές προτάσεις από την ελληνική και 
τη διεθνή κουζίνα. Το Gourmet εστιατόριο στη βεράντα ετοιµάζει καθηµερινά για σας µοναδικές 
λιχουδιές από τη Μεσογειακή και την Ελληνική κουζίνα. Αν πάλι προτιµάτε ένα πριβέ δείπνο, µια 
σειρά εξαιρετικών γευστικών απολαύσεων, µπορούν να σερβιριστούν στο δωµάτιο σας. 

Το San Marco, αποτελεί την «εν λευκώ» επιλογή σας στη Μύκονο. 
Είναι χτισµένο αµφιθεατρικά πάνω στην ξεχωριστή παραλία µε τα βότσαλα 
«Χουλάκια» και είναι περιτριγυρισµένο από όµορφους κήπους. Το δυνατό σηµείο 
του πολυτελούς ξενοδοχείου είναι η εξαίσια θέα, το ηλιοβασίλεµα στο Αιγαίο και 
το νησί ∆ήλος. 

Τιµή κατ' άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες 5 νύχτες

5/6-25/6 & 
11/9-24/9

26/6-9/7 & 
25/8-10/9 10/7-24/8 5/6-25/6 & 

11/9-24/9
26/6-9/7 & 
25/8-10/9 10/7-24/8

∆ίκλινο Mykonian GV 286 357 454 402 585 735
∆ίκλινο Deluxe SSV/SV 329 413 511 460 675 820
∆ίκλινο Cyclades Jr.Suite SSV/SV 405 489 595 570 785 949
∆ίκλινο Aegean Loft Suite SV 515 642 758 679 975 1192
3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο Mykonian GV 595 742 909 790 1130 1430
* ισχύει μόνο στιςSuites. 
Οι τιμές της χαμηλής περιόδου περιέχουν προσφορά ΔΩΡΕΑΝ διανυκτέρευσης (4=5).
Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 35 ο ενήλικας και € 25 το παιδί ανα γεύμα.

SPA: Ανανεώστε το πνεύµα σας και απολαύστε µε όλες σας τις αισθήσεις την εµπειρία 
του Houlakia Boutique Spa. Συντονίστε σώµα και πνεύµα σε ένα χαλαρωτικό ναό ευεξίας 
επιλέγοντας θεραπείες µασάζ, περιποιήσεις προσώπου, καθώς και αποτρίχωση µε κερί. 
∆ιαθέτει χαλαρωτικό δωµάτιο θεραπείας, ατµόλουτρο (χαµάµ) καθώς και σαλόνι νυχιών 
για spa µανικιούρ και πεντικιούρ.

SAN MARCO
HOTEL 4* SUP
ΧΟΥΛΑΚΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

ANEMOESSA
BOUTIQUE HOTEL 4*

ΚΑΛΑΦΑΤΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ

* 1 παιδί ως 6 ετών δωρεάν στο κρεβάτι των γονέων του σε όλους τους τύπους δωματίων. Junior Suite, συνολική τιμή εως 3 άτομα.
** Συνολική χρέωση δωματίου για χρήση 2 ενηλίκων + 2 παιδιών ως 13 ετών.

Τιµή κατ' άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1-26/6 & 
12/9-10/10

27/6-17/7 & 
29/8-11/9 18/7-28/8 1-26/6 & 

12/9-10/10
27/6-17/7 & 
29/8-11/9 18/7-28/8 1-26/6 & 

12/9-10/10
27/6-17/7 & 
29/8-11/9 18/7-28/8

∆ίκλινο Classic 263 310 399 430 510 660 595 705 915
∆ίκλινο Superior 300 360 462 495 590 760 685 815 1055
Junior Suite (εως 3 άτ.)* 630 780 1065 1045 1290 1775 1450 1795 2470
3ο άτοµο σε Classic 50 50 80 80 80 130 110 110 180
3ο άτοµο ως 6 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Family Suite 2 χωρο ** 760 1020 1220 1250 1670 2030 1740 2310 2830
Μονόκλινο Classic 390 455 - 645 745 - 885 1030 -
Μονόκλινο Superior 445 530 - 740 870 - 1020 1200 -



85

APHRODITE BEACH HOTEL & RESORT 4*

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ - ΜΥΚΟΝΟΣ

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

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

Με αναβαθµισµένες υπηρεσίες 

απο φέτος...για µια δική σας 
καλοκαιρινή Μύκονο!

* Τα δωμάτια Family θέα κήπο έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενηλίκων και 2 παιδιών ως 14 ετ. - ** Τα δωμάτια Family Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 
ενηλίκων και 1 παιδιού ως 14 ετ. - Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 25 το άτομο ανά δείπνο.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωϊνό µπουφέ
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

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

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

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

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

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

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

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

∆ίκλινο Standard  192 208 302 340 399 515 423 472 549 709

∆ίκλινο Standard Panoramic 208 225 329 368 428 545 458 508 588 750

∆ίκλινο Superior 225 242 363 390 478 565 495 541 658 786

∆ίκλινο Superior Panoramic 242 261 395 418 505 595 538 580 703 825

∆ίκλινο Sup. Upper Panoramic 260 280 422 445 565 687 577 618 786 950

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

3ο άτοµο ως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40% +40%

Family θέα κήπο * 225 242 363 390 450 515 495 540 620 709

Family Superior ** 241 261 394 418 478 545 538 580 658 750

3ο άτ. σε Family ως 7 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

3ο άτ. σε Family 8 ως 14 ετ. -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%

4ο άτ. σε Family 2 ως 14 ετ. -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
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MYCONIAN “K”
HOTELS 5*

Ένα συγκρότηµα κοµψών, προσιτών πολυτελών ξενοδοχείων charming, 
τα ξενοδοχεία Myconian “K” (Kyma Hotel) απέχουν µόλις λίγα λεπτά από 
την πόλη της Μυκόνου, παγκοσµίως γνωστή για τη γραφική ατµόσφαιρα, 
τη ξεγνοιασιά της και την έντονη διασκέδαση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Κοντά σε µερικές από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, όπως ο Πλατύς 
Γιαλός, το Paradise, το Super Paradise, η Ψαρού και ο Ορνός, προσφέρει 
ξεχωριστές τιµές, νόστιµες µεσογειακές γεύσεις, πισίνες πολλών επιπέδων, 
αναζωογονητικές θεραπείες στο Spa και Κέντρο Θαλασσοθεραπείας και 
µαγευτική θέα. Για όλα αυτά, τα Ξενοδοχεία Myconian “Κ” είναι η ιδανική 
επιλογή για ροµαντικές αποδράσεις ή ξέγνοιαστες διακοπές µε οικογένεια 
και φίλους.

ΧΩΡΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

DIONYSOS
MYKONOS HOTEL 4*

ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΣ

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

1-30/6 & 
11-30/9 

1-16/7 
& 1-10/9 17/7-31/8 1-30/6 & 

11-30/9 
1-16/7 

& 1-10/9 17/7-31/8

∆ίκλινο dlx θέα πισίνα 555 710 965 769 985 1345
∆ίκλ. dlx θέα θάλασσα 860 1020 1275 1195 1415 1770
3ο άτοµο 250 250 265 350 350 370
3ο άτοµο ως 6 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 7 ως 12 ετών 215 215 215 295 300 300
Μονόκλινο dlx θέα πισίνα 1060 1370 1880 1475 1900 2620
* Δωρεάν στο κρεβάτι των γονέων

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση µε µπουφέ πρωϊνό
1 νύχτα

16/6 - 6/7 & 4/9 - 21/9 7/7 - 3/9
∆ίκλινο Apollon θέα κήπος 230 320
∆ίκλινο Artemis θέα θάλασσα 280 370
∆ίκλινο Aegean θέα θαλ. & 
εξωτερικό Jacuzzi 360 450

∆ίκλινο Ocean Junior suite θεα θαλ. 410 520
3ο άτοµο 100 110
3ο άτοµο ως 4 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 4 ως 12 ετών 60 70

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: στην παραλία του Ορνού, πολύ κοντά στη χώρα (περίπου 2,5 χλµ.) ενώ 
είναι µόλις 4 χλµ. µακριά από το αεροδρόµιο.
∆ΙΑΜΟΝΗ: 47 ευρύχωρα δωµάτια και σουίτες, κλιµατιζόµενα και έχουν µπάνιο µε 
ντους και µπανιέρα, τηλεόραση, κλιµατισµό και ψυγείο, µίνι µπαρ, τηλέφωνο µε 
απευθείας σύνδεση, στερεοφωνικό συγκρότηµα, πιστολάκι µαλλιών, κλιµατισµό, 
δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση, χρηµατοκιβώτιο καθώς και βεράντα. 
ΠΑΡΟΧΕΣ: περιοχή παιχνιδιού για τα παιδιά, non-smoking δωµάτια (µη καπνιστών), 
σαλόνι, πισίνα, υπηρεσία δωµατίων, πλυντήριο, ξαπλώστρες, οµπρέλες, οργάνωση 
εκδροµών στη Μύκονο και τη ∆ήλο, αγορά εισιτηρίων, γιατρός on-call, υπηρεσίες 
µασάζ, πλήρως εξοπλισµενο γυµναστήριο, γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων 
µοτοσικλετών και ποδηλάτων, χώρο στάθµευσης, υπηρεσίες fax, wi-fi internet.

KYMA HOTEL

PELICAN BAY
 ART HOTEL 4*

ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ

Καλοκαίρι στη Μύκονο… σαν στο σπίτι σας!

Με τη δηµιουργική έµπνευση της Χριστίνας Τσαλικιάν, το νέο ART Hotel 
σας υποδέχεται για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Με κλασική γραµµή 
στην επίπλωση, χαρούµενα χρώµατα και ένα ζεστό, σπιτικό καλωσόρισµα. 
∆ωµάτια µε µπαλκόνι ή βεράντα, κλιµατισµό, ηχοµονωτικά / διπλά τζάµια, 
τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο και µπάνιο 
µε στεγνωτήρα µαλλιών. Στο ξενοδοχείο υπάρχει και ασύρµατη σύνδεση 
στο διαδίκτυο, χρηµατοθυρίδες, parking και 24ωρη υποδοχή.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
2-29/6 & 
11-24/9

2-29/6 & 
11-24/9

30/6-23/7 & 
28/8-10/9 24/7 - 27/8 2-29/6 & 

11-24/9
30/6-23/7 & 
28/8-10/9 24/7 - 27/8

∆ίκλινο Standard SSV 187 295 375 507 399 510 692
∆ίκλινο Superior SSV 252 399 469 624 548 645 856
3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτοµο ως 4 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 4 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο Standard SSV 315 509 639 872 692 888 1205
Μονόκλινο Superior SSV 439 705 812 1085 960 1125 1510
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NARGES
HOTEL 4* 

ΑΛΥΚΗ - ΠΑΡΟΣ

NΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ - ΠΑΡΟΣ

CAPTAIN ROCKS 
HOTEL 3*

Mόλις 100µ από την πανέµορφη δαντελωτή ακτή τις Νέας Χρυσής Ακτής

∆ΙΑΜΟΝΗ: Όλα τα δωµάτια παρέχουν: Ψυγείο, ∆ορυφορική τηλεόραση, κλιµατισµό, 
safe box, ντους ή µπανιέρα. Σχεδόν όλα τα δωµάτια ατενίζουν το Αιγαίο και τα γειτονικά 
κυκλαδονήσια και µόνο 4 δωµάτια και 1 σουίτα βλέπουν προς τον κήπο και το ορεινό τοπίο 
της Πάρου. Τύποι ∆ωµατίων: ∆ίκλινα ∆ωµάτια (Superior - Standard): Με δυο µονά κρεβάτια 
ή ένα διπλό, µε θέα στη Θάλασσα (Superior) ή στον κήπο (Standard)Τρίκλινα ∆ωµάτια 
(Superior): Με ένα διπλό κρεβάτι και ένα µονό. Τετράκλινο δωµάτιο (Standard): Με διπλό 
κρεβάτι και δύο µονά µε θέα στη θάλασσα (Standard).
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Γρήγορο φαγητό και δροσερά κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα - 
Ένας όµορφος κήπος προσφέρεται για το παιχνίδι των µικρών φίλων - Υπαίθριος χώρος 
στάθµευσης 

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

1 - 28/6 &
11 - 30/9

29/6 - 19/7 &
27/8 - 10/9 20/7 - 26/8 1 - 28/6 &

11 - 30/9
29/6 - 19/7 &
27/8 - 10/9 20/7 - 26/8

∆ίκλινο standard 135 185 245 185 249 339
∆ίκλινο sup.sea view 159 205 289 219 285 399
3ο άτοµο σε standard 75 90 105 105 125 145
3ο άτ. παιδί έως 6 ετ. ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Jr suite strd 2-4 άτ. θέα κήπος 2χωρο * 500 640 810 695 890 1120
Jr suite strd. 2-4 άτ. θέα θάλ. 2χωρο * 540 730 890 755 1020 1240
Μονόκλ. standard θέα κήπο 185 215 375 255 295 520
* Συνολική τιμή καταλύματος
Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 15 ανά ενήλικα και € 8 ανά παιδί έως 12 ετών σε μενού 3 πιάτων

ARKAS INN
HOTEL

 ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΓΑΡΑ - ΠΑΡΟΣ

Το πρόσφατα ανακαινισµένο Arkas Inn βρίσκεται σε µια από τις 

οµορφότερες παραλίες της Πάρου, τον Λογαρά, είναι πάνω σε λόφο και 

απέχει µόλις 150 µέτρα από τις αµµουδιές Λογαρά και Πίσω Λιβάδι.

Τα Στούντιο & ∆ιαµερίσµατα είναι χτισµένα µε κυκλαδίτικο στιλ και 

βρίσκονται αµφιθεατρικά σε λόφο, προφέροντας µοναδική θέα στο 

Αιγαίο Πέλαγος.

Τιµή κατ’ άτοµο µε ∆ιαµονή µόνο
5 νύχτες 7 νύχτες

18-30/6 & 
29/8-15/9 1 - 21/7 22/7 - 28/8 18-30/6 & 

29/8-15/9 1 - 21/7 22/7 - 28/8

∆ίκλινο 115 155 179 155 209 249
3ο άτοµο 60 75 75 90 105 105
3ο άτ. έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. έως 12 ετών 35 50 50 50 70 70
Studio 2 ατόµων * 250 330 398 350 458 538
Studio 3 ατόµων * 315 405 480 435 555 675
∆ιαµέρισµα 4 ατ. * 380 500 620 540 700 860
* Συνολική τιμή καταλύματος ανάλογα με τα άτομα που αναγράφει. Επιβάρυνση 7€ το άτομο ημερησίως για πρωινό.

∆ΙΑΜΟΝΗ: 4 σουίτες, 2 νυφικές σουίτες, 11 µικρές σουίτες Superior (2κλινο-3κλινο-
4κλινο και 60 ευρύχωρα δωµάτια που θα ικανοποιήσουν ολες σας τις απαιτήσεις. 
Κάθε δωµάτιο έχει διακοσµηθεί και σχεδιαστεί ξεχωριστά κρατώντας τον κυκλαδικό 
χαρακτήρα, µε ζωντανα καλοκαιρινά χρώµατα, µινιµαλιστική πολυτέλεια και ζεστή 
Ελληνική φιλοξενία. Τα δωµάτια διαθέτουν µπαλκόνι, βεράντα, κλιµατισµό, τηλέφωνο, 
τηλεόραση, µουσική, µπανιέρα, ψυγείο.

ΠΑΡΟΧΕΣ: µεταφορά απο/προς ξενοδοχείο, πισίνα, µπαρ πισίνας, κήπος, καθιστικό, 
κλιµατισµός, δορυφορική τηλεόραση, εστιατόριο, µπαρ, πάρκινγκ, ρεσεψιόν, ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων, χρηµατοκιβώτιο, φύλαξη παιδιών, εκδροµές, πλυντήριο, στεγνωτήριο, 
κατοικίδια δεκτά.

Παραδοσιακή κυκλαδική αρχιτεκτονική, ζεστή ελληνική φιλοξενία, σύγχρονες παροχές και 
εξυπηρέτηση πάντα µε το χαµόγελο. Στην Αλυκή, 10 χλµ. από την Παροικιά.

Τιµή κατ’ άτοµο µε ηµιδιατροφή 
5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 5/7 & 
8/9 - 12/10

6/7 - 26/7 &
24/8 - 7/9 27/7 - 23/8 1/6 - 5/7 & 

8/9 - 12/10
6/7 - 26/7 &
24/8 - 7/9 27/7 - 23/8

∆ίκλινο standard 245 277 320 330 384 437

∆ίκλινο superior 277 320 352 384 437 491

3ο άτοµο 127 155 176 176 209 240

3ο άτ. παιδί έως 10 ετ. ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο έως 12 ετών 123 138 160 166 192 220

Μονόκλινο standard 380 444 530 524 615 738
Family Suite (2+2) 2 
χώρων * 685 824 974 952 1145 1359

*Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα (2 ενήλικες & 2 παιδιά).
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Βρίσκεται 400 µέτρα από την παραλία ∆ελφίνι, 500 µέτρα από 
την παραλία Παρασπόρος, 800 µέτρα από το λιµάνι.
Όλα τα δωµάτια του είναι µε θέα θάλασσα, κλιµατισµό, ψυγείο, 
στεγνωτήρα µαλλιών, δορυφορική TV, µπαλκόνι ή βεράντα. 
Ακόµα διαθέτει αίθουσα πρωϊνού και εστιατορίου, πισίνα, 
καθιστικό, µπαρ, υπαίθριο χώρο στάθµευσης, δωρεάν wifi 
στους κοινόχρηστους χώρους.

HIGH MILL 
HOTEL 3*

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το Paros Bay είναι χτισµένο στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο στιλ και απέχει µόλις 
20 λεπτά µε τα πόδια από την πολυσύχναστη Παροικιά, προσφέροντας άµεση πρόσβαση σε µια 
αµµώδη παραλία και θέα στον κόλπο. Από τη Νάουσα απέχει 10χλµ.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε δωµάτια µε καλαίσθητη διακόσµηση, δωρεάν πρόσβαση στο internet, και 
µπαλκόνι µε όµορφη θέα στη θάλασσα ή τον κήπο. Με πολλές επιλογές: ∆ύο συνδεόµενα δίκλινα 
δωµάτια, τετράκλινο µε θέα στον κήπο, δίκλινο µε θέα στον κήπο ή στη θάλασσα, τρίκλινο µε θέα 
στον κήπο ή στη Θάλασσα. ∆ωµάτια για µη καπνίζοντες.
ΠΑΡΟΧΕΣ: 24ωρη ρεσεψιόν, κλιµατισµός, εξωτερικοί χώροι, εξωτερική πισίνα µε ξαπλώστρες 
και οµπρέλες, εστιατόριο, µπαρ, εστιατόριο (à la carte), δωρεάν WiFi σε όλο το ξενοδοχείο, 
κήπος, πινγκ πονγκ, µασάζ, υδροµασάζ, δωρεάν στάθµευση στον χώρο του ξενοδοχείου, θυρίδα 
ασφαλείας, πλυντήριο ρούχων, ενοικίαση αυτοκινήτου.

ΠΑΡΟΧΕΣ: Καθιστικό, καφετέρια, αίθουσα πρωινού, µπαρ και αίθουσα τηλεόρασης. 
Υπάρχει χώρος στάθµευσης. Στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει πισίνα (µε 
ναυαγοσώστη και ξαπλώστρες), µπαρ και Jacuzzi. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου οργανώνει 
πολύ συχνά µπάρµπεκιου, εκδηλώσεις και κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα για 
γυµναστήριο, ιππασία, καταδύσεις, ψάρεµα, θαλάσσιο σκι, windsurfing, παραπέντε, 
πεζοπορία, ιστιοπλοία ή ενοικίαση ποδηλάτου, jet ski ή κανώ.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται 300µ. από την Νάουσα, 10 χλµ. από το λιµάνι της Παροικιάς 
και 20 χλµ. από το αεροδρόµιο της Αλυκής. Σε απόσταση 400µ. θα βρείτε την µαγευτική 
παραλία των Αγίων Αναργύρων, 2,5 χλµ. από εδώ την παραλία της Παναγίας.

ZEFI HOTEL & SUITES 2*
ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΣ
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Τιµή κατ’ άτοµο µε πρωινό σε µπουφέ 
5 νύχτες 7 νύχτες

1 - 30/6 &
16 - 30/9

1/7 - 21/7 & 
26/8 -15/9 22/7 - 25/8 1 - 30/6 &

16 - 30/9
1/7 - 21/7 & 
26/8 -15/9 22/7 - 25/8

∆ίκλ. standard 189 255 325 259 349 449
∆ίκλ. θέα πισίνα 209 279 349 289 385 485
3ο άτοµο 90 115 150 120 155 210
3ο άτ. έως 6 ετ. ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτ. 6-12 ετών 80 100 125 110 140 175
Μονόκλ. standard 280 395 495 385 545 685
Για τις 7νυχτες διαμονές σε όλες τις περιόδους, εκτός από 16/7 - 31/8, θα παρέχεται έξτρα έκπτωση 10% 
επί των αναγραφόμενων τιμών σε κρατήσεις που θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 12 Ιουνίου ως προσφορά 
έγκαιρης κράτησης.

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες

17/6 - 30/6 &
26/8 - 8/9 1/7 - 21/7 22/7 - 25/8

∆ίκλινο θέα κήπος 165 198 248

3ο άτοµο 99 110 138

3ο /4ο άτ. ως 12 ετών 72 83 110

Μονόκλινο 268 365 455

∆ίκλινο θέα θάλασσα 193 220 275

3ο άτοµο 110 138 165

3ο /4ο άτ. ως 12 ετών 77 94 127

Μονόκλινο 323 398 508

PAROS BAY 2* ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ - ΠΑΡΟΣ

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

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

1/7 - 23/7 & 
21/8 - 31/8

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

1/7 - 23/7 & 
21/8 - 31/8 24/7 - 20/8 1/6 - 30/6 & 

1/9 - 30/9
1/7 - 23/7 & 
21/8 - 31/8 24/7 - 20/8

∆ίκλινο 90 125 146 199 235 197 265 315

3ο άτοµο * 75 75 125 125 175 180 160 235

3ο / 4ο άτοµο ως 4 ετών ** ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

3ο / 4ο άτοµο 4 ως 12 ετών ** 40 40 70 70 70 98 98 115

4ο άτοµο *** 40 85 65 135 195 80 180 265

Μονόκλινο 135 189 215 295 390 295 385 525

*Ανεξαρτήτως ηλικίας σε κανονικό κρεβάτι - ** Παιδιά ως 12 ετών σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη - *** Ανεξαρτήτως ηλικίας 
σε κανονικό κρεβάτι σε δίχωρο ισόγειο δωμάτιο.
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FINIKAS
HOTEL 4*

 ΠΥΡΓΑΚΙ - ΝΑΞΟΣ

NAXOS RESORT
BEACH HOTEL 3* SUP

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΝΑΞΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Σχεδιασµένο µε µεράκι και κυρίαρχη τη νησιώτικη 
αρχιτεκτονική, το ξενοδοχείο βρίσκεται µόλις λίγα µέτρα από την αµµουδιά 
του Αγ.Γεωργίου, στη χώρα της Νάξου.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Το κάθε ένα από τα 88 δωµάτια διαθέτει: κεντρικό κλιµατισµό, 
µπάνιο και πιστολάκι µαλλιών, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, µπαλκόνι 
ή βεράντα, τηλέφωνο, χρηµατοθυρίδα, υπηρεσία δωµατίου.
ΠΑΡΟΧΕΣ: Στους άνετους χώρους του συγκροτήµατος, όπως το εστιατόριο, 
την πισίνα ενηλίκων και την παιδική, το εσωτερικό και υπαίθριο καφέ, 
το bar, το γυµναστήριο, τη σάουνα & το Jacuzzi, το καθιστικό και το 
κοµµωτήριο, µπορείτε να χαλαρώσετε και να περάσετε ευχάριστα τις 
µέρες των διακοπών σας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πάνω σε λόφο, σε κοντινή απόσταση από τον Άγιο Προκόπιο, είναι χτισµένο 
αµφιθεατρικά, µε υπέροχη θέα στην πόλη της Νάξου και τη θάλασσα. Είναι το µοναδικό 
ξενοδοχείο "ενηλίκων" στη Νάξο. Αεροδρόµιο Νάξου: 1 χλµ και Χώρα Νάξου 3 χλµ (µε ταξί €12).  
∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ΙΚΛΙΝΑ STANDARD - STANDARD ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΣΟΥΙΤΕΣ ∆ΥΟ 
∆ΩΜΑΤΙΩΝ (2-5 άτοµα) - ΣΟΥΙΤΕΣ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ (µε Jacuzzi). Όλα µε: Κρεβατοκάµαρα µε 
1 διπλό κρεβάτι (στρώµα Cocomat), µε δυνατότητα να γίνει 2 µονά κρεβάτια, µε ζήτηση, 
Κλιµατισµό, ∆ορυφορική τηλεόραση, Μηχανή Espresso, DVD Player, Χρηµατοκιβώτιο, Γωνία 
γραφείου, Wi-Fi, Μαρµάρινο µπάνιο µε ντους, Σετ µπάνιου, Σεσουάρ µαλλιών, Βεράντα, θέα 
στη θάλασσα ή στη πόλη, ή στο βουνό, ή στον κήπο ή στο εξωτερικό µας SPA.  
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υποδοχή, Wi-Fi, Πισίνα, Μπάρ Πισίνας, Ξαπλώστρες, Πετσέτες για 
πισίνα & SPA, Σαλόνι, Παραλία Στελίδας 100µ  Πλούσιο σπιτικό πρωινό, Υπηρεσία πλυντηρίου, 
Χώρος στάθµευσης, Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µηχανών & ποδηλάτων, Ηµερήσιες εκδροµές
ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ: Γιατρός, Κοµµωτική, Manicure/pedicure, Μασάζ, Ιππασία.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται κοντά στους λευκούς αµµόλοφους, λίγα λεπτά µε τα πόδια από τις παραλίες 
Αλυκό και Πυργάκι. Σε περιοχή περιτριγυρισµένη από κέδρους, µέσα σε έναν κήπο 4.000µ²!                                                                                                                                         
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε µοναδικές επιλογές, µε θέα στη θάλασσα! (Βλέπετε πίνακα). Όλες µε: Καλωσόρισµα. 
Κλιµατισµό, ∆ορυφορική Τηλεόραση LED, Mini Bar, Απευθείας Τηλέφωνο, Χρηµατοκιβώτιο, Σεσουάρ 
µαλλιών, Μπαλκόνι/βεράντα µε θέα θάλασσα, ∆ωρεάν ασύρµατη πρόσβαση στο ίντερνετ, Μπουρνούζια 
& παντόφλες, Καλλυντικά µπάνιου, Αφύπνιση, Μηχανή καφέ, Καθηµερινή καθαριότητα (πρωί-
απόγευµα), Παράδοση εφηµερίδας (µε ζήτηση). 
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 24ώρη Υποδοχή & room service, Ασύρµατη σύνδεση στο internet, Μικρή 
βιβλιοθήκη & συλλογή DVD, Internet corner, Εστιατόριο Finikas, Εστιατόριο Πισίνας, Πισίνα, Παιδική 
πισίνα, Pool Bar, Οµπρέλες & ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία, Παιδική χαρά, Play room, Σάουνα, 
Τζακούζι, Γυµναστήριο, Υπηρεσίες οµορφιάς, spa & µασάζ, Καθηµερινός καθαρισµός δωµατίων (πρωί 
& απόγευµα), Παρκινγκ. 
Με ζήτηση: Ενοικίαση αυτοκινήτου / µηχανής /ποδηλάτου, Μεταφορά από/προς αεροδρόµιο / λιµάνι, 
Εκδροµές, κρουαζιέρες, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, ιππασία, mini soccer, Water sports, Υπηρεσίες 
γιατρού, Φύλαξη παιδιών, Καθαρισµός ρούχων.

KOUROS
ART HOTEL 4*

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΝΑΞΟΣ

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

9/6-13/7 & 
1-20/9 14/7-31/8 9/6-13/7 & 

1-20/9 14/7-31/8

∆ίκλινο Standard θέα κήπος 329 399 449 550
∆ίκλινο Strd θέα θάλ.ή πισίνα 369 463 510 645
3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 6 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο Standard θέα κήπος 442 670 608 920
Τρίκλινο Family θέα κήπος * 865 1065 1195 1475
Τετράκλινο Family θέα κήπος ** 990 1190 1375 1650
*Συνολική τιμή δωματίου για 3 ή 4 άτομα αντίστοιχα. 

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

16/6 - 6/7 & 
11/9 - 24/9

7/7 - 27/7 & 
28/8 - 10/9 28/7 - 27/8 16/6 - 6/7 & 

11/9 - 24/9
7/7 - 27/7 & 
28/8 - 10/9 28/7 - 27/8

∆ίκλινο θέα θάλασσα 419 562 610 579 778 845

∆ίκλινο suite θέα 
θάλασσα 485 628 673 670 868 935

∆ίκλινο superior suite 
θέα θάλασσα 568 732 817 788 1012 1135

3ο άτοµο 160 170 170 215 218 225

3ο άτοµο ως 5 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

1/6 - 30/6 & 
1/9 - 30/9 1/7 - 21/7 22/7 - 31/8 1/6 - 30/6 & 

1/9 - 30/9 1/7 - 21/7 22/7 - 31/8

∆ίκλινο standard 324 469 538 439 644 745

∆ίκλινο standard θέα θάλ. 403 536 625 552 739 867

Junior Suite * 1070 1380 1510 1458 1910 2090

Suite 2 χώρων * 1265 1595 1745 1735 2195 2410

Μονόκλινο 505 698 935 685 960 1270

* Συνολική τιμή καταλύματος για 2 - 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας

ADULTS 
ONLY 16+



95

LAGOS MARE
BOUTIQUE HOTEL 4* SUP

ANEMI
ΗΟTEL ΜΕΛΟΣ των DESIGN HOTELS™

ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ - ΝΑΞΟΣ

ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ - ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ

Απολαύστε φέτος στο πακέτο διαµονής σας, γεύµα ή δείπνο καθηµερινά, στο εστιατόριο 
“1924”. Ανακαλύψτε την άνετη κοµψότητα του LAGOS MARE και ζήστε την εµπειρία µιας 
ανεπανάληπτης, ποιοτικής διαµονής, µε ιδιαίτερη εξυπηρέτηση σ’ ένα υπέροχο περιβάλλον, 
σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται σε κάθε σας απαίτηση.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 3χλµ από το κέντρο του νησιού, µόλις λίγα λεπτά από την παραλία Χοχλίδια 
στον Καραβοστάσι, µε θέα προς το Αιγαίο και το λιµάνι της Φολεγάνδρου.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε 12 ανεξάρτητες µεζονέτες, 35 έως 70τ.µ. - για 2 έως 6 άτοµα. Με Αυτόνοµο 
κλιµατισµό, Χρηµατοκιβώτιο, Mini Bar προϊόντα, Μηχανή καφέ, Bose stand για iPod - iPhone, 
Τηλέφωνο, LCD TV µε δορυφ. κανάλια, DVD player, Wi-Fi & θύρα Ethernet, Personal Training 
mini set, Πολυτελή προϊόντα περιποίησης, Πολυτελή ενδύµατα & υποδήµατα µπάνιου, Σεσουάρ, 
Υπηρεσία καθαριότητας 2 φορές την ηµέρα, Υπηρεσία αφύπνισης, Μενού µαξιλαριών.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 24ωρη reception (µε συνεννόηση), Room Service 08:00 - 23:30, ∆ωρεάν 
Wi-Fi, Βιβλιοθήκη DVD, Laptop (µε ζήτηση), Παραδοσιακό πρωινό, Early breakfast package (µε 
ζήτηση), Εξωτερικές Πισίνες θαλασσινού νερού για µεγάλους & παιδιά µε ξαπλώστρες, οµπρέλες 
και πετσέτες, Pool Bar, Γυµναστήριο, Γήπεδο τένις (µε κράτηση - χρήση και σαν γήπεδο µπάσκετ 
ή ποδοσφαίρου), Σινεµά για παιδιά, Υπηρεσίες για παιδιά: καλωσόρισµα, παιδική χαρά, παιδικό 
µενού, Φύλαξη παιδιών - Κρεβατάκι µωρού (µε συνεννόηση), Μεταφορά από/προς το λιµάνι και 
το ελικοδρόµιο, Υπηρεσία πλυσίµατος ρούχων.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται µόλις λίγα µέτρα από την παραλία Αλυκή, µια από τις µεγαλύτερες 
παραλίες της Κιµώλου.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε Standard Double - Superior Double - Twin Double - Superior Triple - Όλα 
µε: Αυτόνοµο κλιµατισµό, Ελεύθερη πρόσβαση Wi-Fi, Βεράντα, Mini bar, Χρηµατοκιβώτιο, 
Τηλεόραση επίπεδης οθόνης, Μπάνιο µε ντους, Επώνυµα λευκά είδη & Είδη προσωπικής 
περιποίησης, Στεγνωτήρα µαλλιών.  Όλα τα δωµάτια είναι εξοπλισµένα µε τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης. Σε όλους τους χώρους του Kimolos Blue παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. και 
προσφέρει κλιµατιζόµενα δωµάτια και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθµευσης. Το κατάλυµα 
διαθέτει εστιατόριο και πισίνα.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Πισίνα και εγκαταστάσεις ευεξίας, Εξωτερική πισίνα, Εστιατόριο, 
∆ωρεάν  Wi-Fi σε ολόκληρο το ξενοδοχείο, Χώρος στάθµευσης δωρεάν, Καθηµερινή 
υπηρεσία καθαριότητας, Κατοικίδια επιτρέπονται δωρεάν, µε συνεννόηση.

KIMOLOS BLUE

ΑΛΥΚΗ - ΚΙΜΩΛΟΣ

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες 5 νύχτες

1/6 - 30/6 1/7 - 30/9 1/6 - 30/6 1/7 - 30/9

∆ίκλινο Standard 148 207 246 345

∆ίκλινο Superior 177 238 295 395

3ο άτοµο 45 45 75 75

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

∆ΙΑΜΟΝΗ: Standard 25µ.2 (3 ενήλικες) πλαϊνή θέα θάλασσα, Ariadni 20µ.2 (2 ενήλικες) 
θέα θάλασσα, παροχές standard και αρωµατοθεραπεία / ατµόλουτρο στο µπάνιο, CD/DVD 
player, καθαρισµός 2 φορές την ηµέρα. Family 38µ.2 (3 ενήλικες ή 2 ενήλικες & 3 παιδιά) 2 
κρεβ/ρες, µαρµάρινο µπάνιο µε στήλη υδροµασάζ, κρεβάτι queen size και 2 µονά ή καναπέ-
κρεβάτι στο 2ο δωµάτιο, παροχές standard και µίνι µπαρ, CD/DVD player, Sony Playstation, 
µπόιλερ και καθαρισµό 2 φορές την ηµέρα, 2 µπαλκόνια (ή βεράντα) θέα πισίνα ή κήπο. 
Σουίτες Junior 38µ.2 (3 ενήλικες ή 2 ενήλικες - 2 παιδιά) θέα θάλασσα, παροχές standard και 
CD/DVD player, αρωµατοθεραπεία / ατµόλουτρο στο µπάνιο, ιδιωτικό τζακούζι. Καθαρισµός 
2 φορές την ηµέρα. Σουίτες Executive 42µ.2 (3 ενήλικες ή 2 ενήλικες & 2 παιδιά) πλαϊνή 
θέα θάλασσα, πισίνα και κήπο από τα 2 µπαλκόνια ή τη βεράντα - µε παροχές standard και 
CD/DVD player, ιδιωτικό εσωτερικό/ εξωτερικό τζακούζι & καθαρισµό 2 φορές την ηµέρα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωινό
3 νύχτες 5 νύχτες

11/5 - 31/5 & 
22/9 - 12/10

1/6 - 30/6 & 
11/9 - 21/9

1/7 - 13/7 & 
1/9 - 10/9 14/7 - 31/8 11/5 - 31/5 & 

22/9 - 12/10
1/6 - 30/6 & 
11/9 - 21/9

1/7 - 13/7 & 
1/9 - 10/9 14/7 - 31/8

∆ίκλινο 169 210 269 335 275 330 429 528
∆ίκλ. Ariadni S.V. 210 252 355 410 345 396 572 649
∆ίκλινο Superior 225 274 355 410 365 429 572 649
∆ίκλινο Suite SV Jacuzzi 320 385 475 598 510 610 770 955
3ο άτοµο -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60% -60%
3ο άτ. ως 16 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 16 ετών ** ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Family Connecting Ground Floor* 670 835 1120 1320 1090 1355 1830 2145
Family Connecting πλευρική 
θάλασσα* 750 940 1250 1440 1245 1530 2045 2350

*Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας ή για 2 ενήλικες και 3 παιδιά. ** 2ο παιδί σε Superior ή Suite SV 
Indoor Jacuzzi - Επιβάρυνση ημιδιατροφής σε σετ μενού, € 25 ανά ενήλικα και €15 ανά παιδί 4 έως 10 ετών.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

26/5 - 30/6 & 
25/8 - 30/9 1 - 31/7 1 - 24/8 26/5 - 30/6 & 

25/8 - 30/9 1 - 31/7 1 - 24/8

∆ίκλινο θέα κήπος 485 590 735 665 805 1010
∆ίκλινο Premier θέα θάλασσα 630 725 920 875 1005 1275
3ο άτοµο 395 395 395 545 550 550
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Junior suite θέα κήπος (2 +2 ) * 1520 1760 2265 2100 2420 3150
Junior suite private pool (2 + 2) * 2205 2335 2995 3030 3220 4175
*Συνολική τιμή καταλύματος για 2 ενήλικες και 2 παιδία εως 12 ετών.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% NON REFUNDABLE για όλες τις κρατήσεις χωρίς δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης, εκτός από το διάστημα διαμονής 1- 24/8
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PΟΡΤΟ PAROS 4*
HOTEL - VILLAS 
& AQUA PARK

ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ, ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΡΟΣ

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΟΤΑ
• Πλούσιοι µπουφέδες, µε εναλλαγές γεύσεων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑ∆Υ

στο Κεντρικό Εστιατόριο.

• Αναψυκτικά, βαρελίσια/ draft µπύρα, house wine στη διάρκεια των φαγητών.

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες µε τραπεζάκι και οµπρέλες στην πισίνα & την παραλία.

• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραµµα µία φορά την εβδοµάδα.

• ∆ωρεάν Αθλητικές δραστηριότητες (τένις, ping -pong, beach volley)

• Είσοδος µε έκπτωση στο AQUA WATER PARK µε τις νεροτσουλήθρες

εκτός από τους διαµένοντες στις AQUA PARK ΒΙΛΛΕΣ, όπου δωρεάν.

FAMILY
E X C L U S I V E
R E S O R T

 … είσοδος µε έκπτωση στο 
AQUA WATER PARK µε τις 13 νεροτσουλήθρες, τη δική του παραλία, πισίνα, lazy river κ.α., που θα ξετρελάνουν τα 
παιδιά σας! Το µοναδικό µε νεροτσουλήθρες που καταλήγουν στη θάλασσα, σε προστατευµένο χώρο. Το Aqua Paros 
θα είναι διαθέσιµο για το κοινό από 30 Ιουνίου έως 3 Σεπτεµβρίου. 



27

... στην πρωταγωνίστρια Πάρο!

στις φηµισµένες Κολυµπήθρες,µε πανοραµική θέα στον κόλπο και στη Νάουσα!
Το µεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότηµα των Κυκλάδων, σε µια όµορφη πλαγιά κοντά στη Νάουσα, το ανανεωµένο PORTO PAROS HOTEL VILLAS & AQUA 
PARK, σας περιµένει αυτό το καλοκαίρι για αξεπέραστες και αξέχαστες διακοπές. Τέλεια εναρµονισµένο µε το όµορφο Παριανό περιβάλλον, είναι ένας 

µοναδικός τόπος ηρεµίας και χαλάρωσης, µε τον γραφικό «Άγιο Γιάννη» (παραλία Μοναστήρι) στο 1 χλµ. και την πασίγνωστη παραλία «Κολυµπήθρες» στα 500 

µόλις µέτρα! Σε µια υπέροχη τοποθεσία, έκτασης 100.000 τ.µ. που φτάνουν στην ιδιωτική µας παραλία… σε ένα φυσικό παράδεισο για σας και τα παιδιά σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ: 
STANDARD ∆ΩΜΑΤΙΑ: Τα δωµάτια στο Κεντρικό Κτήριο 
χωρίζονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα και διαθέτουν 
όλα standard παροχές από: προϊόντα προσωπικής φροντίδας, 
µπάνιο-ντους, αυτόνοµο κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση, 
ψυγείο, µπαλκόνι ή βεράντα, θυρίδα ασφαλείας. 
AQUA FAMILY VILLA: µε θέα στο Aqua park ή στη θάλασσα 
µε άµεση πρόσβαση στο χώρο του Aqua Paros. Επιπλέον των 
standard παροχών, διαθέτουν µπάνιο µε µαρµάρινη µπανιέρα. 
SUPERIOR ∆ΩΜΑΤΙΑ: βρίσκονται στο Porto Paros Villas και 
χωρίζονται σε δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα µε θέα βουνό /
πλαϊνή θέα θάλασσα /θέα πισίνα και θέα θάλασσα, µε τις stand-
ard παροχές.

FAMILY VILLA: βρίσκονται στο Porto Paros Villas, έχουν θέα 
θάλασσα και είναι ισόγεια, µε τις standard παροχές.
JUNIOR SUITE: Όλες οι σουΪτες έχουν θέα στη θάλασσα. 
Επιπλέον των standard παροχών, διαθέτουν µπάνιο µε 
µαρµάρινη µπανιέρα, παντόφλες και µπουρνούζια και 
ολοκληρωµένο σετ µε προϊόντα προσωπικής φροντίδας.
POOL FAMILY ROOMS: Με θέα στη θάλασσα και άµεση 
πρόσβαση στην ιδιωτική πισίνα µπροστά απο τα δωµάτια, κοινή 
για όλους τους πελάτες των Pool Family Rooms. Επιπλέον των 
standard παροχών, διαθέτουν µπάνιο µε µαρµάρινη επένδυση, 
παντόφλες και µπουρνούζια και ολοκληρωµένο σετ µε προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας.

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

PORTO PAROS HOTEL 
Τιµή κατ΄ άτοµο µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά 

(κρασί - µπύρα - αναψυκτικά - νερό)
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

1 - 30/6 &
10 - 30/9

1 - 30/6 &
10 - 30/9

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

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

∆ίκλινο Βουνό 175 275 373 434 390 494 604
∆ίκλινο θέα πισίνα/ πλευρική θέα θάλ. 193 308 395 440 435 517 616
∆ίκλινο θέα θάλασσα 200 319 406 457 453 545 638
3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτoµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 2 ως 6 ετών στο κρεβάτι 
των γονέων 112 165 198 253 220 277 357

4ο άτοµο 2-12 ετών θέα πισίνα/ 
πλευρική θέα θάλασσα* 118 176 218 264 239 292 368

4ο άτοµο 2-12 ετών θέα θάλ.* 259 418 555 655 577 748 935
Μονόκλινο θέα Βουνό 292 468 580 677 649 786 957
Μονόκλινο θέα πισίνα/
πλευρική θέα θάλασσα 265 425 528 615 590 715 870

PORTO PAROS VILLAS
Τιµή ανά δωµάτιο τη διανυκτέρευση µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ποτά

(κρασί - µπύρα - αναψυκτικά - νερό)

Ελάχιστη διαµονή 
2 διανυκτερεύσεις

Ελάχιστη διαµονή 
4 διανυκτερεύσεις

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

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

Αqua Park VILLA θέα κήπο (1 χώρου) 132 167 206

Αqua Park VILLA θέα θάλασσα (2 χώρων) 159 196 237

Τετράκλινο Superior θέα θάλ.(1 χώρου) 151 186 219

Family VILLA θέα θάλασσα (2 χώρων) 209 262 325

Junior Suite θέα θάλασσα (2 χώρων) 209 255 306

Pool Front Suite θέα θάλ. (1 χώρου ισόγειο) 209 263 324

Pool Front Suite θέα θάλ. (2 χώρων όροφος) 222 277 341

ΠΑΡΟΧΕΣ:
Κυκλαδίτικη reception 300 τ.µ., ∆ωρεάν WI-FI Internet σε 
επιλεγµένους κοινόχρηστους χώρους, κεντρικό εστιατόριο 20 µ. 
από τη θάλασσα, ταβέρνα δίπλα στο κύµα, «Πλωτό» εστιατόριο 
εκδηλώσεων /δεξιώσεων, πλαζ µε ξαπλώστρες και οµπρέλες, 
κεντρικό µπαρ µε µεγάλη βεράντα, µπαρ πισίνας, µπαρ 
παραλίας, Sunset Cocktail µπαρ στις Βίλες, πισίνα µε οµπρέλες 
και ξαπλώστρες, παιδική πισίνα (µε ναυαγοσώστη), Mini 
club, παιδική χαρά, θερινός κινηµατογράφο, υπηρεσίες Mas-
sage, γυµναστήριο, γήπεδα tennis, TV room, αµφιθέατρο για 
ποικίλες εκδηλώσεις διασκέδασης, Μίνι Mάρκετ, απογευµατινό 
Shuttle Bus service για τη Νάουσα, υπηρεσία πλυντηρίου-
σιδερωτήριου, ενοικιάσεις Ι.Χ., εκδροµές, 3 υπαίθρια parking.
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• Πλήρης διατροφή σε πλούσια μπουφέ, πρωί, μεσημέρι και βράδυ

• Απεριόριστη κατανάλωση μπύρας, κρασιού και αναψυκτικών 
 κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

• Καθημερινά απογευματινό Snack (17:30-19:00 ) με καφέ φίλτρου, 
 βουτήματα & παγωτό

• Κάθε εβδομάδα, 1 Θεματική βραδιά BBQ

• Παιδική δημιουργική απασχόληση καθημερινά, άνω των 3 ετών, 
 με ελληνίδα παιδαγωγό (10:00-13:00 & 17:00-20:00)

• Δωρεάν είσοδος στο ΚΑΖΙΝΟ για τους φιλοξενούμενους άνω των 23 ετών

SMART ALL INCLUSIVE (07:30-23:00)

PORTO RIO 
HOTEL 4*

ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΧΑϊΑ

Π Α ΡΑ Μ Υ Θ Ι Α
Σ Τ Ο  Φ Ε Γ ΓΑ Ρ Ο Φ Ω Τ Ο

Ο Παραµυθάς
Μιχάλης Ιωαννίδης,

ταξιδεύει τα παιδιά ∆ηµοτικού
και Γυµνασίου, κάθε βράδυ,

από 25 έως 30/7.
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* Η διαμονή του 2ου παιδιού στο κεντρικό κτήριο, περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή 
μόνο με την αποδοχή του γονέα.

Τιµή κατ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

10/7 - 30/7 & 
26/8 - 10/9

10/7 - 30/7 & 
26/8 - 10/9 31/7 - 25/8 10/7 - 30/7 & 

26/8 - 10/9 31/7 - 25/8

BUNGALOWS
∆ίκλινο Bglw 149 245 299 329 415

3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30%

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

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

Μονόκλινο Bglw 165 270 350 375 490

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ
∆ίκλινο 169 272 329 369 459

∆ίκλινο Σουίτα 315 525 630 725 875

3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30%

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

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

Μονόκλινο 202 330 410 450 570

Τιµή κατ άτοµο µε ηµιδιατροφή και 1 ποτήρι κρασί
2 νύχτες Extra  νύχτα

1/6 - 9/7 & 11/9 - 25/10

∆ίκλινο κεντρικό ΚΤΗΡΙΟ 79,50 39,50

3ο άτοµο 50 25

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών * -50% -50%

Μονόκλινο 135 65

Το 4 αστέρων πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότηµα του Porto Rio Hotel απλώνεται σε µία καταπράσινη έκταση 35 στρεµµάτων πάνω 
στη θάλασσα, µε περιποιηµένους κήπους και µια µοναδική θέα του στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Μόλις 15 λεπτά από την Πάτρα, 
προσφέρει 225 δωµάτια, που τα χαρακτηρίζει η άνεση χώρων, η λειτουργικότητα και η πολυτέλεια. Στο lobby bar και στο pool bar, οι 
φιλόξενες γωνίες µε την κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα, προσφέρουν τον ιδανικό χώρο για ξεχωριστές στιγµές.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΕΣΕΙΣ: Υπηρεσίες διαθέσιµες 24 ώρες (αφύπνιση, µεταφορά & φύλαξη αποσκευών, ταξί) HOUSEKEEPING - καθηµερινή τακτοποίηση δωµατίων ROOM SER-

VICE - µε επιπλέον χρέωση καθαρισµός ρούχων - καθηµερινά εκτός Σαββατοκύριακου, δωρεάν WI-FI Internet, διασκέδαση, Lobby bar, Bridge room, Pool bar και Beach Bar, 

Barbeque, 2 πισίνες µε θαλασσινό νερό, δραστηριότητες, γήπεδο τένις µε φωτισµό, γυµναστήριο, σάουνα, χαµάµ, beach volley, δωρεάν ανοικτό παρκινγκ.

∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε Μονόκλινα, ∆ίκλινα, ∆ίκλινα µε ένα παιδί 2-12 ετών, ∆ίκλινα µε δύο παιδιά 2-12 ετών, Σουίτες (2 ατόµων), µε εξαιρετικές παροχές:

STANDARD - ∆ορυφορική τηλεόραση, Κλιµατισµός, Παιδικά κρεβατάκια, ∆ιαθέσιµα έξτρα κρεβάτια, Υψηλής ταχύτητας ασύρµατη πρόσβαση στο internet, Απευθείας 

τηλεφωνική γραµµή, Θυρίδα ασφαλείας, Μπαλκόνι ή βεράντα µε απεριόριστη θέα σε όλα τα δωµάτια, Θέα στον κήπο ή το βουνό Παναχαϊκό, Σεσουάρ, Σίδερο-σιδερώστρα (µε 

ζήτηση), Μπάνιο, Προϊόντα φροντίδας σώµατος, Καφετιέρα / τσαγιέρα (µε ζήτηση), Εφοδιασµένο µίνι µπαρ, Υπηρεσία παράδοσης εφηµερίδων (µε ζήτηση), Υπηρεσία δωµατίου 

7:00 - 23:00. JUNIOR SUITES & SUITES - Επί πλέον, DVD Player, Mini HI-FI CD Player, Ζυγαριά στο µπάνιο.
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ANDROMEDA
VILLAS 4*

ORIZONTES
HOTEL & VILLAS 4*

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΥΡΓΟΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

MATHIOS VILLAGE
3*

ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

∆ΙΑΜΟΝΗ: 59 παραδοσιακά διακοσµηµένα δωµάτια, σουίτες και διαµερίσµατα µε 
µαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. 

ΠΑΡΟΧΕΣ: µεγάλη εξωτερική πισίνα µε ξαπλώστρες και οµπρέλες, 2 εξωτερικές 
πισίνες splash, πολυτελές εστιατόριο, εστιατόριο στο χώρο της πισίνας, µπαρ πισίνας, 
εσωτερική καφετέρια, αίθουσα πρωινού, ειδικά διαµορφωµένος χώρος για δεξιώσεις, 
εκπληκτική θέα απ’ όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, 24ωρη εξυπηρέτηση, βραδιές 
γευσιγνωσίας, ασανσέρ, δηµοτικός χώρος στάθµευσης.

Στο Andromeda Villas η πολυτέλεια, οι µοναδικές παροχές, η άριστη 
εξυπηρέτηση του προσωπικού και η απαράµιλλη θέα στο ηφαίστειο και το 
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, δηµιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να 
ζήσετε µοναδικά ξεχωριστές εµπειρίες στη µαγευτική Σαντορίνη.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

15-30/6 & 
20-30/9

1-14/7 & 
1-19/9 15/7-31/8 15-30/6 & 

20-30/9
1-14/7 & 
1-19/9 15/7-31/8

∆ίκλινο Standard 220 275 355 295 372 479

3o άτοµο Standard 160 222 238 220 280 320

∆ίκλινο Superior 262 327 395 352 448 542

Μονόκλινο 412 510 680 565 705 925

Family room * 765 875 1290 1050 1210 1790

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.

Σε απόσταση µόλις 3χλµ. από τα Φηρά, διαθέτει 24ωρη ρεσεψιόν, 
γωνιά internet µε δωρεάν WiFi, πισίνα µε ξεχωριστό τµήµα 
για παιδιά και υδροµασάζ. Όλες οι µονάδες περιλαµβάνουν 
δορυφορική τηλεόραση, κλιµατισµό και µίνι µπαρ. Το κεντρικό 
εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει πλήρη αµερικανικό µπουφέ 
πρωινού, ενώ το à la carte προσφέρει ελληνικές και διεθνείς 
γεύσεις. Η στάση του λεωφορείου βρίσκεται σε απόσταση 50 
µέτρων. Παρέχεται δωρεάν δηµόσιος χώρος στάθµευσης στις 
εγκαταστάσεις.

Αν πραγµατικά θέλετε να απολαύσετε την µαγεία της Σαντορίνης σε ένα 
ήσυχο, γραφικό κυκλαδίτικο περιβάλλον τότε το Ακρωτήρι και το Mathios 
Village είναι αναµφίβολα η τέλεια επιλογή. 

Παραδοσιακό, κυκλαδίτικο, οικογενειακό ξενοδοχείο µε πλήρως 
ανανεωµένα 30 δωµάτια και σουίτες, µε θέα στη θάλασσα, την πισίνα ή 
τον πανέµορφο κήπο του. Προσφέρει εγκαταστάσεις και καλό εστιατόριο, 
σε ένα υπέροχο περιβάλλον. ∆ιαθέτει επίσης 1 µεγάλη εξωτερική πισίνα, 
εστιατόριο, µπαρ δίπλα στην πισίνα και τουριστικό γραφείο. Στα δωµάτια 
παρέχεται δωρεάν WiFi.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό

3 νύχτες 5 νύχτες

1-30/6 1/7-30/9 1-30/6 1/7-30/9

∆ίκλινο superior θέα καλντέρα 270 360 445 595
∆ίκλινο Jr Suite θέα καλντέρα 335 435 545 715
VIP Junior Suite jacuzzi θέα καλντέρα 560 615 925 1015
3ο άτοµο σε superior 120 135 200 225
3ο άτοµο παιδί έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο Sup θέα καλντέρα 490 650 810 1080

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

1 - 30/9 11/6 - 15/7 16/7-31/8 1 - 30/9 11/6 - 15/7 16/7-31/8

∆ίκλινο standard θέα θάλασσα 289 325 449 399 449 625
∆ίκλινο executive θέα κήπο 345 379 499 479 529 699
∆ίκλινο executive θέα θάλασσα 385 419 539 535 585 755
3ο άτοµο σε executive θέα κήπο 140 175 200 195 245 280
3ο άτ. έως 6 ετ. σε executive θέα κήπο ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτ. 6-12 ετ. σε executive θέα κήπο 100 150 175 140 210 245
Sup. Θέα θάλ. (2 ενηλ. + 2 παιδ.)* 975 1050 1250 1350 1450 1750
Μονόκλινο standard θέα θάλ. 520 580 805 720 810 1125
*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται, τα παιδία ηλικίας το 1ο εως 6 και το 2ο εως 12 ετών.
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∆ΙΑΜΟΝΗ: 59 ευρύχωρα δωµάτια, καλαίσθητες σουίτες και µεζονέτες, όλα µε θέα στη 
θάλασσα και πλήρως εξοπλισµένα.

ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: Εξωτερική πισίνα, µπαρ, 24ωρη υποδοχή, κήπος, χώρος αποθήκευσης 
αποσκευών, κλιµατισµός, ηλιόλουστη βεράντα, δωρεάν WiFi. 

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότηµα µε απεριόριστη θέα στο λαµπερό µπλε 
του Αιγαίου, βρίσκεται στο Φηροστεφάνι. ∆ένει µε µαγικό τρόπο µε το κυκλαδίτικο 
περιβάλλον του και προσφέρει εκπληκτική θέα στην ανατολική πλευρά του νησιού. 
Το µοναδικό θέρετρο διατηρεί τα τοπικά, αρχιτεκτονικά στοιχεία, συνδυάζοντας τα 
µε µια κοµψή, διακριτική πολυτέλεια. Κάθε δωµάτιο έχει σχεδιαστεί για να δώσει 
στον φιλοξενούµενο την αίσθηση ότι βρίσκεται σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο µε 
απλές γραµµές, έτσι ώστε να ηρεµούν τα µάτια και να δηµιουργείται εσωτερική 
γαλήνη. Είναι ένας εξαιρετικός συνδυασµός µεγαλείου, πολυτέλειας, ποιότητας, 
γοητείας και ηρεµίας. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

1 - 20/6
1 - 25/10

21/6-18/7 & 
9-30/9 19/7 - 8/9 1 - 20/6

1 - 25/10
21/6-18/7 & 

9-30/9 19/7 - 8/9

∆ίκλινο standard 299 355 419 409 485 579

∆ίκλινο superior 339 409 495 469 555 675

Junior suite µε πισίνα 395 479 599 545 659 819

3ο άτοµο σε superior 195 235 275 269 319 389

3ο άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. έως 12 ετ. σε sup. 169 199 230 230 275 315

Μονόκλινο standard 525 609 699 729 845 975

Family suite(2+2)* 870 970 1220 1195 1340 1695
*Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα (2 ενήλικες & 2 παιδιά).

Το Aurora Luxury Hotel & Spa σας προσφέρει µια ολοκληρωµένη εµπειρία 

διακοπών στη Σαντορίνη.

Χτισµένο σε απόσταση λίγων βηµάτων από µια γραφική παραλία και σε ιδανική 

τοποθεσία στη µέση της Οίας και των Φηρών, το Aurora Luxury Hotel & Spa 

προσφέρει εξελιγµένα καταλύµατα, εξαιρετικές υπηρεσίες και υπέροχες 

εγκαταστάσεις, καθώς και γευστικά γεύµατα από τη µεσογειακή κουζίνα στο 

εστιατόριο Poree, Μια σειρά από συναρπαστικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διαθέτουν επίσης ένα υπερσύγχρονο 

κέντρο σπα, ένα υπαίθριο γυµναστήριο καθώς και εκτεταµένες υπαίθριες 

εγκαταστάσεις µε µια εντυπωσιακή πισίνα 2 επιπέδων, χώρους αναψυχής και 

ξαπλώστρες όπου θα απολαύσετε ειδυλλιακές καλοκαιρινές στιγµές.

SPLENDOUR
RESORT 5*
ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ -ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

AURORA
LUXURY HOTEL & SPA

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΙ, ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ) - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες 5 νύχτες

1 - 15/10 1/6 - 30/6 
& 11 - 30/9 1/7 - 10/9 1 - 15/10 1/6 - 30/6 

& 11 - 30/9 1/7 - 10/9

∆ίκλινο standard 20m 175 250 335 290 415 555
∆ίκλινο superior 25m 265 285 385 435 475 635
3ο άτοµο σε superior 120 175 235 195 290 385
3ο άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτ. 6-12 ετ. σε sup. 85 125 165 145 205 275
Family suite 28m (2 
ενηλ. + 2 παιδιά)* 875 960 1200 1450 1590 1990

Μονόκλινο standard 20m 320 450 570 525 745 945

*Συνολική τιμή δωματίου για τα άτομα όπως αναγράφονται, τα παιδία ηλικίας το 1ο εως 6 και το 2ο εως 12 
ετών. - Δωρεάν τα transfers άφιξης και αναχώρησης.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ 2016
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ELIES
RESORTS 5*

ALEXANDROS
HOTEL 3*

ΒΑΘΥ - ΣΙΦΝΟΣ

ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ

PORTO SIKINOS
HOTEL 3*

ΑΛΟΠΡΟΝΟΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ

∆ΙΑΜΟΝΗ: 49 δωµάτια µε παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το καθένα σε διαφορετικό επίπεδο 
του ξενοδοχείου και θυµίζουν γραφικό κυκλαδίτικο χωριό. Όλα µε κλιµατισµό, µίνι 
µπαρ,τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση και µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα τη θάλασσα ή τους 
κήπους και το βουνό, ή την πισίνα ανάλογα την επιλογή σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ: πισίνα, σνακ µπαρ δίπλα στην πισίνα, αίθουσα τηλεόρασης, χρηµατοκιβώτιο, 
υπηρεσία διαδικτύου και χώρο στάθµευσης. Το ήσυχο και φιλικό περιβάλλον του ALEXAN-
DROS είναι ιδανικό για χαλάρωση και ηρεµία.

Tο ξενοδοχείο Alexandros βρίσκεται σε απόσταση 8 χλµ. απο την 
Απολλωνία, πρωτεύουσα της Σίφνου και 15χλµ. απο το λιµάνι Καµάρες. 
Στα 120µ. βρίσκεται ο Πλατύς Γιαλός, η καλύτερη παραλία του νησιού.

Το ξενοδοχείο Porto Sikinos είναι ένα παραθαλάσσιο συγκρότηµα χτισµένο στην 
πλαγιά του λόφου, σε 6 επίπεδα. Σας παρέχει άνετη διαµονή σε οικείο περιβάλλον 
µε φιλική ατµόσφαιρα.

∆ΙΑΜΟΝΗ: Βρίσκεται σε απόσταση µόλις 30µ. από την παραλία και 100 µ. από το 
λιµάνι. Η προνοµιακή του θέση, παρέχει τις ανέσεις και την ηρεµία που προσφέρει 
ένας ιδανικός τόπος διακοπών. Είναι χτισµένο σύµφωνα µε την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Τα 18 λευκά δωµάτια µε τα µπλε & ροζ παράθυρα 
είναι αντιπροσωπευτικό δείγµα της νησιωτικής αρχιτεκτονικής. Κάθε δωµάτιο είναι 
εξοπλισµένο µε κλιµατισµό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν WiFi, µουσική, 
τηλέφωνο, µπάνιο και βεράντα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου δίπλα στην θάλασσα, 
σε µία χαρισµατική θέση στον γραφικό κόλπο της Σίφνου, στο Βάθυ. Υπάρχουν 32 
διαφορετικές κατοικίες που χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, δωµάτια superior, βίλλες και 
σουίτες. 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΑΝΕΣΕΙΣ: Θα βρείτε επίσης Spa, Jacuzzi, pool bar, και lounge εστιατόριο, 
ιδιωτική παραλία, γήπεδο τένις, πισίνα και παιδική χαρά.

Το Elies Resorts είναι σκαρφαλωµένο στις παρυφές ενός λόφου δίπλα στη θάλασσα, 
µέσα σε µια καταπράσινη έκταση 50.000 τ.µ., όπου κυριαρχούν οι ελιές αλλά και άλλα 
λουλούδια και φυτά που ευδοκιµούν στο µεσογειακό κλίµα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
1 νύχτα

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

∆ίκλινο Standard 270 370

∆ίκλινο Superior Θέα θάλασσα 325 430

∆ίκλινο Junior Suite 432 560

3ο άτοµο ως 12 ετών 95 95
Δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι κατόπιν συνεννόησης.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

3/6 - 21/6 & 
4/9 - 2/10

22/6 - 19/7 
& 28/8 - 3/9 20/7 - 27/8 3/6 - 21/6 & 

4/9 - 2/10
22/6 - 19/7 
& 28/8 - 3/9 20/7 - 27/8

∆ίκλινο θέα κήπος * 205 292 385 285 399 532
∆ίκλινο πλαγ. θέα θάλ. 235 342 435 325 465 599
3ο άτοµο θέα κήπος 109 150 200 152 210 280
3ο άτοµο πλαγ. θέα θάλ. 124 150 200 173 210 280
4ο άτοµο θέα κήπος 124 150 175 173 210 245
Μονόκλινο θέα κήπος 345 512 705 480 710 970
Μονόκλινο πλαγ. θάλ. 395 598 805 550 828 1112

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

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

1-30/9 1-31/7 1-31/8

∆ίκλινο 205 249 315 284 340 435

3ο άτοµο 90 99 125 126 135 175

Μονόκλινο 325 376 510 448 520 710

Τετράκλινο* 525 635 835 725 880 1160

* Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.

Δωμάτια με θέα κήπο:ισόγεια.
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: στην περιοχή Αγκάλη 300 µόλις µέτρα από το κεντρικό λιµάνι της Τήνου, µε θέα στο οµώνυµο όρµο. 
Αποτελείται από ένα ενιαίο συγκρότηµα µε δωµάτια που βλέπουν στη θάλασσα και στο βουνό. ∆ιαθέτει πισίνα 
µε θαλασσινό νερό και pool-bar γύρω από αυτή. Το εστιατόριο αναπτύσσεται στο εσωτερικό του ξενοδοχείου και 
στον κήπο και διαθέτει καθαρά ελληνική κουζίνα µε τηνιακές νοστιµιές, ενώ χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο τοπικά 
προϊόντα. Στα 10 λεπτά µε τα πόδια ξεκινά η αµµουδερή παραλία. 
∆ΙΑΜΟΝΗ: 69 δωµάτια µε ψυγείο, τηλεόραση, κλιµατισµό, µπάνιο µε µπανιέρα ή ντους, µπαλκόνι µε τραπεζάκι/
καρέκλες/χώρο για να απλώσετε µαγιό και πεσέτες, δωρεάν WiFi.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: εξωτερική πισίνα, δωρεάν WiFi στους κοινόχρηστους χώρους, εστιατόριο µε θέα την 
θάλασσα ή τον θαυµάσιο κήπο, µπαρ δίπλα στην πισίνα (pool bar) και καφε µπαρ. Το προσωπικό µπορεί να φροντίσει 
σχετικά µε βοήθεια για προγραµµατισµό ξεναγήσεων/αγορά εισιτηρίων. Οι επιπλέον παροχές περιλαµβάνουν 
αίθριο, κήπο και τζάκι στο λόµπι.

AEOLOS BAY HOTEL 3*
ΧΩΡΑ - ΤΗΝΟΣ

Αίολος. το παιδί του Ξένιου ∆ία, το έσπειρε ο θεός της φιλοξενίας σε µία όµορφη αιγαιοπελαγίτικη ακτή 

στο πανέµορφο νησί των Κυκλάδων, την Τήνο. Το AEOLOS BAY µπορεί να σας υποσχεθεί απόδραση 

από τη ρουτίνα, περιήγηση στον ονειρικό κόσµο της χαλάρωσης και της απόλαυσης που προσφέρει ο 

µεγάλος σκιερός απάνεµος κήπος του, η µοναδική πισίνα αλλά και το Pool Bar Restaurant, όλα κάτω 

από την ανάσα της θάλασσας!

...διακοπές στο νησί της Μεγαλόχαρης

* Τα economy δωμάτια είναι 1ου ορόφου και έχουν μόνο πρωινό.
Για κρατήσεις έως 27/6 που θα αφορούν διαμονή στο διάστημα 1/7 έως 10/9 θα υπάρχει έκπτωση 5% στις παραπάνω τιμές. 

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

2/6 - 
30/6

1/7 - 20/7 & 
28/8 - 10/9

2/6 - 
30/6

1/7 - 20/7 & 
28/8 - 10/9

21/7 - 
30/7

31/7 - 
27/8

2/6 - 
30/6

1/7 - 20/7 & 
28/8 - 10/9

21/7 - 
30/7

31/7 - 
27/8

∆ίκλινο Economy * 66 80 105 138 138 155 145 190 189 214
∆ίκλινο Standard 85 108 147 182 210 257 200 248 285 348
∆ίκλινο θέα θάλασσα 100 125 187 210 242 305 255 285 325 409
3ο άτοµο Standard 70 95 120 162 195 235 162 220 259 312
3ο άτοµο Θέα Θάλ. 90 113 165 189 215 265 225 258 289 358
3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών 55 55 100 100 100 100 130 130 130 130
Μονόκλινο Standard 125 188 238 279 305 389 325 378 414 535
Μονόκλινο Θέα Θάλ. 150 215 285 345 368 432 387 465 505 597

Τιµή κατ’άτοµο µε πλήρη διατροφή
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
1 - 20/7 & 
28/8 - 10/9

1 - 20/7 & 
28/8 - 10/9 21 - 30/7 31/7 - 27/8 1 - 20/7 & 

28/8 - 10/9 21 - 30/7 31/7 - 27/8

∆ίκλινο θέα κήπος 115 195 215 255 260 290 340
∆ίκλινο θέα θάλασσα 125 215 240 290 290 325 395
3ο άτοµο θέα κήπος 105 175 195 215 235 265 285
3ο άτοµο θέα θάλ. 115 195 215 250 260 290 345
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 75 120 125 130 160 165 170
Μονόκλινο θέα κήπος 175 285 305 385 380 415 520
Μονόκλινο Θέα Θάλ. 195 330 360 410 440 490 555
Περιλαμβάνονται: Δωρεάν μεταφορά Λιμάνι-Ξενοδοχείο-Λιμάνι. Δωρεάν ένα μπουκάλι νερό στα γεύματα. Δωρεάν
ομπρέλα & ξαπλώστρα στην πισίνα. Δωρεάν χρήση Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια. Δωρεάν Πάρκινγκ.
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PORTO TANGO
HOTEL TINOS 4*

ANTHEA
BOUTIQUE HOTEL & SPA 3*

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΗΝΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ - ΤΗΝΟΣ

Το Porto Tango Hotel βρίσκεται στην ΝΑ πλευρά της Τήνου, στον οικισµό Άγιος 
Ιωάννης Πόρτο, που φηµίζεται για µια από τις τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του 
νησιού. Είναι κτισµένο αµφιθεατρικά, µε θέα στον µαγευτικό κόλπο.

FAROS
RESORT

ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται στην νότια πλευρά της Τήνου σε προνοµιακή θέση, στην όµορφη αµµώδη 
Παραλία του Αγίου Φωκά,  2 ½ χλµ. από την πόλη της Τήνου και 200µ. από την παραλία. Χτισµένο 
σε 5 στρ. µε κήπους, καµάρες και περάσµατα, σαν ένα χωριουδάκι, σε παραδοσιακή κυκλαδική 
αρχιτεκτονική.  
∆ΙΑΜΟΝΗ: Σε 25 δωµάτια, 2 ειδικά για ΑµΕΑ, µε πρόσβαση σε όλο το συγκρότηµα. Όλα µε: 
• Βεράντες µε όµορφη θέα • Ανατοµικά στρώµατα από φυσικό latex • ∆ορυφορική TV LCD • 
CD Player • Ράδιο • Πρόσβαση στο Internet • Κλιµατισµό • Room service • Mini bar • Μπάνιο • 
Σεσουάρ • Χρηµατοκιβώτιο • Υποδοµή για µωρά. 
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: • Μεταφορά από/προς το λιµάνι δωρεάν • Υποδοχή • Καθιστικό • 
Βιβλιοθήκη • Επιτραπέζια παιχνίδια • Εστιατόριο • Bar • Πισίνα • Ρωµαϊκό χαµάµ • Υπαίθριο 
Jacuzzi • Spa µε καλλυντικά Apivita και Θεραπείες µε φυσικά προϊόντα Phyt, όπως χαλαρωτικό 
µασάζ, περιποίηση προσώπου, µανικιούρ, πεντικιούρ, κοµµώσεις, χαµάµ κ.ά. • Κατάστηµα µε 
παραδοσιακά προϊόντα • Parking • Ενοικίαση αυτοκινήτων • Κατοικίδια δεκτά µε συνεννόηση. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

11/6-6/7 
& 5-16/9

7/7-3/8 & 
27/8-4/9 4-26/8 11/6-6/7 

& 5-16/9
7/7-3/8 & 
27/8-4/9 4-26/8 11/6-6/7 

& 5-16/9
7/7-3/8 & 
27/8-4/9 4-26/8

∆ίκλ. classic θέα κήπος 148 208 245 245 345 405 340 475 565

∆ίκλ. classic θέα θάλ. 163 223 259 270 370 430 375 515 600

∆ίκλ. superior θέα θάλ. 185 253 277 307 420 462 428 585 655

3ο άτοµο σε superior 47 57 62 72 95 103 100 130 144

Μον. classic θέα κήπος 235 330 393 385 547 655 535 765 890

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: στη µεσαιωνική Άνω Σύρο, µε θέα στο Αιγαλιο, 5’ από το κέντρο της πόλης µε την 
ιδιαίτερη ατµόσφαιρα, µόλις 30µ από την παραλία. 
∆ΙΑΜΟΝΗ: 72 δωµάτια µε κλιµατισµό, ανοιγόµενα παράθυρα µε αντιθορυβική προστασία 
(Ηχοµονωµένα), αντι-αλλεργικά, δορυφορική τηλεόραση, ραδιόφωνο, DVD Player & Video recorder, 
στερεοφωνικό συγκρότηµα & CD player, WiFi, γραφείο, τηλέφωνο, µπάνιο µε µπανιέρα/ντουζιέρα, 
πιστολάκι µαλλιών, Minibar, ψυγείο, χρηµατοκιβώτιο, σίδερο/ σιδερώστρα. 
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 24ωρη υποδοχή, express check-in/out, Room Service, WiFi, αίθριο, κήπος, 
αίθουσα τηλεόρασης, φύλαξη παιδιών, παιδική χαρά, εστιατόριο, Bar, Snack και Pool bar, εξωτερική 
πισίνα, άµεση πρόσβαση στην παραλία, οµπρέλες, ξαπλώστρες, πετσέτες στην πισίνα /παραλία, Café 
/bistro, Spa-Κέντρο οµορφιάς, σάουνα, Jacuzzi, Massage, κοµµωτήριο, γυµναστήριο, nightclub, 
Mini market /περίπτερο, χώρος στάθµευσης, δωµάτια για µη καπνιστές, πρόσβαση ΑµεΑ, υπηρεσία 
καθαριστηρίου, καθαρισµός δωµατίων, κατοικίδια επιτρέπονται, ενοικίαση αυτοκινήτου.

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

2-29/6 & 
29/8-10/9

30/6-27/7 
& 21-28/8 28/7-20/8 11/9-15/10 2-29/6 & 

29/8-10/9
30/6-27/7 
& 21-28/8 28/7-20/8 11/9-15/10

∆ίκλ. bgl θέα κήπος 179 235 263 157 245 320 365 210
∆ίκλ. bgl θέα πισίνα 195 248 279 172 275 340 385 233
∆ίκλ. bgl θέα θάλ. 210 265 318 187 295 365 448 255
Fam. bgl (2χωρο) * 540 620 710 470 750 860 970 650
3ο άτ./ 3ο άτ. 6-12 ετ. 100 115 135 90 130 145 170 125
3ο άτοµο εως 6 ετ. ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μον. bgl θέα κήπος 298 350 440 250 420 485 605 335
*Συνολική τιμή εως 4 άτομα. Σε όλες τις περιόδους, εκτός από 28/7-20/8 στα 7νυχτα πακέτα έχετε ακόμα μία νύχτα δώρο (7=8)!

Τιµή κατ’ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες

1-15/6 & 1-30/9 16-30/6 1-16/7 & 25/8-16/9 17/7-24/8
∆ίκλινο 99 178 205 299
3ο άτοµο 83 145 90 95
4ο άτοµο 95 75 125 95
Μονόκλινο 165 245 295 475

7 νύχτες
1-15/6 & 1-30/9 16-30/6 1-16/7 & 25/8-16/9 17/7-24/8

∆ίκλινο 138 249 285 415
3ο άτοµο 83 125 126 130
4ο άτοµο 120 95 170 130
Μονόκλινο 229 345 410 650

∆ΙΑΜΟΝΗ: Το Ξενοδοχείο Porto Tango διαθέτει δωµάτια και ευρύχωρες σουίτες µε µοναδική θέα στη θάλασσα του 
Αιγαίου και στην εντυπωσιακή πισίνα του. Όλες οι µονάδες είναι διακοσµηµένες µε κυκλαδίτικο γούστο, κλιµατιζόµενες, 
µε DVD, mini bar, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα µαλλιών, internet, µπουρνούζια, παντόφλες, 
κρεβατάκι µωρού (baby cot), υπηρεσία δωµατίου.Τα standard δωµάτια µπορούν να φιλοξενήσουν ως 3 άτοµα και 
διαθέτουν: • Υπνοδωµάτιο • Μπάνιο µε µπανιέρα • Κλιµατισµό • Ασύρµατη σύνδεση στο ίντερνετ • Ψυγείο • Χρηµατοκιβώτιο 
• Τηλεφωνική γραµµή • Ιδιωτική βεράντα µε υπέροχη θέα. Oι junior suite µπορούν να φιλοξενήσουν ως 3 άτοµα και 
διαθέτουν: • Υπνοδωµάτιο • Σαλόνι • Μπάνιο µε µπανιέρα jacuzzi • Κλιµατισµό • Ασύρµατη σύνδεση στο ίντερνετ • Ψυγείο 
• Χρηµατοκιβώτιο • Τηλεφωνική γραµµή • Ιδιωτική βεράντα µε θαυµάσια θέα. Τα connecting rooms φιλοξενούν ως 5 
άτοµα και διαθέτουν: • 2 Υπνοδωµάτια • 2 Μπάνια µε µπανιέρα • Κλιµατισµό • Ασύρµατη σύνδεση στο ίντερνετ • Ψυγείο 
• Χρηµατοκιβώτιο • Τηλεφωνική γραµµή • 2 ξεχωριστές βεράντες µε θαυµάσια θέα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Το συγκρότηµα Porto Tango Hotel Tinos στοχεύει στην άνετη και ευχάριστη διαµονή των 
επισκεπτών στην Τήνο.• Ο χώρος υποδοχής λειτουργεί όλο το 24ωρο • Πισίνα - Παιδική πισίνα • 2 µπαρ πισίνας • 
Εστιατόριο πισίνας • Ταβέρνα • Bar- Καφετέρια • Ιδιωτικός χώρος στάθµευσης χωρίς χρέωση • Καθαρισµός δωµατίου 
καθηµερινά • Φύλαξη παιδιών • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων • Ενοικίαση αυτοκινήτου • Eνοικίαση περιηγήσεων και 
εκδροµών • Πλύσιµο / Σιδέρωµα • Υπηρεσίες Spa • Ποτό καλωσορίσµατος.

Για κρατήσεις που θα γίνουν εως 18 Ιουνίου παρέχεται επιπλέον έκπτωση 10% στις παραπάνω τιμές από 5 νύχτες και πάνω.
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:  Το ''Di Mare'' Boutique Hotel & Suites βρίσκεται σε µια παραθαλάσσια τοποθεσία στην παραλία 
Φετουρή της Ποσειδωνίας (Ντε λα Γκράτσια) χτισµένο σε κυκλαδίτικο στυλ.
Για όσους επιθυµούν να εξερευνήσουν το νησί της Σύρου, υπάρχει στάση του λεωφορείου σε απόσταση 150µ. 
από το κατάλυµα. Η γραφική πόλη της Ερµούπολης και το λιµάνι βρίσκονται 10χλµ. µακριά. Κοντά στο κατάλυµα 
διατίθεται δωρεάν δηµόσιος χώρος στάθµευσης.

∆ΙΑΜΟΝΗ: Όλα τα δωµάτια είναι κλιµατιζόµενα και έχουν µίνι ψυγείο, θέα στη θάλασσα ή στον κήπο, απλή 
επίπλωση και επιπλωµένο µπαλκόνι. Επίσης παρέχει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους.

DI MARE BOUTIQUE HOTEL  3* Sup
ΝΤΕ ΛΑ ΓΚΡΑΤΣΙΑ (ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ) - ΣΥΡΟΣ 

Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρωϊνό
5 νύχτες 7 νύχτες

10/7 - 25/7 26/7 - 31/8 10/9 - 15/10 10/7 - 25/7 26/7 - 31/8 10/9 - 15/10

∆ίκλινο 199 249 149 273 335 202

3ο άτοµο 110 120 75 145 150 105

4ο άτοµο 60 120 75 75 150 105

1-9 Σεπτ. δεν υπάρχουν τιµές γιατί δεν υπάρχει καθόλου διαθεσιµότητα δωµατίων. 
 Επιβάρυνση ηµιδιατροφής κατ'άτοµο ανά γεύµα ή δείπνο (µενού): € 14.
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TINOS BEACH 
HOTEL & BuNGALOWS 4*

KΙΟΝΙΑ - ΤΗΝΟΣ

• Πλήρης διατροφή καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ
(πρωί-µεσηµέρι- βράδυ), ο µεσηµεριανός µπουφές µε έµφαση σε ζυµαρικά & πίτσες ηµέρας.

• 1 βραδιά BBQ την εβδοµάδα, κάθε Πέµπτη στο παραθαλάσσιο εστιατόριο Άµµος
µόνο για τους πελάτες Manessis.

• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά
(ντόπιο κρασί, µπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα)

• Θεµατικές Βραδιές: Οργανώνετε µια φορά την εβδοµάδα (κάθε Τρίτη) στο κεντρικό εστιατόριο 
κατά την διάρκεια του δείπνου, βραδιά µε ζωντανή µουσική και διασκέδαση.

• Παιδική, δηµιουργική απασχόληση µε παιδαγωγό στο Mini Club,
καθηµερινά από 10.00 έως 13.00 και από 16.30 έως 19.00.

• Teenagers corner µε ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X – Box)

• ∆ωρεάν παγωτό και ποπ - κορν, από µπαρ επιλογής του ξενοδοχείου
καθηµερινά από 17:00 έως 19:00.

• Μίνι παιδότοπο.

• ∆ωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία.

• Παιδικός κινηµατογράφος στην αίθουσα του ξενοδοχείου καθηµερινά 21.30- 23.30.

SMART ALL INCLUSIVE

Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιόκτητο Beach Bar Restaurant µε την ονοµασία Ammos. 
Το Ammos λειτουργεί απο αρχές Ιουνίου µέχρι και µέσα Σεπτεµβρίου µε ala carte 

µενού τοπικών γεύσεων.

Το Ammos είναι η ιδανική επιλογή για κάθε κοινωνική εκδήλωση.

Beach Bar Restaurant Ammos
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Η Τήνος είναι το ίδιο όµορφη µε τις υπόλοιπες Κυκλάδες µε χαρακτήρα αληθινά παραδοσιακό και όχι 
απλά τουριστική βιτρίνα. Αποτελεί την πιο ευχάριστη έκπληξη για τον επισκέπτη των Κυκλάδων και 
σας καλεί να ανακαλύψετε τις οµορφιές και τον πολιτισµό της, µε σηµείο εκκίνησης το Tinos Beach! 
Όλα είναι σε απόσταση αναπνοής... η θάλασσα, οι ταβέρνες των Κιονίων, η Χώρα. Και σε ένα τέταρτο το 
σκηνικό αλλάζει εντελώς αποκαλύπτοντας στους περιηγητές έναν τόπο ονειρεµένο.

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε SMART ALL INCLUSIVE
3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

20/6 - 16/7 & 
3/9 - 10/9

20/6 - 16/7 & 
3/9 - 10/9

17/7 - 31/7 & 
27/8 - 2/9 1 - 26/8 20/6 - 16/7 & 

3/9 - 10/9
17/7 - 31/7 & 

27/8 - 2/9 1 - 26/8

∆ίκλινο Κυκλαδίτικο / Classic SSV 167 266 304 373 362 410 506
∆ίκλινο KK Aegean SV 186 297 347 429 398 468 577
3ο άτοµο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 2 ως 5 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 6 ως 12 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο 239 363 418 548 506 566 748
∆ίχωρο οικογενειακό 2+2 ** 508 814 924 1155 1095 1265 1595
∆ίχωρο οικογενειακό 3+1 ** 544 864 984 1243 1177 1342 1683

Τιµή κατ άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ + Kρασί & αναψυκτικά στα γεύµατα
5 νύχτες 7 νύχτες

20/6 - 16/7 &
3/9 - 10/9

17/7 - 31/7 & 
27/8 - 2/9 1 - 26/8 20/6 - 16/7 &

3/9 - 10/9
17/7 - 31/7 & 

27/8 - 2/9 1 - 26/8

∆ίκλινο κεντρικό κτήριο SSV 210 250 300 290 350 415
1o & 2o παιδί έως 12 ετών ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ
3ο άτοµο 150 200 210 210 280 285
Μονόκλινο 250 300 350 350 420 495

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

Όλες οι τιμές είναι για διαμονή στο κεντρικό κτήριο με πλευρική θέα θάλασσα.  Δυνατότητα διαμονής στην  πτέρυγα »Κυκλαδίτικα» κατόπιν διαθεσιμότητας.

Ένα από τα πλέον ιδιαίτερα
νησιά των Κυκλάδων...
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