


8 λόγοι για να επιλέξετε το γραφείο μας για τις 
διακοπές σας 

- Ειδικές συμφωνίες με τους προμηθευτές (ξενοδοχεία, 
αεροπορικές-ακτοπλοϊκές εταιρίες κλπ) για χαμηλότερες τιμές
- Εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα σε όλες τις περιόδους.
- Τα καταλύματα που σας προσφέρουμε είναι ελεγμένα 
για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από 
«υπερβολικές»φωτογραφίες του διαδικτύου
- Κερδίστε χρόνο από άσκοπες αναζητήσεις.Το έχουμε κάνει 
εμείς για εσάς και το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια
- Έχετε τη δική μας φροντίδα για οτιδήποτε απρόοπτο 
(καθυστερήσεις, απεργίες, ακυρώσεις, προσαρμογές, 
αναβαθμίσεις κλπ)
- Ρωτήστε μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε για 
τον προορισμό σας
- Κάντε την κράτησή σας online
- Πληρώστε με την πιστωτική σας κάρτα σε άτοκες δώσεις

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε 

Αεροπορικά προγράμματα διακοπών & Fly & Drive

Στα προγράμματα αυτά σας προσφέρουμε 
- Αεροπορικά εισιτήρια 
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
- Αντίστοιχη διατροφή 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση
 

Επιπλέον εφόσον επιθυμείτε 

- Parking στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σε ειδικά  βελτιωμένες 
τιμές 
- Ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή – παράδοση στο 
αεροδρόμιο του προορισμού σας και απεριόριστα χλμ
- Εκδρομές, μίνι κρουαζιέρες, adventure sports και 
ξεναγήσεις σε αξιοθέατα.
- Υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων

& 
Οδικά - ακτοπλοϊκά προγράμματα διακοπών - εκδρομών

- Στα προγράμματα αυτά σας προσφέρουμε 
- Μεταφορές με πολυτελή λεωφορεία 
- Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
- Αντίστοιχη διατροφή 
- Ξεναγήσεις – περιηγήσεις (στα προγράμματα εκδρομών)
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
- Συνοδό του γραφείου 
- Ταξιδιωτική ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνονται προαιρετικές επισκέψεις και είσοδοι σε 
αρχαιολογικούς χώρους/μουσεία.

Τιμές αναλυτικά θα βρείτε στον ένθετο τιμοκατάλογο

Διακοπές στα μέτρα σας.. 
“Tailormade”

Ζητήστε μας να ετοιμάσουμε τις διακοπές σας, όπως εσείς 
επιθυμείτε. Ημερομηνίες, ξενοδοχεία, βίλλες, πτήσεις, 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου, εκδρομές, 
κρουαζιέρες, ειδικές υπηρεσίες, όπως ακριβώς σας 
εξυπηρετούν. Συνδυασμοί 2 ή περισσοτέρων νησιών στις 
ειδικές τιμές που έχουμε συμφωνήσει με τους συνεργάτες - 
προμηθευτές, χωρίς χρονοβόρες αναζητήσεις και δυσάρεστες 
εκπλήξεις, με την δική μας φροντίδα.

Καλές διακοπές..

ΙSO  16 12 15

Σας ενημερώνουμε πως η εταιρία μας πιστοποιήθηκε 
με  ISO από Q CERT

Αεροπορικά προγράμματα Διακοπών Fly & Drive
Σελ 03   Ρόδος 5,6 & 8 ημέρες
Σελ 06   Χανιά 6 & 8 ημέρες
Σελ 10   Ηράκλειο - Χερσόνησσος - Μάλια 5 έως 8 ημέρες
Σελ 11   Άγιος Νικόλαος - Ελούντα / Ρέθυμνο 5 έως 8 ημέρες
Σελ 12   Μύκονος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 14   Κάρπαθος 5 & 8 ημέρες
Σελ 16   Μήλος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 20   Σαντορίνη 3 έως 8 ημέρες
Σελ 26   Ικαρία 4 έως 8 ημέρες
Σελ 28   Σύρος 4 έως 8 ημέρες
Σελ 32   Κύθηρα 4,5 & 8 ημέρες
Σελ 34   Χίος 5 & 7 ημέρες
Σελ 35   Σάμος 5 & 7 ημέρες
Σελ 36   Κέρκυρα 5 & 7 ημέρες / Μυτιλήνη 4 έως 7 ημέρες
Σελ 37   Κως 5 έως 8 ημέρες
Σελ 38   Σίφνος 5 έως 7 ημέρες 
        Σαντορίνη - Μήλος 6 & 8 ημέρες
Σελ 39   Πάρος 5 έως 7 ημέρες / Λήμνος 5 έως 7 ημέρες
Σελ 40   Σκύρος 4 έως 6 ημέρες / Ιος 5 έως 7 ημέρες

Σελ 41   Cruise - Stay & Fly

Οδικά - Ακτοπλοϊκά προγράμματα
Σελ 42   Πάρος 4 έως 9 ημέρες
Σελ 46   Σκόπελος 4,5 & 6 ημέρες
Σελ 47   Αλόννησος 5 & 6 ημέρες
Σελ 48   Άνδρος 5 & 6 ημέρες / Μύκονος 5 & 6 ημέρες
        Νάξος 7 & 8 ημέρες / Σύρος 7 & 8 ημέρες
Σελ 49   Ιος 6,7 & 8 ημέρες / Σαντορίνη 6,7 & 8 ημέρες
        Μήλος 6,7 & 8 ημέρες
Σελ 50   Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι 5 & 6 ημέρες
Σελ 51   Γύρος Πελοποννήσου 6 ημέρες 
Σελ 52   Κέρκυρα - Παξοί - Σύβοτα - Πάργα 4,5 & 8 ημέρες
Σελ 54   Κέρκυρα 5 & 6 ημέρες
Σελ 55   Όροι χρήσης

Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα για:
Σκιάθο, Τήνο, Σαντορίνη

Περιεχόμενα

Για
1η φορά 

εγγυημένες 
απευθείας 

πτήσεις από 
Θεσ/νίκη



Ρόδος
5,6 & 8 ημέρες

Απευθείας Πτήσεις
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“Το νησί των Ιπποτών”

 Η Ρόδος είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας. Πατρίδα ενός από τα εφτά θαύματα του κόσμου και ένα από 
τα αστέρια του Ελληνικού τουρισμού γενικά, έχει μαγευτικές παραλίες, μία πολύ ενδιαφέρουσα μεσαιωνική πόλη, φανταστική 
νυκτερινή ζωή και πολλά αρχαιολογικά αξιοθέατα. Το νησί της Ρόδου είναι το τέταρτο σε μέγεθος μεγαλύτερο νησί και 
το μεγαλύτερο της Δωδεκανήσου. Έχει μία πολύ πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση που αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 
μεσαιωνικών, ενετικών, βυζαντινών, τουρκικών στοιχείων και ντόπιας αρχιτεκτονικής. Η μεγάλη τουριστική προσέλευση στο 
νησί δημιουργεί προβλήματα στη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων ιδιαίτερα στην υψηλή περίοδο. Εμείς εξασφαλίσαμε για εσάς 
δωμάτια για κάθε προτίμηση από ενοικιαζόμενα δωμάτια έως πολυτελή ξενοδοχεία και αεροπορικές θέσεις με απευθείας 
πτήσεις της Aegean Airlines σε ειδικά βελτιωμένες τιμές. Εξερευνήστε το υπέροχο νησί με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που θα 
παραλάβετε και θα παραδώσετε στο αεροδρόμιο ή συμμετέχοντας σε κάποια από τις εκδρομές η κρουαζιέρες που οργανώνει 
το γραφείο μας.
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Anthony Quinn beach

Παλιά πόλη

Προαιρετικές εκδρομές:

• Ημερήσια εκδρομή στη Λίνδο
• Φιλέρημος - Κάμειρος - 

Πεταλούδες
• Ξενάγηση πόλης - Μεσαιωνικά 

κάστρα
• Mini κρουαζιέρα στις νότιες 

παραλίες
• Εκδρομή Σύμη - Πανορμίτης

Σύμη

Λίνδος



ATHENA HOTEL 3*
Βρίσκεται  στο κέντρο της πόλης στην περιοχή της Ψαροπούλας με θέα προς την βόρεια πλευρά του νησιού. Απέχει μόλις 800 μέτρα από την μεσαιωνική 
πόλη της Ρόδου. Το ξενοδοχείο προσφέρει μια σειρά από δωμάτια και διαμερίσματα ,διακοσμημένα με μινιμαλιστικό στιλ και σύγχρονες ανέσεις. Καθένα από 
τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτει κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και Wi-Fi Internet. Στο μπαρ μπορείτε να χαλαρώσετε και να 
απολαύσετε τα μοναδικά κοκτέιλ. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης μια εξωτερική πισίνα.

IRIS HOTEL 3*
Είναι ένα σύγχρονο συγκρότημα στην πλαγιά ενός λόφου σε απόσταση 800μ. από το κέντρο του χωριού Αφάντου. Στις παροχές του ξενοδοχείου 
περιλαμβάνονται : πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα, παιδική πισίνα και μπαρ στην πισίνα. Προσφέρεται επίσης παιδική χαρά, αίθουσα παιχνιδιών, μπιλιάρδο, και 
lounge bar. Κάθε δωμάτιο έχει μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα, ψυγείο και μπάνιο.

BELAIR BEACH HOTEL 4* 
Βρίσκεται στην παραλία Ιξιά της Ρόδου σε μια από τις πιο εκπληκτικές παραλίες του νησιού. Απέχει 4 χλμ από την πόλη της Ρόδου. Τα δωμάτια του 
ξενοδοχείου έχουν όλα μπαλκόνι, κλιματισμό, ψυγείο και δορυφορική τηλεόραση. Στις παροχές του ξενοδοχείο συγκαταλέγονται εστιατόριο, πισινα, pool 
bar, mini market.

AVRA BEACH RESORT 4*
Βρίσκεται στην παραλία της Ιαλυσού. Απέχει 2 χλμ. από το χωριό της Ιαλυσού και 6χλμ. από την πόλη της Ρόδου. Όλα τα δωμάτια του Avra   Beach Resort 
έχουν ιδιωτικό αίθριο ή μπαλκόνι με θέα στην πισίνα ή μερική θέα στο Αιγαίο πέλαγος. Περιλαμβάνουν δορυφορική τηλεόραση και μίνι ψυγείο. Σε κάθε μπάνιο 
υπάρχει στεγνωτήρας μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Στις παροχές του ξενοδοχείου επίσης συγκαταλέγονται γήπεδο τένις, μπιλιάρδο, μασάζ, 
υδρομασάζ, ενοικίαση ποδηλάτων, αίθουσα παιχνιδιών, παιδική χαρά, προσωπικό ψυχαγωγίας, παιδότοπος, νυχτερινή διασκέδαση.
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GOLDEN ODYSSEY 4*
Βρίσκεται κοντά στην παραλία Κολύμπια, ανάμεσα στο Φαληράκι και στον κόλπο της Αφάντου. Είναι κτισμένο σε ειδυλιακό περιβάλλον, σε μια έκταση 
25 στρεμμάτων γεμάτη φοίνικες και ελαιόδενδρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, όπως πισίνα, μπαρ, εστιατόριο, παιδική χαρά και 
δωρεάν χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτιά του διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο και μπαλκόνι.. Αποτελεί 
ιδανική επιλογή για οικογένειες..

PANORAMA STUDIOS
Βρίσκονται στην περιοχή Φαληράκι και είναι κτισμένα σε ειδυλιακή τοποθεσία, προσφέροντας θέα στην  ομώνυμη παραλία. Διαθέτουν πισίνα, παιδική πισίνα, 
μπαρ, snack bar, αίθουσα παιχνιδιών, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά, δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi στην πισίνα και στο μπαρ. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, κλιματισμό, πολυκουζινάκι, θυρίδα αφαλείας και μπαλκόνι.

RHODOS PALACE 5*
Σε ένα πανέμορφο αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το πολυτελές Rodos Palace προσφέρει 
πολυτελείς ανέσεις, όπως 3 εξωτερικές πισίνες, 5 εστιατόρια, μπαρ και lounge. Τα 
14 γραφικά οικοδομικά τετράγωνα, που αποτελούνται από σουίτες με κήπο, είναι 
διασκορπισμένα σε ολόκληρο το θέρετρο. Με άφθονο χώρο και εξαιρετικό design, 
είναι ιδανικά για ζευγάρια και οικογένειες που αναζητούν απομόνωση και ποικίλες 
πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Δίπλα στο Rodos Palace Hotel Tower 
βρίσκεται η Πτέρυγα Executive VIP. Οι δύο αυτοί χώροι προσφέρουν καταλύματα που 
συνδυάζουν καλαίσθητη διακόσμηση, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όμορφη θέα στη 
θάλασσα. Οι επισκέπτες του Rodos Palace μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη 
ποικιλία εστιατορίων, υπαίθριων και κλειστών, που σερβίρουν εξαιρετική ελληνική 
και ευρωπαϊκή κουζίνα. Σε μικρή απόσταση από το θέρετρο μπορείτε να επιδοθείτε 
σε δραστηριότητες, όπως ιππασία, γκολφ σε επαγγελματικό γήπεδο 18 οπών και 
ιστιοπλοΐα. Απέχει μόλις 500μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυσού, ενώ η 
άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη της Ρόδου βρίσκεται πολύ κοντά με το αυτοκίνητο.



Χανιά
6 & 8 ημέρες

Διακοπές - Fly & Drive

NONTAS SUITES
Βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Δαράτσο, πολύ κοντά την παραλία των Αγίων Αποστόλων. Τα Nontas suites είναι πλήρως ανακαινισμένα και παρέχουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο και μικρή κουζίνα.

AESTAS APARTMENTS
Τα διαμερίσματα βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, σε απόσταση 700 μ. από την παραλία. Διαθέτουν πισίνα, κήπο, roof garden. Όλα τα 
διαμερίσματα διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

ELIOTIS SUITES
Βρίσκεται στην περιχή της Αγίας Μαρίνας, πολύ κοντά στην ομώνυμη παραλία και παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για αξέχαστες διακοπές. Το 
ξενοδοχείο ανακαινίστηκε το 2012 και διαθέτει πισίνα, παιδική πισίνα, snack bar. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι ή βεράντα.



Απευθείας Πτήσεις

Στα Χανιά το Βενετσιάνικο χρώμα συναντιέται με το 
κοσμοπολίτικο. Σπίτια αρχοντικά, πέτρινα, καλντερίμια 
και δρομάκια καταπράσινα, λουλουδιασμένα και 
καθαρά. Η παλιά πόλη περιβάλλεται από τα ενετικά 
τείχη του 15ου  αιώνα και τμήματα μεσαιωνικού 
τείχους, δένει όμως αρμόνικα με την νέα πόλη 
που αναπτύχτηκε έκτος των τειχών. Σίγουρα δεν θα 
βαρεθείτε να βολτάρετε ξανά και ξανά στην παλιά 
πόλη γύρω από το λιμάνι με τα μαγαζάκια, τα 
εστιατόρια, τα ταβερνάκια, τα καφέ, τα ουζερί, τα 
ζαχαροπλαστεία. Αλλά και σε όλη την πόλη υπάρχει 
διασκέδαση με ζωντανή μουσική bar, club. 

Οι περιοχές γύρω από τα Χανιά κυρίως αυτές αυτές 
που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα έχουν τεράστια 
τουριστική υποδομή και ανάπτυξη. Θα βρείτε τα 
πάντα! Επιλέξαμε με προσοχή τα ξενοδοχεία που σας 
προτείνουμε με βάση την ποιότητα και την τιμή (val-
ue for money) σε συνδυασμό με προκρατημένες 
- εξασφαλιμένες θέσεις στις απευθείας πτήσεις της 
Aegean Airlines.
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LEDRA MALEME 2* plus
Βρίσκεται στην περιοχή Μάλεμε σε απόσταση μόλις 200 μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, κήπο, εστιατόριο και μπαρ, ενώ είναι ιδανικό και για τους 
μικρούς μας φίλους καθώς διαθέτει παιδική πισίνα, παιδική χαρά και πινγκ πονγκ. Τα studios του διαθέτουν πολυκουζινάκι πλήρως εξοπλισμένο, ψυγείο, 
κλιματισμό, δωρεάν WIFI, τηλεόραση, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα .  

Φαλάσαρνα

VENUS BEACH 2*
Βρίσκεται στο Γεράνι Χανίων, απέχει 12 χιλ. από τα Χανιά και μόλις 800 μέτρα από το κέντρο του Πλατανιά. Διαθέτει μια μεγάλη εξωτερική πισίνα, η 
οποία συμπληρώνεται και με μια μικρή παιδική, ενώ οι ξαπλώστρες διατίθενται για χαλάρωση και ηλιοθεραπεία. Το μπαρ της πισίνας προσφέρει σνακ και 
αναψυκτικά, ενώ μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας μέχρι αργά το βράδυ. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλέφωνο, ράδιο, δωρεάν 
Internet και ιδιωτικό μπαλκόνι.

YAKINTHOS 3*
Το ξενοδοχείο αυτό βρίσκεται στο δρόμο Αγία Μαρίνα- Πλατανιάς, δυτικά των Χανίων και απέχει μόλις 40μ. από τις μαγευτικές αμμώδεις παραλίες του 
Γλάρου και των Αγίων Αποστόλων. Διαθέτει πισίνα με υδρομασάζ, παιδική πισίνα, μπαρ και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι.



CRETA PALM RESORT 4*
Βρίσκεται στην  περιοχή του Κάτω Σταλού και απέχει μόλις 50μ. από την αμμώδη παραλία της περιοχής. Διαθέτει 24ωρη ρεσεψιόν, 2 πισίνες, εστιατόριο, 
μπαρ, σάουνα, γυμναστήριο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και δωμάτιο διασκέδασης. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση LCD, μικρή 
κουζίνα με καφετέρια, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.

ADELAIS 3*
Βρίσκεται στο χωριό Ταυρωνίτης. Διαθέτει 2 πισίνες, 2 παιδικές πισίνες, εστιατόριο, μπαρ, παιδότοπο, pool bar, lounge bar και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγειάκι, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και ασύρματο internet.

HOTEL THEO 4*
Βρίσκεται στην πασίγνωστη περιοχή της Αγίας Μαρίνας και απέχει μόλις 150μ. από την πανέμορφη αμμώδη παραλία. Διαθέτει 24ωρη ρεσεψιόν, πισίνα 
ενηλίκων, παιδική πισίνα καθώς και εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, εστιατόριο,  μπαρ & snack μπαρ, αίθουσα προβολών και γωνία internet. Τα δωμάτια του 
διαθέτουν, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.

LOUIS CRETA PRINCESS 4* 
Το ξενοδοχείο βρίσκετε στην παραλία του Μάλεμε και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από το κοσμοπολίτικο θέρετρο του Πλατανιά. Πλήρως ανακαινισμένο 
το καλοκαίρι του 2013. Παράλληλα με την ανακαίνιση η διεύθυνση του ξενοδοχείου προχώρησε στην κατασκευή ενός υδροπάρκου το οποίο αποτελείται 
από 5 διαφορετικές νεροτσουλήθρες, νέας αίθουσας κινηματογράφου, νέου Ασιατικού εστιατορίου και νέας παιδικής χαράς. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης 
μεταξύ άλλων 3 μπαρ, 4 εστιατόρια και 2 εξωτικές πισίνες σε σχήμα νησιού. Το ξενοδοχείο θεωρείται ιδανικό για οικογένειες καθώς προσφέρει πλειάδα 
επιλογών σε δραστηριότητες όπως τέννις, τοξοβολία, μίνι-γκολφ, πινγκ-πονγκ, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι παιδικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
παιδική πισίνα, παιδότοπο και kid’s club. Τα δωμάτια με κομψή διακόσμηση είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, mini-bar και δωρεάν 
Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα το Κρητικό πέλαγος.

Χανιά
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AKALI HOTEL 4*
Βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και απέχει μόλις 500μ. από την Παλιά Πόλη. Διαθέτει πισίνα με σνακ μπαρ, εστιατόριο και μπαρ. Τα δωμάτια του με την 
επιβλητική κλασική διακόσμηση παρέχουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.

PORTO PLATANIAS BEACH RESORT & SPA 5*
Βρίσκεται στoν Πλατανιά, μπροστά στην παραλία. Διαθέτει πισίνες, εσωτερική πισίνα, σάουνα, μασάζ, spa, υδρομασάζ, γυμναστήριο, εστιατόρια μπαρς, 
pool bar, beach bar, snack bar, θαλάσσια σπορ, γήπεδα, παιδική χαρα, αίθουσα παιχνιδιών, παιδότοπο, καταστήματα.Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεαν WIFI, χρηματοκιβωτιο, μπαλκόνι ή βεράντα.

GALINI SEA VIEW 5*
Βρίσκεται στην Αγια Μαρινα, 250μ απο την παραλια. Διαθέτει πισίνες, εσωτερική πισίνα, σάουνα, μασάζ, spa εστιατόρια μπαρς, pool bar, παιδική χαρά, 
αίθουσα παιχνιδιών, παιδότοπο, καταστήματα, θαλάσσια σπορ. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
δωρεάν WIFI, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ALL-INCLUSIVE πρόγραμμα.

IOLIDA BEACH RESORT 5*
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα βρίσκεται στην καρδιά της Αγίας Μαρίνας, ενός από τα πλέον δημοφιλή παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα της Κρήτης. Στην 
Αγία Μαρίνα συγκεντρώνονται τα περισσότερα beach bars και η νεολαία των Χανίων και των γύρων περιοχών. Το ξενοδοχείο αποτελεί ένα μοντέρνο 
θέρετρο 5 αστέρων, κτισμένο σε απόσταση αναπνοής από την αμμώδη παραλία προσφέροντας καταπληκτική θέα στο Κρητικό πέλαγος. Διαθέτει 
εστιατόριο, μπαρ, εξωτερική πισίνα ενήλικων & παιδιών, γυμναστήριο, παιδότοπο, βιβλιοθήκη, ιδιωτικό parking, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα ψυχαγωγίας για 
παιδιά και ιατρείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει 139 ευρύχωρα δωμάτια, διακοσμημένα σε γήινα χρώματα και εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
Wi-Fi, θυρίδα ασφαλείας και μίνι-μπαρ. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με μαγευτική θέα στην θάλασσα.



Ηράκλειο
Χερσόνησσος

Μάλια
5 έως 8 ημέρες

Διακοπές - Fly & Drive

PELA MARIA
Βρίσκεται στην περιοχή Χερσόνησσος, λίγα μόλις 
μέτρα από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, pool bar, 
εστιατόριο, bar, αίθουσα παιχνιδιών. Τα δωμάτια 
διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι.

CLUB LYDA HOTEL 3*
Βρίσκεται στα προάστια των Γουβών, περίπου 15 
λεπτά από το Ηράκλειο. Το Club Lyda αποτελεί μια 
ιδανική βάση για να εξευρενήσετε όλα όσα έχει να 
σας προσφέρει η Κρήτη. Διαθέτει κήπο, εστιατόριο 
με αυλή, τρεις πισίνες με δύο ξεχωριστές για τα 
παιδιά και pool snack bar. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, 
κουζινάκι, ψυγειάκι, θυρίδα ασφαλείας.

OCEANIS HOTEL 3*
Βρίσκεται στην περιοχή Ανισσαράς. 25 km 
Ανατολικά από το αεροδρόμιο και την πόλη 
του Ηρακλείου, 3 km από τον κοσμοπολίτικο 
προορισμό Λιμ. Χερσονήσου. Διαθέτει πισίνα, παιδική 
πισίνα, pool bar, εστιατόριο, μπαρ, παιδική χαρά, 
αίθουσα παιχνιδιών και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. 
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο και στεγνωτήρα 
μαλλιών.

GOUVES MAYA RESORT 3*
Βρίσκεται στην περιοχή Γούβες, λίγο έξω από την 
πόλη του Ηρακλείου, ενώ απέχει μόλις 150 μ. από 
την παραλία. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
όπως πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, pool bar. Τα δωμάτιά 
του διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και μπαλκόνι.

CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA 5*
Βρίσκεται στο χωριό Μαδές. Διαθέτει 3 πισίνες, 
υδρομασάζ, ιδιωτική παραλία, εστιατόριο και 
μπαρ. Τα δωμάτια περιλαμβάνουν δωρεάν Wi-
Fi, κλιματισμό, τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, 
σεσουάρ και μίνι ψυγείο. Το εστιατόριο σερβίρει 
διεθνή και τοπική κουζίνα. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει  επίσης, γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ, 
γυμναστήριο, πινγκ-πονγκ. Για τους μικρούς 
επισκέπτες υπάρχουν παιδική πισίνα και παιδική 
χαρά. 
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5 έως 8
ημέρες

Άγ. Νικόλαος
Ελούντα Ρέθυμνο 5 έως 8

ημέρες

Διακοπές - Fly & Drive Διακοπές - Fly & Drive

ARISTEA HOTEL 2*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην Ελούντα, σε απόσταση 5 λεπτών 
με τα πόδια από την παραλία. Διαθέτει δωμάτια με μπαλκόνι με θέα στον 
κόλπο του Μιραμπέλλου. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του, είναι εξοπλισμένα 
με τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν 
κρητικό φαγητό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

MISTRAL BAY HOTEL 4*
Βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού Αγίου Νικολάου, σε απόσταση μόλις 
80μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, 
πινγκ-πονγκ και μπιλιάρδο.  Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, μπαλκόνι 
με θέα στον Κόλπο του Μιραμπέλου ή στην πόλη, μπάνιο με ντους με 
υδρομασάζ, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση και ψυγείο.

BIO SUITES HOTEL
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα BIO SUITES HOTEL βρίσκεται σε μια ήσυχη και 
περιορισμένης κυκλοφορίας περιοχή, που ωστόσο ανήκει στην καρδιά 
της ιστορικής πόλης του Ρεθύμνου, Κρήτης, μόλις 100 μέτρα από την 
αμμώδη παραλία. Διαθέτει πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar, τζακούζι, 
σάουνα, γυμναστήριο, χαμάμ, εστιατόριο, μπαρ. Τα ευρύχωρα δωμάτιά 
του διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, 
πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και δωρεάν Wi-Fi.

OLYMPIC PALLADIUM
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, μόλις 300 
μ.  από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, μπαρ, εστιατόριο και γυμναστήριο. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, 
δωρεάν πρόσβαση στο internet και μπαλκόνι.

SANTA MARINA 3*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του Αγίου Νικολάου, απέναντι από 
το Δημαρχείο της πόλης. Διαθέτει πισίνα, εστιατόρια, μπαρ. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο.

DEDALOS BEACH 3*
Βρίσκεται στην παραλία Σφακάκι και προσφέρει beach bar και ταβέρνα. 
Περιτριγυρισμένο από έναν περιποιημένο κήπο, το ξενοδοχείο διαθέτει 
εξωτερική πισίνα με ξεχωριστό τμήμα για τα παιδιά, εστιατόριο και μπαρ δίπλα 
στην πισίνα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
τηλέφωνο, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα 
με υπέροχη θέα στην θάλασσα.



4 έως 8 ημέρες

Μύκονος

THOMAS HOTEL 2*
Κατόπιν της υψηλής ζήτησης των καταλυμάτων στην χώρα του νησιού με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και τη δυσκολία στη διαθεσιμότητα, 
αποφασίσαμε να εξασφαλίσουμε δωμάτια για εσάς στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Βρίσκεται στην περιοχή Δρακούρι, μόλις 1 χλμ από το κέντρο της χώρας 
πάνω από τον περιφερειακό δρόμο του νησιού. Με την διαμονή σας στο συγκεκριμένο κατάλυμα εξασφαλίζετε δωρεάν παρκινγκ στον ιδιωτικό χώρο του 
ξενοδοχείου και άμεση πρόσβαση σε όλα τα μέρη του νησιού καθώς οι φημισμένες παραλίες απέχουν μόλις 15 λεπτά.  Προσφέρει ανέσεις όπως αίθουσα 
πρωινού, πισίνα, τζακούζι, μπαρ, ενώ το φιλικό προσωπικό περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 
μοντέρνα διακόσμηση. Ιδανική αναλογία ποιότητας - τιμής (Value for Money). 
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Απευθείας Πτήσεις

“το νησί
των

ανέμων”
Είναι το νησί της διασκέδασης, της κοσμοπολίτικης ζωής αλλά και ένας 
από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, καθώς συγκεντρώνει 
τους περισσότερους τουρίστες από κάθε άλλο νησί του Αιγαίου και ίσως της 
χώρας μας. Η ξεχωριστή αρχιτεκτονική των σπιτιών σε συνδυασμό με την 
πανέμορφη τοποθεσία του νησιού γοητεύει τους επισκέπτες της. Παρόλη 
την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του νησιού, η Μύκονος έχει καταφέρει 
να διατηρήσει παραδοσιακά στοιχεία της Κυκλαδίτικης φυσιογνωμίας. Η 
διαμόρφωση των σπιτιών και τα λιθόστρωτα σοκάκια χαρίζουν νησιώτικο 
άρωμα. Οι κυκλαδίτικοι ανεμόμυλοι, οι κόκκινοι τρούλοι και τα αμέτρητα 
καμπαναριά των εκκλησιών συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, που τη 
συμπληρώνει  το λιμάνι του νησιού. Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις 
διακοπές σας.

MARGIE HOTEL 4*
Βρίσκεται στην Χώρα της Μυκόνου και απέχει μόλις 800μ από το κέντρο, ενώ σε απόσταση 80μ υπάρχει στάση λεωφορείου. Διαθέτει πισίνα, βεράντα και 
ιδιωτικό πάρκινγκ. Τα δωμάτια του διαθέτουν μίνιμαλ διακόσμηση, κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, δωρεάν WIFI και στεγνωτήρα μαλλιών.

ILIO MARIS 4*
Βρίσκεται στη χώρα της Μυκόνου, πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό ταξί και στα Ματογιάννια. Τα λεωφορεία - ΚΤΕΛ βρίσκονται πολύ κοντά και με τα 
οποία μπορείτε να κατευθυνθείτε  στις πιο διάσημες παραλίες του νησιού όπως η Παράγκα, Paradise, Ψαρού, Πλατύς Γιαλός και άλλες. Διαθέτει πισίνα 
με πανοραμική θέα στη θάλασσα, pool bar, Wi-Fi, μπαρμπεκιου και ιδιωτικό πάρκινγκ. Τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με θέα, κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, ψυγείο, safe box, σεσουάρ.

SAN MARCO 4*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή 
Χουλάκια, 4χλμ από τη Χώρα και διαθετέι 2 πισίνες, 
κέντρο ευαιξίας - spa, 2 εστιατόρια, parking, 
γυμναστήριο, γήπεδο τεννις, bar. Τα ανακαινισμένα 
δωμάτιά του διαθέτουν A/C, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, σεσουάρ και ψυγείο.

Διακοπές - Fly & Drive



Κάρπαθος
5 & 8 ημέρες

ALIMOUNDA MARE 5* 
Βρίσκεται σε μία ήσυχη τοποθεσία μπροστά στην θάλασσα και απέχει μόλις 5 λεπτά από το κέντρο της Χώρας . Διαθέτει μία εντυπωσιακή πισίνα υπερχείλισης, 
2 εστιατόρια, 2 μπαρ, γυμναστήριο, spa, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία, και γήπεδο τένις. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών .

Απευθείας 
πτήσεις από 
Θεσ/νίκη

Χωριό Όλυμπος Κυρά Παναγιά

Διακοπές - Fly & Drive

Ένα διαμάντι κρυμμένο στο Αιγαίο πέλαγος σας περιμένει να το εξερευνήσετε. 
Πανέμορφες παραλίες, φιλόξενοι άνθρωποι και καλό φαγητό είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά του νησιού . Η πρόσβαση στο νησί για όλους τις εκδρομείς της 
Βορείου Ελλάδος είναι εύκολη με τις απ’ ευθείας πτήσεις της Astra Airlines από 
το αεροδρόμιο <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>>. 

Η ποικιλία και η χρωματική μαγεία του φυσικού τοπίου της Καρπάθου είναι 
μοναδική . Οι εναλλαγές και οι αντιθέσεις είναι τόσο συχνές και απρόσμενες 
που δεν αφήνουν περιθώρια για μονοτονία και πλήξη. Στις βουνοπλαγιές θα 
δει κανείς απόκρημνες χαράδρες και δαιδαλώδεις χείμαρρους, βαθιές σπηλιές 
προικισμένες με τη θελκτική πολυχρωμία σταλακτιτών, κοιλάδες καταπράσινες και 
πηγές με κρυστάλλινα νερά που κελαρύζουν μελωδικά, σκορπίζοντας απλόχερα 
τη δροσιά τους.
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Απευθείας Πτήσεις

Διακοπες 
σε χρώμα 
τιρκουάζ

SEVEN STARS 3* 
Βρίσκεται στην χώρα της Καρπάθου τα Πηγάδια και απέχει μόλις 200μ από την όμορφη παραλία Άφωτη . Διαθέτει πισίνα, σάουνα, υπηρεσίες μασάζ και 
σνακ μπαρ. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και δωρεάν WIFI .

OCEANIS HOTEL 3*
Βρίσκεται στα Πηγάδια, στο κέντρο της πόλης της Καρπάθου το καθιστά βολικό για τους επισκέπτες για  να φτάσουν  στους αρχαιολογικούς χώρους και 
το βράδυ στη νυκτερινή ζωή του νησιού, ενώ απέχει 3 λεπτά από την κοντινότερη παραλία. Διαθέτει δωμάτια με θέα στη θάλασσα, κλιματισμό, τηλεόραση, 
mini bar, τηλέφωνο καθώς και Wi-Fi. 

IOLKOS 2*
Βρίσκεται σε απόσταση 450μ. από την παραλία Πηγάδια και διαθέτει δωμάτια με κλιματισμό,  δορυφορική τηλεόραση, μικρό ψυγείο,  και σεσουάρ. Επίσης, 
το  ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, snack bar και δωρεάν Wi-Fi.

OLYMPIC  HOTEL  2*
Βρίσκεται στα Πηγάδια μόλις 600μ. από την παραλία και διαθέτει εξωτερική πισίνα με σνακ μπαρ και παιδική χαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο βεράντα ή μπαλκόνι.

Πηγάδια



Απευθείας Πτήσεις

Παπάφραγκας

Σαρακήνικο

Αδάμαντας

Το νησί που ανακαλυφθηκε η περίφημη Αφροδίτη της Μήλου! Το νησί που θα λατρέψετε! 

Η Μήλος στις Δυτικές Κυκλάδες είναι ένα νησί που δεν έχει πολλές ομοιότητες με αυτά των υπολοίπων Κυκλάδων. Ένα νησί 
υπέροχο που λόγω της έλλειψης  ακτοπλοϊκής ή αεροπορικής σύνδεσης δεν υπήρξε στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών από τη 
Βόρεια Ελλάδα. Φέτος για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίσετε το ιδιαίτερο αυτό νησί μέσω της απευθείας πτήσης της 
AstraAirlines από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.  

Στην Μήλο θα βρείτε υπέροχες παραλίες οργανωμένες και μη, γραφικά χωριά, παραδοσιακούς οικισμούς, νησιώτικα καταλύματα, 
ιδιαίτερη κουζίνα, τοπικά προιόντα, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Παλιά και νέα ορυχεία, υπέροχα φυσικά τοπία και 
ηφαιστειακούς σχηματισμούς που σμιλεύει η φύση για εκατομμύρια χρόνια καθώς και θρησκευτικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα, όπως 
οι παλαιοχριστιανικές κατακόμβες. Σίγουρο είναι ότι στην Μήλο δεν πρόκειται να πλήξετε και υπάρχει συνέχεια κάτι ενδιαφέρον να 
δείτε. Στο νησί δεν θα σας λείψει φυσικά και η νυχτερινή διασκέδαση.

Οι παραλίες της είναι από τα δυνατά της σημεία. Διαθέτει πολλές παραλίες, διαφορετικές μεταξύ τους και πανέμορφες ως φυσικά 
τοπία. Αυτή την πληθώρα των παραλιών η Μήλος την χρωστάει στην ηφαιστειακή της φύση, στους δυνατούς αέρηδες και τα κύματα 
του Αιγαίου. Μην παραλείψετε να πραγματοποιήσετε κρουαζιέρα με τα σκάφη που κάνουν τον γύρο του νησιού και επισκέπτονται 
τις περισσότερες από τις δυσπρόσιτες παραλίες που δεν μπορείτε να τις δείτε με άλλο τρόπο (τα διάσημα θαλασσινά Μετέωρα ή 
Κλέφτικο, την σμαραγδένια σπηλιά της Συκιάς, τα Γλαρονήσια και άλλα), να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα καθαρά νερά και σε 
παραλίες απρόσιτες και μαγευτικές, να θαυμάσετε τον ορυκτό πλούτο του νησιού, να εξερευνήσετε απόκρυφα σπήλαια ή και να 
επισκεφτείτε γειτονικά νησιά.

Για
1η φορά 

εγγυημένες 
απευθείας 

πτήσεις από 
Θεσ/νίκη

“Το νησί της Αφροδίτης”

Μήλος
4 έως 8 ημέρες

Διακοπές - Fly & Drive
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LIOGERMA
Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, στον Αδάμαντα, λίγα μέτρα από την αμμώδη παραλία της Λαγκάδας και 250 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει πισίνα, δωρεάν Wi-
Fi στους κοινόχρηστους χώρους και ένα πολύ όμορφο κήπο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα 
μαλλιών και μπαλκόνι. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το κατάλυμα θα βρείτε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές σας αγορές. Η ζεστή 
σπιτική φιλοξενία και η τοποθεσία είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν 

Μην 
παραλείψετε να 

πραγματοποιήσετε 
κρουαζιέρα 

στις ξακουστές 
παραλίες

GOLDEN MILOS BEACH 4* plus
Βρίσκεται πάνω στην αμμώδη παραλία του Προβατά και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν άνεση, υψηλή αισθητική, ποιότητα και ποικιλία παροχών. 
Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 2 πισίνες, Jacuzzi, επιτραπέζια παιχνίδια και δωρεάν Wi-Fi. Διαθέτει επίσης, εστιατόριο με ευφάνταστες γαστρονομικές 
προτάσεις, pool bar, bar. Τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, dvd player, cd player, βραστήρα για καφέ/τσάϊ, τηλέφωνο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, καλλυντικά προϊόντα μπάνιου και δωρεάν Wi-Fi. Η κυκλαδίτικη αίσθηση κυριαρχεί παντού και είναι σίγουρο πως το εκτυφλωτικό 
λευκό και το υπέροχο γαλάζιο θα σας μαγέψει. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής δωματίου.



CAPETAN GEORGANTAS
Βρίσκεται στο λιμάνι του Αδάμαντα, στην κεντρική Πλατεία και λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα. Η διακόσμηση του Ξενοδοχείου σε Ναυτικό στυλ από την 
υποδοχή μέχρι τα δωμάτια, δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε περιβάλλον θαλαμηγού σκάφους. Τα δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα 
με κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και χρηματοκιβώτιο.

MELTEMI
Χτισμένο σε κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, βρίσκεται στο κέντρο του Αδάμαντα, σε μικρή απόσταση από τις παραλίες της Λαγκάδας και του Παπικινού, ενώ 
σε πολύ μικρή απόσταση θα βρείτε διάφορα εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με air condition, τηλεόραση, 
ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και μικρό μπαλκόνι. 

Μήλος

MIMOZA ROOMS
Βρίσκεται στον Αδαμάντα της Μήλου, μόλις 400μ. από το λιμάνι, σε ένα γαλήνιο περιβάλλον και σε πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο του χωριού. 
Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, τηλεόραση.
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SANTA MARIA
Βρίσκεται στον Αδάμαντα,  κοντά στο λιμάνι, μόλις 300 μέτρα από την παραλία Παπικινός, και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από πολλά εστιατόρια, 
καφετέριες και καταστήματα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν διακριτική πολυτέλεια. Το συγκρότημα καταλαμβάνει στο σύνολό του 12.000 
τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτει πισίνα, υδρομασάζ, pool bar, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, καλλυντικά μπάνιου, μπαλκόνι ή βεράντα και δωρεάν Wi-Fi. Τα πολυάριθμα δέντρα και ο καλοδιατηρημένος κήπος σας 
προσφέρουν μια αίσθηση πραγματικής χαλάρωσης και ιδιωτικότητας.

ANEZINA 2*
Είναι κτισμένο λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο του Αδάμαντα και λίγα 
βήματα από το Εκκλησιαστικό Μουσείο Μήλου. Διαθέτει 24ωρη reception, 
αίθουσα πρωινού και lounge bar. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, 
ψυγείο, τηλεόραση και στεγνωτήρα μαλλιών. 

APOLLO
Το συγκρότημα APOLLO (APOLLO 1 & APOLLO 2) βρίσκεται στην περιοχή της Απολλωνίας και απέχει μόλις 200 μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, μπαρ 
και εστιατόριο με θέα στη Θάλασσα. Τα δωμάτια του είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, 
τηλεόραση και μπαλκόνι. 

ANNA ZISIMOS
Βρίσκεται σε μία ήσυχη τοποθεσία στην περιοχή του Αδάμαντα, πολύ κοντά 
στα μαγαζιά, εστιατόρια της περιοχής, αλλά και στην παραλία του Παπικινού. 
Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό , τηλεόραση , ψυγείο , καφετιέρα και 
θυρίδα ασφαλείας. Η καθαριότητα και το φιλικό του προσωπικό θα σας 
εντυπωσιάσουν.



Το νησί που τραγούδησαν οι ποιητές! 
Μια ιστορία που κρατάει περισσότερο από 
4,000 χρόνια και ο βράχος που ακόμα 
ορθώνεται, το ίδιο δυνατός μέσα στο 
πέλαγος κρατάει φυλαγμένα τα μυστικά 
της Ατλαντίδας...

Φηρά: Η χώρα του νησιού, το κοσμοπολίτικο κέντρο 
της Σαντορίνης
Φηροστεφάνι: Η προέκταση των Φηρών, δίπλα στην 
καρδιά του νησιού
Ημεροβίγλι: Φημισμένο χωριό συνώνυμο της 
μαγευτικής θέας στο ηφαίστειο
Καρτεράδος: Το εμπορικό κέντρο του νησιού, δίπλα 
στα Φηρά
Μεσσαριά: Το απόλυτο γεωγραφικό κέντρο του νησιού
Περίβολος, Περίσσα: Φημισμένες παραλίες που 
σφύζουν από ζωή
Καμάρι: Ιδανικό κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
Ακρωτήρι: Για διακοπές με θέα δίπλα στον φημισμένο 
αρχαιολογικό χώρο
Οία: Χωριό παγκοσμίως γνωστό για το υπέροχο 
ηλιοβασίλεμα

Σαντορίνη
3 έως 8 ημέρες

Απευθείας Πτήσεις

Διακοπές - Fly & Drive
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Από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Ηφαίστειο, 
Καλντέρα, ηλιοβασίλεμα,  παράδοση, αρχαιότητες, ασβεστωμένα 
δρομάκια, χρώματα ανεξίτηλα πεσμένα στο πέλαγος, γεύσεις μοναδικές. 
Φηρά, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Οία, σοκάκια με παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, υπόσκαφα σπίτια και το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του 
κόσμου, Εμπορείο (βενετσιάνικο κάστρο), Αρχαία Θήρα (ιερά, θέατρο, 
στοά, θέα καταπληκτική), νησάκια Καμμένη και Θηρασία (με καραβάκι, 
μπάνιο στα ζεστά νερά της Παλιάς Καμμένης πίσω απ’ το ηφαίστειο, 
φαγητό και μπάνιο στη Θηρασιά), Ακρωτήρι (προιστορικός οικισμός). 
Δεν είναι τυχαίο που η Θήρα ή Σαντορίνη (απ’ την Ενετική εκκλησία 
Santa Irene) έγινε ένας από τους συναρπαστικότερους προορισμούς 
και χιλιάδες επισκέπτες απ’ όλον τον κόσμο κατακλύζουν το νησί 
και για κάθε κρουαζιερόπλοιο που περνά από τις Κυκλάδες αποτελεί 
απαραίτητο σταθμό, αλλά και ότι επιλέγεται από τα νιόπαντρα ζευγάρια 
και τους νέους που διασκεδάζουν ανέμελα.  Η Σαντορίνη έχει πολλά 
να προσφέρει στον επισκέπτη της. Τις παραλίες της (Καμάρι, Περίσσα, 
Μονόλιθου, Βλιχάδας, Ακρωτηρίου -«κόκκινη παραλία»- και για ηρεμία 
του Περίβολου και Αγ.Γεωργίου). Επιλογές στη διασκέδαση πολλές. 
Βar, clubs, μέχρι το πρωι, με ξένη ή ελληνική μουσική, πολλές 
επιλογές για φαγητό (Φηρά, Καλντέρα), beach bar (Καμάρι, Περίσσα, 
Περίβολος), και στην Οία για ήσυχη διασκέδαση.  

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ / ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ / ΘΗΡΑΣΙΑ:
Έχτετε  την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Νέα Καμένη (Ηφαίστειο), τα 
Ζεστά Νερά, καθώς και το γραφικό νησάκι της Θηρασσιάς. Πρώτος 
σταθμός στην όμορφη διαδρομή, το νησί της Νέας Καμένης (Ηφαίστειο). 
Θα δείτε τους κρατήρες του Ηφαιστείου και θα ενημερωθείτε για όλη 
την δραστηριότητα του. Η δεύτερη στάση είναι το νησί της Παλαιάς 
Καμένης και τα ιαματικά Ζεστά Νερά. Τελευταία στάση μας είναι το 
γραφικό νησάκι της Θηρασσιας. 

ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ:
Είναι φημισμένη για το ονειρεμένο της ηλιοβασίλεμα. Στη λεγόμενη 
Καλντέρα, στη Δύση του Ηλίου μαζεύεται πλήθος για να δει τον ήλιο 
να χάνεται μέσα στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, έχοντας τα υπέροχα 
κιτρινοκόκκινα χρώματα του ήλιου. 

ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ:
Η Σαντορίνη είναι το τελευταίο νησί των Ν. Κυκλάδων. Αναφερόμαστε σε 
αυτό σαν να είναι ένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα συγκρότημα 
πέντε διαφορετικών νησιών, Η Σαντορίνη (Θήρα) είναι το κύριο νησί. 
Πολλοί λόγοι υπάρχουν για τους οποίους αυτό το νησί των Κυκλάδων 
έγινε γνωστό. Όλοι μας έχουμε δει μια εικόνα της Σαντορίνης (Ελλάδα). 
Χρώματα στο ουρανό, καταπληκτικά τοπία, γαλήνη και αρμονία στους 
γκρεμούς της Καλντέρας. Με την εκδρομή αυτή έχετε την ευκαιρία να 
γνωρίσετε το νησί και την ενδοχώρα.

Προαιρετικές εκδρομές

Κορυφαίος 
ταξιδιωτικός 
προορισμός
παγκοσμίως!

Ζήστε μια μοναδική εμπειρία, 
απολαύστε από ψηλά τα γραφικά 
τοπία της Σαντορίνης σε μια 
αξέχαστη βόλτα με ελικόπτερο. 
Πετάξτε πάνω από το ηφαίστειο, 
τους μοναδικούς σχηματισμούς 
της Καλντέρας, το Ημεροβίγλι, 
τα Φηρά, την Οία και όλα τα 
σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. 
Κάντε την κράτησή σας έγκαιρα, 
εξασφαλίστε διαθεσιμότητα, 
μειωμένη τιμή και απολαύστε μια 
περιήγηση στο στολίδι του Αιγαίου 
που δεν μοιάζει με καμία.



ALBATROS HOTEL (Καρτεράδος)
Εξαιρετικό ξενοδοχείο στα σύνορα Καρτεράδου και Φηρών (μπροστά στη 
στάση λεωφορείων). Διαθέτει μεγάλη πισίνα, pool bar, αίθουσα πρωινού, 
parking. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο. 

OKEANIS BEACH 4* (Καμάρι - Μονόλιθος) - Πλήρως ανακαινισμένο το Μάϊο του 2016
Βρίσκεται στο Καμάρι και διαθέτει πισίνα, παιδική πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, γήπεδο τέννις, εστιατόριο. Ακόμη διαθέτει ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες 
και ομπρέλες, όπως και γήπεδο βόλλευ. Στο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει γήπεδο για μπάσκετ και μίνι ποδόσφαιρο. Είναι ιδανικό για οικογένειες, καθώς 
διαθέτει παιδική χαρά και αιθουσα παιχνιδιών. Τα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτιά του διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών και καλωδιακή 
τηλεόραση. Υπάρχει δυνατότητα για ημιδιατροφή.

AFRODITE VENUS HOTEL 4* (Καμάρι) 
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο είναι κτισμένο στην παραλία, στο Καμάρι και ακριβώς στο κέντρο του χωριού. Διαθέτει spa, πισίνα, παιδική πισίνα, κεντρικό εστιατόριο, εστιατόριο 
ala cart στην παραλία, parking κα. Ολα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ. Προσφέρεται με ημιδιατροφή σε μπουφέ. Ιδανική επιλογή για διακοπές 
ένα βήμα από την θάλασσα  και ταυτόχρονα στο κέντρο της ζωής του τουριστικού θέρετρου ΚΑΜΑΡΙ.

Σαντορίνη

AMARYLLIS HOTEL 2* (Περίσσα)
Βρίσκεται στην Περίσσα και απέχει μόλις 150μ. από την παραλία. Διαθέτει κήπο και μπαρ. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, δωρεάν WIFI, τηλεόραση, 
ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.

ERATO (Φηροστεφάνι)
Βρίσκεται στην περιοχή Φηροστεφάνι και μόλις 1χλμ από το κέντρο των 
Φηρών, χτισμένο σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.. 
Στις εγκαταστάσεις υπάρχει πισίνα, τζακούζι και sauna, σνακ μπαρ με θέα στη 
θάλασσα, δωρεάν Wi-Fi. Τα άνετα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση, 
κλιματισμό, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι ή βεράντα, ορισμένα 
με θέα στη θάλασσα.

CALDERA BUTTERFLY VILLAS (Φηρά)
Βρίσκεται στην περιοχή των Φηρών, με εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα. Διαθέτει πισίνα κρεμασμένη στο βράχο, αίθουσα πρωινού, parking. Τα παραδοσιακής 
κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής δωμάτιά του  διαθέτουν A/C, τηλεόραση και ψυγείο. Απολαύστε το ποτό σας στην πισίνα του, απολαμβάνοντας την υπέροχη 
θέα.
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KALMA (Μεσαριά - Φηρά)
Το παραδοσιακό ξενοδοχείο σε κυκλαδίτικο ρυθμό βρίσκεται στο χωριό Μεσαριά, κοντά στα Φηρά. Το άσπρο και το μπλέ κυριαρχούν, ενώ οι πέργκολες 
με τις βοκαμβίλιες δημιουργούν ένα όμορφο, νησιωτικό περιβάλλον. Διαθέτει πισίνα, μια καταπράσινη αυλή για να χαλαρώσετε, καθώς και δωρεάν internet. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο. Πολύ κοντά στο ξενοδοχείο βρίσκονται 
σούπερ μάρκετ, καθώς και πολλές επιλογές για φαγητό.

GIANNA SUITES ex. Villa Gianna (Φηρά)
Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν μια πολυτελή διαμονή στο 
κέντρο των Φηρών. Είναι πλήρως ανακαινισμένο και διαθέτει πισίνα, αίθουσα 
πρωινού και bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, 
σεσουάρ και μπαλκόνι ή βεράντα. Χαλαρώστε πίνοντας το κοκτέϊλ σας 
στην πισίνα του.

CALDERA ROMANTICA 2* plus
Πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Ακρωτήρι σε απόσταση αναπνοής από την καλντέρα. Το ξενοδοχείο έχει πλήρως ανακαινιστεί το 2015 σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους του δημιουργώντας και ένα εξαιρετικό εστιατόριο που έχει αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές σε όλα τα αξιόπιστα site.  Τα δωμάτιά του προσφέρουν τηλεόραση, ατομικό 
κλιματισμό, ψυγείο. 

THIRASIA (Φηρά)
Βρίσκεται στην καρδιά των Φηρών, σε απόσταση αναπνοής από τα εστιατόρια και μπαρ. Διαθέτει πισίνα, αίθουσα πρωινού και bar. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο. Η σπιτική του φιλοξενεία και η καθαριότητα θα σας εντυπωσιάσει.

MARGARITA (Φηροστεφάνι)
Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Σαντορίνης. Με παροχές όπως πισίνα, καθιστικό, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
υπηρεσίες Internet, μπαρ, υπόσχεται αξέχαστες διακοπές. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι, 
θυρίδα ασφαλείας.

ANESSIS (Φηρά)
Βρίσκεται σε  μία  ήσυχη τοποθεσία, λίγα λεπτά μόλις από τα Φηρά. Με 
την αυθεντική νησιώτικη αρχιτεκτονική προσφέρει μία αξέχαστη και γαλήνια 
διαμονή, χάρη στην προνομιακή τοποθεσία του καθώς και την εκπληκτική 
θέα στο καταγάλανο Αιγαίο. Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους 
του ξενοδοχείου, υπαίθρια πισίνα & υδρομασάζ, κήπο, ψησταριά, ενώ στα 
δωμάτιά του παρέχεται στεγνωτήρας μαλλιών, προϊόντα περιποίησης, 
ψυγείο, κλιματισμός, δωρεάν Wi-Fi, τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.



ILIOPERATO
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο Ημεροβίγλι, στην άκρη της Καλντέρας, μόλις 350μ από την επιφάνεια της θάλασσας. Η τοποθεσία του, καθώς η άψογη εξυπηρέτηση θα 
σας εντυπωσιάσουν. Διαθέτει πισίνα, μπαρ και τα δωμάτιά του βεράντα, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, Jacuzzi, ψυγείο, καφετιέρα, σεσουάρ, 
μπουρνούζια, παντόφλες. Μην παραλείψετε να απολαύσετε τον καφέ σας στην ταράτσα του ξενοδοχείου με την εκπληκτική θέα στην Καλντέρα. Δυνατότητα επιλογής 
δωματίου.

ANEMOESSA
Η Villa Anemoessa είναι χτισμένη σύμφωνα με παραδοσιακά Κυκλαδίτικα πρότυπα και  βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή ανάμεσα στην Οϊα και την Φοινικιά. Όλα τα δωμάτια είναι 
πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών. και μπαλκόνι με θέα στην πισίνα του καταλύματος και το Αιγαίο 
πέλαγος.

Σαντορίνη

SPENDOUR RESORT 5*
Tο πολυτελές ξενοδοχείο, χτισμένο μόλις το 2012, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, 
10 λεπτά μόλις με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει εστιατόριο, εξωτερική πισίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα δωμάτιά του όλα σχεδιασμένα με μοντέρνα διακόσμηση 
και θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe box. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπληκτική 
θέα.  Δυνατότητα επιλογής τύπου δωματίου (superior / junior suite με ιδιωτική πισίνα, κ.τ.λ.).

AMERISA SUITES
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Φηροστεφάνι σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια από την κεντρική πλατεία των Φηρών και όλα τα δωμάτια του έχουν θέα στην θάλασσα ( 
ανατολικά) Το συγκρότημα διαθέτει ρεσεψιόν κλειστό parking πισίνα και snack bar. Όλα τα δωμάτια του είναι εξοπλισμένα με τηλεόραση κλιματισμό και ψυγείο . Σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου δωρεάν Wi-Fi.

NEW HAROULA 3* 
Το οικογενειακό ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά των Φηρών.Διαθέτει 
πισίνα, αίθουσα πρωινού  και pool bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
ψυγείο και τηλεόραση.

ERSI VILLAS 
Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, με εύκολη πρόσβαση στην κεντρική πλατεία 
των Φηρών. Διαθέτει πισίνα, αίθουσα πρωινού,  bar. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και σεσουάρ. Ιδανικό για όσους επιθυμούν 
μια ήσυχη διαμονή κοντά στο κέντρο των Φηρών.
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PANTHEON DE LUΧ VILLAS
Φανταστικό κατάλυμα χτισμένο σε προνομιακή θέση στο Ημεροβίγλι με εκπληκτική θέα στην Καλντέρα, δίνοντας σε εσάς τη δυνατότητα να την 
απολαύσετε χωρίς να πρέπει να “ανεβοκατεβαίνετε” σκαλιά!!! Διαθέτει μεγαλή εξωτερική πισίνα, Jacuzzi, εστιατόριο ala cart, Wi-Fi, parking. Τα δωμάτια του 
διαθέτουν A/C, τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι με θέα το απέραντο γαλάζιο. Επίσης, διαθέτει δωμάτια για οικογένειες (μαιζονέτες και διαμερίσματα), καθώς 
και δωμάτια με ατομικές πισίνες (κατόπιν ζήτησης)

SENSES BOUTIQUE HOTEL
Συγκρότημα 8 δωματίων-σουιτών στο Ημεροβίγλι που θα σας καταπλήξει με την υπέροχη του θέα στην καλντέρα. Διαθέτει ρεσεψιόν μεγάλη πισίνα και στα δωμάτια του που το 
κάθε  ένα έχει διαφορετικό ύφος μπορείτε να βρείτε tv flat, κλιματισμό, coffee machine, mini-bar. Κάποιοι τύποι σουιτών διαθέτουν ατομικές πισίνες ή Jacuzzi.

EXCLUSIVE PLAN SUITES
Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, κρεμασμένο στο βράχο, με απίθανη θέα στην Καλντέρα. Νεόδμητο συγκρότημα σουϊτών  με ιδιωτικό τζακούζι - hot bath σε 
κάθε βεράντα. Η κάθε σουϊτα διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις που συνηγορούν σε μια διαμονή πολυτελείας. Στο δωμάτιο σας καθημερινά θα βρείτε 
τουλάχιστον 40 διαφορετικά είδη (ανανεώσιμα καθημερινά) για να ετοιμάσετε το πρωινό της αρεσκείας σας.

NEPTUNE PRIVATE SUITES & SPA (Ακρωτήρι)
Ολοκαίνουριο συγκρότημα 8 σουϊτών με ατομική πισίνα & spa, με φανταστική θέα στην Καλντέρα, βρίσκεται κρεμασμένο στο βράχο στην περιοχή 
Ακρωτήρι. Οι παροχές του ξενοδοχείου, καθώς και των δωματίων αποτελούν σημείο αναφοράς στην πολυτέλεια. Πραγματικά μια εμπειρία διαμονής που 
αξίζει να χαρίσετε στον εαυτο σας.

ANDROMEDA VILLAS
Το ξενοδοχείο βρίσκεται «κρεμασμένο» στο βράχο του Ημεροβιγλίου με απεριόριστη θέα στην καλνέρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, pool bar, gourmet εστιατόριο με διεθνή 
αλλά και ελληνική κουζίνα, Jacuzzi, Wi-Fi . Όλα τα δωμάτια (standard , superior, appartment, v.i.p. suites private pool) διαθέτουν  A/C, TV, ψυγείο, coffee-tea maker machine, 
πιστολάκι για τα μαλλιά και φυσικά μπαλκόνι με την μοναδική θέα στο ηφαίστειο και το ηλιοβασίλεμα. 



Φούρνοι
(Ώρες εκδρομής 11) Το ταξίδι στην Ικαρία μπορεί να 
χαρακτηριστεί ημιτελές αν δεν περιλαμβάνει μια ημέρα 
στο νησί των Φούρνων, για ατελείωτες βουτιές, βόλτες 
στα ασβεστωμένα σοκάκια και ολόφρεσκο ψάρι καθώς 
το νησί φημίζεται γι’ αυτό αφού έχει εξελιχθεί σε ένα 
από τα μεγαλύτερα κέντρα αλιείας του Αιγαίου.

Εύκολα προσβάσιμο για όλους τους 
εκδρομείς της Βορείου Ελλάδος 
με τις πτήσεις της Astra Airlines 
από το αεροδρόμιο “Μακεδονία” 
της Θεσσαλονίκης. Εάν δεν 
επιθυμείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο, 
μετακίνηση εντός του νησιού πλέον 
είναι ευκολότερη, καθώς έχουμε 
εξασφαλίσει τον τρόπο μεταφοράς 
σας από και προς το αεροδρόμιο, 
όπως και στις παραλίες του νησιού 
με mini bus.Επίσης, έχουμε 
εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα στα 
ποιοτικότερα ξενοδοχεία με τη 
μεγαλύτερη ζήτηση.

Απευθείας Πτήσεις

KARRAS STAR HOTEL 3*
Βρίσκεται στην περιοχή Αυλάκι χτισμένο 
σε ένα πανέμορφο περιβάλλον και  απέχει 
450μ από τη θάλασσα. Διαθέτει όμορφο 
κήπο, πισίνα, γήπεδο τέννις, παιδική χαρά, 
mini market και ασύρματο internet. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, 
τηλεόραση, τηλέφωνο και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Το φιλικό προσωπικό του σας 
περιμένει να σας εξυπηρετήσει.

Μαγγανίτη - Ακαμάτρα 
(Ώρες εκδρομής 8) Επίσκεψη στο χωριό του Μαγγανίτη, 
εκεί που βρίσκεται η πιο εξωτική παραλία του Αιγαίου, οι 
Σεϋχέλλες με τα σμαραγδένια νερά και το άγριο τοπίο. 
Στη συνέχεια στάση στον παραδοσιακό οικισμό της 
Ακαμάτρας, όπου έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους.

Προαιρετικές εκδρομές

Σεϋχέλλες



Απολαύστε τη δροσιά και την πλούσια βλάστηση σε καταπράσινες πλαγιές και όμορφα φαράγγια, χαρείτε την 
πεντακάθαρη θάλασσα με τα κρυστάλλινα νερά.Γνωρίστε τους φιλόξενους κατοίκους του νησιού και αφήστε 
τους να σας ‘παρασύρουν’ με την ξεγνοιασιά τους. Πιείτε εξαιρετικό παραδοσιακό κόκκινο κρασί, γευτείτε 
ολόφρεσκο ψάρι και άλλα πολλά τοπικά εδέσματα. Πάρτε μέρος σε κάποιο από τα ξακουστά πανηγύρια και 
διασκεδάστε με την καρδιά σας.
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Ικαρία
4 έως 8 ημέρες

“Το νησί της μακροζωίας”

CAVOS BAY HOTEL 3* 
Χτισμένο σε παραδοσιακό αρχιτεκτονικό 
ρυθμό σε απόσταση αναπνοής από την 
θάλασσα. Απέχει 100μ από το κέντρο 
του χωριού Αρμενιστής και κοντά του 
υπάρχει στάση λεωφορείου. Σε απόσταση 
500 μ. μπορεί κάποιος να απολαύσει τις 
υπέροχες παραλίες Λιβάδι και Μεσσακτή. 
Διαθέτει πισίνα, free Wi-Fi, τζακούζι, 
μασάζ, βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολής 
ταινιών, γυμναστήριο, εστιατόριο και μπαρ. 
Τα ευρύχωρα δωμάτια του διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, 
τηλέφωνο, ψυγείο, κουζινάκι και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Αγ. Κήρυκος - Φάρος - Θέρμα 
(Ώρες εκδρομής 9) Αναχώρηση για εκδρομή στη Νότια πλευρά του νησιού. 
Πρώτα θα μεταβούμε στον Άγιο Κήρυκο που είναι και η πρωτεύουσα του νησιού. 
Ένας περίπατος στα λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης θα μας φέρει κοντά 
στα κυριότερα αξιοθέατα. Θα επισκεφτούμε τα Θέρμα, τη βασική λουτρόπολη 
της Ικαρίας με τις κυριότερες ιαματικές πηγές του νησιού. Θα επισκεφθούμε 
το Σπήλαιο (φυσικό σπήλαιο)  που βρίσκεται πάνω στην παραλία του οικισμού 
εντός του οποίου αναβλύζει μια από τις ιαματικές πηγές της περιοχής και έχει 
μετατραπεί σε  σύγχρονο κέντρο υδροθεραπείας με φυσική σάουνα, χωρίς να 
χάσει τη φυσική του εικόνα. Χρόνος για ξεκούραση  και φαγητό

Οινοποιείο - Χριστό Ραχών 
(Ώρες εκδρομής 6) Απογευματινή 
εκδρομή στις Ράχες με πρώτη στάση στο 
παραδοσιακό οινοποιείο του Προφήτη 
Ηλία για γευσιγνωσία αλλά και  να 
γνωρίσουμε τον τρόπο παραγωγής του 
Πράμνιου οίνου. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στο φημισμένο κεφαλοχώρι των Ραχών, 
τον Χριστό που είναι γνωστό για τα 
περίεργα ωράρια του.

Διακοπές - Fly & Drive



Εξωκκλήσι Αγ. Στεφάνου

Σύρος
4 έως 8 ημέρες

Παραλία Γαλησσά

Απευθείας Πτήσεις

DIOGENIS HOTEL 4* 
Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κτήριο του 19ου αιώνα μπροστά στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η τοποθεσία του ιδανική για ότι και να χρειαστείτε καθώς είναι 
στην καρδιά της πόλης. Προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός σύγχρονου ξενοδοχείου και συνδυάζει την παράδοση με μοντέρνα στοιχεία διακόσμησης. Τα 
καλαίσθητα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο,  στεγνωτήρα μαλλιών και καλαίσθητη διακόσμηση.

Διακοπές - Fly & Drive
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Σύρος η Αρχόντισσα των Κυκλάδων..  Μεγάλη ζήτηση από ταξιδιώτες της Βόρειας  Ελλάδας αλλά λόγω έλλειψης ακτοπλοϊκής 
ή αεροπορικής σύνδεσης δεν υπήρξε μεγάλη προσέλευση.  Φέτος για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίσετε 
το αριστοκρατικό αυτό νησί ξεκούραστα μέσω της απευθείας πτήσης της AstraAirlinesαπό το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της 
Θεσσαλονίκης.  
Υπήρξε ναυτικό , βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο του νέου ελληνικού κράτους , κάτι το οποίο το καταλαβαίνει κανείς 
αντικρίζοντας και μόνο την πρωτεύουσα της, την  γραφική Ερμούπολη. Τα επιβλητικά νεοκλασικά κτίσματα,  οι μεγαλοπρεπείς 
εκκλησίες, η πλατεία  Μιαούλη,  ο γραφικός παραδοσιακός οικισμός της Άνω Σύρου και η συνοικία Βαπόρια δεν γίνεται να 
μην σας γοητεύσουν.  Η Σύρος διαθέτει εξαιρετικές παραλίες που σας περιμένουν να εξερευνήσετε όπως και το εκκλησάκι 
του Αγίου Στεφάνου το οποίο είναι χτισμένο μέσα σε μία σπηλιά στην παραλία του Γαλησσά. Θα δείτε παραδοσιακούς 
οικισμούς, νησιώτικα καταλύματα, ιδιαίτερη κουζίνα, τοπικά προιόντα, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και καλή νυχτερινή 
ζωή.

Η Αρχόντισσα των Κυκλάδων

FAROS VILLAGE RESORT 4* 
Χτισμένο δίπλα στη θάλασσα σε έναν ιδιωτικό φυσικό όρμο με εξαιρετική θέα στο Πέλαγος. Δίπλα από την φημισμένη αμμουδιά της παραλίας Αζολίμνου 
και σε κοντινή απόσταση από την Ερμούπολη. Διαθέτει καλαίσθητη πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα και μπαρ, γυμναστήριο καθώς και κέντρο καταδύσεων. 
Τα ολόλευκα δωμάτια σε κυκλαδίτικο στυλ διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι . 

Για
1η φορά 

εγγυημένες 
απευθείας 

πτήσεις από 
Θεσ/νίκη



ELECTRA HOTEL 2* 
Εναρμονισμένο απόλυτα με την φινετσάτη αισθητική της περιοχής, δεσπόζει στην Καρδία της περιοχής Βαπόρια στην Ερμούπολη. Το ζεστό κλίμα του 
προσωπικού, η άψογη εξυπηρέτηση και η νεοκλασική αρχοντιά είναι τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι, 
τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

DOLPHIN BAY 4* 
Χτισμένο αμφιθεατρικά, σύμφωνα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική  στον κόλπο του Γαλησσά μόλις 7χλμ μακριά από την πρωτεύουσα της 
Σύρου. Προσφέρει θέα στη μεγαλύτερη και άριστα οργανωμένη παραλία του νησιού , η οποία έχει βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία από την Ε.Ε. Διαθέτει πισίνα 
με νεροτσουλήθρα, παιδική χαρά, κήπο και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών .

NISSAKI HOTEL 3* 
Βρίσκεται στον παραθαλάσσιο δρόμο της Ερμούπολης σε κεντρικό σημείο. Διαθέτει αίθουσα πρωινού μπαρ και φιλικό προσωπικό. Τα δωμάτια του είναι 
άρτια εξοπλισμένα και διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών. 

HERMES HOTEL 3*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία σε απόσταση μόλις 500μ από το λιμάνι. Περιβάλλεται από έναν κήπο με φοίνικες και διαθέτει εστιατόριο και σνακ μπαρ 
με θέα στο Αιγαίο. Τα δωμάτια του διαθέτουν καθιστικό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών . 

Σύρος
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APOLLONION PALACE 5* 
Στη περιοχή Βαπόρια , σε πολύ κοντινή απόσταση από το λιμάνι και την Πλατεία Μιαούλη, δεσπόζει το ιστορικό αυτό κτήριο του 19ου αιώνα. Απέχει μόλις 
λίγα βήματα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το θέατρο Απόλλων και το Δημαρχείο της Ερμούπολης. Διαθέτει βεράντα με εξαιρετική θέα, όπου 
μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό σας. Τα δωμάτια του διαθέτουν καλαίσθητη διακόσμηση, κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση και στεγνωτήρα 
μαλλιών. 

OMIROS HOTEL 2*
Ένα πλήρως αναπαλαιωμένο νεοκλασικό αρχοντικό σε μία γραφική ήσυχη τοποθεσία της Ερμούπολης. Σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια μέσα από μία 
πανέμορφη διαδρομή  έχετε πρόσβαση σε τοπικές ταβέρνες και παραδοσιακά μαγαζιά.  Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi, όλα του τα 
δωμάτια είναι παραδοσιακά διακοσμημένα και διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό και στεγνωτήρα μαλλιών .   

SYROU MELATHRON
Στεγασμένο σε ένα ιστορικό κτήριο από τον 19ο αιώνα βρίσκεται στην περιοχή Βαπόρια και διαθέτει κομψή διακόσμηση. Το αναπαλαιωμένο αυτό νεοκλασικό 
διαθέτει τοιχογραφίες οροφής, ξύλινες κατασκευές και εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία. Τα δωμάτια  είναι άρτια εξοπλισμένα και διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών .

AZOLIMNOS BAY
Χτισμένο σε απόσταση μόλις 300μ από την πανέμορφη παραλία Αζολίμνου σε μία όμορφη τοποθεσία. Διαθέτει πισίνα με μπαρ και δωρεάν Wi-Fi. Τα 
δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.



Κύθηρα
4,5 & 8 ημέρες

KYTHEA RESORT 4*
Βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας 
Πελαγίας και απέχει 400μ από την 
θάλασσα. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, 
μπαρ με θεα την θάλασσα και άνετο 
χώρο στάθμευσης. Όλα τα δωμάτια 
του διαθέτουν κλιματισμό, επίπεδη 
τηλεόραση και ψυγείο.

ANATOLI 2*
Βρίσκεται μόλις 50μ. μακριά από την παραλία 
της Αγίας Πελαγίας και είναι χτισμένο σύμφωνα 
με την τοπική αρχιτεκτονική. Προσφέρει 
καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας 
γευμάτων και δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα 
κλιματιζόμενα στούντιο και διαμερίσματα 
είναι ευρύχωρα και διαθέτουν τηλεόραση, 
dvd, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι. 
Επίσης παρέχουν μικρή κουζίνα με μίνι ψυγείο, 
καφετιέρα και μαγειρικές εστίες. 

HOTEL ROMANTICA 3*
Κτισμένο σε απόσταση αναπνοής 
από την παραλία της Αγίας 
Πελαγίας, διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, 
γυμναστήριο, σάουνα, μπαρ, χώρο 
στάθμευσης. Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση 
ψυγείο και μπάνιο με υδρομασαζ.

MANEAS HOTEL 3*
Βρίσκεται μόλις 10μ. από την παραλία 
Αγία Πελαγία. Διαθέτει καλαίσθητα 
δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, με 
μοντέρνα διακόσμηση και κομψό 
μπάνιο με ντους και είναι εξοπλισμένα 
με κλιματισμό και LCD τηλεόραση. Το 
πρωινό σερβίρεται στην τραπεζαρία ή 
στη βεράντα με θέα στη θάλασσα. Το 
μπαρ του ξενοδοχείου σερβίρει ποτά, 
καφέ και σνακ όλη την ημέρα.

PANTONIA & ANTOLI APARTMENTS
Βρίσκονται στην Αγία Πελαγία και 
προσφέρουν την καλύτερη θέα 
στο Λακωνικό κόλπο και τον Κάβο 
Μαλιά. Τα ευρύχωρα διαμερίσματα 
στο Pantonia είναι κλιματιζόμενα και 
εξοπλισμένα με μικρή κουζίνα, ψυγείο 
και τηλεόραση. Όλα περιλαμβάνουν 
τηλέφωνο και θυρίδα ασφαλείας.

Αγία Πελαγία

Διακοπές - Fly & Drive

Τα Κύθηρα είναι 
ένας ιδανικός 
τόπος στον 

οποίο βασιλεύει 
η μαγεία της 

φύσης, αλλά και 
τα πολιτιστικά 

στοιχεία.

 Ένα πραγματικό 
στολίδι που αξίζει 
να επισκεφθείτε!
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Απευθείας Πτήσεις

PETRADI HOTEL
Βρίσκεται στο χωριό Λιβάδι το 
εμπορικό κέντρο των Κυθήρων 2 
χλμ από την χώρα  και διαθέτει 
μεγάλη εξωτερική πισίνα με πέτρινο 
σνακ μπαρ. Παρέχεται δωρεάν Wi-
Fi. Όλα τα στούντιο έχουν μπαλκόνι 
ή αίθριο, τηλεόραση και σίδερο και 
είναι κλιματιζόμενα. Η μικρή κουζίνα 
τους είναι εξοπλισμένη με μίνι ψυγείο, 
φούρνο μικροκυμάτων και βραστήρα. 

PETROS STUDIO I &II
Βρίσκονται στα Τραβασαριάνικα, 
μόλις 10 λεπτά από τη θάλασσα, 
σε ένα ύψωμα με όμορφη θέα  και 
σε πολύ μικρή απόσταση από  τη 
χώρα και το Λιβάδι, όπου υπάρχουν 
εστιατόρια, καφέ και καταστήματα 
για τα ψώνια σας.  Τα δωμάτια είναι 
εξοπλισμένα με tv, a/c και κουζινάκι.

ELEA APARTMENTS KYTHIRA 
Βρίσκονται στον Κάλαμο, στα νότια 
του νησιού, κοντά στο Ενετικό 
κάστρο και το «κοσμοπολίτικο» 
Καψάλι  διαθέτουν δίκλινα, τρίκλινα 
και τετράκλινα δωμάτια με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, ψυγείο, 
κλιματισμό και τηλεόραση. Με 
μεγάλες βεράντες, με θέα προς το 
βουνό ή τη θάλασσα.

CENGO APARTS & MELY HOTEL
Η τοποθεσια του cengo-mely είναι 
ιδανική! Βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο ανάμεσα στον πισω και τον 
μπροστινό γυαλό του Καψαλιού, 
ακριβώς πάνω στο κύμα και σε 
απόσταση αναπνοής απ´ τα μαγαζιά.  
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, δωρεάν 
Wi-fi και μπαλκόνι με θέα στη 
θάλασσα ή στο κάστρο.

SOL E MARE
Τα διαμερίμαστα βρίσκονται σε 
απόσταση αναπνοής από την 
χρυσαφένια αμουδιά του Διακοφτίου 
και είναι ιδανική πρόταση για 
οικογενειακές διακοπές. Διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, σίδερο & 
σιδερώστρα και Wi-Fi.

Λιβάδι

ROUSSOS APARTMENTS
Βρίσκονται λίγο έξω από το 
Λιβάδι και είναι εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, τηλεόραση, πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, σίδερο & 
σιδερώστρα, θυρίδα ασφαλείας, 
βραστήρα, καφετιέρα και Wi-Fi. 
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής σε 
διαμερίσματα ή studio. Τα κατοικίδια 
επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος.

EL SOL
Βρίσκεται στη περιχή Καψάλι 
και διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις, όπως πισίνα, εστιατόριο, 
bar, παιδική χαρά & δωρεάν χρήση 
του internet στην πισίνα και το 
bar. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 
βραστήρα, 

ATHENA APARTMENTS
Βρίσκονται στο Διακοφτί, στην 
Ανατολική πλευρά των Κυθήρων, 
λίγα μόλις μέτρα από την αμμουδιά 
του Διακοφτίου. Διαθέτουν 
διαμερίσματα και studio με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, κλιματισμό, 
τηλεόραση, σίδερο και σθδερώστρα, 
καφετιέρα, βραστήρα, μπάρμεκιου, 
κήπο και Wi-Fi.

Διακοφτί

Κάλαμος

Καψάλι

Τραβασαριάνικα

Λιβάδι

Καψάλι

Διακοφτί

Χύτρα Καλάμι



Χίος
5 & 7 ημέρες

Απευθείας Πτήσεις

CHANDRIS 4*
Βρίσκεται στην πόλη της Χίου, χτισμένο ακριβώς στο λιμάνι. Διαθέτει πισίνα, 
pool bar, bar, εστιατόριο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
μουσική, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι.

GOLDEN SAND 4*
Βρίσκεται στην παραλία του Καρφά. Διαθέτει πισίνα, bar, σνακ μπαρ, 
εστιατόριο, ταβέρνα, παιδότοπο, ιδιωτική παραλία. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα.

ERYTHA BEACH HOTEL 4*
Βρίσκεται μπροστά στην παραλία, στον Καρφά. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 
ταβέρνα, snack bar, μπαρ, πισίνες, pool bar, παιδότοπο, παραλία με 
ξαπλώστρες & ομπρέλες. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μουσική, 
τηλέφωνο, τηλεόραση, mini bar, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι 
ή βεράντα.

AEGEAN DREAM 4*
Βρίσκεται στην παραλία του Καρφά. Διαθέτει πισίνα, bar, pool bar, snak 
bar, εστιατόριο. Τα δίχωρα διαμερίσματα διαθέτουν εξοπλισμένη κουζίνα, 
κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και 
μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα.

PEARL BAY 3*plus
Βρίσκεται στην παραλία της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Διαθέτει 
πισίνα, bar, pool bar, κήπο, αίθουσα πρωινού. Τα studios και τα διαμερίσματα 
διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, υδρομασαζ, χρηματοκιβώτιο, ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, μπαλκόνι η βεράντα.

SUNSET 3*
Βρίσκεται σε ένα πανέμορφο σημείο ανάμεσα σε φοίνικες και απέχει μόλις 
50μ. από την παραλία του Καρφά. Διαθέτει πισίνα, αίθουσα πρωινού και μπαρ. 
Τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, στεγνωτήρα 
μαλλιών. Πολύ βολική τοποθεσία καθώς σε απόσταση 3 λεπτών με τα πόδια 
έχετε πρόσβαση στα καταστήματα της περιοχής.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Τσεσμέ, Σμύρνη, Βούρλα)
Στην εκδρομή αυτή σας δίνεται η δυνατότητα να επισκευθείτε 
τα ιστορικά παράλια. Πρόγραμμα: Συγκέντρωση στο 
τελωνείο της Χίου, έλεγχος διαβατηρίων - ταυτοτήτων και 
αναχώρηση από το λιμάνι για Τσεσμέ. Άφιξη στο Τσεσμέ 
μετά από 35 λεπτά και άμεση επιβίβαση στο λεωφορείο 
με προορισμό τη Σμύρνη. Ενδιάμεση στάση στα Βούρλα, 
όπου θα επισκεφθούμε το σπίτι του Γιώργου Σεφέρη. Άφιξη 
στην πόλη της Σμύρνης και περιήγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και γεύμα. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για Τσεσμέ και επιβίβαση στο πλοίο 
για την επιστροφή μας στη Χίο.Διακοπές - Fly & Drive
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Σάμος
5 & 7 ημέρες

H Σάμος τα έχει όλα, όσο υπερβολικό 
κι αν ακούγεται. Κρύβει εκπλήξεις 
με ξεφάντωμα για τους νεότερους 
στο Κοκκάρι και στο Πυθαγόρειο, 
χορταστικές βραδιές με θαλασσινά 
πλάι στη θάλασσα στο Ποσειδώνειο, 
στο Μαραθόκαμπο και στο Καρλόβασι, 
ειδυλλιακούς περιπάτους σε ορεινά 
γραφικά χωριά, όπως τις Μανωλάτες 
και τους Βουρλιώτες και απεριόριστες 
επιλογές για κολύμπι σε παραλίες 
με βότσαλο ή άμμο, σε κάθε γωνιά 
του νησιού. Είναι από τα μεγαλύτερα 
ελληνικά νησιά, βρίσκεται στο ανατολικό 
Αιγαίο πέλαγος κοντά στα παράλια 
της Τουρκίας. Κι όλα αυτά σε έναν 
προορισμό με ιστορία και αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον και γλυκόπιοτο κρασί. Και 
που ξέρετε, μπορεί να είστε τυχεροί 
και να πέσετε πάνω στα γυρίσματα της 
διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής 
για τη ζωή του Πυθαγόρα.

Απευθείας Πτήσεις

SAMOS BAY 3*
Βρίσκεται στον κόλπο Γκάγκου,  μόλις 500 μέτρα από το κεντρικό λιμάνι 
του νησιού Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, cafe-bar και δωρεάν πρόσβαση 
στο internet. Tα δωμάτιa διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, και 
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα.

INO VILLAGE 3*
Βρίσκεται στη Σαμο, 15 λεπτά με τα πόδια απο το κεντρο της 
πολης. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, pool bar, μπαρ. Tα δωμάτιa 
διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, ψυγείο, στεγνωτήρα 
μαλλιών,χρηματοκιβωτιο,μπαλκόνι ή βεράντα.

MYKALI BAY 3*
Βρίσκεται στο Πυθαγόρειο. Διαθέτει πισίνες, υδρομασάζ, pool bar, snack 
bar, εστιατόριο, μπαρ, γήπεδα και παιδική χαρά. Τα δωμάτιά του παρέχουν 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, 
χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι.

PRINCESSA RIVIERA 4*
Βρίσκεται στo Πυθαγορειο, 90μ απο την παραλια. Διαθέτει πισίνες, 
εστιατόριο, μπαρ, pool bar, snack bar. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, 
μπαλκόνι ή βεράντα.

KAMPOS VILLAGE 3* plus
Βρίσκεται στo Mαραθοκαμπο, στην ιδιωτικη του παραλια. Διαθέτει πισίνες, εστιατόρια, μπαρς, pool bar, snack bar, γυμναστηριο, γηπεδα, χωρος και αιθουσα 
παιχνιδιων, παιδικη χαρα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα.

Διακοπές - Fly & Drive



5 & 7
ημέρες

Κέρκυρα Μυτιλήνη 4 έως 7
ημέρες

HELIOTROPE BOUTIQUE 4*
Βρίσκεται στην παραλία της Βαρειας 3,5 χλμ από τη Μυτιλήνη. Διαθέτει 
πισίνες, υδρομασάζ, εστιατόρια, μπαρς, pool bar, snack bar, αίθουσα 
παιχνιδιων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Wi-Fi, μπαλκόνι η βεράντα.

LΑSIA 3*
Βρίσκεται στην παραλία της Νεάπολης 3 χλμ από τη Μυτιλήνη. Διαθέτει 
πισίνα,café-bar, pool bar, snack bar, αίθουσα πρωινού, χώρο στάθμευσης. Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα.

VIVA MARE HOTEL & SPA 3*plus
Βρίσκεται στην Εφταλού, μπροστα στην παραλία και 1,5 χλμ απο τον 
Μολυβο. Διαθέτει πισίνες, εσωτερική πισίνα, spa, γυμναστήριο, σάουνα, 
υδρομασάζ, εστιατόρια, μπαρς, pool bar, snack bar, γήπεδα, παιδική 
χαρά, αίθουσα παιχνιδιών. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
τηλέφωνο, δωρεαν WIFI μπαλκόνι η βεράντα.

ELYSION BOUTIQUE
Βρίσκεται στη Νεάπολη της Μυτιλήνης, 6 χλμ από την πόλη. Διαθέτει πισίνες 
εστιτόριο, μπαρ, γήπεδα, θαλάσσια σπορ και παιδική χαρά. Τα δωμάτια 
διαθέτουν τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, ψυγείο, μπαλκόνι, ράδιο, 
δωρεάν Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

Διακοπές - Fly & Drive Διακοπές - Fly & Drive

DIVANI CORFU PALACE 4* plus
Ένα μοντέρνο πολυτελές ξενοδοχείο  στην καταπράσινη πλαγιά στο Κανόνι, 
με θέα στα πεντακάθαρα νερά της λίμνης. Μόλις 3 χλμ. από το κέντρο της 
πόλης της Κέρκυρας και 1.5 χλμ. από την παραλία του Mon Repos, το πολυτελές 
ξενοδοχείο αποτελεί ιδανική λύση για όσους επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στις 
δραστηριότητες της πόλης της Κέρκυρας και στο φημισμένο ιστορικό κέντρο 
της, αλλά να απολαμβάνουν την ομορφιά και την απομόνωση των γύρω λόφων. 
Το ξενοδοχείο διαθέτει 162 πολυτελή δωμάτια, τα οποία προσφέρουν όλες τις  
σύγχρονες ανέσεις όπως χώρο εργασίας, καθιστικό, επιπλωμένο μπαλκόνι με 
υπέροχη θέα στη λίμνη ή στους πανέμορφους κήπους του ξενοδοχείου, πολυτελή 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας,  minibar και Wi-Fi. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε 
πισίνα με ξεχωριστό Jacuzzi, γυμναστήριο, πλούσιους κήπους, παιδότοπο.

LOUIS PRIMASSOL 4*
Βρίσκεται σε ένα κατάφυτο και γαλήνιο τοπίο μπροστά στην παραλία του Αγίου 
Ιωάννη. Διαθέτει μίνι μάρκετ, Wi – Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, 
πισίνα, spa, γήπεδο τένις, γήπεδο βόλεϊ, αίθουσα μπόουλινγκ, παιδική πισίνα 
με νεροτσουλήθρες, πινγκ πονγκ και μπιλιάρδο. Τα δωμάτια του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι  και στεγνωτήρα μαλλιών . 



Tο νησι  παρουσιάζει αξιόλογο αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Αποκαλείται  «νησί του Ιπποκράτη», του πατέρα της 
ιατρικής, επειδή εκεί γεννήθηκε ο Ιπποκράτης.Εχει  πολλές δυνατότητες σε θέματα διαμονής, φαγητού, σπορ, εκδρομών, 
ψυχαγωγίας και εντάσσεται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.Το στοιχείο που χαρακτηρίζει το νησί είναι οι 
ατελείωτοι ποδηλατόδρομοι, για αυτό χαρακτηρίζεται ως το νησί του ποδηλάτου. Ο  επισκέπτης  θα ανακαλύψει το καλό της 
κλίμα, θα θαυμάσει τις καταπράσινες βουνοπλαγιές και θα γοητευτεί από τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά. 
Σε συνδυασμό με το «τρυφερό» της κλίμα, ο απαιτητικός επισκέπτης θα φεύγει ενθουσιασμένος και θα γινει φανατικος 
«οπαδος» του τόπου.

Η πρόσβαση στο νησί για όλους τις εκδρομείς της Βορείου Ελλάδος είναι εύκολη με τις απ’ ευθείας πτήσεις της Astra 
Airlines από το αεροδρόμιο <<ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>>.
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Κως
5 έως 8 ημέρες

Απευθείας Πτήσεις

GAIA GARDEN 3* plus
Βρίσκεται στην περιοχή Λαμπι, 2 χιλιόμετρα 
από την πόλη της Κω, 600μ από την παραλία. 
Διαθέτει πισίνες, εστιατόριο μπαρς, pool bar, 
snack bαr, γυμναστήριο, σάουνα, υδρομασάζ, 
γήπεδα, αίθουσα παιχνιδιων, παιδική χαρά, 
παιδοτοπο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, dvd player, δωρεάν 
WI-FI, μπαλκόνι η βεράντα

KIPRIOTIS PANORAMA HOTEL & SUITES 5*
Βρίσκεται στην περιοχή Ψαλίδι, στη 
βόρειοανατολική ακτή του νησιού, μόλις 2 χλμ 
από την πόλη και 200μ. από την παραλία. Διαθέτει 
εντυπωσιακό Bar Loft που βρίσκεται στον 7ο 
όροφο, δυο εστιατόρια, δυο πισίνες για ενήλικες 
και 1 για παιδιά, εσωτερική πισίνα, παιδική χαρά, 
καταστήματα, σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο, 
αίθουσα παιχνιδιών, γήπεδα  και spa. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, mini bar, 
δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι ή βεράντα.

NEFELI 4*
Βρίσκεται στην περιοχή Λαμπι, 1,5 χιλιόμετρο 
από την πόλη της Κω, 150μ από την παραλία 
και σε πολύ κοντινή απόσταση από τα κέντρα 
διασκέδασης. Διαθέτει πισίνες, εστιατόριο 
μπαρς, pool bar, snack bαr. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή 
βεράντα.

KOSTA PALACE 4*
Το ξενοδοχείο είναι κτισμένο στο λιμάνι της 
πόλης της Κω και διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις, όπως πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar, 
roof garden, bar, εστιατόριο και δωρεάν Wi-Fi. Τα 
ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι ή 
βεράντα.

CONTINENTAL PALACE 4*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην πόλη 
της Κω, ακριβώς απέναντι από τη μαρίνα. και 
μόλις 50 μ. από την παραλία. Διαθέτει πισίνα, 
παιδική πισίνα, γήπεδο τέννις, mini golf, αίθουσα 
παιχνιδιών, παιδική χαρά, εστιατόριο, μπαρ και 
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, mini bar, στεγνωτήρα μαλλιών και 
μπαλκόνι.

“Το νησί του Ιπποκράτη”

Διακοπές - Fly & Drive



5 έως 7
ημέρες

Σίφνος

Διακοπές - Fly & Drive

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Βρίσκεται στην περιοχή Καμάρες και απέχει μόλις 50μ. από την παραλία. 
Διαθέτει αίθουσα πρωινού με βεράντα και θέα στην θάλασσα. Τα δωμάτια 
του διαθέτουν μπαλκόνι, κλιματισμό, ψυγείο και τηλεόραση. 

ΜΥΡΤΩ 
Βρίσκεται κοντά στο λιμάνι και απέχει 200μ . από την παραλία Καμάρες . 
Διαθέτει δωρεάν Wi-Fi σε όλο το ξενοδοχείο και καλαίσθητα δωμάτια τα 
οποία είναι διακοσμημένα με κλασική μεσογειακή επίπλωση και διαθέτουν 
κλιματισμό , ψυγείο και τηλεώραση .

6 & 8
ημέρες

Σαντορίνη
Μήλος

Διακοπές - Fly & Drive

Απευθείας 
πτήσεις από 
Θεσ/νίκη

για Μήλο & 
ακτοπλοϊκώς για 

Σίφνο

Απευθείας 
πτήσεις

για Μήλο
ή

Σαντορίνη

SPENDOUR RESORT 5* (Φηροστεφάνι - Σαντορίνη)
Tο πολυτελές ξενοδοχείο, χτισμένο μόλις το 2012, διαθέτει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Βρίσκεται στο 
Φηροστεφάνι, 10 λεπτά μόλις με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει 
εστιατόριο, εξωτερική πισίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα δωμάτιά του όλα σχεδιασμένα 
με μοντέρνα διακόσμηση και θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe box. Απολαύστε ένα κοκτεήλ 
στο μπαρ με την εκπληκτική θέα.  Δυνατότητα επιλογής τύπου δωματίου (superior / 
junior suite με ιδιωτική πισίνα, κ.τ.λ.).

LIOGERMA (Αδάμαντας - Μήλος)
Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, στον Αδάμαντα, λίγα μέτρα από την 
αμμώδη παραλία της Λαγκάδας και 250 μ. από το λιμάνι. Διαθέτει πισίνα, 
δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και ένα πολύ όμορφο 
κήπο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, 
χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι. Σε κοντινή απόσταση 
με τα πόδια από το κατάλυμα θα βρείτε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ για 
τις καθημερινές σας αγορές. Η ζεστή σπιτική φιλοξενία και η τοποθεσία είναι 
αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν 

Στο πρόγραμμα αυτό σας δίνεται η  
μοναδική δυνατότητα να συνδυάσετε 

2 μοναδικά νησιά, ξεκούραστα!

Το πακέτο περιλαμβάνει:
1. Αεροπορικά εισιτήρια για Μήλο ή Σαντορίνη, 2. Ακτοπλοικά εισιτήρια 
Μήλο - Σαντορίνη ή αντίστροφα, 3. Διαμονή στα ξενοδοχεία της επιλογής 
σας, 4. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 5. Ασφάλιση αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης

Η μεταφορά προς/από το λιμάνι του κάθε νησιού γίνεται εξ’ ιδίων.
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5 έως 7
ημέρες

Πάρος Λήμνος 5 έως 7
ημέρες

ASTERAS PARADISE 3* plus
Bρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας και παρέχει όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, παιδική 
χαρά, σάουνα και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο 
κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, τηλεόραση,  μπαλκόνι ή βεράντα. Παρέχει 
ακόμη δωρεάν μεταφορά προς το κέντρο της ΝΑΟΥΣΑΣ καθώς και προς 
επιλεγμένες παραλίες, 4 φορές ημερησίως.

VAROS VILLAGE 4*
Βρίσκεται στη Μύρινα σε κεντρικό σημείο. Διαθέτει εστιατόρια, cafe & bar, 
πισίνες, ιδωτική παραλία, γήπεδα και παιδική χαρά. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, safe box, ψυγείο και μπαλκόνι.

EVGATIS 3*
Βρίσκεται σε μία ήρεμη τοποθεσία μόλις 6χμ από τη Μύρινα. Διαθέτει πισίνα, 
εστιατόριο και bar.Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ψυγείο και μπαλκόνι.

DIAMANTIDIS HOTEL 4*
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην πόλη της Μύρινας, σε απόσταση 
350μ. από την παραλία του Ρωμέικου Γιαλού και σε μικρή απόσταση με 
τα πόδια από την κεντρική αγορά. Προσφέρει σνακ μπαρ και δωρεάν 
Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια 
περιλαμβάνουν μπαλκόνι και προσφέρουν θέα στην πόλη και το κάστρο 
της Μύρινας. Είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, 
μικρό ψυγείο και δωρεάν ενσύρματο internet. 

Διακοπές - Fly & Drive Διακοπές - Fly & Drive

BILIA HOTEL
Είναι ένα παραδοσιακό, κυκλαδίτικο συγκρότημα, χτισμένο στην καρδιά της 
Νάουσας, δίπλα στο ποτάμι και λίγα μόλις βήματα από το μικρό γραφικό 
λιμανάκι, τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και τα μπαρ. Τα δωμάτια του διαθέτουν 
A/C, τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι. Διαθέτει ακόμη κήπο, καθιστικό, Wi-
Fi και στην πισίνα του μπορείτε να χαλαρώσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Είναι σίγουρο πως η φιλική του ατμόσφαιρα και το οικογενειακό του 
περιβάλλον, θα σας κάνουν να νιώσετε “σαν στο σπίτι σας”.

Απευθείας
πτήσεις για

Μύκονο/Σαντορίνη 
& ακτοπλοϊκώς για 

Πάρο



Ιος 5 έως 7
ημέρες

4 έως 6
ημέρες

Σκύρος

NEFELI HOTEL 4*
Βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Σκύρου. Σε μικρή απόσταση μπορείτε 
να βρίτε την κεντρική πλατεία του νησιού. Διαθέτει πισίνες, γυμναστήριο, 
σάουνα, εστιατόριο, pool bar, snack bar, bar και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. 
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, δωρεάν 
Wi-fi και μπαλκόνι ή βεράντα

MELIKARI 2*
Βρίσκεται στο γραφικό οικισμό της Σκύρου Στενό Κάμπου στα ανατολικά 
παράλια του νησιού και απέχει μόλις 200 μ. από την παραλία. Διαθέτει 
πισίνα, pool bar, cafe-bar. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται το χωριό 
Μαγαζιά, όπου θα βρείτε ταβέρνες, εστιατόρια και καταστήματα για τις 
καθημερινέςαγορές σας. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, 
ψυγείο και τηλεόραση. Επίσης διαθέτουν βεράντα που προσφέρει όμορφη 
θέα στη γύρω περιοχή.

GALAXY HOTEL
Το Galaxy Hotel βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, σε απόσταση μόλις 
50μ. από την παραλία του Μυλοπότα και διαθέτει μια εξωτερική πισίνα. 
Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Όλα τα 
δωμάτιά του είναι άρτια εξοπλισμένα με κλιματισμό και ψυγείο, καθώς και 
μπαλκόνι.

HELENA’S APARTMENTS
Προσφέρει ευρύχωρα καταλύματα σε απόσταση μόλις 10μ. από τη γραφική 
παραλία Μαγγανάρι της Ίου. Τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, κουζινάκι, 
ψυγείο και μπαλκόνι.

SUNSET RESORT 3*
Βρίσκεται στην παραλία της Κουμπάρας και αποτελείται από 80 δωμάτια 
με θέα θάλασσα ή κήπο. Διαθέτει πισίνα, pool bar και δωρεάν Wi-Fi στους 
κοινόχρηστους χώρους. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, 
τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και βεράντα ή μπαλκόνι.

Διακοπές - Fly & DriveΔιακοπές - Fly & Drive
Απευθείας
πτήσεις για
Μύκονο/

Σαντορίνη & 
ακτοπλοϊκώς

για Ιο
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4ήμερη κρουαζιέρα «ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα Πειραιάς - 11:30

Μύκονος* 18:00 23:00
Τρίτη Κουσάντασι 07:00 13:00

Πάτμος* 16:00 21:00
Τετάρτη Ρόδος 07:00 18:00
Πέμπτη Ηράκλειο 07:00 11:30

Σαντορίνη* 16:30 21:00

3ήμερη κρουαζιέρα «ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Παρασκευή Πειραιάς - 11:30

Μύκονος* 18:00 23:00

Σάββατο Κουσάντασι 07:00 13:00

Πάτμος* 16:00 21:00

Κυριακή Ηράκλειο 07:00 11:30

Σαντορίνη* 16:30 21:00

3ήμερες κρουαζιέρες «ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ»
3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Παρασκευή Λαύριο - 13:00

Μύκονος* 18:00 23:59
Σάββατο Κουσάντασι 07:00 13:00

Σάμος 15:30 22:30
Κυριακή Μήλος* 09:00 20:00

4ήμερες κρουαζιέρες «ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ»
4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Δευτέρα Πειραιάς 12:00

Σύρος 18:00 23:30
Τρίτη Τσεσμέ 07:00 22:00

-
Τετάρτη Κως 07:00 18:00

Πέμπτη Ίος* 07:00 14:30
Σαντορίνη* 16:30 21:00

7ήμερες κρουαζιέρες «ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ»
7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Παρασκευή Λαύριο - 13:00

Μύκονος* 18:00 23:59
Σάββατο Κουσάντασι 07:00 13:00

Σάμος 15:30 22:30
Κυριακή Μήλος* 09:00 20:00
Δευτέρα Πειραιάς 06:30 12:00

Σύρος 18:00 23:30
Τρίτη Τσεσμέ 07:00 22:00

-
Τετάρτη Κως 07:00 18:00

Πέμπτη Ίος* 07:00 14:30
Σαντορίνη* 16:30 21:00

ΝΕΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΕ ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΥΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
ή ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΗΛΟ!!! 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ( ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ) ΜΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
΄Η ΜΗΛΟΣ)

1-3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΄Η ΜΗΛΟ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
΄Η ΜΗΛΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ASTRA  AIRLINES

CRUISE
STAY
& FLY

Απευθείας Πτήσεις



Πάρος
4 έως 9 ημέρες

Ένα υπέροχο νησί, από τα πιο κοσμοπολίτικα και γραφικά νησιά των Κυκλάδων, παγκόσμιας φήμης, που διατηρεί αναλλοίωτη 
την ξεχωριστή κυκλαδίτικη ομορφιά του. Με τα κρυστάλλινα νερά, τις μαγευτικές παραλίες, το λαμπερό της ήλιο, τα σοκάκια, τα 
γραφικά λιμανάκια, τα θαλάσσια σπορ και παιχνίδια, τις ιδιαίτερες γαστρονομικές απολαύσεις, το τοπικό κρασί, τη συναρπαστική 
νυχτερινή ζωή, το φόντο σε λευκό και γαλάζιο, η Πάρος αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας. 

Η Πάρος διαθέτει πολλά γραφικά χωριά, τα μεγαλύτερα χωριά είναι οι Λεύκες, τα Μάρμαρα, ο Πρόδρομος, ο Κώστος, η 
Μάρπησσα, το Πίσω Λιβάδι, ο Δρυός, η Αγγαιριά και η Αλυκή.

Η Παροικιά είναι η πρωτεύουσα του νησιού και βρίσκεται στη δυτική ακτή. Το λιμάνι του νησιού βρίσκεται εδώ και μπορείτε 
να βρείτε υποκαταστήματα των περισσότερων τραπεζών, ταχυδρομείο, κέντρο υγείας, internet cafe. Σε κάθε βήμα συναντάμε 
ταβέρνες, μεζεδοπωλεία και εστιατόρια που σερβίρουν νόστιμα πιάτα, ακόμη στα δρομάκια γύρω από το Κάστρο («Παλιά 
Αγορά») και στον παραλιακό δρόμο υπάρχουν μαγαζιά κάθε είδους.

Η Νάουσα είναι η δεύτερη σε σειρά πιο γνωστή περιοχή της Πάρου. Ένα γραφικό, αλλά πολύ κοσμικό ψαροχώρι, που 
συγκεντρώνει πολλούς τουρίστες. Είναι έντονη η νυχτερινή διασκέδαση, καθώς στο κέντρο βρίσκονται τα πιο ξακουστά club, 
μπαρ και εστιατόρια του νησιού.

Αξίζει:

Να βουτήξετε στις παραλίες με τα καταγάλανα νερά, που οι 
περισσότερες έχουν χαρακτηριστεί με τη γαλάζια σημαία
Να επισκεφθείτε την Αντίπαρο, έναν πραγματικό παράδεισο,
Να γευματίσετε στα γραφικά ταβερνάκια στο λιμάνι της Νάουσσας,
Να ανάψετε ένα κερί στο ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής,  
ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας.
Επισκευθείτε τα πολυάριθμα beach bars και clubs του νησιού.

Το “διαμάντι”
των Κυκλάδων
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Πρόγραμμα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και 
αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου 
μας για Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση στο 
πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού, απόπλους 
για Πάρο και άφιξη στο πανέμορφο νησί, στο λιμάνι 
της Παροικιάς.

Στην Πάρο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ εύκολα με 
τα τοπικά μέσα μεταφοράς.

Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από την Παροικιά, τη Νάουσα, 
από Δρυός, Αλυκή με τακτικά δρομολόγια για όλες 
τις παραλίες και τα αξιοθέατα του νησιού.

Πιάτσα Ταξί υπάρχει στη Νάουσσα και στην Παροικιά, 
ενώ κατόπιν παραγγελίας από οποιοδήποτε σημείο 
του νησιού.

Έχετε επίσης δυνατότητα ενοικίασης αυτοκίνητου, ΑΤV 
(γουρούνα) ή μοτοσυκλέτας.

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας 
περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά για να φροντίσει 
την επιβίβασή σας στο λεωφορείο και την επιστροφή 
στην πόλη μας.

Αντίπαρος

ASTERAS PARADISE 3* plus
Bρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας και παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, παιδική χαρά, 
σάουνα και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, τηλεόραση,  μπαλκόνι ή βεράντα. Παρέχει ακόμη δωρεάν 
μεταφορά προς το κέντρο της Νάουσας, καθώς και προς επιλεγμένες παραλίες, 4 φορές ημερησίως.

BILIA HOTEL (Κέντρο Νάουσας)
Είναι ένα παραδοσιακό, κυκλαδίτικο συγκρότημα, χτισμένο στην καρδιά της Νάουσας, δίπλα στο 
ποτάμι και λίγα μόλις βήματα από το μικρό γραφικό λιμανάκι, τα μαγαζιά, τα εστιατόρια και τα μπαρ. 
Τα δωμάτια του διαθέτουν A/C, τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι. Διαθέτει ακόμη κήπο, καθιστικό, Wi-Fi και 
στην πισίνα του μπορείτε να χαλαρώσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι σίγουρο πως η φιλική 
του ατμόσφαιρα και το οικογενειακό του περιβάλλον, θα σας κάνουν να νιώσετε “σαν στο σπίτι σας”.

GLAROS ROOMS (Κέντρο Νάουσας) Δωρεάν Wi-Fi
Βρίσκονται σ’ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με πέργολες και κήπους, χτισμένα με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, στην καρδιά της Νάουσσας. 
Το λιμανάκι, τα εστιατόρια, μπαρ, τα νυχτερινά μαγαζιά που χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής Πάρου, αλλά και η πιάτσα ταξί και τα κτελ είναι ακριβώς δίπλα. 
Η περίφημη παραλία Πιπέρι είναι μόλις 5 λεπτά με τα πόδια. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση και δωρεάν wifi. Η ζεστή σπιτική φιλοξενία 
και η τοποθεσία είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν.

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται
με το High Speed της Hellenic Seaways

για άνετη & γρήγορη μεταφορά.



NARGES 4*
Bρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό, την Αλυκή και προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Η παραδοσιακή κυκλαδική αρχιτεκτονική, 
η ζεστή φιλοξενία, οι σύγχρονες παροχές και η άμεση εξυπηρέτηση θα σας εντυπωσιάσουν. Διαθέτει πισίνα, εστιατόριο, κήπο, ενώ τα κλιματιζόμενα δωμάτιά 
του διαθέτουν τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα. Μην παραλέιψετε να απολαύσετε το καφέ ή το ποτό σας στο μπαρ του ξενοδοχείου.

ATLANTIS 2* plus
Bρίσκεται στο κέντρο της Νάουσσας, πολύ κοντά στα εστιατόρια και μπαρ της περιοχής. Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ και πισίνα. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
ρυθμιζόμενο κλιματισμό, mini bar, τηλεόραση, τηλέφωνο, μπαλκόνι ή βεράντα.

ZEFI 2* plus
Χτισμένο σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 300μ. από το κέντρο της πόλης της Νάουσας κοντά  στην μαγευτική 
παραλία των Αγίων Αναργύρων. Τα ευρύχωρα δωμάτια παρέχονται δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο Internet, μπαλκόνι με θέα προς τον κήπο ή την πισίνα, 
κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο και σεσουάρ. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εξωτερική πισίνα, παιδική πισίνα.

Πάρος

KARMA PORTO PAROS 4*
Βρίσκεται σε μια όμορφη πλαγιά στον κόλπο της Νάουσας, 4 χλμ. περίπου από την πόλη και 350μ. από την περίφημη παραλία Κολυμπήθρες. Παρέχει όλες 
τις ανέσεις για μια υπέροχη διαμονή, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, 
σεσουάρ, safe box, ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα. Το ξενοδοχείο διαθέτει ακόμη εστιατόριο ( 20 μέτρα από τη Θάλασσα), οργανωμένη παραλία, μπαρ, 
πισίνες, γυμναστήριο, γυμναστήριο, γήπεδα tennis, mini market και για τους μικρούς μας φίλους Mini club. 
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HIPPOCAMPUS 2*
Βρίσκεται στην είσοδο της κοσμοπολίτικης Νάουσας, κοντά στην παραλία Πιπέρι. Διαθέτει αίθουσα πρωινού, μπαρ και γήπεδα. Τα δωμάτια διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλέφωνο, τηλεόραση, safe box και μπαλκόνι.

ARKAS INN
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 & Διαμερίσματα είναι χτισμένα με κυκλαδίτικο στιλ και βρίσκονται αμφιθεατρικά σε λόφο, 
προφέροντας μοναδική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Δυνατότητα 
διαμονής σε διαμερίσματα με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα (Ψυγείο/ Σκεύη Κουζίνας/ Ηλεκτρικά μάτια / Καφετιέρα / Βραστήρα)

EFI ROOMS
Βρίσκεται στη Νάουσα, πολύ κοντά στο λιμανάκι της και με εύκολη πρόσβαση στα μαγαζια και εστιατόρια. Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό , 
τηλεόραση. Πολύ κοντα  υπάρχει στάση λεωφορείου για τις παραλίες του νησιού.

ΚΟSMAS & POPPI PANSION
Βρίσκεται μέσα στην Παροικιά, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το λιμάνι, αλλά και από την παραλία Λιβάδια. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο και μπάνιο. Η ζεστή σπιτική φιλοξενία και η καθαριότητα είναι αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν.

GALINOS 2* plus
Βρίσκεται στην καρδιά της Παροικιάς, λίγα λεπτά με τα πόδια από το λιμάνι κα την παραλία. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, εστιατόριο και προσφέρει δωμάτια 
με μπαλκόνια και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο και ιδιωτικό 
μπάνιο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στην πόλη και το βουνό. Μπορείτε να πιείτε τον καφέ ή το ποτό σας, στη βεράντα δίπλα στην 
πισίνα.



Σκόπελος
4,5 & 6 ημέρες

Yπάρχουν 2 τρόποι μεταφοράς για τη Σκόπελο.

1. Μεταφορά από την πόλη μας με λεωφορείο στο λιμάνι της Γλύφας, 
αναχώρηση με πλοίο για τη Σκόπελο και αντίστροφα κατά την 
επιστροφή. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο οικονομικός. 

2. Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναχώρηση με το ταχύπλοο cat-
amaran Flyingcat 4 για τη Σκόπελο  και αντίστροφα στην επιστροφή.  

Τα πακέτα περιλαμβάνουν:

1. Αναχώρηση από το λιμάνι της Γλύφας. 
Αναχώρηση με λεωφορείο από την πόλη μας με συνοδό του 
γραφείου, ο οποίος θα σας καθοδηγεί μέχρι την επιβίβαση στο πλοίο 
και θα περιμένει στην επιστροφή. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή. 
Διαμονή στο κατάλυμα που επιλέξατε. Αντίστοιχη διατροφή. 
Ασφάλιση.

2. Αναχώρηση από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή με το Flyingcat 4, διαμονή στο 
κατάλυμα που επιλέξατε, αντίστοιχη διατροφή, ασφάλιση.  

Πράσινο από πεύκα, πλατάνια και τρεχούμενα νερά πλημμυρίζουν το νησί από άκρη σε άκρη. Κι ολόγυρά του λευκές 
αμμουδιές με απέραντο γαλάζιο, δημιουργούν μικρούς τροπικούς παράδεισους. Η Σκόπελος, χτισμένη αμφιθεατρικά, με θέα 
πανοραμική, με τα κάτασπρα δίπατα και τρίπατα σπίτια της ν’ ανηφορίζουν τα λιθόστρωτα σκαλωτά δρομάκια, από την παραλία 
ως το Κάστρο.  Στενά σοκάκια αρχοντικά με αιγαιοπελαγίτικο χρώμα, βεράντες γεμάτες λουλούδια. Υφαντά, κεραμικά και 
κεντήματα ψιλοδουλεμένα με μεράκι, προιόντα λαικής τέχνης.

IONIA HOTEL 2*
Είναι χτισμένο με στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε τέσσερα επίπεδα, έτσι ώστε όλοι οι χώροι του να έχουν θέα στη Χώρα. Είναι πλήρως ανακαινισμένο 
το 2007 και διαθέτει 47 δωμάτια με άνετες βεράντες, κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, πισίνα, αίθουσα πρωινού, μπαρ, snack bar, σαλόνι, T.V. και parking.

AMALIA 3*
Βρίσκεται στο κέντρο της Σκοπέλου, απέχει περίπου 100μ. από το λιμάνι της και 40μ. από την οργανωμένη παραλία της πόλης. Διαθέτει άνετο σαλόνι, 
γωνιά Internet και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, ενώ η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο το 24ωρο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλεέφωνο, 
ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

Στη Σκόπελο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ εύκολα με τα τοπικά 
μέσα μεταφοράς. Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από την χώρα με τακτικά 
δρομολόγια για κάθε σημείο του νησιού.  

Πιάτσα Ταξί υπάρχει στην χώρα ενώ κατόπιν παραγγελίας από 
οποιοδήποτε σημείο του νησιού.

Έχετε επίσης δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.

Για να την γνωρίσετε καλύτερα ανεβείτε ψηλά στην Ακρόπολη 
(κάστρο) της αρχαίας Πεπαρήθου των κλασσικών χρόνων που 
ξαναχτίστηκε από τον Φίλιππο Β΄ και επισκευάστηκε απ΄τους ενετούς. 
Δείτε το Ασκληπιείο και τους λαξευτούς τάφους (βουνό Δέλφη). Τις 
μονές Ευαγγελιστρίας (14ος αιώνας )και Προδρόμου (18ος αιώνας). 
Το σπίτι του Π.Νιρβάνα στην πόλη, τα λαογραφικά μουσεία και τα 
παραδοσιακά εργαστήρια ντόπιων τεχνιτών.

Οι καλύτερες παραλίες του νησιού είναι: Στάφυλος, Αγνώντας, 
Λιμνονάρι, Πάνορμος, Μηλιά, Έλιος, Χόβολο, Άγ. Ιωάννης. 
Μπορείτε να κάνετε θαλάσσια σπορ στην Στάφυλο, Πάνορμο, Μηλιά.  
Εστιατόρια και ταβέρνες, καφέ, bar, club, αλλά και ζωντανή μουσική 
έχει σ’ όλα τα πολυσύχναστα μέρη. Τοπικά φαγητά: ροφός στιφάδο, 
κρέας με κυδώνια, στριφτές τυρόπιτες κ.α.
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PANSION LEMONIS 
Σε απόσταση 100μ. από το λιμάνι, το παραδοσιακό αυτό κατάλυμα διαθέτει δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι με πανοραμική θέα στη θάλασσα. Έχουν απλή 
διακόσμηση σε φωτεινά χρώματα. Όλα περιλαμβάνουν κλιματισμό, τηλεόραση και ψυγείο και στεγνωτήρας μαλλιών. 

AEOLOS HOTEL 3*
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και τη Χώρα της Σκοπέλου, δίπλα ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου. Διαθέτει 61 άνετα δωμάτια 
και 2 σουίτες, τα περισσότερα από τα οποία προσφέρουν μαγευτική θέα προς το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και τον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας. 
Τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα ή στον κήπο και διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση LCD, σύνδεση Wi-Fi, τηλέφωνο, “mini bar ψυγείο”, 
ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι, σεσουάρ μαλλιών και standard αξεσουάρ. 

RIGAS 3*
Βρίσκεται μόλις 400 μέτρα από το όμορφο μικρό λιμάνι της Σκοπέλου. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως πισίνα, pool bar, εστιατόριο και κήπο,  
Όλα τα καταλύματα διαθέτουν κλιματιστικό, τηλεόραση, μικρό ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεάν Wi -Fi και μπαλκόνι ή βεράντα.

ARIADNE 2*
Βρίσκεται σε έναν καταπράσινο λόφο στο χωριό Στάφυλος της Σκοπέλου, μόλις 400 μ από την παραλία. Διαθέτει snack bar, ιδιωτικό χώρο στάθμευσης 
και βεράντα με θέα στο Αιγαίο. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο.

Nereides hotel 
Είναι κτισμένο στο λόφο πάνω από το 
λιμάνι της Αλοννήσου, σε μικρή απόσταση 
από το Πατητήρι. Άνετο και απόλυτα 
εναρμονισμένο με το περιβάλλον, 
προσφέρει απέραντη θέα στο Αιγαίο 
και στα δυο νησάκια “Δυο αδέλφια” και 
“Περιστέρα”. Ανακαινισμένο πρόσφατα, 
διαθέτει μια υπέροχη πισίνα, μπαρ και 
εστιατόριο. Τα δωμάτιά του διαθέτουν 
τηλεόραση, air-condition, μπαλκόνι με θέα 
θάλασσα, στεγνωτήρα μαλλιών, ψυγείο, 
ασύρματο WiFi .

5 & 6 ημέρεςΑλόννησος
Αυτός ο επίγειος παράδεισος, είναι ένα ξεχωριστό νησί, 
προικισμένο με μοναδική φυσική ομορφιά, καθώς 
σφύζει από μυστηριώδεις θαλάσσιες σπηλιές, απέραντες 
αμμουδιές, αναζωογονητικές κατάφυτες περιοχές και 
κρυστάλλινα νερά. Εκτός από τα φυσικά της τοπία, 
διαθέτει υπέροχες ανθρώπινες δημιουργίες, όπως 
παραδοσιακά σπίτια, πολλές εκκλησιές και μοναστήρια 
καθώς και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα που καλύπτονται 
από το πέπλο της μοναδικής νησιώτικης νοοτροπίας.

Είναι κυρίως γνωστή για το εκπληκτικό θαλάσσιο πάρκο, 
το πρώτο στην Ελλάδα, το οποίο φιλοξενεί πολλά σπάνια 
είδη ζώων, προσφέροντάς τους ένα παράδεισο επάνω 
στη γη. Επίσης, η Αλόννησος, όντας ένα μοναχικό 
νησί με φυσικές ομορφιές, θεωρείται ιδανικό θέρετρο 
για να συνδυάσετε ήσυχες διακοπές κοντά στη φύση.

Η Αλονησος ή Χώρα, η οποία είναι η παλιά πρωτεύουσα 
και λιμάνι του νησιού, είναι χτισμένη σε λόφο σε 
απόσταση 20 λεπτών από το λιμάνι. Το Πατητήρι, το 
νέο λιμάνι και πρωτεύουσα του νησιού, το οποίο είναι 
μια πόλη που έχει ανακηρυχτεί διατηρητέα, είναι ένα 
πολυσύχναστο θέρετρο που σφύζει με τουρισμό. Ακόμη, 
το Βότση, ένας νέος οικισμός με πυκνή βλάστηση 
και όμορφες αμμουδιές, η Στενή Βάλα, μια διάσημη 
περιοχή με αραξοβόλι αλλά και τα περιβάλλοντα 
νησάκια, αξίζουν σίγουρα να τα επισκεφθείτε.

ΤΩΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ 

FLYING CAT



5 & 6 ημέρεςΆνδρος

Νάξος

THOMAS HOTEL 2*
Κατόπιν της υψηλής ζήτησης των καταλυμάτων στην χώρα του νησιού με 
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και τη δυσκολία στη διαθεσιμότητα, 
αποφασίσαμε να εξασφαλίσουμε δωμάτια για εσάς στο συγκεκριμένο 
ξενοδοχείο. Βρίσκεται στην περιοχή Δρακούρι, μόλις 1 χλμ από το κέντρο 
της χώρας πάνω από τον περιφερειακό δρόμο του νησιού. Με την διαμονή 
σας στο συγκεκριμένο κατάλυμα εξασφαλίζετε δωρεάν παρκινγκ στον 
ιδιωτικό χώρο του ξενοδοχείου και άμεση πρόσβαση σε όλα τα μέρη του 
νησιού καθώς οι φημισμένες παραλίες απέχουν μόλις 15 λεπτά.  Προσφέρει 
ανέσεις όπως αίθουσα πρωινού, πισίνα, τζακούζι, μπαρ, ενώ το φιλικό 
προσωπικό περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Τα δωμάτια του διαθέτουν 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και μοντέρνα διακόσμηση. Ιδανική αναλογία 
ποιότητας - τιμής (Value for Money). 

Πρόγραμμα & για τις 2 εκδρομές

Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Πειραιά. Άφιξη στο 
λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού, απόπλους για Νάξο / Σύρο και άφιξη στο πανέμορφο νησί. 

Έχετε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας.

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά για να φροντίσει την επιβίβασή σας 
στο λεωφορείο και την επιστροφή στην πόλη μας.

Πρόγραμμα 
Συγκεντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Ραφήνα. Άφιξη στο 
λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού,  απόπλους για Άνδρο / Μύκονο και άφιξη στο πανέμορφο νησί. 

Στην Άνδρο / Μύκονο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ εύκολα με τα τοπικά μέσα μεταφοράς. 
Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από τη χώρα με τακτικά δρομολόγια για όλες τις παραλίες και τα αξιοθέατα του νησιού.

Έχετε δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή ATV (γουρούνα).

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας περιμένει στο λιμάνι της Ραφήνας για να φροντίσει την επιβίβασή σας στο 
λεωφορείο και την επιστροφή στην πόλη μας.

OSTRIA HOTEL 2*
Βρίσκεται στην δυτική πλευρά της 
Άνδρου 250μ έξω από το λιμάνι του 
Γαυρίου.  Χτισμένο με παραδοσιακά 
τρόπο, σε απόσταση μόλις 200μ από 
τη θάλασσα. Τα ευρύχωρα στούντιο 
διαθέτουν μικρή κουζίνα, άνετο 
καθιστικό και τραπεζαρία. Διαθέτει 
μπαρ, κήπο και δωρεάν Wi-Fi στους 
κοινόχρηστους χώρους.

ANDROS HOLIDAYS 3*
Βρίσκεται μόλις 400 μέτρα από το 
λιμάνι του Γαυρίου και μόλις δύο ώρες 
μακριά από το λιμάνι της Ραφήνας. 
Χτισμένο με παραδοσιακό κυκλαδίτικο 
αρχιτεκτονικό ύφος, με 78 ευρύχωρα 
δωμάτια, όλα με θέα τη θάλασσα, και σε 
κοντινή απόσταση από μια ειδυλλιακή 
αμμώδη παραλία διαθέτουν ιδιωτικό 
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών, ψυγείο 
και μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα.

GOLDEN SUN HOTEL 3*
Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία, στην παραλία του Αγίου Προκοπίου, 
μόλις 3χλμ. από την πόλη της Νάξου. Προσφέρει πισίνα, παιδική πισίνα και 
υδρομασάζ. Αποτελείται από 5 κτήρια και διαθέτει πλήρως επιπλωμένα και 
ευρύχωρα δωμάτια. Κάθε κλιματιζόμενο δωμάτιο είναι διακοσμημένο με 
γούστο και περιλαμβάνει ψυγείο. Στη ρεσεψιόν και στο χώρο της πισίνας 
προσφέρεται Wi-Fi σύνδεση στο internet. 

DIMITRA STUDIOS
Βρίσκεται κοντά σε μία από 
τις πιο όμορφες και γνωστές 
παραλίες της Νάξου, την 
παραλία  Καστράκι. Είναι 
χτισμένο σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική των 
Κυκλάδων με όλες τις 
ανέσεις. Τα δωμάτιά του 
διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Σύρος
Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται με το High Speed της Hellenic Seaways

για άνετη & γρήγορη μεταφορά.

7 & 8 ημέρες
7 & 8 ημέρες

DIOGENIS HOTEL 4* 
Στεγάζεται σε ένα αυθεντικό κτήριο του 19ου αιώνα μπροστά στο λιμάνι 
της Ερμούπολης. Η τοποθεσία του ιδανική για ότι και να χρειαστείτε 
καθώς είναι στην καρδιά της πόλης. Προσφέρει όλες τις ανέσεις ενός 
σύγχρονου ξενοδοχείου και συνδυάζει την παράδοση με μοντέρνα 
στοιχεία διακόσμησης. Τα καλαίσθητα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο,  στεγνωτήρα μαλλιών και καλαίσθητη διακόσμηση.

ELECTRA HOTEL 2* 
Εναρμονισμένο απόλυτα με την 
φινετσάτη αισθητική της περιοχής, 
δεσπόζει στην Καρδία της περιοχής 
Βαπόρια στην Ερμούπολη. Το ζεστό 
κλίμα του προσωπικού, η άψογη 
εξυπηρέτηση και η νεοκλασική 
αρχοντιά είναι τα στοιχεία που το 
χαρακτηρίζουν. Τα δωμάτια

διαθέτουν ιδιωτικό επιπλωμένο μπαλκόνι, τηλεόραση, κλιματισμό, safe box, 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

5 & 6 ημέρεςΜύκονος

(5 & 6 διαν/σεις)

(5 & 6 διαν/σεις)
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6,7 & 8 ημέρεςΣαντορίνηΙος 6,7 & 8 ημέρες

GALAXY HOTEL (Ιος)
Το Galaxy Hotel βρίσκεται σε 
προνομιακή τοποθεσία, σε 
απόσταση μόλις 50μ. από την 
παραλία του Μυλοπότα και διαθέτει 
μια εξωτερική πισίνα. Προσφέρει 
δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης. Όλα τα δωμάτια 
του Galaxy είναι άρτια εξοπλισμένα 
με κλιματισμό και ψυγείο, καθώς και 
ευρύχωρο μπαλκόνι.

Διακοπές - Fly & Drive

Πρόγραμμα & για τις 2 εκδρομές
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21:30 και αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του γραφείου μας για Πειραιά. Άφιξη 
στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του συνοδού, απόπλους για Ιο και άφιξη στο πανέμορφο νησί. Κατά 
την άφιξη σας στο λιμάνι της Ιου εφόσον επιθυμείτε μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.

Έχετε επίσης δυνατότητα ενοικίασης αυτοκίνητου, ΑΤV (γουρούνα) ή μοτοσυκλέτας.

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα σας περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά για να φροντίσει την επιβίβασή σας 
στο λεωφορείο και την επιστροφή στην πόλη μας.

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια πραγματοποιούνται 
με το High Speed της Hellenic Seaways

για άνετη & γρήγορη μεταφορά.

6,7 & 8 ημέρεςΜήλος

Πρόγραμμα 
Συγκεντρωση στις 21.30 στα γραφεία μας και 
αναχώρηση με λεωφορείο και συνοδό του 
γραφείου μας για  Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι, 
επιβίβαση στο πλοίο με την καθοδήγηση του 
συνοδού,  απόπλους για Μήλο και άφιξη 
στο πανέμορφο νησί. Κατά την άφιξη σας 
στο λιμάνι της Μήλου εφόσον επιθυμείτε 
μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.

Στη Μήλο μπορείτε να μετακινηθείτε πολύ 
εύκολα με τα τοπικά μέσα μεταφοράς. 
Το ΚΤΕΛ αναχωρεί από τη χώρα με τακτικά 
δρομολόγια για όλες τις παραλίες και τα 
αξιοθέατα του νησιού.

Έχετε επίσης δυνατότητα ενοικίασης 
αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας.

Την ημέρα της επιστροφής ο συνοδός μας θα 
σας περιμένει στο λιμάνι του Πειραιά για να 
φροντίσει την επιβίβασή σας στο λεωφορείο 
και την επιστροφή στην πόλη μας.

CALDERA ROMANTICA 2* plus (Σαντορίνη)
Πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο 
στο Ακρωτήρι σε απόσταση αναπνοής 
από την καλντέρα. Το ξενοδοχείο 
έχει πλήρως ανακαινιστεί το 2015 
σε όλους τους κοινόχρηστους 
χώρους του δημιουργώντας και 
ένα εξαιρετικό εστιατόριο που έχει 
αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές σε 
όλα τα αξιόπιστα site.  Τα δωμάτιά του 
προσφέρουν τηλεόραση, ατομικό 
κλιματισμό, ψυγείο. 

MIMOZA ROOMS
Βρίσκεται στον Αδαμάντα της Μήλου, μόλις 400μ. από το λιμάνι, σε ένα γαλήνιο περιβάλλον και 
σε πολύ κοντινή απόσταση από το κέντρο του χωριού. Τα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, κλιματισμό, 
τηλεόραση.

(4,5 & 6 διαν/σεις) (4,5 & 6 διαν/σεις)

(4,5 & 6 διαν/σεις)



Ναύπλιο
Πόρτο Χέλι

5 & 6 ημέρες

Ύδρα
2η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στη διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του 
Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την 
τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική 
του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη 
και την μητρόπολη, 17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος 
για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας 
μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της 
ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της 
Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και 
τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, 
αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση. 

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 05:30. Περνώντας από Τέμπη, Λάρισα, 
Λαμία, Θήβα, Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις 
για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στις Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» 
αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Ήταν 
το βασίλειο του φημισμένου Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγου της Τρωικής 
εκστρατείας, και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις – κράτη της Πελοποννήσου. 
Τα Μυκηναϊκά τείχη αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που 
προστάτευαν την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση και αποτελούν πρότυπο 
αρχιτεκτονικής ακόμα και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει στην 
επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο χρυσά (αντιπροσωπευτικό 
δείγμα το «προσωπείο του Αγαμέμνονα»), τα οποία φιλοξενούνται στο 
μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών. Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς 
τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την περιοχή 
του Τολού. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΙΟ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων 
φιλελλήνων. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο 
μπορεί κανείς να επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην κορυφή από τα 999 
σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή μάχη με τους 
Οθωμανούς, κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της 
Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε 
απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, 
ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα Αρβανιτιά. Στο φρούριο 
υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, κτισμένο από την εποχή των Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του 
Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της 
πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ 
= εσωτερικό κάστρο). Το απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό. Το βράδυ θα ακολουθήσει δείπνο 
στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

Θέατρο Επιδαύρου

EPIDAVRIA HOTEL 3* (Τολό)
Βρίσκεται στο Τολό, μόλις 30μ από την παραλία, στο κέντρο του χωριού. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάνω από όλα εστιάζει στην εξυπηρέτηση 
και τη φιλοξενία. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, 
κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, κεντρική θέρμανση, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, room service, σεσουάρ μαλλιών και σίδερο ρούχων. 

 6η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την περιοχή της Ασίνης, «παραδοσιακό αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν οι κάτοικοί του, 
χτισμένο στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης, μπορούμε να θαυμάσουμε την 
Αρχαία Ακρόπολη, τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς 
την Επίδαυρο, ιστορική πόλη, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό 
μουσείο, και θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα από μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής 
για την πόλη μας.

4η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για μια ημερήσια εκδρομή στην όμορφη Μονεμβασιά, 
τη βυζαντινή Μαλβάζια. Θα επισκεφθούμε την Μητρόπολη του Χριστού, 
την εκκλησία της Παναγίας της Χρυσαφίτεσσας και θα έχουμε χρόνο 
να περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια που παραπέμπουν στην εποχή 
του Μεσαίωνα. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων. 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΠΟΡΟΣ - ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική εκδρομή στον Πόρο, ένα 
καταπράσινο νησί με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και φυσικό κάλλος. Αρχικά, 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής με τα σπάνια κειμήλια 
και τις Βυζαντινές Εικόνες.  Στον προαύλιο χώρο του μοναστηριού θα δούμε 
ένα ηλιακό ρολόι. Στη συνέχεια, χρόνος ελεύθερος στην πόλη καφέ και 
φαγητό. Κάνοντας μια τελευταία στάση στο περίφημο Λεμονόδασος, που 
ενέπνεσε τον Κοσμά Πολίτη, συγγραφέα του ομώνυμου Έργου,  παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής για το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

Στην 5νθήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος
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1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ (701χλμ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί με πρώτο προορισμό τις 
Μυκήνες. Επίσκεψη στον  αρχαιολογικό χώρο. Αναχωρούμε στη συνέχεια για 
την Αρχαία Επίδαυρο και να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Ιστορική πόλη 
του νομού Αργολίδας, κτισμένη στους πρόποδες των ορέων Αραχναίο, 
Κορυφαίο και Τίθιο, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Ασκληπιός. 
Η στρατηγική της θέση, αλλά, κυρίως, το Ασκληπιείο της, συνετέλεσαν, 
ώστε η πόλη να γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη, με τους κατοίκους της να 
ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία. Επόμενη στάση για καφέ στο Άργος και 
άφιξη στο Ναύπλιο. Περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού 
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο 
του Παλαμιδίου με την πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για 
το Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη 
διάθεση μας. Προαιρετική εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. 
Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια ναυτική 
παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε 
τα αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη, 17ος 
αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα 
στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική 
ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας του 1821, οι 
Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου 
κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. 
Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου 
νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΑΡΤΗ (328χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη πόλη 
της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο 
που αποτελεί στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε 
σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων με τη σημερινή παράλια 
κατ΄ έναντι πόλη επί της λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτήρια και τις δομές 
στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές του εξωτερικού κάστρου 
και αρκετές μικρές βυζαντινές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές 
και κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι 
«Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε σμίκρυνση πανομοιότυπη 
με τον βράχο του Γιβραλτάρ. Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με 
το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το παλαιό κανόνι 
και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να 
απολαύσουμε την μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας την 
διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά 
σε πλαγιά λόφου, με νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την 
πρωτεύουσα της Λακωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για 
γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ δείπνο & διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ (102χλμ)
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη στην ερειπωμένη βυζαντινή 
καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στον 
Δυρό και τα περίφημα σπήλαιά του, που θεωρούνται ως ένα από τα τρία 
ωραιότερα λιμναία σπήλαια της γης. Καταλήγουμε  στην θρυλική Μάνη, την 
ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το 
Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα και ψώνια. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ (230χλμ)
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε για την αρχαία Ολυμπία και τον 
αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για τον Πύργο, την πρωτεύουσα του νομού 
Ηλείας, για να καταλήξουμε στην Πάτρα. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος για γνωριμία  με την πόλη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (480χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζουμε για το 
όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση και καταλήγουμε στον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη συνέχεια παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής. Μέσω Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθοδόν για καφέ 
και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

Μονεμβασιά

Γύρος Πελοποννήσου
6 ημέρες

MANIATIS 3* (Σπάρτη)
Bρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει μαρμάρινο λόμπι και 
lounge, a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Κάθε 
δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι με θέα στην πόλη. Λόγω 
της τοποθεσίας του αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές στη 
Λακωνία και πολλά άλλα αξιοθέατα.

TZAKI 3* (Πάτρα)
Βρίσκεται στην παραλία Προαστίου, σε απόσταση 1χλμ. από το Ρίο και 4χλμ. από 
το κέντρο της Πάτρας. Διαθέτει δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και θέα στον Πατραϊκό 
Κόλπο. Όλα κλιματιζόμενα, με μίνι μπαρ, τηλεόραση LCD. Επίσης υπάρχει ιδιωτικό 
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και προϊόντα περιποίησης. Ο μπουφές πρωινού 
σερβίρεται στον κήπο, την τραπεζαρία ή τα δωμάτια των επισκεπτών. Στο 
εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, 
ενώ στο μπαρ έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε ποτά και καφέδες.

EPIDAVRIA HOTEL 3* (Τολό)
Βρίσκεται στο Τολό, μόλις 30μ από την παραλία, στο κέντρο του 
χωριού. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάνω από όλα εστιάζει 
στην εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία. Πλήρως ανακαινισμένο, διαθέτει 
μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Όλα τα 
δωμάτια διαθέτουν τηλέφωνο, κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο, κεντρική 
θέρμανση, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή το βουνό, room service, 
σεσουάρ μαλλιών και σίδερο ρούχων. 



Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει μεταφορές με πολυτελές 
λεωφορείο προς/από το ξενοδοχείο, καθώς και διαμονή στο κατάλυμα 
της επιλογής σας.
 Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε προαιρετικές 
εκδρομές.  
  Οι υπέροχοι αυτοί προορισμοί είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για ταξιδιώτες 
από Ελλάδα και εξωτερικό. Οι διαθεσιμότητες στα ξενοδοχεία είναι 
περιορισμένες και οι τιμές στην υψηλή περίοδο αυξημένες. Εμείς 
εξασφαλίσαμε για εσάς δωμάτια σε καταλύματα κάθε κατηγορίας και 
στην υψηλή περίοδο. 

Πρόγραμμα: 

1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ/ΠΑΞΟΥΣ/ΣΥΒΟΤΑ 
ΠΑΡΓΑ
Αναχώρηση στις 05.30  το πρωί. Με ενδιάμεση στάση πρώτη άφιξη 
στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και απόπλους για τους ταξιδεύοντες  
Κέρκυρα & Παξούς. Στην συνέχεια και ύστερα από μια υπέροχη 
παραθαλάσσια διαδρομή, άφιξη στα μαγευτικά  Σύβοτα και ακολούθως 
στην ειδυλλιακή Πάργα.

2η έως 3η,4η,7η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ/ΠΑΞΟΥΣ/ΣΥΒΟΤΑ 
ΠΑΡΓΑ
Ημέρες ελεύθερες να χαρείτε και να χαλαρώσετε αλλά και να 
επιλέξετε κάποια κρουαζιέρα ή εκδρομή που σας προτείνουμε για 
να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα τη μαγεία που σας προσφέρουν οι 
προορισμοί αλλά και να κάνετε το μπάνιο σας σε  ακόμα πιο 
υπέροχες και άβατες παραλίες.

4η,5η,8η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ/ΠΑΞΟΥΣ/ΣΥΒΟΤΑ/ΠΑΡΓΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Γοητευμένοι από την πληθώρα των εντυπώσεων επιβίβαση στο 
λεωφορείο και αναχώρηση για το δρόμο της επιστροφής. Με 
ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.    

Περιλαμβάνονται: 
1. Διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής σας.
2. Διατροφή ανάλογα με το κατάλυμα.
3. Συνοδός του γραφείου κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
4. Τοπικός αντιπρόσωπος μας σε όλους τους προορισμούς. 
5. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής ανάλογα τον προορισμό της 
επιλογής σας.
6. Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν από και προς τον προορισμό 
σας.
7. Μεταφορά στα καταλύματα της επιλογής σας Σύβοτα / Πάργα.
8. Μεταφορά από και προς τα λιμάνια Κέρκυρας / Παξούς.
9. Ταξιδιωτική ασφάλιση.

Δείτε τα καταλύματα και τις τιμές στον αναλυτικό τιμοκατάλογο.

ΠΑΞΟΙ 
Oι Παξοί  είναι τα μικρότερα νησιά των Επτανήσων, ακριβώς 11χμ. από την νοτιότερη άκρη της Κέρκυρας. Πολλοί επισκέπτες 
επιστρέφουν χρόνο με το χρόνο στους Παξούς για να περάσουν τις διακοπές τους σε αυτό το μοναδικό τοπίο. Οι Παξοί 
καλύπτονται από πολλά δέντρα ελιών, με μερικά απ’ αυτά να χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πριν, άγρια λουλούδια και 
μικρούς αμπελώνες. Το ελαιόλαδο των Παξών είναι πολύ υψηλής ποιότητας και χρησιμοποιείται και στην παραγωγή σαπουνιού 
και σαμπουάν. Μπορείτε να αγοράσετε όλα τα τοπικά προϊόντα από καταστήματα στο Γάιο την Πρωτεύουσα των Παξών ο οποίος 
προστατεύεται φυσικά από δύο νησάκια, την Παναγιά και τον Άγιο Νικόλαο.  Υπάρχουν υπέροχες και ήρεμες παραλίες, Κλωνί-
Γουλί, το Καμίνι, η Κακιά Λαγκάδα κ.α. με κρυστάλλινα νερά, τέλεια για κολύμβηση.  Οι Παξοί έχουν τα μαγικότερα καθαρά 
νερά για ευχάριστη κολύμβηση. Το νησί έχει γίνει ένας αγαπημένος προορισμός, αλλά συνεχίζει να παραμένει φυσικό.

Προαιρετικές εκδρομές :
Γύρος νησιού – Αντίπαξοι 
Κρουαζιέρα με ξύλινο καϊκι Λάκκα – Μπλε σπηλιές – Αντίπαξοι – παραλία Βουτουμη 

Μοναδικές 
προτάσεις

για
Διακοπές 
στους 

επίγειους 
παραδείσους

Κέρκυρα
Παξοί
Σύβοτα
Πάργα

4,5 & 8 ημέρες
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ΚΕΡΚΥΡΑ 
Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της 
Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους. Βρίσκεται στην είσοδο 
της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στις Ηπειρωτικές ακτές. Η πόλη 
της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από το έντονο βενετσιάνικο στοιχείο. 
Είναι κοσμοπολίτικη πόλη που αποπνέει μια αίσθηση αρχοντιάς. 
Υπέροχες παραλίες με ψιλή ξανθή άμμο, όπως του Άϊ-Γόρδη, 
της Γλυφάδας, της λίμνης Κορισσίων, του Άγιου Γεώργιου 
των Πάγων, του Μαραθιά, του Γαρδένου, της Κασσιώπης, του 
Σιδαρίου, της Ρόδας, της Αχαράβης, του Αλμυρού, της Δασιάς, 
της Παλαιοκαστρίτσας. Ένα νησί που δεν χρειάζεται πολλές 
συστάσεις..

ΣΥΒΟΤΑ 
Τα Σύβοτα είναι παραθαλάσσιο χωριό στα νότια του νομού Θεσπρωτίας και 22 χλμ από το Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.  Αποτελεί 
ένα από τα κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου όπου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συγκεντρώνει πλήθος 
τουριστών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Ο οικισμός είναι χτισμένος σε έναν μικρό κόλπο στον οποίο 
βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες, κυριότερες εκ των οποίων είναι ο Άγιος Νικόλαος και το Μαύρο Όρος. Σημαντικά 
αξιοθέατα της περιοχής είναι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, ο κατασκευασμένος το 1884 φάρος του νησιού Μαύρο Όρος 
καθώς και ο αρχαίος οικισμός του Βραχωνά. Κυριότερες παραλίες της περιοχής είναι η Μικρή και Μεγάλη Άμμος, η Μπέλλα 
Βράκα, η Ζάβια, το Μεγάλο Στάφο και η Πλαταριά.

Προαιρετικές εκδρομές :
Ημερήσια εκδρομή Tζαβελένα – Αχέροντας με Rafting, Canoe Kayak και εναέριο πέρασμα.
Κρουαζιέρα Παξοί – Αντίπαξοι 
Κρουαζιέρα Νησάκια – Σπηλιές – παραλία Πισίνα  

ΠΑΡΓΑ
Η Πάργα είναι παραθαλάσσια κωμόπολη που βρίσκεται 
στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Πρέβεζας. Είναι 
κτισμένη αμφιθεατρικά επί του γήλοφου Πεζόβολος σε 
υψόμετρο 139 μ. και έως τα παράλια του Ιόνιου 
Πελάγους. Σήμερα η Πάργα αποτελεί το πιο πολυσύχναστο 
τουριστικό θέρετρο της περιοχής. Σε κοντινή απόσταση 
υπάρχουν οι παραλίες Κρυονέρι, Πίσω Κρυονέρι (εντός 
του οικισμού της Πάργας), ο Βάλτος και το Σαρακήνικο 
στα δυτικά, ο Λίχνος και ο Αϊ Γιαννάκης στα ανατολικά. 
Είναι χτισμένη στις παρυφές του ενετικού κάστρου και 
είναι εμφανώς επηρεασμένη από την επτανησιακή 
αρχιτεκτονική. Η Πάργα τους καλοκαιρινούς μήνες 
συνδέεται καθημερινά μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης 
με τους Παξούς και τους Αντίπαξους. Επίσης συνδέεται 
με την Αμμουδιά, την Κέρκυρα και την Λευκάδα.

Προαιρετικές εκδρομές :
Κρουαζιέρα ΓΥΡΟΣ ΠΑΞΩΝ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ-ΣΠΗΛΙΕΣ-
ΛΑΚΚΑ-ΛΟΓΓΟΣ-ΠΑΞΟΙ-ΓΑΙΟΣ
Εκδρομή για Παξούς-Αντιπάξους -Μεγάλες Σπηλιές 
Θαλάσσια Εκδρομή στην ΚΕΡΚΥΡΑ
Ιόνια νησιά 
Ημερήσια εκδρομή Αχέροντας  - Γλυκή - 
Νεκρομαντείο



1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 07.00 και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί των 
Φαιάκων.Αφιξη στην Κέρκυρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 1η γνωριμία με την πανέμορφη πόλη. 

2η ημέρα: ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΝΟΝΙ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ - ΓΟΥΒΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη της Κέρκυρας, το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, το Mon 
Repo , το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, τη Σπιανάδα, με το περίφημο «Λιστόν». Ακολουθεί επίσκεψη στο 
Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο, χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να αγναντέψει η να επισκεφθεί το μοναδικό Ποντικονήσι και το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ επίσκεψη στο τουριστικό και κοσμοπολίτικο χωριό Γουβιά.

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΔΑΣΣΙΑ - ΥΨΟΣ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, με ένα συνδυασμό από απότομους βράχους, 
γραφικούς όρμους, σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα 
θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας 
φάλαινας. Ελέυθερος χρόνος στην παραλία. Στην συνέχεια θα δούμε την κοσμοπολίτικη Δασσιά και θα καταλήξουμε στο χωριό Ύψος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, για να προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου και τα λείψανα 
της Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. 

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΑΡΓΑ - ΠΑΞΟΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Πάργα και τους Παξούς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ επίσκεψη στην 
πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΓΛΥΦΑΔΑ - AQUALAND - ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ     
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού, τη Γλυφαδα. Για όσους επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν την Aqualand , ένα 
πάρκο με πισίνες, νεροτσουληθρες και πολλά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.Το απόγευμα στα νότια του Νησιού θα δούμε 
τις Μπενίτσες, το μουσείο Θαλάσσης και το τουριστικό θέρετρο Μωραΐτικα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 

6η ημέρα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Κέρκυρας. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Έπειτα με τις απαραίτητες στάσεις παίρνουμε 
το δρόμο της επιστροφής.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 5η ημέρα του προγράμματος.

Κέρκυρα
5 & 6 ημέρες

HELLINIS 3*
Ανακαινισμένο με κομψότητα, βρίσκεται στην περιοχή Κανόνι. Το κέντρο της πόλης είναι περίπου τέσσερα χιλιόμετρα και η κοντινότερη παραλία στα 600 μέτρα. 
Προσφέρει εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Έχει ένα ευρύχωρο λόμπι, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε με ήχους απαλής επιλεγμένης μουσικής, καφέ 
μπάρ, μεγάλων διαστάσεων πισίνα με φρέσκο νερό και ξεχωριστή παιδική πισίνα, μπαρ πισίνας με ποικιλία από σνακς και σάντουιτς, υπαίθριο ιδιωτικό πάρκινγκ. Τα 
90 ευρύχωρα και άνετα δωμάτιά του, το καθένα με κομψή διακόσμηση και κομψή επίπλωση, είναι εξοπλισμένα με ατομικά ελεγχόμενο κλιματισμό και θέρμανση, 
απευθείας τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική τηλεόραση και μπάνιο με μπανιέρα / ντους.



ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το 
γραφείο σχεδιάζει, ρυθμίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί ή στο 
πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τους πελάτες, έναντι 
ενός τιμήματος (τιμής). Η τιμή αυτή βασίζεται στισ υπηρεσίες 
που περιγράφονται, στην ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το 
Ευρώ και τις τιμές ναύλων, κομίστρων, φόρων και τελών που 
ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. 
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των τιμών που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σε περίπτωση μεταβολών 
του κόστους μεταφοράς, των καυσίμων και αλλαγών των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Τροποποιήσεις στοιχείων του ταξιδιού
Α) Αν και το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το 
πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε 
λεπτομέρεια από πολύ πιο νωρίς, υπάρχει το ενδεχόμενο 
της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της 
χρησιμοποίησης τρίτων ως προμηθευτών επί των οποίων 
δεν έχει άμεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και ναυτιλιακές 
εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές και άλλες τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Λόγω του καθαρά διαμεσολαβητικού 
του ρόλου οι ευθύνες του Γραφείου εντοπίζονται 
μόνον σε περιπτώσεις παραλήψεων και οργανωτικών 
αδυναμιών. Παρά τον σαφή αυτόν διαμεσολαβητικό του 
ρόλο το Γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν μπορεί 
όμως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν μπορεί 
να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν μεταβολές 
ή τροποποιήσεις που συμβούν πριν και κατά τα διάφορα 
στάδια του ταξιδιού προερχόμενες από τις υπηρεσίες των 
αεροπορικών και μεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων 
(καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων, αλλαγές τύπου 
αεροσκαφών, υπεράριθμες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών 
κλπ), β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές 
επιπτώσεις απο κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία 
προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, 
επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες 
καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε 
του προγράμματος ολόκληρου, οφειλόμενες σε “ανώτερη 
βία” (πόλεμος ή απειλή πολέμου, θεομηνίες, τρομοκρατικές 
ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ). δ) Φθορά, 
απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, 
χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε 
συνέπειας από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
Β) Πριν την εκτέλεση του ταξιδιού το γραφείο διατηρεί το 
δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής 
και να αναπροσαρμόσει την τιμή της. Στην περίπτωση αυτή 
ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και 
να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλει 
χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση. Κατά την εκτέλεση 
της εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό 
είναι προς το συμφέρον των εκδρομέων και εξυπηρετεί 
την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράμματος. 
Όλα τα έκτατα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, 
μεταφορές κλπ) που προκύπτουν απο την τροποποίηση 
μέρους ή όλου του προγράμματος λόγω έκτατων 
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου 
του Γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδρομείς. Το 
Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα με άλλο ίδιας κατηγορίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Το Γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή 
λόγω μικρής συμμετοχής το αργότερο τρείς ημέρες πριν 
την αναχώρηση. Ακύρωση της εκδρομής μπορεί να γίνει 
και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο 
κρίνει σκόπιμους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια 
άλλη εκδρομή της ίδιας τιμής και ποιότητας. Αν ο πελάτης 
δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. 
Ουδεμία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Κάθε εκδρομέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση 
και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι 
απαραίτητα για τη συμμετοχή στην εκδρομή, (διαβατήριο, 
θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καμια 
ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Σε περίπτωση που ανατίθεται 
στο Γραφείο η εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων, 
το Γραφείο δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης ή 
αδυναμίας εκδόσεως των. Οι εκδρομείς υποχρεούνται στην 
υποβολή

ειλικρινών και γνήσιων δηλώσεων προς τις αρμόδιες αρχές 
πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση που 
οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον 
εκδρομέα είτε λόγω μη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως 
είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισμών επιβληθέντων 
στο πρόσωπό του, τότε ο εκδρομέας δεν δικαιούται 
επιστροφής οιουδήποτε χρηματικού ποσού που κατέβαλε 
προς το γραφείο. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων 
είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισμένους 
κατά το πρόγραμμα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης του εκδρομέα και μη έγκαιρης προσέλευσης 
του στον καθορισμένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του 
προγράμματος (όπως ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, 
γεύματα) ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ν’ αποχωρήσει, με 
συνέπεια ο εκδρομέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς 
να δικαιούται οιαδήποτες αποζημίωσης ή επιστροφής 
χρημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδρομέας πρέπει να 
επανασυνδεθεί με το γκρουπ με δικά του έξοδα.

Πληρωμή – Κρατήσεις θέσεων συμμετοχής
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής πρέπει 
να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης με 
το 40% της αξίας της εκδρομής. Η δήλωση συμμετοχής 
γίνεται από τον συμμετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των 
συμμετεχόντων (ομαδικές εκδρομές φορέων, συλλόγων, 
ατόμων κλπ). Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις 
που δεν επικυρώνονται με την πληρωμή της ανάλογης 
προκαταβολής δεν ισχύουν και δεν δεσμεύουν το Γραφείο. 
Δήλωση συμμετοχής επίσης μπορεί να γίνει και σε 
συνεργαζόμενα με το Γραφείο τρίτα γραφεία (τα οποία 
λειτουργούν ως “πωλητές”) και τα οποία έχουν υποχρέωση 
να εκδώσουν σχετικά παραστατικά δεσμευόμενα έτσι 
συμβατικά έναντι του Πελάτη, υπό την προϋπόθεση και 
πάλι της πληρωμής της ανάλογης προκαταβολής. Η 
εξόφληση του υπόλοιπου τιμήματος της αξίας του ταξιδιού 
πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από την ημέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως επτά 
(7) ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση το Γραφείο δεν δεσμεύεται και δεν θεωρείται 
έγκυρη η συμμετοχή του Πελάτη στην εκδρομή, ενώ η 
δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως 
αποζημίωση του. Μετά την εξόφληση του τιμήματος της 
αξίας της εκδρομής και την έκδοση και παραλαβή των 
σχετικών παραστατικών, υφίσταται η συμβατική δέσμευση 
των αντισυμβαλλομένων, Γραφείου και Πελάτη. Με την 
υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, είτε απευθείας στο 
Γραφείο από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του ή με 
τραπεζικό έμβασμα, είτε μέσω άλλου ταξιδιωτικού γραφείου, 
οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτομάτως και όλους τους 
όρους συμμετοχής που παρατίθενται στο παρόν.

Ακύρωση συμμετοχής
Εάν ο συμμετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της ομάδας 
Πελατών ή οποιοσδήποτε συμμετέχων αποφασίσει να 
ακυρώσει την συμμετοχή του πρέπει να δηλώσει αυτό 
εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα παραλαβής 
της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο 
Πελάτης που ακυρώνει την συμμετοχή του επιβαρύνεται με 
τα ακόλουθα ποσά ανάλογα με το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης μέχρι 
την ημερομηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση 
του έργου του προπληρώνει σημαντικά ποσά σε τρίτους 
(ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση 
ακύρωσης: 1. έως 20 ημέρες πριν την αναχώρηση δεν γίνεται 
καμία προκράτηση 2. έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτομο απο την δοθείσα 
προκαταβολή για τα πραγματοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας 
προς εξυπηρέτηση των (φαξ, αλληλογραφία κλπ) 3. Από 
14 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 35% της αξίας της εκδρομής 
4. από 9 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 50% της αξίας της εκδρομής 
5. Από 6 έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση ο συμμετέχων 
υποχρεούται να καταβάλει το 75 % της αξίας της εκδρομής 
6. Από 4 ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναχώρησης το 
100% της αξίας της εκδρομής, οποιοσδήποτε και αν είναι 
ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελματικών υποχρεώσεων 
κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως ναυλωμένων 
δρομολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού 
διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση, παρακρατείται 
όλη η αξία της εκδρομής (100%).

Στην περίπτωση χρησιμοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών 
σε πακέτο εκδρομής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται 
η άμεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, ανεξαρτήτως 
του χρονικού διαστήματος ακύρωσης πριν την αναχώρηση 
της εκδρομής,  παρακρατείται ολόκληρη η αξία του 
αεροπορικού εισιτηρίου, καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγμή 
της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις 
αεροπορικές εταιρίες.

Μεταβίβαση συμμετοχής
Οποιοσδήποτε συμμετέχων μπορεί να εκχωρήσει έγκυρα 
την συμμετοχή του σε άλλον αφού ενημερώσει το γραφείο 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση. Ο 
εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις 
τυχόν χρηματικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα 
έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής 
ονόματος και αεροπορικού 
ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ).

Υπηρεσίες εκδρομών – μεταφορών
Α)Αεροπορικές Οι αεροπορικές μετακινήσεις 
πραγματοποιούνται και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους 
που προϋποθέτουν συγκεκριμένα ελάχιστο αριθμό 
συμμετασχόντων κατά περίπτωση και υπόκεινται σε 
περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι 
αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα 
δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις 
των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. 
Σε καμία περίπτωση το γραφείο δεν μπορεί να επιβληθεί 
στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν 
ενδιάμεσους σταθμούς και χρόνο αναμονής για τις 
ανταποκρίσεις.
Β) Ξενοδοχεία. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν 
αναφέρονται στο πρόγραμμα είναι σύμφωνη με τον 
τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. 
Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την 
κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους 
τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία. Σύμφωνα με τους διεθνείς όρους τα δωμάτια 
των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 14 και 
παραδίδονται μέχρι τις 12 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την 
ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων.
Γ) Διατροφή Στις περιπτώσεις ημιδιατροφής (πρόγευμα και 
κυρίως γεύμα) η επιλογή μεσημβρινού ή βραδινού γεύματος 
γίνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε μέρας. Το γεύμα 
- δείπνο μπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί 
για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της 
ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των 
ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική 
εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύμβασης. 
Συνιστούμε όμως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους 
ασφαλιστικούς συμβούλους την προσωρινή ασφαλιστική 
τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχημα κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυμεί ην πλήρη, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν 
συμφωνηθεί με τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως 
προβλημάτων κατά την διάρκεια της εκδρομής ο πελάτης 
έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του 
εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. 
Απαιτήσεις για σωματικές βλάβες που προκύπτουν από 
την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζονται σύμφωνα με τις 
περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, οι οποίες 
δεσμεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.
1. Αεροπορική μεταφορά: Σύμβαση Βαρσοβίας 1912
2. Θαλάσσια μεταφορά: Σύμβαση Βέρνης 1974
3. Οδική μεταφορά: Νομοθεσία Ε.Ε.
4. Ξενοδοχειακή διαμονή: Σύμβαση Παρισίων 1962. Όσον 
αφορά στις λοιπές ζημιές (εκτός σωματικών βλαβών) που 
προκύπτουν από την μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση 
περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν 
παρεσχέθη. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν νομική διεκδίκηση 
των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
ειδικότερα τα Δικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην 
Θεσσαλονίκη

Η συμμετοχή στην εκδρομή δηλώνει αυτόματα την αποδοχή 
των γενικών όρων συμμετοχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών δηλαδή του Γραφείου και 

των Πελατών. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τους μελετήσετε προσεκτικά.

Οργάνωση: ATHOS HELLAS A.E.
ΜΗ.ΤΕ.  09.33.Ε.60.00.00656.00

Πιστοποίηση ISO από Q CERT
  ΙSO  16 12 15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί (2-12ετών) είναι για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Rynair / Easy Jet στις σημειώσεις 
που αναφέρονται στις χειραποσκευές (Easy Jet: 56 x 45 x 25, Ryanair: 55 x 40 x 20) – αποσκευές. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Παιδί εως 
2ετών ταξιδευει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής. 5. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 



Ζητήστε μας τα ειδικά έντυπα για:
Σκιάθο, Τήνο, Σαντορίνη, Εξωτερικό & κρατήσεις δωματίων στην Ελλάδα


