




ΑΓΟΡΙΑΝΗ

Elatos Resort & Health Club 4*

Επτάλοφος, Παρνασσός

Το Elatos Resort & Health Club

δημιουργήθηκε με μεράκι και κέφι

και με την προοπτική να συνδέσει

αρμονικά τις παραδοσιακές αρχές

της ελληνικής φιλοξενίας με τις

ανέσεις που απαιτεί ο σύγχρονος

επισκέπτης, μακριά από το άγχος

και τις απαιτήσεις των ρυθμών της

πόλης.

Αντλώντας από την ανεξάντλητη ενέργεια του βουνού

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Deluxe chalet για τετράκλινη χρήση (φιλοξενία μέχρι 6 άτομα) 

Family chalet για τετράκλινη χρήση (φιλοξενία μέχρι 6 άτομα) 

Επιπλέον ενήλικας

Δίκλινο classic chalet (φιλοξενία μέχρι 4 άτομα) 

Επιπλέον παιδί 4-10 ετών

Παιδί έως 4 ετών

90,00 €

102,50 €

30,00 €

50,00 €

125,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΔΩΡΕΑΝ

Ειδικές τιμές για την περίοδο 01/10 - 20/12/2020 εκτός της εορταστικής 

περιόδου της 28ης Οκτωβρίου  

Deluxe chalet για τετράκλινη χρήση (φιλοξενία μέχρι 6 άτομα) 

Family chalet για τετράκλινη χρήση (φιλοξενία μέχρι 6 άτομα) 

Επιπλέον ενήλικας

Δίκλινο classic chalet (φιλοξενία μέχρι 4 άτομα) 

Επιπλέον παιδί 4-10 ετών

Παιδί έως 4 ετών

115,00 €

122,50 €

40,00 €

60,00 €

160,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Ειδικές τιμές για την εορταστική περίοδο της 28ης Οκτωβρίου (26-28/10)

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ



Elatos Resort & Health Club 4*

Επτάλοφος, Παρνασσός

Το Elatos Resort & Health Club

δημιουργήθηκε με μεράκι και κέφι

και με την προοπτική να συνδέσει

αρμονικά τις παραδοσιακές αρχές

της ελληνικής φιλοξενίας με τις

ανέσεις που απαιτεί ο σύγχρονος

επισκέπτης, μακριά από το άγχος

και τις απαιτήσεις των ρυθμών της

πόλης.

Αντλώντας από την ανεξάντλητη ενέργεια του βουνού

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Deluxe chalet για τετράκλινη χρήση (φιλοξενία μέχρι 6 άτομα) 

Family chalet για τετράκλινη χρήση (φιλοξενία μέχρι 6 άτομα) 

Επιπλέον ενήλικας

Δίκλινο classic chalet (φιλοξενία μέχρι 4 άτομα) 

Επιπλέον παιδί 4-10 ετών

Παιδί έως 4 ετών

147,50 €

172,50 €

60,00 €

80,00 €

195,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΔΩΡΕΑΝ

Ειδικές τιμές για την περίοδο 21/12/2020 - 06/01/2021

Ισχύει ελάχιστη διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων για την περίοδο 24/12/2020 

– 06/01/2021   



ΑΘΗΝΑ

Radisson Blu Park Hotel 5*

Αθήνα

Τα υψηλά standards προδιαγραφών

της Radisson Blu και η φιλοσοφία

“Yes, I can” αποτελούν μια ολιστική

εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει

το Radisson Blu Park Hotel σε μια

υπέροχη τοποθεσία στο κέντρο της

Αθήνας. Τα προσφάτως

ανακαινισμένα δωμάτια, οι μοντέρνοι

χώροι του και το εξαιρετικό rooftop

εστιατόριο με τη πισίνα

διαμορφώνουν ένα ξεκούραστο

περιβάλλον χαλάρωσης στην καρδιά

της πόλης.

Ταξίδι στην παγκόσμια πρωτεύουσα του πολιτισμού

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο premium δωμάτιο

Junior σουίτα για δίκλινη χρήση

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Μονόκλινο premium δωμάτιο

45,00 €

90,00 €

50,00 €

100,00 €

55,00 €

92,50 €

Junior σουίτα για μονόκλινη χρήση 185,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο στο εστιατόριο ST'ASTRA

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

25,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή για παιδί έως 14 ετών στο 

εστιατόριο ST'ASTRA

ΔΩΡΕΑΝ

80,00 €

12,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Το ξενοδοχείο διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες της προσφοράς



Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο (superior ή deluxe με τους γονείς)

NJV Athens Plaza Hotel 5*

Αθήνα

Διαμείνετε στο πολυτελές NJV

Athens Plaza στην καρδιά της

Αθήνας, μπροστά στην ιστορική

πλατεία Συντάγματος και σε

απόσταση αναπνοής από την

Ακρόπολη.

Το ξενοδοχείο προσφέρει

απαράμιλλη φιλοξενία και υπηρεσίες

σε σύγχρονα δωμάτια και σουίτες

στο ιδανικότερο σημείο του κέντρου

της Αθήνας.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο για χρήση δικλίνου εσωτερικό δωμάτιο με παράθυρο

Δίκλινο classic εσωτερικό δωμάτιο με παράθυρο

Τρίκλινο superior δωμάτιο με θέα πόλη

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα πλατεία Συντάγματος

Μονόκλινο classic εσωτερικό δωμάτιο με παράθυρο

Μονόκλινο superior δωμάτιο με θέα πόλη

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα πόλη

133,00 €

70,00 €

156,00 €

82,50 €

65,50 €

90,00 €

Μονόκλινο deluxe δωμάτιο με θέα πλατεία Συντάγματος 170,00 €

Μονόκλινο deluxe δωμάτιο με θέα πλατεία Ακρόπολη

Τρίκλινο superior δωμάτιο με θέα πλατεία Συντάγματος

207,00 €

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα Ακρόπολη

ΔΩΡΕΑΝ

126,50 €

108,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 01/10/2020-31/03/2021

Τρίκλινο superior δωμάτιο με θέα Ακρόπολη

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

82,50 €

36,00 €

Ειδική προσφορά για superior και deluxe δωμάτια:

Στις ΤΕΣΣΕΡΙΣ διανυκτερεύσεις η ΜΙΑ δώρο!

70,50 €

Electra Hotel Athens 4*

Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο classic δωμάτιο

Σουίτα για δίκλινη χρήση

Παρκοκρέβατο

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

45,00 €

38,00 €

120,00 €

60,00 €

110,00 €

15,00 €

Σουίτα για τρίκλινη χρήση 73,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

28,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

80,00 €

Ειδικές τιμές για τις περιόδους Νοεμβρίου 2020 & Ιανουαρίου 2021

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Ζεστό και φιλόξενο, το Electra

Athens, στην καρδιά του εμπορικού

κέντρου της πόλης, είναι ένα ιδανικό

ξενοδοχείο σε εξαιρετική τοποθεσία,

μόλις λίγα μέτρα από την πλατεία

Συντάγματος.

Σχεδιασμένο έχοντας ως φιλοσοφία

του τη ζεστή και εγκάρδια ελληνική

φιλοξενία, το Electra Athens διαθέτει

άνετα δωμάτια και πλούσιες παροχές

δημιουργώντας την ιδανική

ατμόσφαιρα χαλάρωσης.



ΑΘΗΝΑ

Electra Hotel Athens 4*

Αθήνα

Ζεστό και φιλόξενο, το Electra

Athens, στην καρδιά του εμπορικού

κέντρου της πόλης, είναι ένα ιδανικό

ξενοδοχείο σε εξαιρετική τοποθεσία,

μόλις λίγα μέτρα από την πλατεία

Συντάγματος.

Σχεδιασμένο έχοντας ως φιλοσοφία

του τη ζεστή και εγκάρδια ελληνική

φιλοξενία, το Electra Athens διαθέτει

άνετα δωμάτια και πλούσιες παροχές

δημιουργώντας την ιδανική

ατμόσφαιρα χαλάρωσης.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο classic δωμάτιο

Σουίτα για δίκλινη χρήση

Παρκοκρέβατο

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

48,00 €

38,00 €

108,00 €

60,00 €

105,00 €

15,00 €

Σουίτα για τρίκλινη χρήση 76,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

28,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

90,00 €

Ειδικές τιμές για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Δίκλινο classic δωμάτιο

Παρκοκρέβατο

Μονόκλινο classic δωμάτιο

47,00 €

15,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή 28,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

82,50 €

Ειδικές τιμές ανά διανυκτέρευση για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου για 

ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



1o Παιδί από 3 έως 14 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

2o Παιδί από 3 έως 14 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή για παιδί από 3 έως 14 ετών

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή για παιδί από 3 έως 14 ετών

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή για ενήλικα

Επιβάρυνση για All Inclusive για παιδί από 3 έως 14 ετών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ramada Plaza by Wyndham Thraki 5*

Αλεξανδρούπολη, Θράκη 

Το Ramada Plaza αιχμαλωτίζει το

βλέμμα του επισκέπτη με την

μοντέρνα αρχιτεκτονική του που

σέβεται και αξιοποιεί το φυσικό

περιβάλλον ενώ στο εσωτερικό

γοητεύει με την πολυτελή αλλά λιτή

διακόσμηση.

Με την άριστη υποδομή και τις

αναβαθμισμένες υπηρεσίες που

προσφέρει αποτελεί νέο σημείο

αναφοράς για τα Βαλκάνια σε μια

πανέμορφη κι ανεξερεύνητη ακόμα

παραλιακή τοποθεσία της

Αλεξανδρούπολης.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο superior δωμάτιο με θέα κήπο

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα

Τρίκλινο superior δωμάτιο με θέα κήπο

Δίκλινο executive δωμάτιο με θέα θάλασσα

Μονόκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα κήπο

Τρίκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα

82,00 €

55,50 €

49,00 €

45,00 €

41,00 €

64,50 €

Μονόκλινο executive δωμάτιο με θέα θάλασσα 112,50 €

Σουίτα για μονόκλινη χρήση

Τρίκλινο executive δωμάτιο με θέα θάλασσα

164,00 €

Σουίτα για δίκλινη χρήση

16,00 €

51,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

94,00 €

9,00 €

13,00 €

15,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 20/09 - 23/12 εκτός εορτών

90,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

26,00 €

35,00 €

19,50 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή για ενήλικα

Επιβάρυνση για All Inclusive για ενήλικα

1o και 2ο Παιδί έως 3 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς



1o Παιδί από 3 έως 14 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή για ενήλικα

Τρίκλινο superior δωμάτιο run-of-the-house

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή για παιδί από 3 έως 14 ετών

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή για παιδί από 3 έως 14 ετών

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή για ενήλικα

Επιβάρυνση για All Inclusive για παιδί από 3 έως 14 ετών

Ramada Plaza by Wyndham Thraki 5*

Αλεξανδρούπολη, Θράκη 

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο superior δωμάτιο run-of-the-house

Μονόκλινο superior δωμάτιο run-of-the-house

40,00 €

34,00 €

17,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

70,00 €

9,00 €

13,00 €

13,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΔΩΡΕΑΝ

26,00 €

35,00 €

19,50 €

2o Παιδί από 3 έως 14 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Επιβάρυνση για All Inclusive για ενήλικα

1o και 2ο Παιδί έως 3 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Ειδικές τιμές για την περίοδο 24-28/10

Nefeli Hotel 4*

Αλεξανδρούπολη, Θράκη 

Με απαράμιλλη θέα στο μπλε του

Αιγαίου Πελάγους και το νησί της

Σαμοθράκης, σε απόσταση

αναπνοής από το κέντρο της

Αλεξανδρούπολης και μία από τις

καλύτερες παραλίες της περιοχής,

το ξενοδοχείο Νεφέλη αποτελεί

ιδανικό προορισμό για ξέγνοιαστες

διακοπές στη Βόρεια Ελλάδα.

Δίκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

Σουίτα για μονόκλινη χρήση

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

Δίκλινο δωμάτιο με θέα κήπο

Τρίκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

Σουίτα για δίκλινη χρήση

Μονόκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

66,00 €

34,50 €

37,50 €

28,00 €

126,50 €

70,50 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

12,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

56,00 €

Ειδικά πακέτα ανά διανυκτέρευση για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου με 

ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Μονόκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

Τρίκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

28,50 €

26,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

12,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

49,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



Nefeli Hotel 4*

Αλεξανδρούπολη, Θράκη 

Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

Σουίτα για μονόκλινη χρήση

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

Δίκλινο δωμάτιο με θέα κήπο

Τρίκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

Σουίτα για δίκλινη χρήση

Μονόκλινο δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

70,50 €

37,50 €

42,50 €

31,00 €

126,50 €

70,50 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

12,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

60,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Ειδικές τιμές ανά διανυκτέρευση για τις περιόδους της 28ης Οκτωβρίου, των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς



1ο παιδί έως 3 ετών

ΑΡΑΧΩΒΑ

Domotel Anemolia Mountain Resort 4*

Αράχωβα

Ένα μοναδικό resort στο πιο όμορφο

σημείο της Αράχωβας, με μοναδική

θέα που ξεκινάει από τις

βουνοκορφές του Παρνασσού και

φτάνει την κοιλάδα των Δελφών. Το

ξενοδοχείο Domotel Anemolia

αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για

αποδράσεις στη φύση, ταξιδιωτικές

περιηγήσεις, αρχαιολογικές

αναζητήσεις και μία τεράστια ποικιλία

δραστηριοτήτων και σπορ.

Ταξίδι στο βουνό με στυλ κι άποψη

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου

Τρίκλινο standard δωμάτιο με θέα την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου

Mini Σουίτα - Chalet για δίκλινη χρήση

Δίκλινο executive δωμάτιο

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα τους Δελφούς

Τρίκλινο standard δωμάτιο με θέα τους Δελφούς

31,00 €

27,00 €

38,00 €

33,00 €

53,00 €

44,00 €

Τρίκλινη Mini Σουίτα 40,00 €

Executive σουίτα για δίκλινη χρήση

Τρίκλινο executive δωμάτιο

ΔΩΡΕΑΝ

67,00 €

Παιδί από 3 έως 6 ετών 10,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

Παιδί από 6 έως 12 ετών Έκπτωση 60% στην τιμή Ενήλικα

15,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 23/10 – 21/12

38,00 €



Παιδί από 6 έως 12 ετών

Domotel Anemolia Mountain Resort 4*

Αράχωβα

Ένα μοναδικό resort στο πιο όμορφο

σημείο της Αράχωβας, με μοναδική

θέα που ξεκινάει από τις

βουνοκορφές του Παρνασσού και

φτάνει την κοιλάδα των Δελφών. Το

ξενοδοχείο Domotel Anemolia

αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για

αποδράσεις στη φύση, ταξιδιωτικές

περιηγήσεις, αρχαιολογικές

αναζητήσεις και μία τεράστια ποικιλία

δραστηριοτήτων και σπορ.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου

Τρίκλινο standard δωμάτιο με θέα την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου

Mini Σουίτα - Chalet για δίκλινη χρήση

Δίκλινο executive δωμάτιο

Παρασκευή - Σάββατο

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα τους Δελφούς

Τρίκλινο standard δωμάτιο με θέα τους Δελφούς

38,00 €

33,00 €

46,00 €

40,00 €

62,00 €

56,00 €

Τρίκλινη Mini Σουίτα 47,50 €

Executive σουίτα για δίκλινη χρήση

Τρίκλινο executive δωμάτιο

81,50 €

Παιδί από 3 έως 6 ετών 10,00 €

1ο παιδί έως 3 ετών

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 15,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 23/10 – 21/12

49,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 60% στην τιμή Ενήλικα

Παιδί από 6 έως 12 ετών

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου

Τρίκλινο standard δωμάτιο με θέα την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου

Mini Σουίτα - Chalet για δίκλινη χρήση

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδικά πακέτα για την περίοδο 22/12/20-06/01/21

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα τους Δελφούς

Τρίκλινο standard δωμάτιο με θέα τους Δελφούς

70,00 €

61,00 €

80,50 €

70,00 €

107,50 €

94,00 €

Τρίκλινη Mini Σουίτα 83,50 €

Executive σουίτα για δίκλινη χρήση

Τρίκλινο executive δωμάτιο

134,50 €

Παιδί από 3 έως 6 ετών 10,00 €

1ο παιδί έως 3 ετών

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 15,00 €

77,50 €

ΔΩΡΕΑΝ

Έκπτωση 60% στην τιμή Ενήλικα



ΒΥΤΙΝΑ

Vitina House Forest Resort 3*

Βυτίνα, Αρκαδία

Σε απόλυτη συνάρτηση με το σπάνιο

φυσικό κάλλος της ορεινής

Αρκαδίας συνδυάζοντας την

παράδοση του τόπου με τις επιταγές

της σύγχρονης αντίληψης της

φιλοξενίας, το ξενοδοχείο Vitina

House Forest Resort απλώνεται σε

ένα κτήμα 13 στρεμμάτων με 7

κτιριακά συγκροτήματα και

διάσπαρτες αυτόνομες κατοικίες

ανάμεσα σε πλούσιους κήπους και

πλακόστρωτα δρομάκια.

Ταξίδι σε ένα σπάνιο κομψοτέχνημα φύσης και ιστορίας

Βίλα για τετράκλινη χρήση

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο premium δωμάτιο

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Μονόκλινο premium δωμάτιο

Δίκλινο premium δωμάτιο

39,00 €

30,00 €

83,00 €

44,50 €

34,00 €

Μονόκλινο superior δωμάτιο

72,50 €

Τετράκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Τρίκλινο superior δωμάτιο

39,50 €

45,00 €

34,00 €

118,00 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Παιδί έως 12 ετών χρεώνεται ως 3ο άτομο

Παρκοκρέβατο

59,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 01/10 - 23/12 εκτός εορτών



Παρκοκρέβατο

Vitina House Forest Resort 3*

Βυτίνα, Αρκαδία

Σε απόλυτη συνάρτηση με το σπάνιο

φυσικό κάλλος της ορεινής

Αρκαδίας συνδυάζοντας την

παράδοση του τόπου με τις επιταγές

της σύγχρονης αντίληψης της

φιλοξενίας, το ξενοδοχείο Vitina

House Forest Resort απλώνεται σε

ένα κτήμα 13 στρεμμάτων με 7

κτιριακά συγκροτήματα και

διάσπαρτες αυτόνομες κατοικίες

ανάμεσα σε πλούσιους κήπους και

πλακόστρωτα δρομάκια.

Βίλλα για τετράκλινη χρήση

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο premium δωμάτιο

Παρασκευή-Σάββατο

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Μονόκλινο premium δωμάτιο

Δίκλινο premium δωμάτιο

48,50 €

38,50 €

102,50 €

54,00 €

51,50 €

Μονόκλινο superior δωμάτιο

92,00 €

Τετράκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Τρίκλινο superior δωμάτιο

46,50 €

55,00 €

41,00 €

142,50 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Παιδί έως 12 ετών χρεώνεται ως 3ο άτομο

Παρκοκρέβατο

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

71,50 €

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο standard δωμάτιο

Ειδικές τιμές για τα Σαββατοκύριακα πριν και μετά την επέτειο της 28ης 

Οκτωβρίου με ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Μονόκλινο standard δωμάτιο

50,00 €

100,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Παιδί έως 12 ετών χρεώνεται ως 3ο άτομο

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 01/10 - 23/12 εκτός εορτών



ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Kores Boutique Hotel & Spa 5*

Βίτσα, Ήπειρος

Σ' ένα από τα ομορφότερα και

πιο εύκολα προσβάσιμα χωριά

των Ζαγοροχωρίων, τη Βίτσα,

ορθώνεται επιβλητικά το

νεόκτιστο Kôres Boutique Hotel.

Χτισμένο με βάση την πέτρα,

εναρμονίζεται απόλυτα με το

φυσικό περιβάλλον και την

αρχιτεκτονική της περιοχής

θέτοντας συγχρόνως νέα υψηλά

στάνταρντ στην αισθητική και τη

λειτουργικότητα.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινη junior suite

Τιμές για την περίοδο 01/10 – 24/10

Δίκλινη executive suite με jacuzzi

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

58,00 €

80,00 €

Ένας ηπειρώτικος θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Οικογενειακή σουίτα 88,00 €

66,00 €

Παιδιά κάτω των 5 ετών

Βρέφη έως 1 έτους με χρήση παρκοκρέβατου

10,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινη junior suite

Τιμές για την περίοδο 25/10 – 30/11

Δίκλινη executive suite με jacuzzi

58,00 €

85,00 €

Οικογενειακή σουίτα 90,00 €

77,00 €

Παιδιά κάτω των 5 ετών

Βρέφη έως 1 έτους με χρήση παρκοκρέβατου

10,00 €

ΔΩΡΕΑΝ



Δίκλινη Master Suite

Δίκλινη Mini Suite με jacuzzi

Mikro Papigo 1700 Hotel & Spa 4*

Ζαγόρι, Ήπειρος

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο Plus Balcony δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

80,00 €

80,00 €

150,00 €

60,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Δίκλινη Jacuzzi Suite

Δίκλινη Junior Suite

Ειδικές τιμές για την περίοδο 01-30/11

Aristi Mountain Resort + Villas 4*

Αρίστη, Ήπειρος

Δίκλινο superior δωμάτιο

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Τιμές για τις περιόδους 05-22/10 και 29/10 - 09/11

Δίκλινο Aristi δωμάτιο

Aristi family δωμάτιο

84,50 €

Executive suite

Junior suite

80,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

100,00 €

95,00 €

Χτισμένο στο ψηλότερο σημείο της

Αρίστης, ενός από τα ομορφότερα

χωριά της Ελλάδας, το Aristi

Mountain Resort & Villas είναι ένα

καταφύγιο και ιδανικό ορμητήριο για

να γνωρίσει κανείς το μαγευτικό

σύμπλεγμα των Ζαγοροχωρίων.

Mε διακρίσεις και βραβεία για τις

υποδομές και τις υπηρεσίες του,

έχει αποστολή του την απόλυτη

εμπειρία διακοπών και τη γνωριμία

των καλεσμένων του με την

περιοχή. Με λίγα λόγια, αποτελεί

έναν επίγειο παράδεισο.

94,00 €

108,00 €

121,00 €

Δίκλινο superior δωμάτιο

Τιμές για την εορταστική περίοδο 23-28/10

Δίκλινο Aristi δωμάτιο

Aristi family δωμάτιο

101,00 €

Executive suite

Junior suite

95,00 €

110,00 €

125,00 €

138,00 €

Δίκλινο superior δωμάτιο

Τιμές για την περίοδο 10-30/11 

Δίκλινο Aristi δωμάτιο

Aristi family δωμάτιο

72,00 €

Executive suite

Junior suite

66,00 €

80,00 €

95,00 €

108,00 €

Το ΄Μικρό Πάπιγκο' Ηotel & Spa'

αναπτύσσεται ήπια στον χώρο σε

διάφορα επίπεδα για να αποφευχθεί

η μονοτονία και να δημιουργηθεί η

αίσθηση μικρού ιδιωτικού οικισμού,

διεκδικώντας δικαίως τον τίτλο του

πιο όμορφου μπαλκονιού στην

χαράδρα του Βίκου αλλά και στους

οικισμούς μικρό και μεγάλο Πάπιγκο.



ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο classic δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Electra Palace Thessaloniki 5*

Θεσσαλονίκη

Το Electra Palace Thessaloniki είναι

ένα ξενοδοχείο τόσο θρυλικό όσο και

η διάσημη τοποθεσία του, στην

εντυπωσιακή πλατεία Αριστοτέλους

με θέα στη θάλασσα Ένα από τα

πλέον αναγνωρίσιμα σημεία

αναφοράς της πόλης από τότε που

άνοιξε, πριν από πέντε δεκαετίες,

σήμερα ανοίγει ξανά τις πύλες του

μετά από μια εκτεταμένη ανανέωση.

Ψηλαφίζοντας ένα μωσαϊκό

πολιτισμών και μοναδικών εμπειριών

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα

Μονόκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα

Παρκοκρέβατο

Μονόκλινο classic δωμάτιο

75,00 €

156,00 €

87,00 €

168,00 €

93,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

32,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

132,00 €

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου για ελάχιστη 

διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Παρκοκρέβατο

66,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

32,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

110,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΔΩΡΕΑΝ

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 18/9/2020 – 31/01/2021 εκτός 

29/12/2020 – 02/01/2021



Capsis Hotel Thessaloniki 4*

Θεσσαλονίκη 

Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης το

Capsis Hotel Thessaloniki προσφέρει

ποιοτική διαμονή και αναβαθμισμένες

υπηρεσίες σε κάθε επισκέπτη που

ταξιδεύει στην πόλη. Η σύγχρονη

αισθητική συνδυάζεται αρμονικά με

την άνεση δημιουργώντας ένα

ιδανικό περιβάλλον χαλάρωσης σε

απόσταση αναπνοής από το

φημισμένο ιστορικό κι εμπορικό

κέντρο της πόλης.

Οικογενειακό δωμάτιο για 2 ενήλικες και 2 παιδιά (χρέωση 4 άτομα)

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο

33,00 €

25,50 €

25,00 €

11,00 €

66,00 €

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου (24-30/10) για 

ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Για κάθε κράτηση ΤΕΣΣΑΡΩΝ διανυκτερεύσεων και άνω προσφέρεται ένα 

δείπνο δωρεάν

Ειδική προσφορά για ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Οικογενειακό δωμάτιο για 2 ενήλικες και 2 παιδιά (χρέωση 4 άτομα)

Δίκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο

30,00 €

25,50 €

23,00 €

11,00 €

60,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ’ άτομο

Παιδί από 6 έως 12 ετών

Μονόκλινο executive δωμάτιο

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Grand Serai Congress & Spa 5*

Ιωάννινα

Το Grand Serai Congress & Spa με

την αριστοκρατική ατμόσφαιρα και τη

ζεστή φιλοξενία εντυπωσιάζει με το

ιδιαίτερό του στυλ, τους πολυέλαιους,

τον υπέροχο εξώστη και τις vintage

λεπτομέρειες. Πολυτελής διαμονή

που εμπνέεται από το πνεύμα του

παρελθόντος σε μια εκπληκτική

συμφωνία νοσταλγικής

μεγαλοπρέπειας και μοντέρνας

απόλαυσης για μια εμπειρία

φιλοξενίας που θα σας μείνει

αξέχαστη.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 20/09 - 18/12 (εκτός 28ης Οκτωβρίου)

Μονόκλινο superior δωμάτιο

85,00 €

47,50 €

95,00 €

52,50 €

105,00 €

57,50 €

Μονόκλινο executive δωμάτιο

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου

Μονόκλινο superior δωμάτιο

99,00 €

54,00 €

108,00 €

58,50 €

117,00 €

63,00 €

2ο Παιδί έως 6 ετών

1ο Παιδί έως 6 ετών

Χρέωση για 3ο Ενήλικα

25,00 €

25,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

35,00 €

20,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ’ άτομο

Παιδί από 6 έως 12 ετών

2ο Παιδί έως 6 ετών

1ο Παιδί έως 6 ετών

Χρέωση για 3ο Ενήλικα

25,00 €

25,00 €

30,00 €

20,00 €

ΔΩΡΕΑΝ



1ο Παιδί έως 6 ετών

Μονόκλινο executive δωμάτιο

Παιδί από 6 έως 12 ετών

Μονόκλινο executive δωμάτιο

Grand Serai Congress & Spa 5*

Ιωάννινα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 23-26/12 & 30/12-02/01 με ελάχιστη 

διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων για την περίοδο 23-26/12

Μονόκλινο superior δωμάτιο

130,00 €

79,00 €

145,00 €

82,50 €

165,00 €

94,00 €

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 23-26/12 & 30/12-02/01 με ελάχιστη 

διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων για την περίοδο 23-26/12

Μονόκλινο superior δωμάτιο

145,00 €

89,00 €

165,00 €

94,00 €

185,00 €

109,00 €

2ο Παιδί έως 6 ετών

Χρέωση για 3ο Ενήλικα

30,00 €

40,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

70,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Παιδί από 6 έως 12 ετών

2ο Παιδί έως 6 ετών

1ο Παιδί έως 6 ετών

Χρέωση για 3ο Ενήλικα

20,00 €

30,00 €

50,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Τιμή κατ’ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο executive δωμάτιο

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδική προσφορά μόνο για τις περιόδους 18-23/12, 27/12-30/12 & 03-07/01 

με ελάχιστη διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων για την περίοδο 23-26/12

Μονόκλινο superior δωμάτιο

120,00 €

65,00 €

140,00 €

75,00 €

140,00 €

75,00 €

Παιδί από 6 έως 12 ετών

2ο Παιδί έως 6 ετών

1ο Παιδί έως 6 ετών

Χρέωση για 3ο Ενήλικα

20,00 €

30,00 €

50,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Το Grand Serai Congress & Spa με

την αριστοκρατική ατμόσφαιρα και τη

ζεστή φιλοξενία εντυπωσιάζει με το

ιδιαίτερό του στυλ, τους πολυέλαιους,

τον υπέροχο εξώστη και τις vintage

λεπτομέρειες. Πολυτελής διαμονή

που εμπνέεται από το πνεύμα του

παρελθόντος σε μια εκπληκτική

συμφωνία νοσταλγικής

μεγαλοπρέπειας και μοντέρνας

απόλαυσης για μια εμπειρία

φιλοξενίας που θα σας μείνει

αξέχαστη.



1ο Παιδί έως 6 ετών

Μονόκλινο executive δωμάτιο

Παιδί από 6 έως 12 ετών

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο executive δωμάτιο

Ειδική προσφορά μόνο για τις περιόδους 23-26/12 & 30/12-02/01 με ελάχιστη 

διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων για την περίοδο 23-26/12

Μονόκλινο superior δωμάτιο

140,00 €

72,50 €

145,00 €

77,50 €

160,00 €

82,50 €

2ο Παιδί έως 6 ετών

Χρέωση για 3ο Ενήλικα

30,00 €

40,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

70,00 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ανά διανυκτέρευση σε

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



Παιδί έως 2 ετών (σε δωμάτια Superior με θέα πόλη / Junior σουίτα /

Executive σουίτα)

ΚΑΒΑΛΑ

Lucy Hotel 5*

Καβάλα

Το ξενοδοχείο LUCY HOTEL

βρίσκεται στο άκρο μιας μικρή

χερσονήσου και φαντάζει σαν

παρατηρητήριο απ' όπου μπορεί

κανείς να θαυμάσει την

Καβάλα, τη «Γαλάζια Πόλη»

των αρωμάτων όπου το χθες και

το σήμερα ζωντανεύουν με τις

πρώτες ηλιαχτίδες.

Περπατώντας στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο δωμάτιο με θέα πόλη 

Μονόκλινο superior δωμάτιο με θέα πόλη 

Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα πόλη

Δίκλινο superior δωμάτιο με θέα πόλη 

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

35,00 €

79,00 €

39,50 €

76,00 €

38,00 €

44,00 €

Μονόκλινο superior δωμάτιο με θέα θάλασσα 88,00 €

Executive δίκλινη σουίτα με θέα θάλασσα

Junior δίκλινη σουίτα με θέα θάλασσα

ΔΩΡΕΑΝ

87,00 €

Παιδί από 2 έως 12 ετών (σε δωμάτια Superior με θέα πόλη / Junior

σουίτα /Executive σουίτα)
14,00 €

55,00 €

Άτομο από 12 ετών και άνω (σε δωμάτια Superior με θέα πόλη / Junior

σουίτα / Executive σουίτα)
22,00 €

70,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 20/9 – 23/12



Παιδί από 4 έως 10 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδί έως 3 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή

Airotel Galaxy Hotel 4*

Καβάλα

Οι χώροι και οι υπηρεσίες του

αναδιαμορφωμένου και πλήρως

ανακαινισμένου GALAXY

συνδυάζουν τη μοντέρνα αισθητική

και τεχνολογία με τη μακρόχρονη

φήμη του, και παρουσιάζουν την

καινοτομία με σεβασμό στο ύφος

και τις παραδόσεις της περιοχής.

Περπατώντας στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

Δίκλινο δωμάτιο με θέα πόλη 

Τρίκλινο δωμάτιο με θέα πόλη

Penthouse (ρετιρέ) για δίκλινη χρήση 

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα πόλη

Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

53,00 €

24,50 €

30,00 €

21,50 €

25,00 €

13,00 €

Τρίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα

54,50 €

ΔΩΡΕΑΝ

12,00 €

41,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 20/9 – 23/12



ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Gaia Kaimaktsalan Hotel & Spa Prive 3*

Λουτρά Πόζαρ, Αριδαία

Ένα ξενοδοχείο φτιαγμένο με

αγάπη και μεράκι για να

ξεφύγετε από το θόρυβο της

πόλης και το άγχος της

καθημερινότητας.

Η προνομιακή του τοποθεσία

μέσα σε μια κατάφυτη περιοχή

προσφέρεται για ξεκούραστες

αποδράσεις στη γύρω περιοχή.

Τιμή κατ’ άτομο ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι 

Παιδί έως 3 ετών  

Καθημερινές (Κυριακή έως Παρασκευή)

Επιπλέον παιδί 4-18 ετών

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

20,00 €

10,00 €

Χαλαρώνοντας στη μακεδονίτικη

φύση και παράδοση

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι 

Παιδί έως 3 ετών  

Σάββατο

Επιπλέον παιδί 4-18 ετών

23,00 €

10,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι 

Παιδί έως 3 ετών  

Ειδικές τιμές για την εορταστική περίοδο 25-28/10/2020 

Επιπλέον παιδί 4-18 ετών

23,00 €

10,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι 

Παιδί έως 3 ετών  

Ειδικές τιμές για την εορταστική περίοδο 20/12/2020 – 10/01/2021 

Επιπλέον παιδί 4-18 ετών

34,50 €

10,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Πρωινό κατόπιν αιτήματος (επιβάρυνση 6,00 € κατ’ άτομο)

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ



ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Filoxenia Hotel & Spa 3*

Καλάβρυτα, Αχαΐα

Το Filoxenia Hotel & Spa

βρίσκεται στο κέντρο των

ιστορικών Καλαβρύτων, στους

καταπράσινους πρόποδες του

όρους Χελμού και σε υψόμετρο

756μ.

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον

και τα ιστορικά αξιοθέατα της

περιοχής σας προσκαλούν για

μια ξεχωριστή απόδραση.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ για ΔΥΟ διανυκτερεύσεις σε

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Τιμές για την περίοδο 5/10 - 30/11/2020 (Παρασκευή – Σάββατο)

Δίκλινη junior suite

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

74,00 €

102,00 €

Το ειδυλλιακό θέρετρο της Δυτικής Ελλάδας

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Τρίκλινη junior suite

Τετράκλινη junior suite 63,50 €

78,00 €

67,00 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Τιμές για την περίοδο 5/10 - 30/11/2020 (Κυριακή - Πέμπτη)

Δίκλινη junior suite

24,00 €

40,00 €

Τρίκλινη junior suite

Τετράκλινη junior suite 27,00 €

31,00 €

20,00 €



ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Montana Hotel Spa 5*

Καρπενήσι, Ευρυτανία

Το Hotel Spa Montana διαθέτει

πανοραμική θέα στην κοιλάδα του

ποταμού Καρπενησιώτη και είναι

εξοπλισμένο με όλες τις

σύγχρονες ανέσεις. Τα δωμάτια

του, διακοσμημένα με διακριτική

πολυτέλεια και ρουστίκ ύφος, με

ξύλινα δοκάρια στα ταβάνια και

χειροποίητα φωτιστικά, εκφράζουν

με σύγχρονο και ατμοσφαιρικό

τρόπο τις καλύτερες παραδόσεις

της ελληνικής φιλοξενίας.

Τιμή κατ’ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Τιμές για την περίοδο 5/10 - 30/11/2020

Δίκλινο superior δωμάτιο

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

64,50 €

74,00 €

Για τους λάτρεις της φύσης και της αδρεναλίνης

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Τρίκλινο superior δωμάτιο

1ο παιδί σε extra κρεβάτι μέχρι 6 ετών

56,00 €

49,00 €

ΔΩΡΕΑΝ



Junior σουίτα με θέα λίμνη

Τρίκλινο deluxe δωμάτιο με θέα λίμνη 

Οικογενειακό δωμάτιο economy με θέα κήπο για 3 άτομα

Οικογενειακό δωμάτιο economy με θέα κήπο για 2 άτομα

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα κήπο 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Limneon Resort & Spa 5*

Καστοριά 

Λίγο πιο πάνω από τη λίμνη, λίγο

πιο κάτω από τον ουρανό,

αφεθείτε στην πολυτέλεια του

ξενοδοχείου Limneon Resort &

Spa κι απολαύστε μοναδικές

στιγμές άνεσης στα υψηλής

αισθητικής και ποιότητας

δωμάτια του.

Ανακαλύπτοντας το στολίδι της

Βορείου Ελλάδος

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο 

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα κήπο 

Οικογενειακό δωμάτιο economy με θέα κήπο για 3 άτομα

Παρασκευή-Σάββατο

Junior σουίτα με θέα λίμνη

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Δίκλινο deluxe δωμάτιο με θέα λίμνη

Οικογενειακό δωμάτιο economy με θέα κήπο για 2 άτομα

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

67,00 €

37,50 €

40,50 €

45,00 €

30,00 €

58,00 €

73,00 €

43,00 €

47,00 €

50,50 €

34,00 €

Τρίκλινο deluxe δωμάτιο με θέα λίμνη 

36,50 €

62,50 €

Μονόκλινο δωμάτιο 

Δίκλινο deluxe δωμάτιο με θέα λίμνη

33,50 €

Παιδί από 7 και άνω στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδί έως 6 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς ΔΩΡΕΑΝ

15,00 €

Παιδί από 7 και άνω στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδί έως 6 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς ΔΩΡΕΑΝ

15,00 €



Limneon Resort & Spa 5*

Καστοριά 

Λίγο πιο πάνω από τη λίμνη, λίγο

πιο κάτω από τον ουρανό,

αφεθείτε στην πολυτέλεια του

ξενοδοχείου Limneon Resort &

Spa κι απολαύστε μοναδικές

στιγμές άνεσης στα υψηλής

αισθητικής και ποιότητας

δωμάτια του.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο 

Δίκλινο standard δωμάτιο με θέα κήπο 

Οικογενειακό δωμάτιο economy με θέα κήπο για 3 άτομα

Junior σουίτα με θέα λίμνη

Ειδικές τιμές για τις περιόδους 28ης Οκτωβρίου, Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς με ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Δίκλινο deluxe δωμάτιο με θέα λίμνη

Οικογενειακό δωμάτιο economy με θέα κήπο για 2 άτομα

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

90,00 €

48,50 €

62,00 €

58,50 €

39,00 €

79,50 €

Τρίκλινο deluxe δωμάτιο με θέα λίμνη 47,50 €

Παιδί από 7 και άνω στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδί έως 6 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς ΔΩΡΕΑΝ

15,00 €



ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

Villa Belles Hotel 3*

Λίμνη Κερκίνη, Σέρρες

Στο Ακριτοχώρι Σερρών

δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη

και σεβασμό προς τη φύση το

Villa Belles Hotel. Χτισμένο σε

ένα ονειρικό σημείο που

παντρεύει το όρος Μπέλλες με

τη λίμνη Κερκίνη αποτελεί

ιδανικό προορισμό για

ξέγνοιαστες, ήρεμες και

ξεκούραστες διακοπές.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Τιμές για την περίοδο 01/10 – 31/10

Τετράκλινο δωμάτιο

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

24,00 €

19,00 €

Μια λίμνη, πολλά ταξίδια

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Δίκλινη σουίτα 40,00 €

20,00 €

Δίκλινο standard δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Τιμές για την περίοδο 01/11 – 30/11

Τετράκλινο δωμάτιο

27,50 €

19,00 €

Δίκλινη σουίτα 44,00 €

22,00 €



Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Naiades Hotel Resort 4*

Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα

Όπως οι Ναϊάδες, οι νύμφες των

λιμνών, των ποταμών και των πηγών

μένουν ανέγγιχτες στο χρόνο, έτσι και

το ξενοδοχείο NAIADES διατηρεί την

απόλυτη έννοια της φιλοξενίας,

αποπλανώντας τους επισκέπτες με

την απερίγραπτη πολυτέλεια της

γαλήνης και την μοναδική αίσθηση

οικειότητας και ζεστασιάς. Ιδανικός

προορισμός για κάθε επισκέπτη

καθώς δένει σε απόλυτη ισορροπία

την παράδοση με τις σύγχρονες

ανέσεις.

Μονόκλινο standard δωμάτιο 

Δίκλινο standard δωμάτιο 

Δίκλινο superior δωμάτιο 

Τρίκλινο δωμάτιο

Οικογενειακό δωμάτιο με 2 κρεβατοκάμαρες για τετράκλινη χρήση

Παιδιά έως 6 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Οικογενειακό δωμάτιο με 2 κρεβατοκάμαρες για τετράκλινη χρήση

Παρασκευή-Σάββατο

Μονόκλινο standard δωμάτιο 

Δίκλινο standard δωμάτιο 

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Δίκλινο superior δωμάτιο 

Τρίκλινο δωμάτιο

Παιδιά από 6 έως 14 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 20/9 – 31/12

55,00 €

37,50 €

47,50 €

35,00 €

30,00 €

65,00 €

42,50 €

52,50 €

38,50 €

35,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

20,00 €

7,00 €

Εξερευνώντας το Θεσσαλικό θαύμα

Παιδιά έως 6 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδιά από 6 έως 14 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

ΔΩΡΕΑΝ

20,00 €

7,00 €



Kazarma Lake Resort & Spa 4*

Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα

Το Kazarma Lake Resort & Spa

προσφέρει άνετα και πολυτελή

δωμάτια τα οποία διαθέτουν

ιδιαίτερα προσεγμένη διακόσμηση

δημιουργώντας έτσι μια φιλόξενη

ατμόσφαιρα. Το εστιατόριο με τις

εκλεπτυσμένες παραδοσιακές

γεύσεις, τα cafe, το bar με θέα τη

λίμνη, οι δύο πισίνες του, σε

συνδυασμό με την 24ωρη

εξυπηρέτηση, φροντίζουν να

ολοκληρώσουν με τον καλύτερo

τρόπο τη διαμονή των επισκεπτών.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

53,00 €

47,50 €

Για ΜΙΑ διανυκτέρευση καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη) &

Παρασκευή-Σάββατο (09-10/10 & 16-17/10)

57,50 €

13,00 €

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

65,00 €

60,00 €

Για ΜΙΑ διανυκτέρευση Παρασκευή-Σάββατο (εκτός 09-10/10 & 16-17/10)

66,50 €

13,00 €

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

49,50 €

44,50 €

Για ΔΥΟ διανυκτερεύσεις καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη) &

Παρασκευή-Σάββατο (09-10/10 & 16-17/10)

53,50 €

13,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 

3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

Για ΔΥΟ διανυκτερεύσεις Παρασκευή-Σάββατο (εκτός 09-10/10 & 16-17/10)

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

Για ΤΡΕΙΣ διανυκτερεύσεις καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

& Παρασκευή-Σάββατο (09-10/10 & 16-17/10)

Για ΤΡΕΙΣ διανυκτερεύσεις Παρασκευή-Σάββατο (εκτός 09-10/10 & 16-17/10)

Δίκλινο superior deluxe δωμάτιο

Junior σουίτα ή standard deluxe μεζονέτα

Δίκλινο standard deluxe δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

56,00 €

51,50 €

57,50 €

13,00 €

Ειδικές τιμές για τα Σαββατοκύριακα πριν και μετά της 28ης Οκτωβρίου

53,00 €

47,50 €

57,50 €

13,00 €

45,50 €

41,00 €

49,50 €

13,00 €

56,00 €

51,50 €

57,50 €

13,00 €



Titagion Boutique Hotel 3*

Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα

Χτισμένο στην ανατολική όχθη της

Λίμνης Πλαστήρα και σε υψόμετρο

800 μέτρων, το Ξενοδοχείο

Titagion προσφέρει πανοραμική

θέα στη λίμνη και σύγχρονες

εγκαταστάσεις απόλυτης άνεσης

που εναρμονίζουν το μοντέρνο με

τα παραδοσιακά στοιχεία της

πέτρας και του ξύλου.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Τρίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Τετράκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινη σουίτα με τζάκι

24,50 €

28,50 €

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

23,50 €

64,00 €

Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Τρίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Τετράκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινη σουίτα με τζάκι

31,50 €

36,50 €

Παρασκευή - Σάββατο

26,50 €

73,00 €

Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Τρίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Τετράκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινο standard δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινη σουίτα με τζάκι

38,50 €

48,00 €

Ειδικές τιμές ανά διανυκτέρευση για την περίοδο αργιών και Χριστουγέννων με 

ελάχιστη διαμονή τις ΤΡΕΙΣ διανυκτερεύσεις

33,50 €

83,00 €

Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΝΕΟ



ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

Αρχοντικό Εμμανουηλίδη 4

Αριδαία, Πέλλα

Mέσα σ' ένα καταπράσινο τοπίο

στα Λουτρά Πόζαρ, εκεί που η

πυκνή βλάστηση συναντά το

γάργαρο νερό των ποταμών και το

θρόισμα των φύλλων ανταμώνει με

το γλυκό κελάηδημα των πουλιών,

βρίσκεται το Αρχοντικό

Εμμανουηλίδη. Χτισμένο με μεράκι

και σεβασμό στο περιβάλλον

ακολουθώντας την αρχιτεκτονική

των Μακεδονικών Αρχοντικών,

προσφέρει στους επισκέπτες

ατέλειωτες στιγμές ηρεμίας και

χαλάρωσης κοντά στη φύση.

Αντλώντας ενέργεια από τη Μητέρα Γη

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Deluxe σουίτα για δίκλινη χρήση

Παιδί έως 12 ετών σε Superior σουίτα

Superior σουίτα για δίκλινη χρήση

1o και 2ο Παιδί έως 16 ετών σε Deluxe σουίτα

65,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

54,00 €

Ειδικά πακέτα για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου: 25/10-31/10 με ελάχιστη 

διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων 

Deluxe σουίτα για δίκλινη χρήση

Παιδί έως 12 ετών σε Superior σουίτα

Superior σουίτα για δίκλινη χρήση

1o και 2ο Παιδί έως 16 ετών σε Deluxe σουίτα

70,00 €

63,00 €

Ειδικά πακέτα για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου: 25/10-31/10 με ελάχιστη 

διαμονή ΤΕΣΣΑΡΩΝ διανυκτερεύσεων 

Deluxe σουίτα για δίκλινη χρήση

Παιδί έως 12 ετών σε Superior σουίτα

Superior σουίτα για δίκλινη χρήση

1o και 2ο Παιδί έως 16 ετών σε Deluxe σουίτα

69,50 €

55,50 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Ειδικές τιμές μόνο για την περίοδο 20/09 – 18/12 πλην περιόδου 28ης Οκτωβρίου 

για ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων 

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 0,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα



Παιδί έως 7 ετών 

ΜΑΝΗ

PETRA & FOS Boutique Hotel & Spa 4*

Οίτυλο, Λακωνική Μάνη 

Ένα ξενοδοχείο σχεδιασμένο να

εξάπτει τη φαντασία και το

ρομαντισμό. Όπως προδίδει και το

όνομα του, η αρχιτεκτονική κι η

φιλοσοφία του ξενοδοχείου είναι

εμπνευσμένες από την πέτρα -

μάρτυρα της αιωνιότητας που

γνώρισε και διαμόρφωσε τα στάδια

του ανθρώπινου πολιτισμού- και το

ελληνικό φως -χορηγό της ζωής κι

άσβεστη πηγή ζωογόνου ενέργειας.

Απολαμβάνοντας την άγρια κι ανυπότακτη

ομορφιά της Μάνης

Τρίκλινο δωμάτιο

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο comfort δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινο executive δωμάτιο

Μονόκλινο comfort δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο με τζάκι

52,50 €

99,00 €

60,50 €

110,00 €

66,00 €

60,50 €

Μονόκλινο executive δωμάτιο 121,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

82,50 €

Παιδί από 7 ετών έως 12 ετών

119,00 €

16,00 €

Σουίτα για δίκλινη χρήση

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 27,00 €

71,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου εκτός Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 

(ζήτηση κατόπιν διαθεσιμότητας).

Για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου ισχύει υποχρεωτική διαμονή ΤΡΙΩΝ 

διανυκτερεύσεων ενώ η ΤΕΤΑΡΤΗ προσφέρεται δωρεάν.



Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή (Δείπνο) κατ' άτομο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή (Δείπνο) κατ' άτομο

ΜΕΤΕΩΡΑ

Hotel Meteora 4*

Καστράκι, Μετέωρα

Με βασικό πλεονέκτημα την

τοποθεσία του, καθώς βρίσκεται στο

υψηλότερο σημείο του χωριού,

πράγμα το οποίο δίνει την

δυνατότητα στον επισκέπτη να

θαυμάζει την απαράμιλλη ομορφιά

των ιστορικών μετεωρίτικων βράχων

από όλες τις γωνιές του, το

ξενοδοχείο Meteora προσφέρει όλες

τις ανέσεις για μια ξεκούραστη κι

αναζωογονητική διαμονή.

Ταξίδι σε τόπο ιερό φιλοτεχνημένο

στο βάθος των αιώνων

Παιδιά έως 5 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Τετράκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο με πανοραμική θέα Μετεώρων

Τρίκλινο δωμάτιο

Δίκλινο δωμάτιο

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο με πανοραμική θέα Μετεώρων 

Δίκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο με πανοραμική θέα Μετεώρων

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 01/10/20 - 17/12/20

Παιδιά έως 5 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Μονόκλινο δωμάτιο

Δίκλινο δωμάτιο με πανοραμική θέα Μετεώρων 

Τρίκλινο δωμάτιο

80,50 €

42,50 €

46,00 €

33,00 €

36,00 €

21,50 €

99,00 €

47,00 €

55,00 €

35,00 €

42,00 €

Τετράκλινο δωμάτιο

28,50 €

21,50 €

Μονόκλινο δωμάτιο με πανοραμική θέα Μετεώρων 

Δίκλινο δωμάτιο με πανοραμική θέα Μετεώρων 

27,50 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

75,00 €

Ειδικές τιμές για περίοδο εορτών: 18/12/20 - 03/01/21

Μονόκλινο δωμάτιο 82,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



Grand Meteora Hotel 4*

Καστράκι, Καλαμπάκα

Το Grand Meteora Hotel αποτελεί

ένα από τα πλέον επιβλητικά κι

εντυπωσιακά καταλύματα της

περιοχής, στους πρόποδες των

Μετεώρων και την καρδιά του

Θεσσαλικού κάμπου, προσφέροντας

μία συναρπαστική εμπειρία

θεάματος, χρωμάτων και εικόνων

μέσα στο χρόνο.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο δωμάτιο 

Τρίκλινο δωμάτιο 

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδί από 3 έως 10 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

48,00 €

45,50 €

ΔΩΡΕΑΝ

50% έκπτωση στην 

τιμή ενήλικα στο 

δίκλινο

Μονόκλινο δωμάτιο 78,00 €

Μονόκλινο δωμάτιο 

Τρίκλινο δωμάτιο 

Παιδί έως 2 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

Παιδί από 3 έως 10 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς

54,00 €

50,50 €

Μονόκλινο δωμάτιο 84,00 €

50% έκπτωση στην 

τιμή ενήλικα στο 

δίκλινο

ΔΩΡΕΑΝ

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου



Έξτρα άτομο άνω των 12 ετών 

ΜΕΤΣΟΒΟ

Κατώγι Αβέρωφ Hotel & Winery 4*

Μέτσοβο

Το ξενοδοχείο-οινοποιείο Κατώγι

Αβέρωφ συνδυάζει τον κόσμο του

οίνου με την τέχνη και τη ζεστή

φιλοξενία σε ένα μαγευτικό φυσικό

περιβάλλον. Τα 15 δωμάτια του

ξενοδοχείου με θέα το οινοποιείο

και το μετσοβίτικο τοπίο, η

διακόσμηση των οποίων είναι

άμεσα επηρεασμένη από τα

κρασιά του αμπελώνα, είναι

εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες

ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή.

Θαυμάζοντας την αρχοντιά της

Πίνδου

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Σουίτα

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 2 γονείς

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 01/10 - 21/12 εκτός της περιόδου της 

28ης Οκτωβρίου  

Δίκλινο superior δωμάτιο

Junior Σουίτα

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

90,00 €

45,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

30,00 €

Grand Σουίτα 85,00 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

ΔΩΡΕΑΝ

30,00 €

Έξτρα άτομο άνω των 12 ετών 

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Σουίτα

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 2 γονείς

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 22/12 - 06/01 

Δίκλινο superior δωμάτιο

Junior Σουίτα

125,00 €

62,50 €

75,00 €

90,00 €

110,00 €

30,00 €

Grand Σουίτα 125,00 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

ΔΩΡΕΑΝ

30,00 €



Έξτρα άτομο άνω των 12 ετών 

Το ξενοδοχείο-οινοποιείο Κατώγι

Αβέρωφ συνδυάζει τον κόσμο του

οίνου με την τέχνη και τη ζεστή

φιλοξενία σε ένα μαγευτικό φυσικό

περιβάλλον. Τα 15 δωμάτια του

ξενοδοχείου με θέα το οινοποιείο

και το μετσοβίτικο τοπίο, η

διακόσμηση των οποίων είναι

άμεσα επηρεασμένη από τα

κρασιά του αμπελώνα, είναι

εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες

ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Μονόκλινο standard δωμάτιο

Δίκλινο standard δωμάτιο

Σουίτα

Παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 2 γονείς

Ειδικές τιμές ανά διανυκτέρευση για:
• την περίοδο 26-28/10 με ελάχιστη διαμονή τις ΔΥΟ διανυκτερεύσεις, 
• την περίοδο των Χριστουγέννων με ελάχιστη διαμονή τις ΤΕΣΣΕΡΙΣ 

διανυκτερεύσεις και
• την περίοδο της Πρωτοχρονιάς με ελάχιστη διαμονή τις ΤΡΕΙΣ 

διανυκτερεύσεις 

Δίκλινο superior δωμάτιο

Junior Σουίτα

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

110,00 €

55,00 €

70,00 €

82,50 €

90,00 €

30,00 €

Grand Σουίτα 110,00 €

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

ΔΩΡΕΑΝ

30,00 €

Κατώγι Αβέρωφ Hotel & Winery 4*

Μέτσοβο



ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

NAFS Hotel 3*

Ναύπακτος, Αιτωλοακαρνανία

Μια όαση ανέσεων σε μια από τις

ομορφότερες παραλίες της

Ναυπάκτου, την Ψανή, με το

πανόραμα του Κορινθιακού, το

Ενετικό οχυρό-λιμάνι και την

περίφημη κρεμαστή γέφυρα Ρίου-

Αντίρριου να το περιβάλλουν, το

ξενοδοχείο NAFS είναι

εμπνευσμένο από τη φύση κι

αφιερωμένο στην υψηλή αισθητική

και την άψογη φιλοξενία.

Χαλάρωση στη γραφική καστοπολιτεία στους πρόποδες

της Πίνδου

Δίκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Μονόκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

29,00 €

53,00 €

Ειδικές τιμές για αργίες/εορτές: 24-28/10, 23-27/12 & 30/12/20-03/01/21

Δίκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Μονόκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο

32,00 €

58,50 €

Ειδικές τιμές μόνο για την περίοδο 01/10 – 31/12 εκτός εορτών 

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

27,00 €

15,50 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

29,00 €

15,50 €



ΝΑΥΠΛΙΟ

Amalia Hotel Nafplio 4*

Ναύπλιο, Αργολίδα

Το Amalia Nafplio στεγάζεται σε ένα

νεοκλασικό κτήριο σε κοντινή

απόσταση από την πολυσύχναστη

πόλη του Ναυπλίου, η οποία

ενδείκνυται για περιπάτους και

προσφέρει πολυτελή δωμάτια με

μπαλκόνι και θέα στο Παλαμήδι, στη

θάλασσα ή στους υπέροχους

κήπους του.

Ταξίδι στη γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο superior δωμάτιο

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

46,00 €

36,00 €

95,00 €

54,00 €

41,50 €

Παιδί έως 6 ετών

7,00 €

Παρασκευή – Σάββατο 

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο superior δωμάτιο

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

58,00 €

43,00 €

124,00 €

66,00 €

48,50 €

Παιδί έως 6 ετών

108,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 24,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 24,00 €

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για την 

περίοδο 02-17/10



Amalia Hotel Nafplio 4*

Ναύπλιο, Αργολίδα

Το Amalia Nafplio στεγάζεται σε

ένα νεοκλασικό κτήριο σε κοντινή

απόσταση από την πολυσύχναστη

πόλη του Ναυπλίου, η οποία

ενδείκνυται για περιπάτους και

προσφέρει πολυτελή δωμάτια με

μπαλκόνι και θέα στο Παλαμήδι,

στη θάλασσα ή στους υπέροχους

κήπους του.

Ταξίδι στη γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο superior δωμάτιο

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

42,00 €

34,00 €

92,50 €

50,50 €

39,50 €

Παιδί έως 6 ετών

75,00 €

Παρασκευή – Σάββατο 

ΔΩΡΕΑΝ

Δίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο classic δωμάτιο

Τρίκλινο superior δωμάτιο

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο superior δωμάτιο

Δίκλινο superior δωμάτιο

53,00 €

39,50 €

104,50 €

61,50 €

45,50 €

Παιδί έως 6 ετών

86,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 24,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 24,00 €

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για τις 

περιόδους:

- 01/11/20 - 31/01/21 εκτός εθνικών εορτών

- Χριστούγεννα (24-27/12/20)

- Πρωτοχρονιά (31/12/20-06/01/21)

Για τις περιόδους Χριστουγέννων (24-27/12/20) και Πρωτοχρονιάς 

(31/12/20-06/01/21) απαιτείται ελάχιστη διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων

Ειδικές τιμές για την εορταστική περίοδο της 28ης Οκτωβρίου

(24-27/10) 

Επιβάρυνση για 3ο άτομο

Επιβάρυνση για 3ο άτομο έως 10 ετών

Δίκλινο classic δωμάτιο

Επιβάρυνση για 4ο άτομο έως 10 ετών

20,00 €

20,00 €

51,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΝΕΟ



Park Hotel Nafplio 3*

Ναύπλιο, Αργολίδα

Το Park Hotel προσφέρει μια

κομψή και άνετη διαμονή καθώς

και γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

σε όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Σε

μια ξεχωριστή τοποθεσία, απέναντι

από το πάρκο Κολοκοτρώνη,

δημιουργήσαμε ένα με λιτή

διακόσμηση, γήινες αποχρώσεις κι

άφθονο φυσικό φως, προσφέρεται

για μια υπέροχη διαμονή στο

Ναύπλιο.

Ταξίδι στη γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Παιδιά από 5-12 ετών

Προσφορά για την περίοδο 01/10 – 30/11

Δίκλινο standard δωμάτιο

26,50 €

50% επί της τιμής του ατόμου σε δίκλινο

28,00 €

ΝΕΟ

Elena Hotel Nafplio 2*

Ναύπλιο, Αργολίδα

Ταξίδι στη γοητεία της πρώτης πρωτεύουσας

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 0,50 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Τρίκλινο standard δωμάτιο

Προσφορά για την περίοδο 05/10 – 30/11

Δίκλινο standard δωμάτιο

21,00 €

26,00 €

ΝΕΟ

Διαθέτοντας όλες τις μοντέρνες

ανέσεις ενός σύγχρονου

καταλύματος, τα υπέροχα και

ευρύχωρα δωμάτια του Elena Hotel

Nafplio είναι ειδικά διαμορφωμένα

για να προσφέρουν στιγμές

διασκέδασης και χαλάρωσης στους

επισκέπτες.



Άτομο από 13 και άνω (σε Junior σουίτα)

ΠΗΛΙΟ

12 Months Luxury Resort 5*

Τσαγκαράδα, Πήλιο 

Στις καταπράσινες πλαγιές του

Πηλίου με τις καστανιές, εκεί όπου

κατοικούσαν τα μυθικά πλάσματα

των Κενταύρων και μόλις λίγα

μέτρα από τον χιλιόχρονο πλάτανο

της κεντρικής πλατείας της

Τσαγκαράδας, η φιλοξενία αποκτά

άνεση, κομψότητα και στυλ και

ονομάζεται 12 Months Luxury

Resort.

Διακοπές στο μαγικό βουνό των Κενταύρων

Παιδί από 6 έως 12 ετών (σε όλες τις σουίτες μόνο)

Δίκλινο comfort δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινο comfort δωμάτιο με βεράντα

Deluxe σουίτα με θέα κήπο για δίκλινη χρήση

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 01/10 - 23/12

Παιδί έως 5 ετών (σε όλες τις σουίτες & στο premium δωμάτιο)

Δίκλινο standard δωμάτιο 

Junior Σουίτα για δίκλινη χρήση

Δίκλινο premium δωμάτιο

46,50 €

46,50 €

56,00 €

61,00 €

68,00 €

16,00 €

Deluxe σουίτα με θέα θάλασσα για δίκλινη χρήση 75,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

42,00 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 21,50 €

32,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου ισχύει ελάχιστη διαμονή ΤΡΙΩΝ 

διανυκτερεύσεων και για κάθε κράτηση δώρο 2 μασάζ 30’ 

Με κάθε κράτηση την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου προσφέρονται 

ΔΩΡΕΑΝ δύο μασάζ διάρκειας 30’ 



Άτομο από 13 και άνω (σε Junior σουίτα)

12 Months Luxury Resort 5*

Τσαγκαράδα, Πήλιο 

Στις καταπράσινες πλαγιές του

Πηλίου με τις καστανιές, εκεί όπου

κατοικούσαν τα μυθικά πλάσματα

των Κενταύρων και μόλις λίγα

μέτρα από τον χιλιόχρονο πλάτανο

της κεντρικής πλατείας της

Τσαγκαράδας, η φιλοξενία αποκτά

άνεση, κομψότητα και στυλ και

ονομάζεται 12 Months Luxury

Resort.

Διακοπές στο μαγικό βουνό των Κενταύρων

Παιδί από 6 έως 12 ετών (σε όλες τις σουίτες μόνο)

Δίκλινο comfort δωμάτιο με τζάκι

Δίκλινο comfort δωμάτιο με βεράντα

Deluxe σουίτα με θέα κήπο για δίκλινη χρήση

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Παιδί έως 5 ετών (σε όλες τις σουίτες & στο premium δωμάτιο)

Δίκλινο standard δωμάτιο 

Junior Σουίτα για δίκλινη χρήση

Δίκλινο premium δωμάτιο

68,00 €

68,00 €

75,00 €

79,50 €

93,50 €

16,00 €

Deluxe σουίτα με θέα θάλασσα για δίκλινη χρήση 103,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

61,00 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή κατ' άτομο 21,50 €

32,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά παιδί

Xenia Palace Portaria 4*

Πορταριά, Πήλιο 

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο classic δωμάτιο με πανοραμική θέα

Οικογενειακή σουίτα για τρίκλινη χρήση

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη) εκτός περιόδου εορτών

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Δίκλινο classic δωμάτιο με πανοραμική θέα

Junior σουίτα με ταράτσα για τρίκλινη χρήση

33,50 €

67,00 €

38,00 €

38,00 €

38,00 €

Σουίτα με πανοραμική θέα για τρίκλινη χρήση

58,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά ενήλικα

Παιδί έως 6 ετών

Παιδί έως 7-12 ετών (σε πτυσσόμενο κρεβάτι) 10,00 €

17,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

44,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



Xenia Palace Portaria 4*

Πορταριά, Πήλιο 

Το Xenia Portaria ατενίζει τον Βόλο,

τον Παγασητικό και το βουνό των

Κενταύρων με τον αέρα ενός

ξενοδοχείου που συνδυάζει

αριστοτεχνικά την πολυτέλεια με τις

εξαιρετικές παροχές και την άψογη

φιλοξενία. Επιβλητικό, κομψό,

αριστοκρατικό και μαγευτικό, το νέο

στολίδι της Πορταριάς αποτελεί την

ιδανική επιλογή για διακοπές με

ποιότητα.

Διακοπές στο μαγικό βουνό των

Κενταύρων

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Παρασκευή – Σάββατο εκτός περιόδου εορτών

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά παιδί

Δίκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο classic δωμάτιο με πανοραμική θέα

Οικογενειακή σουίτα για τρίκλινη χρήση

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Δίκλινο classic δωμάτιο με πανοραμική θέα

Junior σουίτα με ταράτσα για τρίκλινη χρήση

45,00 €

90,00 €

52,00 €

44,00 €

44,00 €

Σουίτα με πανοραμική θέα για τρίκλινη χρήση

77,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά ενήλικα

Παιδί έως 6 ετών

Παιδί έως 7-12 ετών (σε πτυσσόμενο κρεβάτι)

11,00 €

10,00 €

17,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

51,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά παιδί

Δίκλινο classic δωμάτιο

Connecting classic δωμάτιο 48 τ.μ. για τετράκλινη χρήση

Μονόκλινο classic δωμάτιο

46,00 €

40,00 €

78,00 €

Ειδικές τιμές για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με ελάχιστη 

διαμονή ΤΡΙΩΝ διανυκτερεύσεων

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά ενήλικα

Παιδί έως 6 ετών

Παιδί έως 7-12 ετών (σε πτυσσόμενο κρεβάτι)

11,00 €

10,00 €

17,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά παιδί

Δίκλινο classic δωμάτιο

Μονόκλινο classic δωμάτιο με πανοραμική θέα

Οικογενειακή σουίτα για τρίκλινη χρήση

Μονόκλινο classic δωμάτιο

Δίκλινο classic δωμάτιο με πανοραμική θέα

Junior σουίτα με ταράτσα για τρίκλινη χρήση

70,00 €

130,00 €

75,00 €

80,00 €

80,00 €

Σουίτα με πανοραμική θέα για τρίκλινη χρήση

120,00 €

Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή ανά ενήλικα

Παιδί έως 6 ετών

Παιδί έως 7-12 ετών (σε πτυσσόμενο κρεβάτι)

11,00 €

10,00 €

17,00 €

ΔΩΡΕΑΝ

100,00 €

Ειδικές τιμές για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου με ελάχιστη 

διαμονή ΔΥΟ διανυκτερεύσεων

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

ΝΕΑ ΤΙΜΗ



Valis Hotel 5*

Αγριά, Πήλιο 

Κομψότητα κι αρχιτεκτονική

ενώνουν τις δυνάμεις τους για να

σας προσφέρουν μια

ολοκληρωμένη και ονειρεμένη

εμπειρία διαμονής με απρόσκοπτη

θέα στο απέραντο γαλάζιο του

Παγασητικού Κόλπου ή το βουνό

των Κενταύρων, το Πήλιο.

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο

38,50 €

16,00 €

60,50 €

Παρασκευή - Σάββατο

Καθημερινές (Κυριακή έως Πέμπτη)

Δίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο

44,00 €

16,00 €

71,50 €

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο της 28ης Οκτωβρίου και για ελάχιστη 

διαμονή δύο διανυκτερεύσεων

Δίκλινο δωμάτιο

Τρίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή κατ' άτομο

Μονόκλινο δωμάτιο

44,00 €

39,50 €

11,00 €

80,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα



ΦΛΩΡΙΝΑ

Emerald Suites & Spa 4*

Φλώρινα

Το πολυτελώς ανακαινισμένο

Emerald Suites (12/2019)

αποτελεί το στολίδι της Φλώρινας

και το ιδανικό ορμητήριο για

μοναδικές εκδρομές στη γύρω

περιοχή. Επισκεφθείτε το

Νυμφαίο, τον υδροβιότοπο των

Πρεσπών και αφεθείτε στην

αποκαλυπτική ομορφιά της

Βορείου Ελλάδας.

Ανακαλύπτοντας τη γη των έξι λιμνών

Τρίκλινο standard δωμάτιο 

Οικογενειακή σουίτα για τετράκλινη χρήση

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 23-31/10

Για τις περίοδους 23-25/10, 27 & 28/10 υπάρχει ελάχιστη διαμονή ΔΥΟ 

διανυκτερεύσεων

Δίκλινο standard δωμάτιο 

Deluxe μεζονέτα

23,00 €

22,50 €

27,50 €

30,00 €

Τιμή κατ’ άτομο με ΠΡΩΙΝΟ ανά διανυκτέρευση σε

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3,00 € ανά δωμάτιο την ημέρα

Τρίκλινο standard δωμάτιο 

Οικογενειακή σουίτα για τετράκλινη χρήση

Ειδική προσφορά μόνο για την περίοδο 23-31/10 για ΤΡΕΙΣ διανυκτερεύσεις

Δίκλινο standard δωμάτιο 

Deluxe μεζονέτα

58,00 €

56,00 €

68,50 €

75,00 €

ΝΕΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
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