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4 Grecotel Olympia Riviera & Aqua Park - Κυλλήνη | Λουτρά Κυλλήνης | 5*

5 Alexandros Palace Hotel - Χαλκιδική | Ουρανούπολη | 5*

6 Potidea Palace - Χαλκιδική | Νέα Ποτίδαια | 4*

7 Pomegranate Spa Hotel - Χαλκιδική | Νέα Ποτίδαια | 5*

8 Porto Carras Sithonia - Χαλκιδική | Ν. Μαρμαράς | 5*

9 Chrousso Village - Χαλκιδική | Παλιούρι | 4*

10 Athos Palace - Χαλκιδική | Καλλιθέα | 4*

11 Simantro Beach Hotel - Χαλκιδική | Σάνη | 5*

12 Pallini Beach - Χαλκιδική | Καλλιθέα | 4*

12 Portes Beach - Χαλκιδική | Νέα Ποτίδαια | 4*

13 Blue Dolphin - Χαλκιδική | Μεταμόρφωση | 4*

13 Naias Hotel - Χαλκιδική | Χανιώτη | 3*

14 Lagomandra Beach - Χαλκιδική | Λαγόμανδρα | 4*

14 Lagomandra Hotel & Spa - Χαλκιδική | Λαγόμανδρα | 4*

15 Philoxenia Hotel - Χαλκιδική | Ψακούδια | 4*

15 Toroni Blue Sea - Χαλκιδική | Τορώνη | 3*

16 Kriopigi Hotel - Χαλκιδική | Κρυοπηγή | 4*

16 Secret Paradise Hotel & Spa - Χαλκιδική | Νέα Καλλικράτεια | 3*

17 Alkyonis Hotel - Χαλκιδική | Νέα Καλλικράτεια | 3*

17 Simeon Hotel - Χαλκιδική | Μεταμόρφωση | 3*

18 Eagles Palace - Χαλκιδική | Ουρανούπολη | 5*

19 Mareblue Beach Resort - Κέρκυρα | Κασσιόπη | 4*

20 Rachony Bay - Θάσος | Σκάλα Ραχωνίου | 4*

20 Thalassies Hotel - Θάσος | Λιμενάρια | 3*

21 Lucy Hotel - Καβάλα | Παραλία Καλαμίτσα | 5*

21 Airotel Galaxy Hotel - Καβάλα | 4*

22 Poseidon Palace - Πιερία | Λεπτοκαρυά | 4*

22 Mediterranean Resort Hotel - Πιερία | Παραλία Κατερίνης | 4*

23 Danai Hotel & Spa - Πιερία | Ολυμπιακή Ακτή | 4*

23 Cosmopolitan Hotel & Spa - Πιερία | Παραλία Κατερίνης | 4*

24 Kronos Hotel - Πιερία | Πλαταμώνας | 4*

24 Royal Palace Resort & Spa - Πιερία | Πλαταμώνας | 4*

25 Alexander Beach Hotel - Αλεξανδρούπολη | Νέα Χιλή | 5*

25 Astir Egnatia - Αλεξανδρούπολη | 5*

26 Grecotel Creta Palace - Κρήτη | Ρέθυμνο | 5*

26 Amirandes Grecotel Exclusive - Κρήτη | Γούβες | 5*

27 Grecotel Club Marine Palace - Κρήτη | Ρέθυμνο | 4*

27 Caramel Grecotel Boutique Resort - Κρήτη | Ρέθυμνο | 5*

28 Larissa Imperial - Λάρισα | 5*

28 Ionian Blue Hotel - Λευκάδα | 5*

29 Cape Sounio Grecotel Resort - Σούνιο | 5*

29 Grecotel Filoxenia Kalamata - Καλαμάτα | 4*

30 Alia Palace - Χαλκιδική | Πευκοχώρι | 5*

31 Studios

32 Studios

33 Studios

34 Studios

35 Studios

36 Studios

37 Σαντορίνη διακοπές fly & drive

38 Μύκονος διακοπές fly & drive

39 Ρόδος διακοπές fly & drive | 5 ημέρες

40 Πάσχα στη Σύρο διακοπές fly & drive | 5 ημέρες

41 Γιάννενα Ζαγοροχώρια | 4 ημέρες

42 Πάσχα στην Πελοπόννησο | 5 ημέρες

43 Πάσχα στην Εύβοια | 4 ημέρες

44 Ζάκυνθος | 5 ημέρες

45 Πάσχα στην Κέρκυρα | 4, 5 ημέρες

Ξενοδοχεία στην Ελλάδα Studios στην Ελλάδα

Πάσχα στην Ελλάδα

Περιεχόμενα!

+

+

+



Υπηρεσίες



Κυλλήνη | Λουτρά Κυλλήνης | 5ê

Grecotel Olympia 
Riviera & Aqua Park

Το 5 αστέρων Grecotel Olympia Riviera and Aqua Park βρίσκεται σε μια έκταση 
2.000 στρεμμάτων κατά μήκος μιας αμμώδους παραλίας 2χλμ. στην Κυλλήνη. 
Προσφέρει πισίνα γλυκού νερού, 2 πισίνες με θαλασσινό νερό και κέντρο σπα. 

Τα δωμάτια, οι σουίτες και τα μπανγκαλόου του Olympia Riviera έχουν κομψή 
διακόσμηση, παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, καθώς επίσης μπαλκόνι 
ή βεράντα με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Σε όλα θα βρείτε κλιματισμό, ψυγείο, θυρίδα 
ασφαλείας και δορυφορική τηλεόραση. Τα πολυτελή μπάνια είναι εξοπλισμένα με 
μπουρνούζια, παντόφλες και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. 

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
(ελάχιστη διαμονή) ή 4 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Νηστίσιμο Δείπνο την Μ. Παρασκευή, Αναστάσιμο Δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα 
καθώς και το δείπνο της Δευτέρας του Πάσχα.
 Δωρεάν Tasty corner κάθε μεσημέρι για τα παιδιά
 Ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους, κα-
θώς και βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους
 Δωρεάν είσοδο και χρήση του Aqua Park!
*Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης (Early booking): 15% έκπτωση για κρατήσεις που θα 
επιβεβαιωθούν ως 20/3 (προκαταβολή μη επιστρέψιμη)
*Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων: 50% έκπτωση στην 4η νύχτα.
*Δωροεπιταγη 100€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη διαμονή 
σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
*Θα ισχύσουν ειδικές τιμές σε συγκεκριμένες θεραπείες SPA.

Τύποι 
δωματίων

Maximum 
Room 

Occupancy

Standard 
Room 

Occupancy
26-29/04 
3 διανυκτ.

26-30/04
4 διανυκτ.

Δίκλινο 
Δωμάτιο με 

Θέα στην 
Θάλασσα

2+1 2 810€ 945€

Οικογενειακό 
Δωμάτιο με 

Θέα στην 
Θάλασσα

2+3 2+2 970€ 1,130€

Villa 4+2 4 1,650€ 1,925€
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Χαλκιδική | Ουρανούπολη | 5ê

Alexandros  
Palace Hotel

Το πολυτελές ξενοδοχείο Alexandros Palace είναι ένα από τα ωραιότερα ξενοδο-
χεία στην όμορφη περιοχή της Τρυπητής, κοντά στο Άγιο Όρος. Χτισμένο σε μια 
καταπράσινη πλαγιά που καταλήγει σε μια χρυσή αμμουδιά με καταγάλανα νερά, 
το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό παραδοσιακής και μοντέρνας 
αρχιτεκτονικής. 

Αποτελείται από δίκλινα δωμάτια και ποικιλία πολυτελών σουιτών, τα οποία 
έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα για να παρέχουν στους πελάτες τους την καλύτερη 
ποιότητα διαμονής. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από οργανωμέ-
νες εγκαταστάσεις και χώρους για χαλάρωση και αναψυχή, όπως πισίνες, μπαρ, 
εστιατόρια, ιδιωτική παραλία, σπα, γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις, ειδι-
κές εγκαταστάσεις για παιδιά και πολλά άλλα. 

Έκπτωση early booking - 20% (δεν ισχύει στην επιπλέον πασχαλινή χρέωση) 
για κρατήσεις μέχρι 28/02 και 50% προκαταβολή μέχρι τις 04/03
 
Έκπτωση early booking -15% (δεν ισχύει στην επιπλέον πασχαλινή χρέωση) 
για κρατήσεις μέχρι 15/04 και πλήρη εξόφληση μέχρι τις 20/04
25/04/19-29/04/19 Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. Πασχαλινό πακέτο για 
3 & 4 διανυκτερεύσεις, ανά άτομο.

Για τις 27/04 δεν παρέχεται επιπλέον δείπνο μόνο αυτό που συμπεριλαμβάνεται 
στην ημιδιατροφή. 

Τύποι δωματίων
3 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

4 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

Δίκλινο με χρήση 
μονόκλινου 216 288

Δίκλινο με θέα στην πισίνα 126 168

Δίκλινο με θέα στον κήπο 119 159

Family δωμάτιο 173 230

Family δωμάτιο με θέα στη 
θάλασσα 180 240

Junior suite 180 240

1ο παιδί μέχρι 11 ετών 
σε όλους τους τύπους 

δωματίων
Δωρεάν

2ο παιδί 2-11 ετών σε 
οικογενειακά δωμάτια και 

Junior suites
Δωρεάν

3ος ενήλικας σε όλους 
τους τύπους δωματίων -30% έκπτωση

4ος ενήλικας σε Family 
δωμάτια -30% έκπτωση

Επιπλέον Πασχαλινή 
Χρέωση (προαιρετική)

Ενήλικας 22€ το άτομο 
Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ 
δεν συμπεριλαμβάνονται τα 

ποτά 
Παιδιά 0-2 ετών Δωρεάν 

Παιδιά 2-11 ετών 14€
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Χαλκιδική | Νέα Ποτίδαια | 4ê

Potidea Palace

To Potidea Palace βρίσκεται σε μια γραφική τοποθεσία στη δυτική ακτή της Χαλ-
κιδικής, στην αρχή της χερσονήσου της Κασσάνδρας, και αποτελεί ιδανικό προ-
ορισμό «Ultra All Inclusive» διακοπών για οικογένειες και ζευγάρια. Η σύγχρονη 
αρχιτεκτονική του δένει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον και προσφέρει εξαι-
ρετική πανοραμική θέα στον Όλυμπο και το γαλάζιο του Αιγαίου.
 
Το ξενοδοχείο διαθέτει 234 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, μπουφέ και a la carte 
εστιατόρια, μπαρ, κέντρο σπα, αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, παιδι-
κή λέσχη και προγράμματα ψυχαγωγίας.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή, τιμή ανά άτομο) και περιλαμβάνει:

• Μ.Σάββατο 27 Απριλίου 2019: Παραδοσιακή Σούπα μαγειρίτσα.
• Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου 2019: Παραδοσιακό Πασχαλινό Γεύμα 
με ζωντανή μουσική.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες  
Ultra All inclusive

4 νύχτες  
Ultra All inclusive

Δίκλινο Δωμάτιο 288 384

Δίκλινο Δωμάτιο με 
θέα θάλασσα 317 422

Superior Δίκλινο 310 413

Family Δωμάτιο 356 475

3ος ενήλικας -50% έκπτωση

1ο παιδί 2 -11 ετών Δωρεάν

2ο παιδί 2 - 11 ετών 
σε family δωμάτιο -50% έκπτωση
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Χαλκιδική | Νέα Ποτίδαια | 5ê

Pomegranate  
Spa Hotel

To Pomegranate Wellness Spa Hotel θεωρείται ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία 
στη Χαλκιδική και το καλύτερο θέρετρο ευεξίας και σπα σε όλη την Ελλάδα. Το εξαι-
ρετικό αυτό ξενοδοχείο άνοιξε το 2013 και προσφέρει στους επισκέπτες του οικείες 
ανέσεις και πολυτελείς υπηρεσίες που συνδυάζονται εξαιρετικά, προσφέροντας 
ακόμη και στους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες μια μοναδική εμπειρία διακοπών.
 
Το ξενοδοχείο θεωρείται επίσης ένα από τα καλύτερα θέρετρα ευεξίας και spa στην 
Ελλάδα και οι επισκέπτες του είναι ευπρόσδεκτοι να απολαύσουν μια αναζωογο-
νητική εμπειρία διακοπών. Από τις πολυτελείς θεραπείες spa έως τις αναζωογο-
νητικές θεραπείες, τις επαγγελματικές συναντήσεις και τις εξαιρετικές διακοπές, το 
Pomegranate Wellness Spa Hotel εξασφαλίζει στους ταξιδιώτες όλες τις πολυτέ-
λειες και τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων όπως: 172 δωμάτια με θέα στη 
θάλασσα και στον κήπο, δείπνο σε μπουφέ και à la carte εστιατόρια, 4 μπαρ. υπαί-
θρια και εσωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 
(ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο) και περιλαμβάνει:

- Καλάθι καλωσορίσματος με Παραδοσιακά Πασχαλινά εδέσματα.
- Μεταφορά από το ξενοδοχείο στην Εκκλησία την Κυριακή του Πάσχα και επι-
στροφή.
- Παραδοσιακό Πασχαλινό Δείπνο το Μ.Σάββατο που περιλαμβάνει Παραδοσια-
κή Μαγειρίτσα, τσουρέκι και κόκκινα αυγά από τις 00:00 μέχρι 01:30.
- Παραδοσιακό Πασχαλινό Γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, μπροστά στην πισίνα 
με τη συνοδεία ελληνικής μουσικής και παραδοσιακών χορών. Ξεκινάμε στις 
11:00 το πρωί με ούζο και παραδοσιακούς μεζέδες για να συνεχίσουμε με ένα 
πλήρες γεύμα που περιλαμβάνει τον παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι, παρα-
δοσιακά γλυκά κ.α καθώς και μισό μπουκάλι κρασί ανα άτομο και απεριόριστη 
κατανάλωση αναψυκτικών, χυμών και νερού. 

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με 
ημιδιατροφή

4 νύχτες με 
ημιδιατροφή

Δίκλινο δωμάτιο με 
θέα κήπο 259 345

Δίκλινο δωμάτιο με 
θέα θάλασσα 300 400

Junior suite 378 504

3ος ενήλικας -50% έκπτωση

1ο παιδί 2-11 Δωρεάν

2ο παιδί 2-11 σε 
junior suite -50% έκπτωση

Επιπλέον 
Πασχαλινή Χρέωση: 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Ενήλικας 85.00€, ανά άτομο 
Παιδί 0-2 ετών. Δωρεάν 
Παιδί 2-11 ετών 44.00€
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Χαλκιδική | Ν. Μαρμαράς | 5ê

Porto Carras  
Sithonia 

To Porto Carras Sithonia βρίσκεται στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, σε μια παραλία 
με κρυστάλλινα νερά, βραβευμένη κάθε χρόνο με το διεθνές οικολογικό σήμα 
της Γαλάζιας Σημαίας και είναι υπερήφανος κάτοχος του Eco Key Labels. Διαθέτει 
ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες ειδικά σχεδιασμένες για οικογένειες με σύγχρονο 
εσωτερικό σχεδιασμό, εξοπλισμένες με κομψή επίπλωση και μαρμάρινο μπάνιο, 
κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και 
ιδιωτικό μπαλκόνι με εκπληκτική θέα στον Τορωναίο κόλπο ή στο γήπεδο του 
γκολφ. Το πολυτελές κέντρο Θαλασσοθεραπείας & Spa είναι μια όαση χαλάρωσης 
σε έκταση 2.275 τ.μ. Διαθέτει πισίνα, εσωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό, σάου-
να και ατμολουτρο, 11 ιδιωτικές αίθουσες περιποίησης που προσφέρουν απο-
κλειστικές περιποιήσεις προσώπου και σώματος, μανικιούρ-πεντικιούρ, πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο και κομμωτήριο.

Εορταστικό Πρόγραμμα: 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2019
13:00 - 15:30 Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
19:00 - 23:00 Λειτουργία στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και περιφορά Επιταφίου 
στο χωριό του Ν. Μαρμαρά
19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες νοστιμιές στο εστιατόριο Mediterraneo

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/04/2019
07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
13:00 - 15:30 Γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
22:00 - 02:30 Λειτουργία της Ανάστασης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών και το 
ολοκαύτωμα του Ιούδα με πυροτεχνήματα
19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
00:00 - 01:30 Αναστάσιμη παραδοσιακή μαγειρίτσα στο εστιατόριο Mediterraneo

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/04/2019
07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo
11:00 - 12:00 Λειτουργία της Αγάπης στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών
11:30 - 13:00 Στο εστιατόριο Pergola σας υποδεχόμαστε με ορεκτικά και βιολογικό 
ούζο, τσίπουρο ή κρασί του Κτήματος Πόρτο Καρράς, καθ‘ όλη τη διάρκεια του ψη-
σίματος του οβελία
13:00 - 16:00 Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο Mediterraneo με πλούσιο εορταστικό 
μπουφέ, άφθονο κρασί από το Κτήμα Πόρτο Καρράς και ζωντανή μουσική
19:30 - 22:00 Δείπνο σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 29/04/2019
07:30 - 10:30 Πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Mediterraneo.

Τύποι Δωματίων Τιμή Δωματίου ανά 
Διανυκτέρευση

SUPERIOR SINGLE ROOM GOLF 
VIEW 125,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM 
GOLF VIEW 155,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SIDE 
SEA VIEW 170,00 €

SUPERIOR DOUBLE ROOM SEA 
VIEW 190,00 €

JUNIOR SUITE GOLF VIEW 195,00 €

JUNIOR SUITE SIDE SEA VIEW 215,00 €

EXECUTIVE SUITE GOLF VIEW 255,00 €

EXECUTIVE SUITE SEA VIEW 280,00 €

DELUXE SUITE GOLF VIEW 310,00 €

DELUXE SUITE SEA VIEW 335,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM GOLF 
VIEW 215,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SIDE 
SEA VIEW 225,00 €

SUPERIOR FAMILY ROOM SEA 
VIEW 230,00 €

Μεταφορά Μεγάλη Παρασκευή 
στον Επιτάφιο 5€

Μεταφορά Μεγάλο Σάββατο για 
την Ανάσταση 5€

Γύρος Χερσονήσου Κασσάνδρας 
Χαλκιδικής Μεγάλο Σάββατο 

08:30-13:30
15€

Γύρος Χερσονήσου Σιθωνίας 
Χαλκιδικής Μεγάλο Σάββατο 

08:30-13:30
15€
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Χαλκιδική | Παλιούρι | 4ê

Chrousso Village

Το Chrousso Village βρίσκεται στο Παλιούρι της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και 
απέχει περίπου 500μ. από τη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία ‘Παλιούρι’. 
Προσφέρει 2 τύπους δωματίων: στούντιο και διαμερίσματα. Τα ευρύχωρα στού-
ντιο και διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα με μικρή κουζίνα, μπάνιο, WC, 
καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, μπαλκόνι ή βεράντα και περιτριγυρίζονται 
από κήπους με πολλά οπωροφόρα δέντρα, για να σας προσφέρουν άνετες και 
ξεκούραστες διακοπές.

Το ξενοδοχείο προσφέρει επίσης 2 πισίνες για ενήλικες και 2 για παιδιά, καθιστώ-
ντας το ιδανικό μέρος για οικογενειακές διακοπές.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• Σπέσιαλ Μπουφές με νηστίσιμα και μη νηστίσιμα φαγητά.
• Μεταφορά πελατών με το λεωφορείο του ξενοδοχείου στο χωριό Παλιούρι για 
την περιφορά του επιταφίου.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
• Θα σταλούν σε όλα τα δωμάτια λαμπάδες, τσουρέκι και κόκκινα αυγά
• Το βράδυ του Σαββάτου εκτός από τον κανονικό μπουφέ του εστιατορίου, όσοι 
πελάτες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την λειτουργία της Ανάστασης θα με-
ταφερθούν στην εκκλησία με το λεωφορείο του ξενοδοχείου. Με την επιστροφή 
τους στο ξενοδοχείο θα σερβιριστούν παραδοσιακή μαγειρίτσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
• 07:00 – 10:00 Θα υπάρχει πλούσιος πρωινός μπουφές 
• 11:30 - Σπέσιαλ μπουφές με ούζο και ελληνικούς μεζέδες για να απολαύσουν 
οι πελάτες το ψήσιμο των αρνιών στη σούβλα.
• 13:00 - Άνοιγμα του πασχαλινού μπουφέ και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή 
ορχήστρα.

Έκπτωση early booking 20% για κρατήσεις μέχρι 31/03. Εξόφληση μέχρι 04/04/19.

26 Απριλίου-30 Απριλίου 2019. Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. Τιμή ανά άτομο.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με 
πλήρη διατροφή

4 νύχτες με πλήρη 
διατροφή

Studio 157 210

Διαμέρισμα 183 244

3ος ενήλικας -30% έκπτωση

1ο παιδί 2-11 Δωρεάν

2ο παιδί 2-11 σε 
διαμέρισμα -50% έκπτωση
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Χαλκιδική | Καλλιθέα | 4ê

Athos Palace

Το ξενοδοχείο είναι ένα πολυτελές All Inclusive Resort με πολλές εγκαταστάσεις, 
εστιατόρια, μπαρ, εμπορικό κέντρο και πολλά άλλα. 

Η εξωτερική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, τα θαλάσσια σπορ, τα γήπεδα τένις 
και τα παιδικά κλαμπ είναι μόνο μερικές από τις παροχές που προσφέρει το ξενο-
δοχείο. Μια μικρότερη εσωτερική πισίνα βρίσκεται στο Tropical Bar, δίπλα στο μίνι 
σπα. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Ο χώρος της πισίνας προσφέρει ξαπλώστρες και ομπρέλες για τους επισκέπτες. 
Μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας ή ένα σνακ στο μπαρ της πισίνας. Εκτός από 
την πισίνα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ελαφριά σνακ και γεύματα όλη 
την ημέρα στο σνακ μπαρ Athos Palace.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2, 
3 και 4 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Στις 27/04/19 πρωινό και μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία, μαγειρίτσα καθώς 
και άλλα παραδοσιακά φαγητά

Στις 28/04/19 το γεύμα (στην περίπτωση της ημιδιατροφής) θα περιλαμβάνεται 
ως μεσημεριανό με ζωντανή μουσική και παραδοσιακό πρόγραμμα

Δείπνο προαιρετικό και a la carte.

Έκπτωση Early Booking -10% για κρατήσεις μέχρι 30/03/2019 και 50% προκα-
ταβολή μέχρι 1/4/2019

Πασχαλινό Πακέτο 2, 3 & 4 νύχτες, τιμή ανά άτομο

Τύποι δωματίων
2 νύχτες 

με πρωινό 
και δείπνο

3 νύχτες 
με πρωινό 
και δείπνο

4 νύχτες 
με πρωινό 
και δείπνο

Μονόκλινο δωμάτιο GV 184 207 257

Δίκλινο δωμάτιο GV 132 148 173

Δίκλινο δωμάτιο SV 144 155 185

Junior Σουίτα - 198 264

Superior Σουίτα - 223 297

1ο παιδί μέχρι 10 ετών 
σε Δίκλινο δωμάτιο & 

Σουίτα
Δωρεάν

2ο παιδί 2-10 ετών σε 
Δίκλινο δωμάτιο 48 72 96

3ος ενήλικας σε Δίκλινο 
δωμάτιο 30% έκπτωση

2ο παιδί 2-10 ετών σε 
Σουίτα - 108 144

3ος & 4ος ενήλικας σε 
Σουίτα - 144 192

10



Χαλκιδική | Σάνη | 5ê

Simantro Beach 
Hotel

Το ξενοδοχείο Simantro Beach βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της χερσονή-
σου της Κασσάνδρας, στην κοσμοπολίτικη περιοχή Σάνη. Διαθέτει πολλές αθλητι-
κές εγκαταστάσεις, εστιατόρια και μπαρ, πλήρως εξοπλισμένη παραλία, 4 πισίνες, 
μίνι μάρκετ, σπα με γυμναστήριο και πολλά άλλα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 346 μονά, δίκλινα, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες σε 
15 ξεχωριστά κτίρια. Όλες οι μονάδες είναι άνετες, ευρύχωρες, πλήρως εξοπλι-
σμένες και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που βρίσκονται κοντά στη 
θάλασσα και περιλαμβάνουν τζακούζι και σε εκείνες με θέα στο δάσος. 

Όλα τα καταλύματα διαθέτουν θυρίδα ασφαλείας, ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα 
περιποίησης,στεγνωτήρα μαλλιών και δορυφορική τηλεόραση.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2, 
3 και 4 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Στις 27/04/19 πρωινό και μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία, μαγειρίτσα καθώς 
και άλλα παραδοσιακά φαγητά.

Στις 28/04/19 το γεύμα(στην περίπτωση της ημιδιατροφής) θα περιλαμβάνεται 
ως μεσημεριανό με ζωντανή μουσική και παραδοσιακό πρόγραμμα.
Δείπνο προαιρετικό και a la carte.

Έκπτωση Early Booking -10% για κρατήσεις μέχρι 30/03/2019 και 50% προκα-
ταβολή μέχρι 1/4/2019

Πασχαλινό πακέτο για 2, 3 & 4 νύχτες, τιμή ανά άτομο

Τύποι δωματίων
2 νύχτες 

με πρωινό 
και δείπνο

3 νύχτες 
με πρωινό 
και δείπνο

4 νύχτες 
με πρωινό 
και δείπνο

Μονόκλινο δωμάτιο 176 198 246

Δίκλινο δωμάτιο 128 142 173

Junior Suite 132 198 264

Superior Suite 148 223 297

1ο παιδί μέχρι 11 ετών 
σε Δίκλινο Δωμάτιο & 

Suite
Δωρεάν

2ο παιδί 2-11 ετών σε 
Δίκλινο Δωμάτιο 48 72 96

3ος ενήλικας σε Δίκλινο 
δωμάτιο 30% έκπτωση

2ο παιδί 2-11 ετών σε 
Suite 72 108 144

3ος και 4ος ενήλικας 
σε Suite 96 144 192
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Χαλκιδική | Νέα Ποτίδαια | 4ê

Portes Beach
Χαλκιδική | Καλλιθέα | 4ê

Pallini Beach

Το Portes Beach Hotel βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Κασσάν-
δρας, κοντά στο ιστορικό κέντρο της Ποτίδαιας.Το ξενοδοχείο διαθέτει συνολικά 
195 δωμάτια, 33 δωμάτια στο κεντρικό κτίριο και τα υπόλοιπα είναι χωρισμένα σε 
8 ακόμη κτίρια μπανγκαλόου. Από τα συνολικά 195 δωμάτια, 20 από αυτά είναι 
ολοκαίνουργια superior δωμάτια, τα οποία βρίσκονται είτε στο κεντρικό κτίριο 
είτε στα μπανγκαλόου. Τα superior δωμάτια είναι διακοσμημένα με σύγχρονες 
απλές γραμμές και minimal σχεδιασμό. Είναι επίσης ευρύχωρα με μοντέρνα επί-
πλωση και υψηλής ποιότητας υφάσματα σε φωτεινά χρώματα, με άνετα κρεβάτια 
και πολυτελή μπάνια.

Το Pallini Beach Hotel βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στην ανατολική ακτή 
της χερσονήσου της Κασσάνδρας και είναι μια θαυμάσια επιλογή για οικογένειες ή 
ζευγάρια όλων των ηλικιών. Διαθέτει τη δική του ιδιωτική αμμώδη παραλία με beach 
bars και σνακ διαθέσιμα όλες τις ώρες της ημέρας. Το ξενοδοχείο διαθέτει 24ωρη 
ρεσεψιόν, εστιατόρια με ελληνική και διεθνή κουζίνα, παιδική χαρά, εξωτερική και 
εσωτερική πισίνα, πετσέτες στην παραλία και κέντρο ομορφιάς για μασάζ.

Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία δωματίων όπως μονόκλινα, δίκλινα, οικογενειακά δω-
μάτια και σουίτες, όλα με μοναδική θέα στη θάλασσα. Όλες οι μονάδες είναι κλιματιζό-
μενες και διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και μπαλκόνι ή βεράντα.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Στις 27/04/19 πρωινό και μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία, μαγειρίτσα καθώς και 
άλλα παραδοσιακά φαγητά.

Στις 28/04/19 το γεύμα(στην περίπτωση της ημιδιατροφής) θα περιλαμβάνεται ως 
μεσημεριανό με ζωντανή μουσική και παραδοσιακό πρόγραμμα.

Δείπνο προαιρετικό και a la carte.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4
• Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο. Πλήρες πρωινό σε μπουφέ (Continental 
Breakfast) - Δείπνο: 18:30 - 21:00 στο εστιατόριο .
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4
• Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο. Πλήρες πρωινό σε μπουφέ - Δείπνο: 
19:00 - 21:00 στο εστιατόριο - Δείπνο: 00:30 - 02:00 στο εστιατόριο.
Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακά κόκκινα αυγά και μαγειρίτσα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/4
• Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο. Πλήρες πρωινό σε μπουφέ (Continental 
Breakfast) - Πασχαλινό γεύμα: 13: 30 - 15:30 στο εστιατόριο. Παραδοσιακό πα-
σχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική. - Δείπνο: 18:30 - 21:00 στο εστιατόριο.
 
Έκπτωση Early Booking -10% για κρατήσεις από 01-31/03/2019 και εξόφληση 
100% μέχρι 5/4/2019  Τιμή ανά άτομο

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2, 3 
και 4 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Στις 27/04/19 πρωινό και μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία, μαγειρίτσα καθώς και 
άλλα παραδοσιακά φαγητά
Στις 28/04/19 το γεύμα (στην περίπτωση της ημιδιατροφής) θα περιλαμβάνεται 
ως μεσημεριανό με ζωντανή μουσική και παραδοσιακό πρόγραμμα
Δείπνο προαιρετικό και a la carte.
Έκπτωση Early Booking -10% για κρατήσεις μέχρι 30/03/2019 και 50% προκα-
ταβολή μέχρι 1/4/2019
Πασχαλινό πακέτο για 2, 3 & 4 νύχτες, τιμή ανά άτομο 

Τύποι Δωματίων 3 νύχτες με 
ημιδιατροφή

3 νύχτες με πλήρη 
διατροφή

Μονόκλινο δωμάτιο 219 265

Δίκλινο promo 155 196

Δίκλινο 168 215

3ος ενήλικας -30% έκπτωση

1ο παιδί 2- 13 ετών σε όλους τους 
τύπους δωματίων  

(εκτός από μονόκλινο)
Δωρεάν

2ο παιδί 2-13 ετών σε όλους τους 
τύπους δωματίων  

(εκτός από μονόκλινο)
-50% έκπτωση

Τύποι δωματίων
2 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

3 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

4 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

Δίκλινο δωμάτιο για χρήση 
μονόκλινου 177 199 246

Δίκλινο δωμάτιο 135 147 180

Junior Suite - 198 264

Superior Suite - 223 297

1ο παιδί μέχρι 10 ετών σε 
Δίκλινο Δωμάτιο & Suite Δωρεάν

3ος ενήλικας σε Δίκλινο 
δωμάτιο 30% Έκπτωση

2ο παιδί 2-10 ετών σε Suite - 108 144

3ος και 4ος ενήλικας σε Suite - 144 192
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Χαλκιδική | Χανιώτη | 3ê

Naias Hotel
Χαλκιδική | Μεταμόρφωση | 4ê

Blue Dolphin

Το Naias Hotel βρίσκεται στη Χανιώτη, ένα από τα πιο δημοφιλή παραλιακά θέ-
ρετρα της Χαλκιδικής. Το ξενοδοχείο βρίσκεται μπροστά στην παραλία και απέχει 
200μ. από το κέντρο της πόλης.

Διαθέτει 70 δωμάτια, στούντιο και οικογενειακά διαμερίσματα και εκτείνεται στις 
2 πλευρές ενός τοπικού δρόμου, χωρισμένο σε 2 κτίρια. Το κεντρικό κτίριο διαθέ-
τει οικογενειακά διαμερίσματα με θέα στον κήπο και πλευρική θέα στη θάλασσα. 
Το νεόκτιστο κτίριο βρίσκεται πάνω από το δρόμο και αποτελείται κυρίως από 
στούντιο με θέα στην ενδοχώρα.

Το Blue Dolphin Hotel βρίσκεται στην πιο όμορφη περιοχή της Χαλκιδικής, στη 
χερσόνησο της Σιθωνίας, μόλις 1,5 χλμ. από το χωριό Μεταμόρφωση. Βρίσκεται 
μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 52 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, στην φιλό-
ξενη αγκαλιά του Τορωναίου κόλπου. Το πευκόφυτο φυσικό τοπίο που περιβάλ-
λει το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανικό σκηνικό για περπάτημα, άσκηση, ποδηλασία 
και εξερεύνηση για ανθρώπους όλων των ηλικιών. 

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

27 Απριλίου 2019 Δείπνο σε μπουφέ. Δεν θα υπάρξει Δείπνο μετά την Αναστάσιμη 
Λειτουργία
 
28 Απριλίου 2019 Πασχαλινό Γεύμα σε μενού και Ελληνική ζωντανή μουσική.
Δείπνο a la carte.
 
Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο

25 Απριλίου-29 Απριλίου 2019

Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο

Τύποι Δωματίων 3 νύχτες με ημιδιατροφή

Στούντιο (2+2,3+1)Max 4 άτομα 114

"Διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων 
(2+3, 3+2, 4+1 Max 5 άτομα)" 151

3ος ενήλικας σε στούντιο 91

3ος και 4ος ενήλικας σε Διαμέρισμα 74

Παιδιά 0-2 ετών Δωρεάν

1ο παιδί 2-11 ετών σε στούντιο και 
διαμερίσματα Δωρεάν

2ο παιδί 2-5 ετών σε στούντιο 22

2ο παιδί 6-11 ετών σε στούντιο 44

2ο παιδί 2-11 ετών σε Διαμέρισμα Δωρεάν

3ο παιδί 3-5 ετών σε Διαμέρισμα 22

3ο παιδί 6-11 ετών σε Διαμέρισμα 44

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με πρωινό 
και δείπνο

4 νύχτες με πρωινό 
και δείπνο

Μονόκλινο δωμάτιο 158 211

Δίκλινο (μέγιστη χωρητικότητα 2 
ενήλικες + 1 παιδί) 137 182

Superior Δίκλινο 151 202

Family δωμάτιο 158 211

Suite 259 346

Suite Deluxe 274 365

Deluxe Δίκλινο 187 250

Deluxe family δωμάτιο 205 274

3ος ενήλικας -30% Έκπτωση

Παιδί 0-2 Δωρεάν

1ο παιδί 3-11 Δωρεάν

2ο παιδί σε Family δωμάτιο & 
Deluxe family δωμάτιο -50% Έκπτωση

2ο παιδί σε Suite 97 130

2ο παιδί σε Suite Deluxe 115 154

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση 
(προαιρετική)

Ενήλικας 35,00€ το άτομο για το 
Αναστάσιμο Δείπνο (Σάββατο βράδυ) 
που περιλαμβάνει μαγειρίτσα και για 
την Κυριακή του Πάσχα γεύμα που 

περιλαμβάνει Πασχαλινό μπουφέ, δεν 
περιλαμβάνονται τα ποτά. 
Παιδιά 0-2 ετών Δωρεάν 
Παιδιά 2-11 ετών 17,00€
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Χαλκιδική | Λαγόμανδρα | 4ê

Lagomandra  
Hotel & Spa

Χαλκιδική | Λαγόμανδρα | 4ê

Lagomandra  
Beach

Το Lagomandra Hotel and Spa βρίσκεται στην όμορφη Σιθωνία της Χαλκιδικής, στην περι-
οχή του Νέου Μαρμαρά και προσφέρει στους επισκέπτες του μια άνετη και πολυτελή δι-
αμονή με 120 δωμάτια. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν ό, τι χρειάζονται στις εγκαταστά-
σεις του ξενοδοχείου, ώστε η διαμονή τους στη Χαλκιδική να είναι πλήρης, πολυτελής και 
χαλαρωτική μακριά από περιττές μετακινήσεις. Το εστιατόριο «Elia» σερβίρει καθημε-
ρινά αμερικάνικο πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, με μοναδικά πιάτα από την Ελλά-
δα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το Pool Bar του Lagomandra Hotel and Spa, στην 
κεντρική πισίνα, προσφέρει δροσιστικά κοκτέιλ, ποτά καφέδες, χυμούς και κρύα 
σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο ξενοδοχείο υπάρχει επίσης Kids Club για 
παιδιά ηλικίας 4-10 ετών. Για τους λάτρεις της τεχνολογίας υπάρχει δωρεάν πρό-
σβαση WiFi και σύνδεση στο internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Το ξενοδοχείο Lagomandra Beach βρίσκεται 6χλμ. μακριά από τον Νέο Μαρμαρά, 
στη Σιθωνία, δίπλα στην παραλία της Λαγόμανδρας. Το ξενοδοχείο διαθέτει 90 δωμά-
τια, όπως Superior Δίκλινα, Οικογενειακά Δωμάτια, Superior Οικογενειακά Δωμάτια, 
Junior Σουίτες και Διαμερίσματα. Η πισίνα στο Lagomandra Beach & Suites, εκτός 
από το Pool Bar παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες για να 
απολαύσουν μια βουτιά στην πισίνα με ηρεμία και άνεση. Για τους νεότερους επισκέ-
πτες υπάρχει μια παιδική πισίνα με έμπειρο ναυαγοσώστη. Το εστιατόριο «Votsalo» 
σερβίρει καθημερινά δείπνο, με ποικιλία πιάτων για όλα τα γούστα.

26 Απριλίου-30 Απριλίου - Ελάχιστη διαμονή 4 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο

26 Απριλίου-30 Απριλίου. Ελάχιστη διαμονή 4 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο

Τύποι Δωματίων 4 νύχτες με πρωινό και δείπνο

Superior Δίκλινο (μέγιστη 
χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί 

μέχρι 12 ετών)
173

Deluxe Δίκλινο 188

Deluxe Δίκλινο με θέα στη θάλασσα 206

Family Δωμάτιο 211

Deluxe family δωμάτιο 221

Junior suite με πλευρική θέα στη 
θάλασσα 225

Διαμέρισμα 240

3ος ενήλικας 96

4ος ενήλικας σε διαμέρισμα 96

1ο παιδί μέχρι 12 ετών Δωρεάν

2ο παιδί μέχρι 12 σε Family δωμάτιο, 
Deluxe family δωμάτιο, junior suite 
με πλευρική θέα στη θάλασσα και 

διαμέρισμα
Δωρεάν

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση 
(Προαιρετική)

Ενήλικας 32,00€ το άτομο για το 
Αναστάσιμο Δείπνο (Σάββατο βράδυ) 
που περιλαμβάνει μαγειρίτσα και για 
την Κυριακή του Πάσχα γεύμα που 

περιλαμβάνει Πασχαλινό μπουφέ, δεν 
περιλαμβάνονται τα ποτά. 
Παιδιά 0-6 ετών Δωρεάν 
Παιδιά 6-12 ετών 21,00€

Τύποι Δωματίων 4 νύχτες με πρωινό και δείπνο

Deluxe Δίκλινο δωμάτιο 182

Deluxe Δίκλινο δωμάτιο με θέα στη 
θάλασσα 197

Junior suite 202

Μεζονέτα 225

Suite 240

3ος ενήλικας σε όλους τους τύπους 
δωματίων 120

4ος ενήλικας σε Μεζονέτα 120

Παιδί 0-2 Δωρεάν

1ο παιδί 2-13 Δωρεάν

2ο παιδί 2-8 σε Junior suite Δωρεάν

2ο παιδί 2-13 σε Μεζονέτα & Suite Δωρεάν

3ο παιδί 2-13 Μεζονέτα 96

Ενήλικας με πλήρη διατροφή 125

Παιδί 2-13 με πλήρη διατροφή 77

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση 
(Προαιρετική)

Ενήλικας 32,00€ το άτομο για το 
Αναστάσιμο Δείπνο (Σάββατο βράδυ) 
που περιλαμβάνει μαγειρίτσα και για 
την Κυριακή του Πάσχα γεύμα που 

περιλαμβάνει Πασχαλινό μπουφέ, δεν 
περιλαμβάνονται τα ποτά. 
Παιδιά 0-6 ετών Δωρεάν 
Παιδιά 6-12 ετών 21,00€
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Χαλκιδική | Ψακούδια | 4ê

Philoxenia Hotel
Χαλκιδική | Τορώνη | 3ê

Toroni Blue Sea

Το Philoxenia Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων. Βρίσκεται στη χερσόνησο 
της Σιθωνίας, στον οικισμό των Ψακουδιών. Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονί-
κη, μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος και μόλις 150 μέτρα από τη θάλασσα, ένα 
μοντέρνο συγκρότημα με μπανγκαλόου και 155 δωμάτια, σας προσφέρει την ιδα-
νική επιλογή για ήρεμες και άνετες διακοπές.

Το Toroni Blue Sea βρίσκεται στην Τορώνη, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Απο-
τελείται από 85 δωμάτια χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από μια πισίνα. Διαθέτει 
δύο κτίρια ένα από τα οποία ανακαινίστηκε πλήρως το 2010. Τα 45 δωμάτια στη 
νέα πτέρυγα (Superior, Family, Standard & Suite) είναι πλήρως εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, μίνι μπαρ, ψυγείο, καναπέ και τηλεόραση. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα 
στην πισίνα και τη θάλασσα και διαθέτουν μοντέρνα επίπλωση.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4
• Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο Symposion. Πλήρες πρωινό σε μπουφέ • 
Δείπνο: 18: 30 - 21:00 Εστιατόριο Symposion 
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4
• Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο Symposion. Πλήρες πρωινό σε μπουφέ Δεί-
πνο: 18: 30 • 21:00 στο εστιατόριο Symposion. • Δείπνο: 00:30 - 02:00 στο εστιατόριο 
Symposion. • Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακά κόκκινα αυγά και μαγειρίτσα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/4
• Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο Symposion. Πλήρες πρωινό σε μπουφέ
• Πασχαλινό Γεύμα: 13: 30 - 15:30 στο εστιατόριο Symposion. Παραδοσιακό Πασχα-
λινό Γεύμα με ζωντανή μουσική • Δείπνο: 18: 30 - 21:00 στο εστιατόριο Symposion.
26 Απριλίου-29 Απριλίου 2019, Τιμή ανά άτομο.

Έκπτωση early booking 10%(δεν ισχύει για την Πασχαλινή επιπλέον χρέωση) για 
κρατήσεις από 01/03 μέχρι 15/04 και εξόφληση μέχρι 20/04.

25 Απριλίου-29 Απριλίου 2019 
Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο.

Τύποι Δωματίων 3 νύχτες με ημιδιατροφήο

Δίκλινο Δωμάτιο για μονόκλινη 
χρήση 324

Δίκλινο GV 209

Δίκλινο PV 277

Δίκλινο superior GV 227

Δίκλινο με κουκέτα GV 266

Δίκλινο με κουκέτα PV 328

Suite GV 313

Suite PV 375

1ο παιδί 2-11 ετών σε όλους τους 
τύπους δωματίων (εκτός από Δίκλινο 

& JS)
Δωρεάν

2ο παιδί 2-11 ετών σε Superior, 
Family, Suite Δωρεάν

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με πρωινό 
και δείπνο

4 νύχτες με πρωινό 
και δείπνο

Μονόκλινο δωμάτιο 136 181

Δίκλινο Superior 97 130

3ος ενήλικας σε δίκλινο -30% -30%

Παιδί 0-6 δωρεάν δωρεάν

Παιδί 6-11 -50% -50%

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση-
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Ενήλικας 27,00€ το άτομο για το 
Αναστάσιμο Δείπνο(Σάββατο βράδυ)
που περιλαμβάνει μαγειρίτσα και για 
την Κυριακή του Πάσχα γεύμα που 
περιλαμβάνει Πασχαλινό μπουφέ, 

περιλαμβάνονται τα ποτά. 
Παιδιά 0-6 ετών Δωρεάν 
Παιδιά 6-12 ετών 13,50€
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Χαλκιδική | Κρυοπηγή | 4ê

Kriopigi Hotel
Χαλκιδική | Νέα Καλλικράτεια | 3ê

Secret Paradise 
Hotel & Spa

Το Kriopigi Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στην Κρυοπηγή 
της Χαλκιδικής. Χτισμένο στο πιο προνομιακό σημείο του χωριού, σε υψόμετρο 
120μ., δίπλα στο δάσος, προσφέρει απεριόριστη θέα στον Τορωναίο Κόλπο και 
σε ολόκληρη την περιοχή της Σιθωνίας. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε απόλυ-
τη αρμονία με την τοπική αρχιτεκτονική και διαθέτει 170 δωμάτια και 8 junior 
σουίτες πλήρως εξοπλισμένες με όλα όσα χρειάζεστε για μια ευχάριστη διαμονή. 

Το Secret Paradise Hotel & Spa είναι ένα οικογενειακό ξενοδοχείο 4 αστέρων στη 
Χαλκιδική, δίπλα στη θάλασσα, κοντά στο κέντρο της Καλλικράτειας. Bρίσκεται σε 
ιδανική τοποθεσία για να εξερευνήσετε τις σμαραγδένιες παραλίες του Θερμαϊκού 
Κόλπου με εύκολη πρόσβαση στις πιο όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής. 
Τα δωμάτια παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για θα κάνουν τη διαμονή 
σας στο Secret Paradise αξέχαστη, προσφέροντας άνεση και πολυτέλεια δίπλα 
στις ομορφότερες παραλίες.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4: • Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο. Πλήρες 
πρωινό σε μπουφέ • Δείπνο: 18:30 - 21:00 στο εστιατόριο
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/4: • Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο. Πλήρες πρω-
ινό σε μπουφέ • Δείπνο: 18:30 - 21:00 στο εστιατόριο. • Δείπνο: 00:30 - 02:00 στο 
εστιατόριο. • Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακά κόκκινα αυγά και μαγειρίτσα.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 28/4: • Πρωινό: 07:00 - 10:30 στο εστιατόριο (κύρια) 
Πλήρες πρωινό σε μπουφέ • Πάσχα μεσημεριανό: 13: 30 - 15:30 στο εστιατόριο. 
Παραδοσιακό Πασχαλινό Γεύμα με ζωντανή μουσική • Δείπνο: 18:30 - 21:00 στο 
εστιατόριο • Η επιπλέον Πασχαλινή χρέωση είναι υποχρεωτική και στην περίπτω-
ση της ημιδιατροφής και στην περίπτωση του All Inclusive.
• Early Booking έκπτωση για όλους τους τύπους δωματίων και στην περίπτωση 
του All inclusive, εξαιρείται η Πασχαλινή επιπλέον χρέωση.

Έκπτωση Early Booking -30% 
για κρατήσεις από 01/03 μέχρι 15/03/2019 και εξόφληση 100% μέχρι 04/04/2019
Έκπτωση Early Booking -20% 
για κρατήσεις από 16/03 μέχρι 31/03/2019 και εξόφληση 100% μέχρι 04/04/2019
Έκπτωση Early Booking -15% 
για κρατήσεις από 01/04 μέχρι 20/04/2019 και εξόφληση 100% μέχρι 23/04/2019 

Tιμή ανά άτομο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 4 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

• 25/04 Δείπνο σε Μπουφέ 
• 26/04 Ελληνικό Πρωινό και Δείπνο σε Μπουφέ
• 27/04 Ελληνικό πρωινό σε μπουφέ • Δείπνο σε μπουφέ μετά την Αναστάσιμη 
Λειτουργία (24:00) με παραδοσιακές σούπες και ορεκτικά.
• 28/04 Ελληνικό πρωινό σε μπουφέ/Πασχαλινό Εορταστικό μενού με Ελληνική 
ζωντανή μουσική
• 29/04 Ελληνικό πρωινό σε μπουφέ

Ελάχιστη διαμονή 4 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με 
ημιδιατροφή

3 νύχτες με πλήρη 
διατροφή

Δίκλινο Δωμάτιο για μονόκλινη 
χρήση 158 194

Δίκλινο δωμάτιο 115 158

Executive Δίκλινο δωμάτιο 130 173

Superior Δίκλινο δωμάτιο 122 169

Superior Δίκλινο δωμάτιο 
με κουκέτες ανά δωμάτιο (2 

ενήλικες+2 παιδιά)
389 489

Family Executive ανά δωμάτιο (2 
ενήλικες+2 παιδιά) 482 590

Junior Σουίτα ανά δωμάτιο (2 
ενήλικες+2 παιδιά,3 ενήλικες+1 

παιδί)
612 723

3ος Ενήλικας Έκπτωση -30%

1ο παιδί 0-5 ετών Δωρεάν

1ο Παιδί 6-11 ετών 36 54

Αναστάσιμο Δείπνο (μετά 
την Αναστάσιμη Λειτουργία) 

Υποχρεωτικό & Πασχαλινό Γεύμα 
28/4/2019 Υποχρεωτικό

Ενήλικας 22,00€ ανά άτομο 
Παιδιά 0-6 Δωρεάν 
Παιδιά 6-12 11,00 €

Τύποι Δωματίων 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή+1 
διαν/ση πρωινό + Πασχαλινό Gala

Μονόκλινο δωμάτιο 408

Δίκλινο Standard Δωμάτιο 235

Δίκλινο Δωμάτιο SV 255

3ος ενήλικας μόνο σε Δίκλινο Stan-
dard Δωμάτιο 173

Παιδιά 0-2 ετών Δωρεάν

Παιδιά 2-11 ετών 105
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Χαλκιδική | Νέα Καλλικράτεια | 3ê

Alkyonis Hotel
Χαλκιδική | Μεταμόρφωση | 3ê

Simeon Hotel

Το Alkyonis Hotel βρίσκεται στην Καλλικράτεια, στη δυτική περιοχή της Χερσονή-
σου της Κασσάνδρας της Χαλκιδικής. Με εκπληκτική θέα στον Θερμαϊκό κόλπο 
και τον Όλυμπο, αποτελεί ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής. Απο-
λαύστε πολυτέλεια και ποιότητα σε ένα μοναδικό περιβάλλον. 

Το Simeon Hotel βρίσκεται στη Μεταμόρφωση, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει συνολικά 86 δωμάτια και απέχει μόλις 70μ. από μια όμορφη, 
αμμώδη παραλία. Μέσα σε έναν κήπο από φοινικόδεντρα, το ξενοδοχείο προσφέ-
ρει καταλύματα που διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο, τον κήπο ή το χωριό. 
Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως ανακαινισμένα και εξοπλισμένα με κλιματισμό, ψυ-
γείο, δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και θυρίδα ασφαλείας. Στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρονται ελληνικά και μεσογειακά πιάτα. 

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

• 27 Απριλίου 2019 Δείπνο σε μπουφέ μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία (24:00) με 
παραδοσιακές σούπες και ορεκτικά.
• 28 Απριλίου 2019 Πασχαλινό Εορταστικό Μενού μαζί με ζωντανή ελληνική μουσική.
• Τα γεύματα για τους επισκέπτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο Alkyonis θα σερ-
βιριστούν στο ξενοδοχείο Secret Paradise.

Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο.

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση περιλαμβάνει:

Ελληνική ζωντανή μουσική.
Σάββατο βράδυ: Μπουφέ και παραδοσιακή σούπα (μαγειρίτσα).
Κυριακή: Πασχαλινό μπουφέ και παραδοσιακό οβελία. Ποτά και αναψυκτικά με 
επιπλέον χρέωση.

Έκπτωση early booking -20%(δεν ισχύει για το All inclusive και για την Πασχαλινή 
επιπλέον χρέωση): για κρατήσεις μέχρι 15/04. Εξόφληση μέχρι 20/04.
25 Απριλίου-29 Απριλίου 2019. Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. Τιμή ανά άτομο.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με πρωινό 
και δείπνο

4 νύχτες με πρωινό 
και δείπνο

Μονόκλινο δωμάτιο 137 182

Δίκλινο δωμάτιο(μέγιστη 
χωρητικότητα 2 άτομα) 94 125

Δίκλινο comfort δωμάτιο 97 130

Δίκλινο comfort δωμάτιο θέα στην 
πισίνα 105 139

Family δωμάτιο 108 144

3ος ενήλικας -30% -30%

Παιδί 0-2 ετών Δωρεάν

1ο παιδί 2-11 ετών Δωρεάν

2ο παιδί 2-12 ετών σε family 
δωμάτιο -50%

All inclusive επιπλέον χρέωση ανά 
ενήλικα 50 67

All inclusive επιπλέον χρέωση 
παιδί 2-12 ετών 36 48

Τύποι Δωματίων 3 νύχτες με πρωινό

Μονόκλινο Δωμάτιο 176

Δίκλινο Standard Δωμάτιο 100

Δίκλινο Δωμάτιο SV 112

3ος ενήλικας μόνο σε Δίκλινο  
Standard Δωμάτιο 72

Παιδιά 0-2 ετών Δωρεάν

Παιδιά 2-11 ετών 36

Πασχαλινό Γεύμα(28/04/19)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Ενήλικας 25€ 
Παιδιά 2-11 ετών -19€

Αναστάσιμο Δείπνο σε 
Μπουφέ(27/04/19) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Ενήλικας 15€, 
Παιδιά 2-11 ετών 10,50€
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Χαλκιδική | Ουρανούπολη | 5ê

Eagles Palace

Η ειδυλλιακή τοποθεσία του ξενοδοχείου, δίπλα στο Άγιο Όρος με θέα το νησί της 
Αμμουλιανής, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε έναν καταπράσινο λόφο με την 
παραδοσιακή τεχνική των μοναστηριών, μπροστά στην παραλία με τα κρυστάλλι-
να νερά, αποτελεί την ιδανική επιλογή των πασχαλινών σας διακοπών. Εδώ μπο-
ρείτε να νιώσετε την κατανυκτική ατμόσφαιρα της περιφοράς του Επιταφίου και 
να γιορτάσετε την Ανάσταση του Θεανθρώπου στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου 
Γεωργίου που βρίσκεται στους κήπους του ξενοδοχείου. Νιώστε την πολυτέλεια 
των πέντε αστέρων που σας αξίζει επιλέγοντας ένα από τα ανακαινισμένα δωμά-
τια του ξενοδοχείου με μπαλκόνι ή βεράντα και υπέροχη θέα.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2, 
3 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Μ.Παρασκευή 26/04
Πρωινό 07:00 - 10:30 Σε μπουφέ στο εστιατόριο “Melathron”.
Δείπνο 19:30 - 23:00 Σε μπουφέ στο εστιατόριο “Melathron”.
Μ.Σάββατο 27/04
Πρωινό 07:00 - 10:30 Σε μπουφέ στο εστιατόριο “Melathron”.
Δείπνο 00:30 - 02:30 Στο εστιατόριο “Melathron”.
Η Αναστάσιμη Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί στο Παρεκκλήσι του ξενοδοχείου. 
Κυριακή του Πάσχα 28/04
Πρωινό 07:00 - 10:30 Στο εστιατόριο “Melathron”, πλήρης μπουφές πρωινού.
Μεσημεριανό γεύμα στις 12 στην αυλή του εστιατορίου. 
Πασχαλινό Γεύμα 13:30 - 15:00 Στο εστιατόριο “Melathron” με ζωντανή μουσική.
Δεύτερη Μέρα του Πάσχα (Δευτέρα) 29/04 
Πρωινό 07:00 - 10:30 Σε μπουφέ στο εστιατόριο “Melathron”.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται: Καθημερινά ημιδιατροφή με πλούσιο buffet πρωινό και Δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο Μέλαθρον. | Ολους τους φορους | Συμμετοχή στο Αναστάσιμο Δείπνο και 
Πασχαλινό Barbeque. | Λαμπάδες, πασχαλινά αυγά και τσουρέκι στο δωμάτιο. | Αναστάσιμη Λειτουργία στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου. | Ελεύθερη είσοδο στο Spa. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα 
κάτω των 18 ετών. | Δεν περιλαμβανεται ο φορος διανυκτερευσης.

Τύποι δωματίων

Τιμή ανά 
δωμάτιο ανά 

διανυκτέρευση
Ελάχιστη διαμονή 

2 νύχτες

Τιμή ανά 
δωμάτιο ανά 

διανυκτέρευση
Ελάχιστη διαμονή 

3 νύχτες

Superior Room Gar-
den View 238€ 189€

Superior Room Sea 
View 280€ 217€

Family Suite Garden 
View 314€ 278€

Junior Suite Sea 
View 330€ 292€

Junior Suite Sea 
Front 360€ 319€

Suite 403€ 356€

Bungalow Garden 
View 294€ 260€

Bungalow Sea view 337€ 298€

Bungalow Sea Front 370€ 327€
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Τύποι δωματίων

3 νύχτες με 
ημιδιατροφή/

ΔΩΡΕΑΝ 
αναβάθμιση σε 

All Inclusive

4 νύχτες με 
ημιδιατροφή/

ΔΩΡΕΑΝ 
αναβάθμιση σε 

All Inclusive

Δίκλινο με θέα στον κήπο 180 216

Δίκλινο με θέα στη 
θάλασσα 216 258

Δίκλινο Superior 228 276

Σουίτα 288 348

1ο Παιδί 2-11 ετών 
σε όλους τους τύπους 

δωματίων
Δωρεάν

2ο Παιδί 2-11 ετών σε 
Family δωμάτιο και σουίτα Δωρεάν

3ος ενήλικας -30% Έκπτωση

Κέρκυρα | Κασσιόπη | 4ê

Mareblue  
Beach Resort

Το Mareblue Beach Hotel βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Κέρκυρας στον 
κόλπο του Αγίου Σπυρίδωνα, ανάμεσα στα χωριά Κασσιόπη και Αχαράβη, με θέα 
σε μια όμορφη αμμώδη παραλία. Τα δωμάτια είναι δίκλινα, οικογενειακά ή σουίτες. 
Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με όλα όσα χρειάζεστε για μια μοναδική και ξεχω-
ριστή διαμονή. Το θέρετρο του ξενοδοχείου διαθέτει 3 εστιατόρια, όλα με θέα στο 
Ιόνιο και την Αδριατική Θάλασσα, όπως: το διεθνές εστιατόριο Almyra, το εστιατόριο 
Pizza / Pasta Snack, το a la carte εστιατόριο που σερβίρει παραδοσιακή μεσογειακή 
κουζίνα και μία παραδοσιακή ελληνική ψησταριά. Υπάρχουν επίσης 2 μπαρ, 3 πισί-
νες, που περιλαμβάνουν παιδική πισίνα και αποκλειστική πισίνα μόνο για ενήλικες, 
γυμναστήριο, μίνι μάρκετ, ειδική αίθουσα μασάζ.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:

Αμερικανικό πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ.
Δείπνο σε μπουφέ- το Μεγάλο Σάββατο προσφέρεται επιπλέον μεταμεσονύχτιο 
εορταστικό Δείπνο με μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων που συνοδεύουν την παρα-
δοσιακή μαγειρίτσα.
 
Εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με ψήσιμο στη σούβλα του παρα-
δοσιακού οβελία, πλούσιο μπουφέ ζωντανή μουσική με ορχήστρα και χορό με 
χορευτικά συγκροτήματα.

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες, τιμή ανά άτομο.
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Θάσος | Λιμενάρια | 3ê

Thalassies Hotel
Θάσος | Σκάλα Ραχωνίου | 4ê

Rachoni Bay

Το Thalassies Hotel βρίσκεται στα Λιμενάρια, ένα γραφικό χωριό στο νότιο τμή-
μα της Θάσου. Σε ένα μέρος όπου το πράσινο των ελαιώνων και των πεύκων 
συνδυάζεται με το βαθύ μπλε της θάλασσας και τη χρυσή άμμο. Το Thalassies 
Hotel βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην παραλία. Με ζεστό και φιλικό περιβάλλον, 
διαθέτει 21 δωμάτια διαφόρων τύπων (δίκλινα, τρίκλινα, οικογενειακά, στούντιο).
Το ξενοδοχείο διαθέτει μία αίθουσα με τηλεόραση και μία ακόμη αίθουσα πρω-
ινού. Επίσης διαθέτει ξεχωριστή πισίνα για ενήλικες και παιδιά, σάουνα, γωνιά 
Internet, ελληνική ταβέρνα και μπαρ δίπλα στην πισίνα. 

Το Rachoni Bay Resort βρίσκεται στη Σκάλα Ραχωνίου, στην όμορφη Θάσο. Είναι 
ένα παραλιακό ξενοδοχείο με 56 δωμάτια συνολικά. Τα ευρύχωρα καταλύματα 
διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και 
ιδιωτικό μπαλκόνι.

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης εξωτερική πισίνα, εστιατόριο μπροστά στην παρα-
λία και ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες για όλους τους επισκέπτες. 
Το Rachoni Bay-Resort απέχει 4χλμ. από το λιμάνι του Πρίνου και 12 χλμ. από το 
λιμάνι της Θάσου.

Έκπτωση early booking 10% για κρατήσεις μέχρι 31/03. Εξόφληση μέχρι 04/04/19. 
Η έκπτωση early booking δεν ισχύει για την επιπλέον Πασχαλινή χρέωση.

25 Απριλίου-29 Απριλίου 2019. Ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

27/04/19: Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ. Δεν θα σερβιριστεί επιπλέον δείπνο 
μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία.

28/04/19: Πρωινό και Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική. Τα ποτά δεν συμπε-
ριλαμβάνονται. Το δείπνο δεν συμπεριλαμβάνεται.

3 διαν/σεις Πασχαλινό πακέτο, τιμή ανά άτομο.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες  
με πρωινό

3 νύχτες με  
πρωινό και δείπνο

Δίκλινο δωμάτιο 108 155

3ος ενήλικας 76 122

Παιδί 0-2 ετών Δωρεάν Δωρεάν

Παιδί 2-11 ετών 54 83

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση: 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Ενήλικας 24,00 το άτομο για το 
Αναστάσιμο Δείπνο (Σάββατο βράδυ) 
που περιλαμβάνει μαγειρίτσα και για 
την Κυριακή του Πάσχα γεύμα που 
περιλαμβάνει Πασχαλινό μπουφέ. 

Παιδιά 2-12 ετών 13,00€

Τύποι Δωματίων 3 νύχτες με  
πρωινό και δείπνο

Μονόκλινο Δωμάτιο 174

Superior Δίκλινο Δωμάτιο ή Στούντιο 
Deluxe 105

3ος ενήλικας 78

Παιδί 0-3 ετών σε Δίκλινο Δωμάτιο Δωρεάν

Παιδί 4-12 ετών σε Δίκλινο Δωμάτιο 44

Family δωμάτιο (2+2 μέχρι 12 ετών) 
ανά δωμάτιο 295
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Καβάλα | 4ê

Airotel Galaxy 
Hotel

Καβάλα | Παραλία Καλαμίτσα | 5ê

Lucy Hotel

Οι χώροι και οι υπηρεσίες του αναδιαμορφωμένου και πλήρως ανακαινισμένου 
κτιρίου του ξενοδοχείου, συνδυάζουν τη μοντέρνα αισθητική και τεχνολογία με 
τη μακρόχρονη φήμη του, και παρουσιάζουν την καινοτομία με σεβασμό στο 
ύφος και τις παραδόσεις της περιοχής.Το ξενοδοχείο διαθέτει 149 δωμάτια με θέα 
στη θάλασσα ή στην πόλη. Όλοι οι τύποι δωματίων προσφέρουν ήρεμη και άνετη 
φιλοξενία, σε συνδυασμό με μια λιτή και ταυτόχρονα μοντέρνα διακόσμηση, κα-
θώς και υπηρεσίες που εξυπηρετούν κάθε προσωπική ανάγκη των επισκεπτών. 
Παρέχεται δωρεάν ασύρματη σύνδεση Internet, είδη προσωπικής υγιεινής, επί-
πεδη τηλεόραση 33’’, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο και ψυγειάκι.

Το Lucy Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων λίγο έξω από την πόλη της Καβά-
λας. Βρίσκεται στο δυτικό άκρο της πόλης, στο ακρωτήριο Καλαμίτσα και προ-
σφέρει κομψά διακοσμημένα δωμάτια και σουίτες με εκπληκτική θέα στο Αιγαίο, 
εξωτερική πισίνα και μια αμμώδη παραλία με γαλάζια σημαία - αποτελεί συνεπώς 
συνδυασμός ενός παραλιακού θερέτρου μέσα στην πόλη.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει πλήρες γεύμα για όλες 
τις ημέρες. 3 διαν/σεις Πασχαλινό Πακέτο, τιμή ανά άτομο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) σε BB και HB και περιλαμβάνει:

Πέμπτη 25.04.19 19.00 - 21.00 Δείπνο σε Μπουφέ με νηστίσιμες λιχουδιές
Παρασκευή 26.04.18 |17.00-19.30 Δείπνο σε Μπουφέ με νηστίσιμες λιχουδιές
Σάββατο 27.04.18 | 21.30-01.30 Δείπνο σε μπουφέ
Κυριακή του Πάσχα 28.04.18 | 13.00 Παραδοσιακό Πασχαλινό Γεύμα με Ζωντανή 
Μουσική 
Δευτέρα 29.04.18 | 19:00-21:00 Δείπνο σε Μπουφέ
3 διαν/σεις Πασχαλινό Πακέτο, τιμή ανά άτομο.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες  
με πρωινό

3 νύχτες με  
πρωινό και δείπνο

Standard Μονόκλινο Δωμάτιο 80% χρέωση της τιμής δίκλινου 
δωματίου BB ή HB

Superior θέα στην πόλη Room 
Window, χωρίς μπαλκόνι (2 + 2 
παιδιά, 3 Ενήλικες + 1 παιδί.)

144 187

Superior Δίκλινο Δωμάτιο με θέα 
στη Θάλασσα/ μπαλκόνι (2 +1 

παρκοκρέβατο)
169 212

Junior Σουίτα με θέα στη Θάλασσα 
/ Μπαλκόνι (2 + 2 παιδιά 3 

Ενήλικες + 1 παιδί)
234 277

3ος ενήλικας μόνο σε δωμάτιο με 
θέα στην πόλη & JS -30% -30%

1ο παιδί 2-11 ετών Δωρεάν Δωρεάν

2ο Παιδί 2 -11 ετών σε Superior 
CV & Junior Σουίτα SV -50% -50%

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Πασχαλινό δείπνο 

σε μπουφέ στις 
27/4, 21.30-01.30

Ενήλικας 14,00 € 
1ο παιδί 0-11 Δωρεάν 
2ο Παιδί 2-11 7,00 €

Επιπλέον Πασχαλινή Χρέωση - 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Πασχαλινό γεύμα με 

ζωντανή μουσική στις 
28/04 13:00

Ενήλικας 14,00 € 
1ο παιδί 0-11 Δωρεάν 
2ο Παιδί 2-11 7,00 €

Τύποι Δωματίων 3 νύχτες με πρωινό

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα στην πόλη 187

Μονόκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα 223

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στην πόλη 104

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στη θάλασσα 126

Τρίκλινο Δωμάτιο με θέα στην πόλη (3 
Ενήλικες) 89

Τρίκλινο Δωμάτιο με θέα στη Θάλασσα (3 
Ενήλικες) 103

Παιδί 0-3 ετών σε δίκλινο δωμάτιο Δωρεάν

Παιδί 4-11 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με 
επιπλέον κρεβάτι 43

Galaxy Roof Garden, Σάββατο 27/04/2019 
00: 00-02: 00 Υποχρεωτικό εορταστικό 
Αναστάσιμο δείπνο με μενού (μετά την 
Αναστάσιμη Λειτουργία) με ζωντανή 

ελληνική μουσική 1 μπουκάλι κόκκινο ή 
λευκό κρασί ανά 4 άτομα

Ενήλικας 25,00 € 
Παιδί 0-4 ετών- Δωρεάν 
Παιδί 5-11 ετών 12,50 €

Galaxy Roof Garden, Κυριακή 28/04/2019 
| 12: 00-16: 00 Υποχρεωτικό | Πασχαλινό 

γεύμα με πολύ μεγάλη ποικιλία από κρέατα

Ενήλικας 27,00 €, Παιδί 0-4 
ετών Δωρεάν, Παιδί 5-11 

ετών 13,50 €

Επιπλέον Χρέωση στη περίπτωση 
ημιδιατροφής 

Προαιρετικό (μενού 4 πιάτων)

Ενήλικας 15,50 € ανά άτομο, 
ανά γεύμα, Παιδί 4-11 ετών 

11,00 € ανά γεύμα
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Πιερία | Παραλία Κατερίνης | 4ê

Mediterranean 
Resort Hotel

Πιερία | Λεπτοκαρυά | 4ê

Poseidon Palace

Το Mediterranean Resort είναι ένα μοντέρνο ξενοδοχείο 4 αστέρων, μόλις λίγα 
βήματα από μια μεγάλη αμμώδη παραλία στο παραθαλάσσιο χωριό Παραλία Κα-
τερίνης. Το ξενοδοχείο διαθέτει εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, 
σάουνα και υδρομασάζ καθώς και αίθουσα μπιλιάρδου και πινγκ-πονγκ. Στο 
όμορφο σαλόνι με βεράντα δίπλα στην πισίνα, μπορείτε να απολαύσετε νόστιμα 
πιάτα, ποτά και σνακ. Η τοποθεσία είναι επίσης ιδανική για ημερήσιες εκδρομές 
στο όρος Όλυμπος, τα Μετέωρα και πολλούς αρχαιολογικούς χώρους. Η Θεσσα-
λονίκη απέχει 70 χιλιόμετρα.

Το Hotel Poseidon Palace απέχει 2,5χλμ. από το κέντρο της Λεπτοκαρυάς. Είναι 
χτισμένο δίπλα στη θάλασσα σε μια καταπράσινη έκταση 75 στρεμμάτων, συν-
δυάζοντας μια εκπληκτική θέα στη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου με την επι-
βλητική παρουσία του καταπράσινου Ολύμπου, που αποκαλείται το «Βουνό των 
Θεών»και απέχει 16 χλμ. από το Λιτόχωρο. Το Poseidon Palace αποτελείται από 
επτά διώροφα κτίρια, χωρητικότητας έως 500 κλινών, με όμορφα, φωτεινά και 
πολυτελή δωμάτια όλων των τύπων, για όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις. Στο 
συγκρότημα θα βρείτε μια όμορφη πισίνα, που βρίσκεται μπροστά από τα κτίρια, 
εγκαταστάσεις γυμναστηρίου, αίθουσες ψυχαγωγίας, μεγάλες και ασφαλείς παι-
δικές χαρές, αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων για τις ειδικές σας περιστάσεις 
καθώς και ευρύχωρο χώρο στάθμευσης.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
και 4 διανυκτερεύσεις (τιμή ανά άτομο) και περιλαμβάνει:

• Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμα φαγητά.
• Μ. Σάββατο: Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ - Δείπνο μετά την Αναστάσιμη Λει-
τουργία σε μπουφέ με παραδοσιακό μενού: Κόκκινα αυγά - Τσουρέκι - Μαγειρί-
τσα (Σούπα) – Κυρίως πιάτα - Σαλάτα - Επιδόρπιο.
• Κυριακή του Πάσχα: ** Ειδικό Πασχαλινό πρόγραμμα**
Ψήνουμε τον παραδοσιακό οβελία στην αυλή του ξενοδοχείου με μουσική (DJ) 
αν ο καιρός το επιτρέπει.
• Προσφορά από το ξενοδοχείο στις 12.00 - Διάφορα σνακ - Κρασί 
• Το δείπνο στην περίπτωση της ημιδιατροφής θα σερβιριστεί ως μεσημεριανό 
γεύμα στις 13.30, το μενού περιλαμβάνει διάφορα ορεκτικά, πίτες, άφθονο αρνί, 
ψητές πατάτες, σαλάτες, επιδόρπια (φρούτα και γλυκά).
• «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Δείπνο σε μπουφέ: 20:00 - 21:30
26 Απριλίου-30 Απριλίου 2019

Έκπτωση early booking για κρατήσεις μέχρι 30/03/19 και πληρωμή 50% μέχρι 
07/04/19.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2, 3 
και 4 διανυκτερεύσεις (τιμή ανά άτομο) και περιλαμβάνει:

Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ
Σάββατο: Πρωινό και Δείπνο μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία με μαγειρίτσα και 
άλλα παραδοσιακά φαγητά.
Κυριακή: Πρωινό & Πασχαλινό Γεύμα με ζωντανή μουσική, περίπου 11.30 με 
ούζο - τσίπουρο και κρασί. Το δείπνο δεν συμπεριλαμβάνεται.
Αν ο καιρός το επιτρέπει, στον κήπο του ξενοδοχείου θα ψήσουμε τον παραδοσι-
ακό οβελία με παραδοσιακή μουσική.

Τύποι δωματίων 3 νύχτες με 
ημιδιατροφή

4 νύχτες με 
ημιδιατροφή

Μονόκλινο δωμάτιο 205 240

Δίκλινο Δωμάτιο 162 192

3ος ενήλικας σε δίκλινο δωμάτιο -30%

Παιδιά 0-6 ετών στο δωμάτιο των 
γονιών Δωρεάν

Παιδιά 7-13 σε superior & Stan-
dard δωμάτιο 50%

Τύποι δωματίων 2 νύχτες με 
ημιδιατροφή

3 νύχτες με 
ημιδιατροφή

4 νύχτες με 
ημιδιατροφή

Μονόκλινο Δωμάτιο 170 255 340

Δίκλινο Δωμάτιο 124 185 247

1ο παιδί 0-12 ετών στο 
δωμάτιο των γονιών Δωρεάν

2ο παιδί 0-6 ετών στο δωμάτιο 
των γονιών Δωρεάν

2ο παιδί 7-12 στο δωμάτιο των 
γονιών -50%

3ος ενήλικας -30%
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Πιερία | Παραλία Κατερίνης | 4ê

Cosmopolitan 
Hotel & Spa

Πιερία | Ολυμπιακή Ακτή | 4ê

Danai Hotel & Spa

Το Cosmopolitan Hotel & Spa προσφέρει οικονομικά καταλύματα πολυτελείας 
στην Παραλία Κατερίνης. Το συγκρότημα αποτελείται από 50 δωμάτια με δίκλι-
να,τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και σουίτες σχεδιασμένα και διακοσμημένα με 
ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια. Τα μοντέρνα και άνετα δωμάτια με πολυτελή 
υφάσματα και μοντέρνα έπιπλα, μπάνιο με τζακούζι και καλλυντικά σχεδιαστών 
είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που θα κάνουν το Cosmopolitan Hotel & 
Spa τον αγαπημένο σας προορισμό και θα σας προσφέρει μια αξέχαστη διαμονή.
Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν χρηματοκιβώτιο, δωρεάν Wi-Fi και δορυφορική 
τηλεόραση LCD. Τα μοντέρνα μπάνια διαθέτουν ντους υδρομασάζ ή μπανιέρα. Το 
ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό σε μπουφέ, ενώ το εστιατόριο προετοιμάζει πιάτα 
με θαλασσινά και άλλες σπεσιαλιτέ. Το βράδυ, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύ-
σουν κοκτέιλ στο μπαρ της πισίνας. Το προσωπικό στο σπα μπορεί να προσφέρει 
χαλαρωτικά μασάζ ή περιποιήσεις ομορφιάς. Η εσωτερική πισίνα είναι θερμαινό-
μενη και υπάρχει επίσης σάουνα και γυμναστήριο.

Ζεστή φιλοξενία και χρυσή αμμουδιά στην Ολυμπιακή Ακτή. Στην καρδιά της 
παραλιακής περιοχής των Πιερίων, κατά μήκος των ακτών του Ολύμπου, το 
μοναδικό Resort & Spa Center «Danai» αποτελεί μια νέα και πολύ ελπιδοφόρα 
πρόταση για στιγμές μοναδικής χαλάρωσης. Το Hotel Danai που βρίσκεται κοντά 
στα ήρεμα νερά του Θερμαϊκού κόλπου και αποτελεί συνδυασμό ζεστής ελληνι-
κής φιλοξενίας και μοναδικής αρχιτεκτονικής.. Χαλαρωτική διαμονή σε deluxe 
δωμάτια. Υπάρχει κεντρική θέρμανση και ψύξη με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία / 
θερμοστάτες σε κάθε δωμάτιο, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, δορυφορική τη-
λεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτια είναι μερικές από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 
3 ή 4 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει πλήρες εορταστικό γεύμα για όλες 
τις ημέρες.

Έκπτωση Early Booking -15% για κρατήσεις μέχρι 30/03/2019, πληρωμή 50% 
μέχρι 2/4/2019
 
3 & 4 νύχτες Πασχαλινό Πακέτο ανά άτομο με ημιδιατροφή.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2 
και 3 διανυκτερεύσεις (τιμή ανά άτομο) και περιλαμβάνει:

• Στις 27/04/18: Πρωινό, ελαφρύ δείπνο και δείπνο μετά την Αναστάσιμη Λειτουρ-
γία με σούπα μαγειρίτσα καθώς και άλλα παραδοσιακά φαγητά.
• Στις 28/04/18: Πρωινό, Πασχαλινό γεύμα (μπάρμπεκιου με οβελία). Ζωντανή 
μουσική. Ποτά δεν περιλαμβάνονται. Δείπνο δεν περιλαμβάνεται - το a la carte 
είναι προαιρετικό.
• Δωρεάν χρήση του τζακούζι και του γυμναστηρίου.
Έκπτωση Early Booking -10% για κρατήσεις μέχρι 31/03/2019, πληρωμή 50% 
μέχρι 5/4/2019

Τύποι δωματίων 3 νύχτες 4 νύχτες

Μονόκλινο Δωμάτιο 50% επιβάρυνση στην τιμή του ατόμου

Δίκλινο Δωμάτιο χωρίς μπαλκόνι 202 269

Δίκλινο Δωμάτιο 223 298

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στη 
θάλασσα 245 326

3ος ενήλικας -50% Έκπτωση

1ο παιδί 0-11 ετών Δωρεάν

2ο παιδί 2-11 ετών 94 125

Τύποι δωματίων 2 νύχτες με 
ημιδιατροφή

3 νύχτες με 
ημιδιατροφή

Δίκλινο Δωμάτιο 156 205

3ος Ενήλικας σε Δίκλινο 109 144

1ο Παιδί 0-5 ετών σε δίκλινο Δωρεάν

1ο & 2ο Παιδί 6-11 ετών 78 103
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Πιερία | Πλαταμώνας | 4ê

Royal Palace 
Resort & Spa

Πιερία | Πλαταμώνας | 4ê

Kronos Hotel

Το Royal Palace Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στην καρδιά του 
Πλαταμώνα, απέναντι από το λιμάνι. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από 
δύο κτίρια, που βρίσκονται γύρω από μια εντυπωσιακή εξωτερική πισίνα. Αποτελείται 
από 17 ευρύχωρα δωμάτια και 2 πολυτελείς σουίτες, όπου φροντίσουμε για τα πάντα 
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας για να γίνεται η διαμονή σας όσο το δυνατόν πιο άνετη και χαλαρωτική.

Το Kronos Hotel βρίσκεται στον Πλαταμώνα της Πιερίας και αποτελείται από 60 
δωμάτια. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόρα-
ση, μίνι μπαρ, τηλέφωνο & στεγνωτήρα μαλλιών. Τα διαμερίσματα αποτελούνται 
από δύο ξεχωριστά υπνοδωμάτια, σαλόνι με τζάκι, πλήρως εξοπλισμένη κουζί-
να και μπάνιο. Επιπλέον, υπάρχει θυρίδα ασφαλείας, ασύρματη πρόσβαση στο 
internet, κλειστός χώρος στάθμευσης, υπηρεσία αφύπνισης, 24ωρη ρεσεψιόν 
και γιατρός σε εφημερία. Το ξενοδοχείο απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από την πα-
ραλία. Το Kronos Hotel βρίσκεται σε μια δεντρόφυτη τοποθεσία στο κέντρο του 
Πλαταμώνα, μόλις 60μ από την παραλία. Διαθέτει πισίνα με pool bar, υδρομασάζ 
και ζεστό νερό. Στον κήπο υπάρχει παιδική χαρά και παιδική πισίνα.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2 
και 3 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:
Ημιδιατροφή σε πλούσιο μπουφέ. Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται
Το Gala περιλαμβάνεται στην περίπτωση της ημιδιατροφής.
Δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ, σάουνα, και γυμναστήριο (εκτός από INFRA 
RED THERM KAI POWER PLATE)
 
2, 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
(ελάχιστη διαμονή, τιμή ανά άτομο) και 4 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Ποτό και καλάθι καλωσορίσματος με πασχαλινά αυγά και παραδοσιακά πασχα-
λινά εδέσματα
Αμερικάνικο μπουφέ πρωινού
Την Μ.Παρασκευή δείπνο σε μπουφέ με ελληνικά παραδοσιακά εδέσματα 
Το Μ.Σάββατο δείπνο μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία με κόκκινα πασχαλινά 
αυγά, παραδοσιακή μαγειρίτσα και ποικιλία από επιδόρπια.
Την Κυριακή του Πάσχα Παραδοσιακό Πασχαλινό Γεύμα με σούβλισμα του πα-
ραδοσιακού οβελία και ζωντανή μουσική. Προβολή ταινίας για τους μικρούς μας 
φίλους.

Δωρεάν σάουνα, τζακούζι, γυμναστήριο, παρκινγκ, Wi-Fi.

Τύποι δωματίων 2 διανυκτερεύσεις 
με πρωινό

3 διανυκτερεύσεις 
με πρωινό

Μονόκλινο δωμάτιο 153 230

Δίκλινο δωμάτιο max. 2 + 1 άτομα 97 145

Τρίκλινο δωμάτιο max 3 +1 άτομα 78 117

3ος ενήλικας σε δωμάτιο 30% Έκπτωση

1ο παιδί 0-12 ετών Δωρεάν

2ο Παιδί 0-5 ετών 50%

2ο Παιδί 6-12 ετών 50%

Αναστάσιμο Δείπνο Μ. Σαββάτου - 
Προαιρετικό 27/4/2019

Ενήλικας 32€ 
Παιδιά 2-12 ετών 16,00€

Εορταστικό Πασχαλινό Γεύμα με 
ζωντανή μουσική - Προαιρετικό 

28/4/2019
Ενήλικας 37€  

Παιδιά 2-12 ετών 19,00€

Τύποι δωματίων 2 διανυκτερεύσεις 
με ημιδιατροφή

3 διανυκτερεύσεις 
με ημιδιατροφή

Μονόκλινο δωμάτιο 193 291

Δίκλινο δωμάτιο max. 2 + 1 άτομα 128 191

Τρίκλινο δωμάτιο max 3 +1 άτομα 105 158

3ος ενήλικας σε δωμάτιο 30% Έκπτωση

1ο παιδί 0-12 ετών Δωρεάν

2ο Παιδί 0-6 ετών 50%

2ο Παιδί 6-12 ετών 50%

Τύποι δωματίων 3 διανυκτερεύσεις 4 διανυκτερεύσεις

Μονόκλινο Δωμάτιο 223 264

Δίκλινο Δωμάτιο 183 216

3ος ενήλικας σε δίκλινο δωμάτιο -30% έκπτωση

1ο παιδί έως 11 ετών Δωρεάν

2ο παιδί έως 11 ετών 54 72
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Αλεξανδρούπολη | Νέα Χιλή | 5ê

Alexander Beach 
Hotel

Αλεξανδρούπολη | 5ê

Astir Egnatia

Το Alexander Beach Hotel βρίσκεται στο δυτικό προάστιο της Αλεξανδρούπολης 
με το όνομα Νέα Χιλή και συνδυάζει αρμονικά την πολυτέλεια, τη φιλική ατμό-
σφαιρα και τις μοναδικές υπηρεσίες και ανέσεις των πέντε αστέρων. Είναι ιδανικό 
για αναψυχή, καθώς προσφέρει πολλές δραστηριότητες τόσο για ενήλικες όσο 
και για παιδιά, αλλά και για επαγγελματίες. Είναι επίσης κοντά στο καζίνο της πε-
ριοχής και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Το παραθαλάσσιο Astir Alexandroupolis βρίσκεται στη γραφική Αλεξανδρούπολη 
και προσφέρει εσωτερική και εξωτερική πισίνα και υπέροχη θέα στη θάλασσα.
Τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια στο Astir Alexandroupolis προσφέρουν άνεση και 
εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, ενώ διαθέτουν διακόσμηση σε ζεστές γήινες αποχρώ-
σεις. Όλα έχουν μπανιέρα-υδρομασάζ, δωρεάν προϊόντα περιποίησης, στεγνωτή-
ρα μαλλιών, τηλεόραση LED, μπαλκόνι με θέα στα καταγάλανα νερά. 

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 2 
και 3 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

• Στις 27/04/19: Πρωινό και δείπνο μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία με σούπα 
μαγειρίτσα καθώς και άλλα παραδοσιακά φαγητά.-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
• Στις 28/04/19: Πρωινό, Πασχαλινό γεύμα με οβελία-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ . Ζωντανή 
μουσική. Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται,είναι προαιρετικά.
 
 2 & 3 διανυκτερεύσεις, τιμή ανά άτομο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:

• Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.
• Νηστίσιμο Δείπνο, Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γεύμα καθώς και δείπνο 
τη Δευτέρα του Πάσχα.
* Για την επιβεβαίωση της κράτησης: Απαιτείται προκαταβολή 40%, η οποία λαμ-
βάνεται με την πραγματοποίηση της κράτησης.
*Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων: 25% έκπτωση για την 4η & κάθε επιπλέον δια-
νυκτέρευση έως 01/05/2019 (στην τιμή ΗΒ πακέτου).
 * Δωροεπιταγή 50€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη δια-
μονή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες.
Έκπτωση για επιπλέον άτομο που μοιράζεται δίκλινο δωμάτιο.
* Παιδιά έως 11 ετών : Δωρεάν.

Τύποι δωματίων 2 διανυκτερεύσεις 
με πρωινό

3 διανυκτερεύσεις 
με πρωινό

Μονόκλινο executive δωμάτιο με 
θέα στη θάλασσα 144 216

Δίκλινο Executive Δωμάτιο με θέα 
στη θάλασσα 96 144

Τρίκλινο (3 ενήλικες) Executive με 
θέα στη θάλασσα 80 120

Παιδί 0-11 ετών σε δίκλινο 
δωμάτιο Δωρεάν

Αναστάσιμο Δείπνο μετά την 
Λειτουργία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ενήλικες 22,00 €
Παιδί 0-4 Δωρεάν
Παιδί 5-11 11,00 €

Πασχαλινό γεύμα 28/4/2019 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ενήλικες 27,00 €
Παιδί 0-4 Δωρεάν
Παιδί 5-11 16,50 €

Επιπλέον Χρέωση για ημιδιατροφή 
ανά ημέρα

Ενήλικες 13,00 €Π
αιδί 0-4 Δωρεάν
Παιδί 5-11 13 €

Τύποι 
δωματίων

Maximum 
Room 

Occupancy

Standard 
Room 

Occupancy

25/04-29/04  
με πρωινό 

τιμή/ διανυκτ.

25/04-29/04 
ημιδιατροφή 

τιμή /διανυκτ.

Egnatia Su-
perior Guest 

Room, 
Μονόκλινο

1 1 €95 €120

Astir 
executive 
Μονόκλινο

1 1 €105 €135

Egnatia 
Deluxe 

Μονόκλινο
1 1 €115 €135

Astir 
 executive 2 2 €125 €170

Egnatia 
Deluxe 2 2 €125 €170

Astir Mai-
sonette 2 2 €140 €195

Egnatia Ju-
nior Suite 2 2 €210 €235

Astir Junior 
Suite 2 2 €220 €255

Egnatia 
Suite 4 4 €290 €335

Astir Execu-
tive Suite 4 4 €300 €355

Αναστάσιμο 
Δείπνο 

μετά την 
Λειτουργία

€35

Πασχαλινό 
γεύμα €45
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Κρήτη | Γούβες | 5ê

Amirandes  
Grecotel Exclusive 

Κρήτη | Ρέθυμνο | 5ê

Grecotel Creta 
Palace

Το Amirandes, Grecotel Exclusive Resort βρίσκεται στις Γούβες. Διαθέτει πισίνα ολυ-
μπιακών διαστάσεων με θαλασσινό νερό, παιδική πισίνα και κέντρο σπα με εσωτε-
ρική πισίνα, σάουνα και όργανα γυμναστικής. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε 10 εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, ενώ στις εγκαταστάσεις θα βρείτε επί-
σης συνεδριακούς χώρους και χώρους δεξιώσεων, αλλά και μπουτίκ με κοσμήματα 
και είδη ένδυσης.

Το Grecotel Creta Palace βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, ακριβώς δίπλα σε 
μια υπέροχη αμμώδη παραλία και σε απόσταση 5χλμ. από το κέντρο του Ρεθύ-
μνου. Αυτό το πολυτελές θέρετρο 5 αστέρων διαθέτει 10 εστιατόρια και μπαρ, 2 
εξωτερικές πισίνες, εσωτερική πισίνα και ιδιωτική παραλία.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019  για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:

Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ.
Νηστίσιμο Δείπνο, Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γεύμα καθώς και δείπνο τη 
Δευτέρα του Πάσχα.

* Για την επιβεβαίωση της κράτησης: Απαιτείται προκαταβολή 40%, η οποία λαμ-
βάνεται με την πραγματοποίηση της κράτησης
* Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης (Early booking): 15% έκπτωση για κρατήσεις 
που θα επιβεβαιωθούν ως 20/3 (προκαταβολή μη επιστρέψιμη)
* Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων: 25% έκπτωση για την 4η
* Δωροεπιταγη 100€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη δια-
μονή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
* Θα ισχύσουν ειδικές τιμές σε συγκεκριμένες θεραπείες SPA.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:

• Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ
• Νηστίσιμο Δείπνο, Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γεύμα καθώς και δείπνο 
τη Δευτέρα του Πάσχα
• Το Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γεύμα περιλαμβάνει σε απεριόριστη κατα-
νάλωση κατά τη διάρκεια του γεύματος ή του δείπνου επιλεγμένο κρασί (λευκό, 
ροζέ, ερυθρό), εμφιαλωμένο νερό, μπύρες εγχώριες, αναψυκτικά
* Για την επιβεβαίωση της κράτησης: Απαιτείται προκαταβολή 40%, η οποία λαμ-
βάνεται με την πραγματοποίηση της κράτησης
* Προσφορά Έγκαιρης Κράτησης (Early booking): 15% έκπτωση για κρατήσεις 
που θα επιβεβαιωθούν ως 20/3 (προκαταβολή μη επιστρέψιμη)
* Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων: 25% έκπτωση για την 4η & κάθε επιπλέον 
διανυκτέρευση έως 01/05/2019
* Δωροεπιταγη 100€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη δια-
μονή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
* Θα ισχύσουν ειδικές τιμές σε συγκεκριμένες θεραπείες SPA *

Έκπτωση για επιπλέον άτομο που μοιράζεται δίκλινο δωμάτιο.
* Παιδιά έως 13,99 ετών: Δωρεάν.
* Ενήλικες και παιδιά 14 ετών και άνω: Έκπτωση 50% στην κατ’ άτομο τιμή.

Τύποι 
δωματίων

Maximum 
Room 

Occupancy

Standard 
Room 

Occupancy

25/04-29/04  
με πρωινό 

τιμή/ διανυκτ.

25/04-29/04 
ημιδιατροφή 

τιμή /διανυκτ.

Μονόκλινο 
δωμάτιο 1 1 €182 €212

Δίκλινο με 
θέα στη 
θάλασσα

2+1 παιδί 2 €225 €285

Bungalow, 
θέα κήπο 3 2 €240 €300

Bungalow, 
πλάγια θέα 
θάλασσα

3 2 €250 €310

Family 
Bungalow 2+2 παιδιά 2 €290 €350

Maisonette 2+2 παιδιά 2 €300 €360

Superior 
Family 

Bungalow,
3+2 παιδιά 2 €300 €360

Αναστάσιμο 
Δείπνο - -

Ενήλικες 55€ 
Παιδί 0-6 

ΔωρεάνΠαιδί 
6-14 50% 
έκπτωση

-

Πασχαλινό 
γεύμα - -

Ενήλικες 75€ 
Παιδί 0-6 

ΔωρεάνΠαιδί 
6-14 50% 
έκπτωση

-

Τύποι 
δωματίων

Maximum 
Room 

Occupancy

Standard 
Room 

Occupancy

25/04-29/04  
με πρωινό 

τιμή/ διανυκτ.

25/04-29/04 
ημιδιατροφή 

τιμή /διανυκτ.

Superior 
Guest Room, 

θέα κήπο 
Μονόκλινο

1 1 €164 €194

Superior 
Guest Room, 

θέα κήπο
2 2 €220 €280

Superior 
Guest Room, 
θέα θάλασσα

2 2 €230 €290

Luxury 
Guest Room, 
θέα θάλασσα

2+1 παιδί 2 €245 €305

Luxury 
Guest Room, 

Laguna ή 
πλάγια θέα 
θάλασσα

2+1 παιδί 2 €255 €315

Premium 
Bungalow, 
θέα κήπο

2 2 €245 €305

Superior 
Family Suite 2+2 παιδιά 2 €310 €370

Family Suite, 
θέα κήπο 2+2 παιδιά 2 €320 €380

Family Suite, 
θέα θάλασσα 2+2 παιδιά 2 €335 €395

Αναστάσιμο 
Δείπνο - -

Ενήλικες 54 
Παιδιά 3-13 

-50% 

Πασχαλινό 
γεύμα - -

Ενήλικες 70 
Παιδιά 3-13 

-50% 
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Κρήτη | Ρέθυμνο | 5ê

Caramel Grecotel 
Boutique Resort

Κρήτη | Ρέθυμνο | 4ê

Grecotel Club 
Marine Palace

Το Caramel Grecotel Boutique Resort βρίσκεται στον Αδελιανό Κάμπο Ρεθύμνου 
και προσφέρει εξωτερική πισίνα. Διαθέτει εστιατόριο και όμορφα διακοσμημένα 
καταλύματα, ορισμένα με θέα στο Κρητικό Πέλαγος. Σε όλους τους χώρους παρέ-
χεται δωρεάν Wi-Fi. Όλες οι φωτεινές και ευάερες μονάδες του Caramel Grecotel 
Boutique Resort έχουν μπαλκόνι. Περιλαμβάνουν επίσης τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης, μίνι μπαρ και θυρίδα ασφαλείας. Κάθε ιδιωτικό μπάνιο είναι εξοπλισμένο 
με δωρεάν προϊόντα περιποίησης, ντους, παντόφλες και στεγνωτήρα μαλλιών.

. Το Club Marine Palace έχει βραβευτεί γιατί είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Προ-
σφέρει 6 πισίνες, υδάτινο πάρκο με τσουλήθρα και συντριβάνι. Το κατάλυμα βρί-
σκεται σε έναν γραφικό κόλπο, σε κοντινή απόσταση από το χωριό Πάνορμος στην 
Κρήτη. Απέχει λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο και έχει χτιστεί σύμφωνα με 
την παραδοσιακή ρουστίκ αρχιτεκτονική της Κρήτης. Τα όμορφα διακοσμημένα 
δωμάτια, στούντιο και μπανγκαλόου του Club Marine Palace περιβάλλονται από 
μυρωδάτους κήπους και προσφέρουν θέα στην πισίνα, στη θάλασσα ή στον κήπο.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:
Αμερικάνικο Πρωινό σε Μπουφέ
Νηστίσιμο Δείπνο, Αναστάσιμο Δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα που περιλαμβάνει 
σε απεριόριστη κατανάλωση κατά τη διάρκεια του γεύματος επιλεγμένο κρασί 
(λευκό, ροζέ, ερυθρό), Εμφιαλωμένο νερό, Μπύρες εγχώριες, Αναψυκτικά και 
το δείπνο της Δευτέρας του Πάσχα.
Στην «Γευστική Γωνιά», οι μικροί μας φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν μεταξύ 
11π.μ. και 5 μ.μ.:
* Φρέσκα φρούτα εποχής, κεικ και μπισκότα, γιαουρτι, σνακ,
* Χυμους, γάλα, νερό, παγωμένο τσάι ή σοκολάτα,

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:
Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γλέντι. Πλούσιο μπουφέ πρωί-μεσημέρι-βρά-
δυ με νηστίσιμα και μη εδέσματα καθ’όλη την Μεγάλη Εβδομάδα, καθώς και 
καφέ, αναψυκτικά, επιλεγμένα κρασιά και αλκοολούχα ποτά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, χορταστικά σνακ και παγωτά ανάμεσα στα γεύματα. Χρήση του Aqua 
Park, των θαλασσίων σπορ (ιστιοσανίδα, κανό, ποδήλατα θαλάσσης), τέννις, το-
ξοβολία, καθώς και ποικίλων παιχνιδιών που διοργανώνουν οι ψυχαγωγοί μας. 
και βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους.  Ημερήσιο πρόγραμμα δημιουρ-
γικής απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους, καθώς και βραδινή διασκέδαση 
για τους μεγαλύτερους. 

Τύποι δωματίων
Maximum 

Room 
Occupancy

Standard 
Room 

Occupancy

25/04-29/04 
ημιδιατροφή 

τιμή /διανυκτ.

Μονόκλινο, πλάγια θέα 
θάλασσα 1 1 €125

Bungalow, Θέα κήπο 3 2 €150

Δίκλινο,θέα κήπο 3 2 €150

Bungalow, 
πλάγια θέα θάλασσα 3 2 €155

Δίκλινο, πλάγια θέα θάλασσα 3 2 €155

Bungalow, θέα θάλασσα 3 2 €170

Δίκλινο, θέα θάλασσα 3 2 €170

Family κεντρικού,θέα κήπο 2+2 2 €185

Family Bungalow, θέα κήπο 2+2 2 €195

Family κεντρικού,
θέα θάλασσα 2+2 2 €200

Family Bungalow, 
θέα θάλασσα 2+2 2 €210

Τύποι δωματίων
Standard 

Room 
Occupancy

Διανυκτέρευση 
με πρωινό

Διανυκτέρευση 
με 

ημιδιατροφή

Caramel Junior Suite 2 250€ 310€

Open Plan Junior Suite, Sea 
View 2 235€ 290€

Open Plan Junior Suite with 
Garden 2 255€ 315€

Family Suite Main House 2+1 280€ 350€

Open Plan Bungalow Suite 2+1 280€ 350€

Luxury Bungalow Suite 2+1 340€ 425€

2-Bedroom Beach Villa, 
Seafront 2+2 750€ (τιμή 

δωματίου)
940€ (τιμή 
δωματίου)

Αναστάσιμο Δείπνο
Ενήλικες 50€ 
Παιδιά 3-13 

50% έκπτωση

Πασχαλινό Γεύμα
Ενήλικες 65€ 
Παιδιά 3-13 

50% έκπτωση
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Λευκάδα | 5ê

Ionian Blue Hotel
Λάρισα | 5ê

Larissa  
Imperial

Το Ionian Blue είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην ανατολική πλευρά του νησιού 
της Λευκάδας. Όλα τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και άνετα με ιδιωτικά μπάνια, με 
θέα τα ήρεμα, καταγάλανα νερά του Ιονίου. Είναι εξοπλισμένα με εκλεπτυσμένα 
έπιπλα, μπαλκόνι, κλιματισμό, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική τηλε-
όραση, τηλέφωνο και ραδιόφωνο.
Τα δύο εστιατόρια του ξενοδοχείου προσφέρουν νόστιμα πιάτα και ποικιλία γεύσε-
ων για όλα τα γούστα με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

Το 5 αστέρων Larissa Imperial βρίσκεται στα περίχωρα της Λάρισας και προσφέ-
ρει μεγάλη εξωτερική πισίνα με υδρομασάζ και κέντρο σπα με εσωτερική πισίνα, 
σάουνα και χαμάμ. Αυτό το αρ ντεκό ξενοδοχείο έχει ιδιαίτερη διακόσμηση με 
ξύλο και μάρμαρο, κλασική επίπλωση, εστιατόριο και lounge bar με τζάκι και μπαρ 
δίπλα στην πισίνα. Όλες οι μονάδες περιλαμβάνουν κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, 
ντουλάπα, δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο ή 
την πισίνα. Τα μπάνια έχουν ψηφιδωτά πλακάκια, μπανιέρα ή καμπίνα ντους και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:

Καθημερινά πρωινό σε μπουφέ σε αμερικάνικο στυλ και ημιδιατροφή καθημερι-
νά, δωρεάν χρήση της θερμαινόμενης εσωτερικής πισίνας στο spa και η αίθουσα 
γυμναστικής. Η Ημιδιατροφή περιλαμβάνει δείπνο (μπουφέ), παραδοσιακή σού-
πα το Μεγάλο Σάββατο Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα 
(αντί για δείπνο) με ζωντανή μουσική και τοπικό παραδοσιακό χορευτικό. Επίσης, 
πριν από το μεσημεριανό γεύμα θα σερβίρονται διάφορα ορεκτικά και τσίπουρο 
Τυρνάβου (ελληνικό ποτό).Η κατανάλωση ποτών θα χρεωθεί επιπλέον.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 30 Απριλίου 2019 για 3, 4 
διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει:
Αμερικάνικο Πρωινό σε Μπουφέ
 Νηστίσιμο Δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή, Αναστάσιμο Δείπνο το Μεγάλο Σάββα-
το και το Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
* Έκπτωση 25% επί της 4ης και για κάθε επιπλέον διανυκτέρευση
* Έκπτωση 25% επί του 2ου δωματίου για οικογένειες 
* Δωροεπιταγή 50€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη διαμο-
νή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
* Θα ισχύσουν ειδικές τιμές σε συγκεκριμένες θεραπείες SPA 

Τύποι Δωματίων 3 Διανυκτερεύσεις, Τιμή ανά άτομο

Superior Μονόκλινο Δωμάτιο 468

Superior Δίκλινο Δωμάτιο 270

3ος Ενήλικας 90

1ο παιδί 0-11 ετών σε δίκλινο 
δωμάτιο Δωρεάν

2ο παιδί 0-11 σε δίκλινο δωμάτιο 72

Τύποι δωματίων
Maximum 

Room 
Occupancy

Standard 
Room 

Occupancy

Τιμή ανά 
διανυκτέρευση 

με πρωινό

Τιμή ανά 
διανυκτέρευση 

με ημιδιατ.

Bungalow Gar-
den View 2+1 2 105€ 155€

Bungalow Pool 
View 2+1 2 110€ 160€

Superior Gues-
troom Hotel/
Garden View

2+1 2 115€ 165€

Superior 
Guestroom Pool 

View
2+1 2 125€ 175€

Executive Suite 
Garden View 2+2 2 180€ 240€

Executive Suite 
Pool View 2+2 2 200€ 260€

Νηστίσιμο 
Δείπνο Μεγάλης 

Παρασκευής 
(Δεν 

περιλαμβάνεται 
η κατανάλωση 
αναψυκτικών, 
ποτών κτλ.)

-

Ενήλικες 
44€Παιδιά 

έως 6 
ΔωρεάνΠαιδιά 

7-12 50% 
έκπτωση

-

Αναστάσιμο 
Δείπνο Μεγάλου 
Σαββάτου (Δεν 
περιλαμβάνεται 
η κατανάλωση 
αναψυκτικών, 
ποτών κτλ.)

-

Ενήλικες 
49€Παιδιά 

έως 6 
ΔωρεάνΠαιδιά 

7-12 50% 
έκπτωση

-

Πασχαλινό 
γεύμα Κυριακή 
του Πάσχα (Δεν 
περιλαμβάνεται 
η κατανάλωση 
αναψυκτικών, 
ποτών κτλ.)

-

Ενήλικες 
58€Παιδιά 

έως 6 
ΔωρεάνΠαιδιά 

7-12 50% 
έκπτωση

-
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Καλαμάτα | 4ê

Grecotel Filoxenia 
Kalamata

Σούνιο | 5ê

Cape Sounio  
Grecotel Resort

Το Filoxenia Hotel βρίσκεται στους πρόποδες του Ταΰγετου, στα περίχωρα της 
Καλαμάτας, και περιβάλλεται από τη μαγευτική ύπαιθρο και τα γαλάζια νερά του 
Μεσσηνιακού Κόλπου.
Το πολυτελές ξενοδοχείο διαθέτει κομψά δωμάτια με όμορφη θέα, γκουρμέ κουζί-
να, 3 μπαρ, μεταξύ των οποίων το ένα στην παραλία, 3 πισίνες και ένα γήπεδο τένις 
με προβολείς. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με άνετα κρεβάτια, επιφάνειες 
εργασίας και μαρμάρινα μπάνια. Παρέχονται επίσης δορυφορική τηλεόραση, δω-
ρεάν Wi-Fi και CD player.

Το Cape Sounio, Grecotel Exclusive Resort βρίσκεται μέσα σε ένα πευκοδάσος 
και προσφέρει θέα στο Σούνιο, ιδιωτικές αμμώδεις παραλίες, υπερσύγχρονο σπα 
και γκουρμέ δείπνο σε πολυτελές περιβάλλον. Όλα τα καταλύματα διαθέτουν ευ-
ρύχωρο σαλόνι και τραπεζαρία, ενώ τα περισσότερα έχουν εκπληκτική θέα στη 
θάλασσα και την πισίνα. Θα βρείτε επίσης δορυφορική τηλεόραση και DVD player. 
Το Elixir Spa βρίσκεται στην άκρη ενός βράχου με θέα στη θάλασσα. Εκτός από 
την εσωτερική πισίνα, τις σάουνες και το γυμναστήριο, το σπα έχει επίσης μπαρ με 
φρέσκους χυμούς, εστιατόριο και σαλόνι ομορφιάς.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:
Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ
Νηστίσιμο Δείπνο, Αναστάσιμο Δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα καθώς και το δείπνο 
της Δευτέρας του Πάσχα.
* Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων: 50% έκπτωση στην 4η νύχτα.
* Δωροεπιταγη 50€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη διαμονή σε 
οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
* Για την επιβεβαίωση της κράτησης: Απαιτείται προκαταβολή 40%, η οποία λαμβάνε-
ται με την πραγματοποίηση της κράτησης.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 26 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
διανυκτερεύσεις (ελάχιστη διαμονή) και περιλαμβάνει:
Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ.
Το Αναστάσιμο Δείπνο του Μεγάλου Σαββάτου & το Πασχαλινό Γεύμα της Κυρια-
κής του Πάσχα (Εξαιρούνται ποτά και αναψυκτικά).
Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, της σάουνα, του γυ-
μναστηρίου & των δύο γηπέδων του τένις.
* Για διαμονές 4 διανυκτερεύσεων και άνω: 50% έκπτωση στην τιμή με πρωινό 
από την 4η έως και την 7η νύχτα.
* Δωροεπιταγη 100€ για καταναλώσεις σε εστιατόρια και SPA στην επόμενη δια-
μονή σε οποιοδήποτε από τα ξενοδοχεία μας.
* Για την επιβεβαίωση της κράτησης: Απαιτείται προκαταβολή 40%, η οποία λαμ-
βάνεται με την πραγματοποίηση της κράτησης.

Τύποι δωματίων Maximum Room 
Occupancy

Standard Room 
Occupancy

26-29/04 
τιμή/ διανυκτέρ.

Superior Bungalow θέα 
στο βουνό 2 + 1 2 300€

Superior Bungalow 
πλευρική θέα θάλασσα 2 + 1 2 310€

Deluxe Bungalow θέα 
θάλασσα 2 + 1 2 320€

Family Room θέα στο 
βουνό 2 + 2 2 + 2 340€

Family Room θέα στο 
βουνό 2 + 2 2 + 2 350€

Deluxe Bungalow με 
ιδιωτική πισίνα 2 + 1 2 380€

Τύποι δωματίων Maximum Room 
Occupancy

Standard Room 
Occupancy

25-29/04 
τιμή/ διανυκτέρ.

Δίκλινο Δωμάτιο 3 2 202€

Superior Δίκλινο 3 2 222€

Deluxe δίκλινο 3 2 242€

Family Δωμάτιο 2+ 2 παιδιά 2 300€

Family suite 2+ 2 παιδιά 2 355€
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Χαλκιδική | Πευκοχώρι | 5ê

Alia Palace

Το Alia Palace Luxury Resort & Villas βρίσκεται στο Πευκοχώρι, στη χερσόνησο 
της Κασσάνδρας, τη μία από τις τρεις μαγευτικές χερσονήσους της Χαλκιδικής. 
Χτισμένο στην κορυφή του χωριού, έχει μαγευτική θέα στο Πευκοχώρι, τον Το-
ρωναίο κόλπο και τη Σιθωνία.

Η προνομιακή του θέση προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα καταστήματα, τα εστι-
ατόρια και τη νυχτερινή ζωή του Πευκοχωρίου και ταυτόχρονα προσφέρει στους 
επισκέπτες του την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν σε ένα ήσυχο 
και ειδυλλιακό περιβάλλον.

Το Alia Palace είναι ένα ξενοδοχείο όπου η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνδυάζεται 
αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Το εορταστικό πρόγραμμα ισχύει από 25 Απριλίου - 29 Απριλίου 2019 για 3 
και 4 διανυκτερεύσεις το άτομο σε HB και All Inclusive και περιλαμβάνει:

Στις 27/04/19 πρωινό και δείπνο και μετά την Αναστάσιμη Λειτουργία, Μαγειρί-
τσα και άλλα παραδοσιακά φαγητά.

Στις 28/04/19 θα υπάρξει Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία, Ελληνική 
ζωντανή μουσική και Ελληνικό παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα. Το δείπνο 
συμπεριλαμβάνεται.

Επιπλέον χρέωση για την ημέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική και για την περί-
πτωση της ημιδιατροφής και για την περίπτωση του All inclusive.

Early Booking έκπτωση για όλους τους τύπους δωματίων και στην περίπτωση 
του All inclusive, εξαιρείται η Πασχαλινή επιπλέον χρέωση.

Τύποι δωματίων
3 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

4 νύχτες με 
πρωινό και 

δείπνο

Μονόκλινο Δωμάτιο SV 259 346

Δίκλινο Δωμάτιο SSV 139 185

Δίκλινο δωμάτιο SV 162 216

Junior Suite PROMO 191 255

Junior Suite  
με ιδιωτική πισίνα 223 298

1ο παιδί μέχρι 12 ετών 
σε όλους τους τύπους 

δωματίων
Δωρεάν

2ο παιδί από 2-12 ετών 
στην JS promo & JS με 

ιδιωτική πισίνα
50% Έκπτωση

3ος ενήλικας σε όλους 
τους τύπους δωματίων 50% Έκπτωση

Αναστάσιμο Δείπνο 
(μετά την Αναστάσιμη 

Λειτουργία)ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
& Πασχαλινό γεύμα 

-28/04/19 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ενήλικας 24€ το άτομο 
Παιδιά 0-2 Δωρεάν  
Παιδιά 2-12 -12,50€

Επιπλέον Χρέωση All 
inclusive

Ενήλικας 22,50€ 
το άτομο/την ημέρα 
Παιδιά 0-7 Δωρεάν 
Παιδιά 7-12-11,50€
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Σταυρός Θεσσαλονίκης

Stavros Beach 
Hotel

Ασπροβάλτα

Villa Alexandra

Σταυρός Θεσσαλονίκης

Studio Stratos

Ασπροβάλτα

Villa Sokratis

Για το καλοκαίρι του 2019, σας επιφυλάσσουμε πολλές εκπλήξεις με νέα προϊ-
όντα, που θα σας ενθουσιάσουν. Στο νέο μας κατάλογο που θα κυκλοφορήσει 
σε λίγες μέρες με τον τίτλο  «7+3 νύχτες Δώρο», θα βρείτε το νέο αποκλειστικό 
προϊόν του Zeus Travel που, φέτος το καλοκαίρι, θα σας δώσει τη δυνατότητα 
να απολαύσετε τις διακοπές σας, όπως ποτέ άλλοτε. Πληρώνετε 7 νύχτες και 
έχετε δώρο άλλες 3 διανυκτερεύσεις, με μόλις από 4,5 ευρώ το άτομο ανά ημέ-
ρα, σε πάνω από 1.500 ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και 40 παραθαλάσσιους 
προορισμούς, σε όλη την Ελλάδα, σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 
(studios) με κουζινάκι.

7+3

από 4,5 ευρώ το άτομο ανά ημέρα!

Για κρατήσεις και διαθεσιμότητα
 τηλεφωνήστε άμεσα στο 2310 270510
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Νέος Μαρμαράς

Studio Dire

Νέος Μαρμαράς

Studio Pella

Νέος Μαρμαράς

Studio 
Keramaria

Καλλιθέα

Studio 
Zarkadas

Πευκοχώρι

Studio Ioannis 
Paradise

Πολύχρονο

Studio Sarikas
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Διαμερίσματα
σε όλη την Ελλάδα!



Νέος Μαρμαράς

Studio 
Blue House

Νέος Μαρμαράς

Studio Thalia

Νέος Μαρμαράς

Studio  
Marifela

Νικήτη

Studio Mairakis

Σάρτη

Studio Brigita
Σάρτη

Studio Katerina
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Διαμερίσματα
σε όλη την Ελλάδα!



Διαμερίσματα
σε όλη την Ελλάδα!

Σάρτη

Studio Litsa

Πευκοχώρι

Studio Philoxenia 
Village

Σάρτη

Studio Akis

Σκάλα Φούρκας

Hotel Australia 
Seafront

Πευκοχώρι

Studio Martina

Πευκοχώρι

Studio Petridis
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Διαμερίσματα
σε όλη την Ελλάδα!

Πάργα

Studio Isidor
Πάργα

Studio Nikas

Θάσος

Studio 
Vera Lili

Θάσος | Λιμένας

Apart 
Sirens Fresh

Θάσος

Studio Kastro

Θάσος

Apart-Hotel 
Anna Star
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Διαμερίσματα
σε όλη την Ελλάδα!

Λευκάδα | Λυγιά

Studio  
Thanasis

Λευκάδα | Νυδρί

Studio Genny

Λευκάδα | Νυδρί

Studio Tula
Λευκάδα | Νυδρί

Studio Daskalos

Κέρκυρα

Studio Nikas
Κέρκυρα

Studio Corfita
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Σαντορίνη 

Δείτε τις 
προσφορές μας 
στον ένθετο 

τιμοκατάλογο.

με απευθείας πτήσεις της

Σαντορίνη | Καμάρι | 4ê

Afroditi Venus 
Beach Hotel & Spa

Σαντορίνη | Φηροστεφάνι | 3ê

Kalestesia Suites

Σαντορίνη | Φηροστεφάνι | 5ê

Splendour Resort

Σαντορίνη | Ημεροβίγλι | 4ê

Andromeda Villas

Ξενοδοχείο 4* μπροστά στην παραλία και στο κέντρο στο Καμάρι γεγονός που σας 
εξασφαλίζει πρόσβαση με τα πόδια στο κεντρικό παραλιακό πεζόδρομο στο Κα-
μάρι (μπροστά στο ξενοδοχείο) που σφύζει από «ζωή». Ιδανική επιλογή καθώς 
προσφέρεται και με ημιδιατροφή σε μπουφέ σε λογική για την Σαντορίνη τιμή και 
το κυριότερο με ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ δωμάτια . Επιπρόσθετα το ξενοδοχείο διαθέ-
τει καλαίσθητους και χρηστικούς κοινόχρηστους χώρους όπως μεγάλη πισίνα, 
παιδική πισίνα, pool bar. Μπροστά από το ξενοδοχείο και «πάνω» στο κύμα μπο-
ρείτε να απολαύσετε το φαγητό ή το ποτό σας στο ολοκαίνουργιο bar restaurant 
MESONGIA. Τέλος σε απόσταση 50 μέτρων υπάρχει υπαίθριο δωρεάν δημοτικό 
parking. Ιδανική επιλογή επίσης και για ζευγάρια με παιδιά καθώς το 1ο παιδί

Αποτελεί κορυφαία επιλογή για τις διακοπές σας στην Σαντορίνη και ειδικότερα για 
οικογένειες !! Βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία στην κορυφή του λόφου Ακρω-
τήρι και μοναδική θέα στο ηφαίστειο, στην Καλντέρα και σε ολόκληρη σχεδόν τη 
Σαντορίνη. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε 2 πισίνες, η μία για παιδιά, που διαθέτουν 
ξαπλώστρες, υπαίθρια ντους και θέα στο ηφαίστειο. Σύγχρονο γυμναστήριο, spa 
center καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τους μικρούς μας φίλους ( και 
όχι μόνο) με μπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι . Οι μοναδικά 
διακοσμημένες σουίτες του 42τμ χωρητικότητας 4 ατόμων έχουν εκπληκτική θέα 
στην Καλντέρα. Όλες περιλαμβάνουν προϊόντα περιποίησης από ελαιόλαδο. Καθη-
μερινά σερβίρεται φρεσκομαγειρεμένο μεσογειακό πρωινό με φυσικά βιολογικά 
προϊόντα. Κατά την άφιξη προσφέρεται σαμπάνια για καλωσόρισμα, ενώ στο pool 
bar μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά ποτά και σνακ.

Tο πολυτελές ξενοδοχείο που είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, χτισμένο μόλις το 2012, 
διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό του 
επισκέπτη. Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, 10 λεπτά 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. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής δωματίου. Απολαύστε ένα κοκτέιλ στο μπαρ με 
την εκπληκτική θέα.

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

διακοπές fly & drive
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Είναι ίσως η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, με τόσο κόσμο όσο χρειάζεται. Η Μύκονος το Πάσχα λάμπει 
στην κυριολεξία. Τη Μεγάλη Παρασκευή ακολουθούμε την περιφορά του Επιταφίου ενός από τα εκκλησάκια της Χώρας –δεν έχει σημασία που, αφού όλα σύντομα συνα-
ντιούνται και ακολουθούν κοινή διαδρομή. Το Μεγάλο Σάββατο, για την Ανάσταση, σας προτείνουμε να καταλύσετε στο μοναστήρι στην Άνω Μερά, όπου η γραφικότητα 
και η κατάνυξη είναι μοναδικά. Την Κυριακή του Πάσχα, στη Μητρόπολη της Χώρας πραγματοποιείται το καθιερωμένο κάψιμο του Ιούδα, ενώ στους οικισμούς του Τριο-
βασάλου και του Πέρα Τριοβασάλου αναβιώνει ο καθιερωμένος πασχαλινός αγώνας για τον δυναμίτη που θα κάνει τον μεγαλύτερο κρότο στις αυλές των δύο εκκλησιών. 
Παράλληλα, ανήμερα Πάσχα, αναβιώνει στην κεντρική πλατεία του χωριού το έθιμο της «Κούνιας», με την ολάνθιστη κούνια να περιμένει τους ερωτευμένους επισκέπτες 
να λικνιστούν σε αυτήν.

Μύκονος 5 ημέρες

Δείτε τις προσφορές μας 
στον ένθετο τιμοκατάλογο.

με απευθείας πτήσεις της

Μύκονος | 4ê

Porto Mykonos
Μύκονος | Βρύση | 4ê

Three Shades

Βρίσκεται πάνω από το παλιό λιμάνι της Μυκόνου, κοντά στη Χώρα του νησιού 
και τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και διαθέτει πισίνα γλυκού νερού, καθώς 
επίσης παιδική πισίνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους 
και γυμναστήριο με σάουνα. Τα δωμάτια του έχουν κυκλαδίτικα και μοντέρνα δι-
ακοσμητικά στοιχεία και διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, CD/DVD 
player. Αρκετά διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Βρίσκεται στη Βρύση, μόλις 800μ. από το κέντρο της πρωτεύουσας της Μυκόνου. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα με μπαρ, ενώ όλα τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματι-
σμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και 
δωρεάν Wi-Fi. Ορισμένες μονάδες έχουν επίσης μπαλκόνι.

διακοπές fly & driveδιακοπές fly & drive
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Ρόδος 4, 5 ημέρες

Δείτε τις προσφορές μας 
στον ένθετο τιμοκατάλογο.

Ρόδος | Ιξιά | 5ê

Rodos Palace

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. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ RODOS PALACE
Μ. Παρασκευή: Πλούσιο μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα και όχι μόνο!!
Μ. Σάββατο: Κόκκινα αυγά, λαμπάδες, τσουρέκια και αναστάσιμο παραδοσιακό 
δείπνο με συνοδεία μουσικής.
Κυριακή του Πάσχα: Ευχηθείτε με ουζάκι και μεζεδάκια που θα προσφέρονται 
κατά το σούβλισμα με άφθονο γλέντι και χορό μέχρι αργά
Ελάτε να γιορτάσουμε την Πασχαλιά ψήνοντας αρνιά δίπλα στις πισίνες
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πασχαλινό Γλέντι με τον Αντώνη Σιγανό, την ορχήστρα του και πολλές εκπλήξεις!!!

διακοπές fly & driveδιακοπές fly & drive

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΟΔΟΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και αναχώρηση με 
απευθείας πτήση. Άφιξη στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία 
με το νησί Δείπνο στο ξενοδοχείο.
 
2η ημέρα: ΡΟΔΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ 
(Για την 5ήμερη εκδρομή - Μ.Παρασκευή)
Ελεύθερη ημέρα για να περιηγηθείτε στην πόλη της Ρόδου και για 
μία επίσκεψη στην πραγματικά πλούσια αγορά του νησιού. το βρά-
δυ μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του επιταφίου 
στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς Φανερωμένης λίγα μόλις μέ-
τρα από το Rodos Palace, ή στην παλιά πόλη, στην εκκλησία του Αγ.
Φανουρίου, όπου γίνεται και η περίφημη αναπαράσταση των πα-
θών του Χριστού. Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα. Διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΝΔΟΣ (Μ.Σάββατο)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα θαυ-
μάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό ενυδρείο, το μο-
ναδικό πανόραμα της Ρόδου και τον λόφο του Μόντε Σμιθ και θα 
περπατήσουμε στη παλαιά μεσαιωνική πόλη, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε το κάστρο του μεγάλου Μαγίστρου και την πε-
ρίφημη οδό των ιπποτών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Λίν-
δο με την επιβλητική της ακρόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας στο γραφικό εκ-
κλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο 
RODOS PALACE ή στην όμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού, στη 
πλατεία του δημαρχείου. Αργότερα ακολουθεί Εορταστικό δείπνο 
στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (Κυριακή του Πάσχα)
Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεση σας για το 
πασχαλινό γλέντι, με πλούσια εδέσματα όπως παραδοσιακό αρνί 
στη σούβλα, καθώς επίσης και άφθονο κρασί Απολάυστε το πα-
ραδοσιακό γλέντι με την συνοδεία ζωντανής μουσικής από τοπικά 
συγκροτήματα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.

5η ημέρα: ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δευτέρα του Πάσχα)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, όπου 
θα περιηγηθούμε στο γραφικό μοναστήρι στη Φιλέρημο. Μετά θα 
καταλήξουμε στην μοναδική για την ομορφιά της, κοιλάδα των Πε-
ταλούδων. Απολαύστε τον περίπατο σας στο μοναδικό αυτό χώρο 
αναπαραγωγής και χαρείτε το μεγαλείο της φύσης. Στη συνέχεια με-
ταφορά στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με 
απευθείας πτήση.

με απευθείας πτήσεις της
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Πάσχα στη Σύρο 
διακοπές fly & drive

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ
H καρδιά του Αιγαίου χτυπάει στην πρωτεύουσα των 
Κυκλάδων, όπου αρμονικά συνυπάρχουν ορθόδοξοι 
και καθολικοί, που την περίοδο του Πάσχα γιορτάζουν 
ταυτόχρονα με κατάνυξη, ανεξάρτητα από το πότε πέ-
φτει το καθολικό και πότε το Ελληνικό Πάσχα.

Μεγάλη Πέμπτη 25/04/19
Συνάντηση στο γραφείο μας και αναχώρηση για το 
λιμάνι του Πειραιά. Με τις απαραίτητες στάσεις, θα 
είμαστε στο Πειραιά στις 16:30, ώστε να επιβιβα-
στούμε στο πλοίο για την όμορφη Σύρο. Περίπου 
στις 20:00 θα είμαστε στο νησί. Άφιξη στην Σύρο, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυ-
κτέρευση.

Μεγάλη Παρασκευή 26/04/19
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με το πούλ-
μαν στις 11:00 για τον Μεσαιωνικό οικισμό της Άνω 
Σύρου όπου θα περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκά-
κια και θα επισκεφτούμε το κτίριο όπου παλαιότερα 
στεγαζόταν η Ιερατική Σχολή(1837) όπου εκτίθεται 
το Ιστορικό Αρχείο της Καθολικής Επισκοπής Σύ-
ρου, τη μονή των Καπουτσίνων με την εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη (1635), τη μονή των Ιησουϊτών με την 
εκκλησία της Παναγίας του Καρμήλου (1740), τις 
μοναδικές ορθόδοξες εκκλησίες της Άνω Σύρου της 
“Αγίας Τριάδας” και του “Αγίου Νικολάου” του Φτω-
χού, την έκθεση του Ιστορικού Αρχείου Άνω Σύρου, 
το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, την έκθεση παραδοσια-
κών επαγγελμάτων και βέβαια το μουσείο Μάρκου 
Βαμβακάρη που στεγάζεται στην οικία του, η οποία 
ανακαινίστηκε το 1995 και περιλαμβάνει προσωπικά 
αντικείμενα και μαρτυρίες από τη ζωή του μεγάλου 
Συριανού συνθέτη και η οποία βρίσκεται δίπλα στη 
ομώνυμη πλατεία που κοσμείται από την προτομή 

του. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ 
μας με εκπληκτική θέα και στη συνέχεια θα επιβιβα-
στούμε στο πούλμαν μας, για να επισκεφτούμε την 
Ερμούπολη. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην 
Ερμούπολη, που αποτελεί διοικητικό και οικονομικό 
κέντρο των Κυκλάδων. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη 
και θα επισκεφτούμε το αρχαιολογικό μουσείο και 
το Δημαρχείο που βρίσκεται στην Πλατεία Μιαούλη 
στο κέντρο της πόλης και είναι ένα ζωντανό μουσείο 
έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Τσίλερ που είναι 
από τα μεγαλύτερα δημαρχιακά μέγαρα της Ελλά-
δας. Θα δούμε το πρώτο Γυμνάσιο της ελεύθερης 
Ελλάδας που λειτούργησε το 1833. Θα ξεναγηθούμε 
στο Θέατρο Απόλλων που αποτελεί μικρογραφία 
της Σκάλας του Μιλάνου. Θα περιπλανηθούμε στους 
γραφικούς πλακόστρωτους με μάρμαρα και γρανίτη 
δρόμους της πόλης και θα καταλήξουμε στην συνοι-
κία Βαπόρια, ένα γνήσιο νεοκλασικό αρχιτεκτονικό 
σύνολο με υπέροχα αστικά αρχοντικά του 19ου αι-
ώνα, με περίτεχνο διάκοσμο, μαρμάρινες επενδύ-
σεις και πελώριες ξυλόγλυπτες πόρτες. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα και ξεκούραση και στις 19:30 θα 
μεταφερθούμε με πούλμαν στην Ερμούπολη όπου 
το βράδυ γύρω στις 21:30 γίνεται η μοναδική περι-
φορά των ορθόδοξων επιταφίων από τους ναούς 
της Ερμούπολης (Μεταμόρφωσης, Κοίμησης της 
Θεοτόκου και Αγίου Νικολάου), στα γραφικά δρομά-
κια της πόλης. Στη συνέχεια οι τρεις αυτοί επιτάφιοι 
συναντιούνται στην πλατεία Μιαούλη μπροστά από 
το Δημαρχείο, όπου γίνεται κοινή δέηση και ακού-
γονται ύμνοι από τη Χορωδία του Αγίου Νικολάου 
και την Μπάντα του Δήμου. Μετά τον Επιτάφιο, θα 
έχετε χρόνο να απολαύσετε το δείπνο σας σε κάποιο 
από τα ουζερί ή τα ταβερνάκια της Ερμούπολης ή 
της Άνω Σύρας για νηστίσιμα θαλασσινά και μεζεδά-
κια. Αργά το βράδυ επιστροφή με το πούλμαν στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Μεγάλο Σάββατο 27/04/19
Ελεύθερη ημέρα στη Σύρο για να χαρείτε τις ομορ-
φιές της Ερμούπολης και του νησιού. Το βράδυ, 
θα παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική 
Ανάσταση με πολλά βεγγαλικά και εντυπωσιακά 
πυροτεχνήματα στην εκκλησία της Ανάστασης που 
βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της Ερμούπο-
λης, ενώ στον απέναντι λόφο της Άνω Σύρας, στην 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, θα βλέπουμε τα βεγ-
γαλικά και τα πυροτεχνήματα. Αμέσως μετά την ανά-
σταση, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας όπου 
μας περιμένει το αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή του Πάσχα 28/04/19
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το μεσημέρι θα απολαύσουμε 
το πασχαλιάτικο τραπέζι μας με τον οβελία και όλα τα 
παραδοσιακά εδέσματα. Το απόγευμα της Κυριακής 
θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Μεταμόρφωσης 
(μητρόπολη) στην Ερμούπολη, όπου ψάλλεται ο Εσπε-
ρινός της Αγάπης και ακολουθεί το ευαγγελικό μήνυμα 
της Ανάστασης που διαβάζεται από τον Μητροπολίτη 
σε 12 γλώσσες. Κοντά στο ναό της Κοίμησης της Θεο-
τόκου με την περίφημη εικόνα του “El Greco”, μετά τον 
εσπερινό καίνε ομοίωμα του Ιούδα, ένα έθιμο που ξε-
κίνησε πριν από 80 χρόνια και συνεχίζεται ως τις μέρες 
μας. Η βόλτα στα στενά της Ερμούπολης είναι επιβε-
βλημένη. Διανυκτέρευση.

Δευτέρα του Πάσχα 29/04/19:
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στην 
Ερμούπολη για γεύμα. Στις 14:40 επιβίβαση στο πλοίο 
για επιστροφή στην Αθήνα. Θα είμαστε στον Πειραιά 
στις 16:30 και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι της επιστρο-
φής. Αργά το βράδυ άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

5 ημέρες+
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Γιάννενα - Ζαγοροχώρια

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (259 χλμ) 
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 8:00 το πρωί, 
και μέσω της Εγνατίας οδού, φτάνουμε στα Ιωάννινα. 
Πρώτη μας επίσκεψη το πασίγνωστο Μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων Βρέλλη (4€ είσοδος εξ ιδίων). Τα κέρινα 
ομοιώματα του μουσείου παριστάνονται σε φυσικό 
μέγεθος, αναπαριστώντας μορφές και γεγονότα της 
Ελληνικής Ιστορίας. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε 
προς την παραλία της λίμνης όπου θα πάρουμε το κα-
ραβάκι (εισιτήρια εξ ιδίων 2€) για να επισκεφτούμε το 
Νησάκι. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο του Αλή Πασά, 
τη μονή Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών και θα έχου-
με ελεύθερο χρόνο για παραδοσιακό τσίπουρο με μεζέ 
που σερβίρεται στις ταβέρνες του νησιού. Επιστροφή 
στα Ιωάννινα και ακολουθεί περιήγηση στην περίφημη 
Καστροπολιτεία όπου θα επισκεφτούμε τον τάφο του 
Αλή Πασά και το μουσείο Αργυροτεχνίας. Τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.

2η ημέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΛΠΑΚΙ- ΚΟΝΙΤΣΑ- 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ (103 χλμ) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μία ημερήσια εκδρο-
μή στο βόρειο Τμήμα του Νομού Ιωαννίνων. Πρώτη 
μας στάση στο Περαμα για να επισκεφτούμε το περί-
φημο σπήλαιο που ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τη δι-
άρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (εισιτήρια εξ ιδίων 
5,5€). Χρονολογείται περίπου στα 1.500.000 χρόνια και 
είναι γνωστό για την υπόγεια διαδρομή κατά την οποία 
ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τους σταλαγμίτες 
και τους σταλακτίτες σε σταθερή θερμοκρασία 18 
βαθμών όλο το χρόνο. Καθ’ οδόν μετά θα επισκεφθού-
με το πολεμικό Μουσείο στο Καλπάκι όπου θα παρα-
κολουθήσουμε με οπτικοακουστικά μέσα τη στρατηγι-
κή της μάχης των Ελλήνων κατά των Ιταλών. Ακολουθεί 
επίσκεψη στη γραφική Κόνιτσα που βρίσκεται «ξαπλω-

μένη» στη πλαγιά του όρους Τραπεζίτσα. Κάπου εκεί 
συναντιέται ο ποταμός Αώος με τον Βοϊδομάτη και τον 
Σαραντάπορο. Θα δούμε το στολίδι της περιοχής που 
είναι το Γεφύρι της Κόνιτσας, το ψηλότερο μονότοξο 
γεφύρι των Βαλκανίων, χτισμένο το 1870 με επικεφα-
λής τον Πυρσογιαννίτη πρωτομάστορα Ζιώγα Φρό-
ντζο. Ακολουθούμε έπειτα από την Κόνιτσα το δρόμο 
για την Ελληνοαλβανική μεθόριο,όπου θα περάσουμε 
από το χωριό Αετόπετρα και θα καταλήξουμε μετά από 
12 ευχάριστα χιλιόμετρα στη γέφυρα του Αώου, στο 
Μπουραζάνι. Θα δούμε επίσης στο παλαιότερο μονα-
στήρι της Ηπείρου, την Παναγιά Μολυβδοσκέπαστη, 
που εικάζεται ότι χτίστηκε από τον βυζαντινό αυτο-
κράτορα Κων/νο Πωγωνάτο (668-6685 μ.Χ.). Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την Αναστάσιμη λειτουργία σε ξενοδοχείο της πόλης. 
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ (90 χλμ) 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για μία ημερήσια εκδρομή 
στα Ζαγοροχώρια, ένα σύμπλεγμα από 46 παραδοσι-
ακά χωριά, σκορπισμένα ανέμελα πάνω σε βουνά με 
φυσική ομορφιά. Πρώτος μας σταθμός τα το χωριό 
Μονοδένδρι που είναι χτισμένο στα 1060 μέτρα. Η 
αρχιτεκτονική του χωριού μοιάζει να μεταφέρει τον 
επισκέπτη σε άλλη εποχή, με τα κλασικά πέτρινα σοκά-
κια, τα πετρόχτιστα σπίτια και τα εντυπωσιακά αρχοντι-
κά. Κατά την παραμονή μας στο χωριό, μπορούμε να 
επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής 
(1412 μ.Χ.), από το μπαλκόνι του οποίου θα θαυμάσου-
με το Φαράγγι του Βίκου στη χαράδρα του Αώου ποτα-
μού. Συνεχίζουμε για το κεφαλοχώρι του Ζαγορίου, το 
όμορφο Τσεπέλοβο. Στη διαδρομή μας προς το Τσεπέ-
λοβο θα κάνουμε σύντομη στάση για να θαυμάσουμε 
ένα από τα χαρακτηριστικότερα πέτρινα γεφύρια της 
περιοχής, το γεφύρι του Κόκκορη. Φτάνοντας στο Τσε-

πέλοβο θα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για το Πα-
σχαλινό Γλέντι με παραδοσιακό αρνί σε μια από τις το-
πικές ταβέρνες. Μπορούμε επίσης να περπατήσουμε 
στα δρομάκια του χωριού και να θαυμάσουμε την ιδι-
αίτερη πετρόχτιστη αρχιτεκτονική, η οποία καθιστά το 
Τσεπέλοβο παραδοσιακό οικισμό, ενώ στην κεντρική 
πλατεία του χωριού μπορεί κανείς να επισκεφθεί τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, χτισμένο το 18ο αιώνα, 
με τις εντυπωσιακές αγιογραφίες. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο Ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΒΕΡΟΙΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (279 χλμ) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για 
να απολαύσουμε τον αυθεντικό γιαννιώτικο καφέ και 
τα περίφημα ηπειρώτικα σιροπιαστά δίπλα στη λίμνη 
Παμβώτιδα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφι-
κό Μέτσοβο, ένα παραδοσιακό οικισμό που βρίσκεται 
ορεινά του νομού Ιωαννίνων, και σε υψόμετρο 1,150 μ, 
με διατηρητέα μνημεία. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης, το οποίο φιλοξενεί παραδοσιακά ξυλό-
γλυπτα έπιπλα, υφαντά και κεντήματα, χρυσοκέντητες 
φορεσιές, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, 
όπλα, νομίσματα και εικόνες της περιόδου 1650-1850 
και την Πινακοθήκη του Ευάγγελου Αβέρωφ, όπου θα 
θαυμάσουμε έργα Ελλήνων ζωγράφων, χαρακτών και 
γλυπτών του 19ου και 20ού αιώνα. Επίσης θα έχουμε 
τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τα τυριά, γιαούρτια 
και τοπικά εδέσματα της περιοχής καθώς και να δοκι-
μάσουμε το πεντανόστιμο μετσοβίτικο κοντοσούβλι, 
σε κάποια από τις φημισμένες ταβέρνες της κεντρικής 
πλατείας. Τελευταία μας στάση στην πρωτεύουσα της 
Ημαθίας, την όμορφη Βέροια όπου θα προσκυνήσου-
με το Βήμα του Αποστόλου Παύλου και θα έχουμε τη 
δυνατότητα να προμηθευτούμε το νοστιμότατο γλυκό 
ραβανί. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ημερη εκδρομή παραλείπεται η 2η ημέρα

3, 4 ημέρες
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Μυκήνες - Επίδαυρος - Αργολίδα - Τολό - Μονεμβασιά - Γύθειο - Σπάρτη - Μυστράς - Καλαμάτα - Πύργος - Πάτρα - Δελφοί

Πάσχα στην Πελοπόννησο

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΜΥΚΗΝΕΣ- ΕΠΙΔΑΥ-
ΡΟΣ -ΤΟΛΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (635 χλμ)  
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 8:00 το πρωί, με 
πρώτο προορισμό τις Μυκήνες. Επίσκεψη στον αρχαι-
ολογικό χώρο. Αναχωρούμε στη συνέχεια για την Αρ-
χαία Επίδαυρο για να θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. 
Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της αρχαίας Ελλά-
δας και αξιοθέατο παγκόσμιου βεληνεκούς του σύγ-
χρονου κόσμου που συνδυάζει την τέλεια ακουστική, 
την κομψότητα και τις συμμετρικές αναλογίες.Επόμενη 
στάση για καφέ στο Άργος και άφιξη στο Ναύπλιο. Πε-
ριήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού 
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού 
κράτους, ανάβαση στο βραχο του Παλαμηδιου με την 
πανοραμική θέα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε 
για το Τολό. Το Τολό είναι ένα όμορφο παραθαλάσσιο 
χωριό χτισμένο σχεδόν πάνω στην παραλία έχει αντί-
κρυ του τρία πανέμορφα νησάκια. Τακτοποίηση στο 
Ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΤΟΛΟ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΓΥΘΕΙΟ-ΣΠΑΡ-
ΤΗ (338 χλμ) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μεσαιωνική, βε-
νετσιάνικη πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο 
γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο που αποτελεί 
στην κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυ-
ρα σε σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέ-
τρων με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της 
λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτιρια και τις δομές 

του κάστρου περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές 
του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντι-
νές εκκλησίες. Πολλές από τις οδούς είναι στενές και 
κατάλληλες μόνο για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της 
Μονεμβασιάς είναι «Γιβραλτάρ της ανατολής», επει-
δή 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 Εκ-
κλησία 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, χτισμένο 
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 παρακολού-
θηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.
 
3η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (114 χλμ) 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για μια πρώτη επίσκεψη 
στην ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυ-
στρά, περιήγηση και συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. 
Στη σκιά του Ταΰγετου, μια πόλη γεμάτη ζωή με απέ-
ραντους ασημόχρυσους ελαιώνες που ακουμπούν 
στην ακτή και μια ατελείωτη παραλία, ζωγραφίζουν 
με τα ομορφότερα χρώματα τη χαρισματική πολιτεία. 
Θα δούμε το Κάστρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 

στη γραφική παλιά πόλη. Επιστροφή στη Σπάρτη και 
το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης.

4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ -ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ (281 χλμ) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Πύργο, την πρω-
τεύουσα του νομού Ηλείας, όπου θα κάνουμε μια σύ-
ντομη στάση. Συνεχίζουμε για την Πάτρα. Ακολουθεί 
Πασχαλινό Γλεντι. Το απόγευμα θα κάνουμε μία βόλτα 
για να γνωρίσουμε την πόλη. Θα ανηφορισουμε στα 
σκαλοπάτια της Αγ. Νικολάου,όπου στην κορυφή δε-
σπόζει το αρχαίο κάστρο και πιο κει το αρχαίο Ρωμαϊκό 
Ωδείο.Κατηφορίζοντας θα περάσουμε από την Πλα-
τεία Γεωργίου Ά, όπου υπάρχει το θέατρο Απόλλων, 
έργο του Τσίλλερ, και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
καφεδάκι στον πολύβουο πεζόδρομο που σφύζει από 
ζωή. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο, Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΔΕΛ-
ΦΟΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (468 χλμ) 
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον μεγαλύτερο 
Ορθόδοξο Ναό της Χώρας τον Άγιο Ανδρέα και μετά 
αναχωρούμε μέσω Ρίου για την Ναύπακτο. Συνεχίζου-
με για το όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι. Περιήγηση 
στα όμορφα καντούνια της γραφικής αυτής θαλασ-
σινής πολιτείας και καταλήγουμε στον αρχαιολογικό 
χώρο των Δελφών και το μουσείο. Ξενάγηση και στη 
συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μέσω 
Λάρισας, Τεμπών με στάσεις καθ οδόν για καφέ και φα-
γητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

5 ημέρες
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Αράχωβα - Δελφοί - Αυλωνάρι - Κύμη - Αρτάκη - Προκόπι - Αιδηψός

Πάσχα στην Εύβοια

1η ημέρα  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας για Χαλκίδα που 
απλώνεται τόσο στην ευβοϊκή όσο και στη βοιωτική 
ακτή του πορθμού του Ευρίπου. Την όμορφη εικόνα 
της σύγχρονης πόλης, που είναι γνωστή για το ιδιό-
μορφο παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του Ευρί-
που, συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, 
οι μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά 
αρχοντικά. και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση του Επιταφίου. 
 
2η ημέρα  ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΔΕΛΦΟΙ
Ξεκινάμε για την γραφική Αράχωβα. Περίπατο στην 
πόλη και συνεχίζουμε για Δελφούς. Περιήγηση στις αρ-
χαιότητες, επιστροφή το απόγευμα. Το βράδυ παρακο-
λούθηση της τελετής της Ανάστασης και αναστάσιμο 
δείπνο με μαγειρίτσα. 
 
3η ημέρα  ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΚΥΜΗ
Αναχώρηση για την Ανατολική Εύβοια. Διέλευση από 
Βέλος, Λέπουρα, άφιξη στο χωριό Αυλωνάρι. Ελεύθε-
ροι να δούμε τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου και τη 
βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και συνεχί-
ζουμε για Κύμη. Εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το από-
γευμα ελεύθερο στην Χαλκίδα. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση. 
 
4η ημέρα  ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΡΤΑΚΗ-ΠΡΟΚΟΠΙ-ΛΙΜΝΗ 
ΑΙΔΗΨΟΣ-ΓΛΥΦΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ξεκινάμε για Αρτάκη, συνεχίζουμε για Προκόπι όπου 
θα επισκεφθούμε τον Αϊ Γιάννη τον Ρώσο. Επόμενοι 
σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός, που η φύση προίκισε 
απλόχερα με ιαματικά νερά αλλά και με τοπία απαρά-
μιλλης φυσικής ομορφιάς, στάση για φαγητό και από-
πλους από Αγιόκαμπο για τη Γλυφα, απ’ όπου με το 
πούλμαν μας συνεχίζουμε για την πόλη μας.

Περιλαμβάνονται: 
Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εκδρομής 
Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι μουσείων, 
Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.

4 ημέρες
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το πιο πλήρες πρόγραμμα της αγοράς

Πάσχα στη Ζάκυνθο - Άγιος Διονύσιος - Ανάσταση - Λόφος του Στράνη - Πάτρα

Ζάκυνθος

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη – 
Κυλλήνη (539 χλμ) - Ζάκυνθος
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση νωρίς 
το πρωί. Με ενδιάμεσες στάσεις μέσω της Εγνατίας και 
της Ιόνιας Οδού, και με μία ωραία διαδρομή πάνω από 
την Γέφυρα Χαριλάου Τρικούπη περνάμε στην Πελο-
πόννησο. Φτάνουμε στο λιμάνι της Κυλλήνης όπου 
επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Ζάκυνθο.Τακτοποίηση 
στο Ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη 
γνωριμία με την όμορφη πρωτεύουσα του νησιού. Δι-
ανυκτέρευση.

2η ημέρα: Ζάκυνθος- Περιήγηση πόλης - Άγιος 
Διονύσιος - Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε να ανακαλύψουμε το κέντρο 
της πόλης της Ζακύνθου. Θα δούμε την πλατεία Σολω-
μού, στο κέντρο της παράκτιας λεωφόρου Λομβάρδου 
(Στράτα Μαρίνα), που περιβάλλει τα νεοκλασικά κτίρια 
της Εθνικής Τράπεζας, του Μεταβυζαντινού Μουσείου, 
του Δημαρχείου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και φι-
λοξενεί το άγαλμα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου 
Σολωμού. Πηγαίνοντας προς το εσωτερικό της πόλης 
και μέσω ενός γραφικότατου πεζόδρομου συναντάμε 
καφετεριες, μπαρ και εστιατόρια με έντονη κίνηση. 
Φθάνοντας στη παραδοσιακή πλακόστρωτη πλατεία 
του Αγίου Μάρκου συναντάμε το νεοκλασικό κτίριο 
του Μαυσωλείου Σολωμού- Κάλβου και Επιφανών 
Ζακυνθινών καθώς επίσης τη Καθολική Εκκλησία του 
Αγίου Μάρκου και το παραδοσιακό ρολόι. Η καθολική 
εκκλησία ακολουθεί το παραδοσιακό πρότυπο, στοι-
χείο που δίνει μια μεγαλοπρέπεια και γοητεία στον επι-
σκέπτη. Θα προσκυνήσουμε τον προστάτη του νησιού 
τον Άγιο Διονύσιο όπου φυλάσσεται και το ιερό του 
λείψανο. Το πανύψηλο καμπαναριό και η πληθώρα έρ-
γων τέχνης, εικόνων και τοιχογραφιών στο εσωτερικό 
της εκκλησίας πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Την 
Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι και Ώρα 2.00. Θα πα-
ρακολουθήσουμε το αποκορύφωμα του Ζακυνθινού 
Μεγαλοβδόμαδου. Ο κόσμος, Ζακυνθινοί και επισκέ-
πτες, συρρέουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του 
Μώλου, στην πλατεία Σολωμού, απ όπου θα ξεκινήσει 
η -μοναδική στην Ορθοδοξία- λιτανεία του Εσταυρω-
μένου. Ο Μητροπολίτης, οι Ιερείς, οι Διάκονοι είναι 
ντυμένοι στα μαύρα τους άμφια και ο κόσμος αναμένει 
με αγωνία την έξοδο του Εσταυρωμένου από το ναό. Η 

ατμόσφαιρα είναι μοναδική. Το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση γιατί αναμένεται αφύ-
πνιση νωρίς το ξημέρωμα.

3η ημέρα: Ζάκυνθος- Πρώτη Ανάσταση - 
Αγία Μαύρα- Ναυάγιο-Βολίμες (73 χλμ)
Τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου προ-
αιρετικά, κατεβαίνουμε στις 4.00 περίπου το πρωί στην 
Μητρόπολη, όπου γίνεται η έξοδος του χρυσωμένου 
και ξυλόγλυπτου Επιταφίου, ο οποίος επιστρέφει γύρω 
στις 5.30 στο ναό, όπου συνεχίζεται η Ακολουθία, που 
αξίζει πραγματικά να παρακολουθήσετε.Ο ωραιότε-
ρος ύμνος «Τον Κύριον υμνείτε...», τονισμένος κι αυτός 
στη ζακυνθινή εκκλησιαστική μουσική, που ψάλλεται 
από όλο το λαό, και η ξακουστή « Gloria» (Γκλόρια) ή 
το «κομμάτι» και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών 
από τις νοικοκυρές όλων των σπιτιών που διαδραματί-
ζονται κατά την Πρώτη Ανάσταση, θα σας εντυπωσιά-
σουν.Επιστρέφουμε για ξεκούραση και μετά το πρωινό 
στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για τον γύρο του νησιού. 
Πρώτη μας στάση το χωριό Μαχαιράδο όπου θα επι-
σκεφτούμε την εκκλησία της Αγίας Μαύρας. Συνεχί-
ζουμε για να προσκυνήσουμε το Μοναστήρι της Ανα-
φωνήτριας με την θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. 
Θα συνεχίσουμε με πανοραμική διαδρομή μέχρι την 
χιλιοφωτογραφημένη παραλία του Ναυαγίου. Στάση 
για να θαυμάσουμε την υπέροχη θέα από ψηλά και συ-
νεχίζοντας διερχόμαστε από το χωριό Βολίμες στα βό-
ρεια και περνάμε στην Ανατολική πλευρά του νησιού. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο το απόγευμα, χρόνος για ξεκού-
ραση.Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, στις 11.15, θα 
παρακολουθήσουμε την Ακολουθία στο Μητροπολιτι-
κό Ναό, που έχει αλλάξει τελείως όψη, έχοντας ντυθεί 
στα κόκκινα. Στις 11.45 ξεκινά η Αναστάσιμη πομπή για 
την πλατεία Αγίου Μάρκου, όπου γίνεται η Ανάσταση. 
Το «Χριστός Ανέστη», από τα χείλη του Μητροπολίτη, 
ψαλλόμενο κι αυτό κατά την ιδιόμορφη ζακυνθινή 
εκκλησιαστική μουσική, μεταδίδει σ όλους τους χρι-
στιανούς, που κατακλύζουν την πλατεία και τους γύρω 
χώρους, το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, ενώ 
αμέσως μετά η Εικόνα της Ανάστασης, με τη συνοδεία 
πάντοτε των Ιερέων και της Φιλαρμονικής, επιστρέφει 
στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου διαδραματίζονται τα 
του «Άρατε Πύλας...». Επιστροφή στο Ξενοδοχείο, Δι-
ανυκτέρευση.

4η ημέρα: Λόφος του Στράνη- Μπόχαλη- 
Πόλη Ζακύνθου
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε τη μέρα μας με 
επίσκεψή στον ξακουστό λόφο του Στράνη πάνω από 
την πόλη της Ζακύνθου, εκεί όπου ο Διονύσιος Σολω-
μός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ελεύ-
θερους Πολιορκημένους Στη συνέχεια θα επισκεφτού-
με το προάστιο της Μπόχαλη με τον οικισμό γύρω από 
το Κάστρο και τη ωραία θέα που θα σας γοητεύσουν. 
Το μεσημέρι ακολουθεί Πασχαλινό εορταστικό Γλέντι 
και για το απόγευμα σας προτείνουμε μία βόλτα στα 
γραφικά στενάκια της πόλης όπου μπορείτε να προμη-
θευτείτε λαδοτύρι, χοιρομέρι και το περίφημο τοπικό 
κρασί.Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετική δι-
ασκέδαση με τη συνοδεία των ζακυνθινών καντάδων. 
Διανυκτέρευση.

5η ημέρα:Ζάκυνθος - Κυλλήνη- 
Πάτρα Άγιος Ανδρέας- Θεσσαλονίκη (545 χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το λιμάνι 
της Ζακύνθου από όπου θα πάρουμε το καράβι που 
θα μας μεταφέρει πίσω στην Κυλλήνη. Συνεχίζουμε για 
την Πάτρα όπου θα προσκυνήσουμε τον μεγαλύτερο 
ορθόδοξο ναό της χώρας, τον Άγιο Ανδρέα. Ελεύθερος 
χρόνος στην Πλατεία Γεωργίου στο Κέντρο της Πάτρας 
για καφέ και με ενδιάμεσες στάσεις παίρνουμε το δρό-
μο της επιστροφής. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

5 ημέρες+

44



Αχίλλειο - Ποντικονήσι - Παλαιοκαστρίτσα - Άγιος Σπυρίδωνας - Μπενίτσες

Πάσχα στην Κέρκυρα

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και ανα-
χώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα 
από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί των Φαι-
άκων, την Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην κεντρική 
πλατεία της Κέρκυρας, την περίφημη “Σπιανάδα”. Είναι 
η ώρα της περιφοράς του Επιταφίου όπου η παρουσία 
των Φιλαρμονικών και των Χορωδιών δίνει μια άλλη 
διάσταση στην πένθιμη μέρα. Έως τις 9 το βράδυ, η 
κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό της Επιτάφιο συνο-
δευόμενος από μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ 
γίνεται η περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της 
Μητρόπολης με όλες τις φιλαρμονικές και χορωδίες 
της πόλης να καταλήγουν στην κεντρική πλατεία. Θα 
έχουμε χρόνο για μια ωραία βόλτα στα γραφικά στενά 
της πόλης και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - 
ΠΑΛΑΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα 
ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη 
στην πλατεία Σπιανάδα, αυτή τη φορά για να δού-
με ένα από τα πιο φημισμένα έθιμα του νησιού στις 
11πμ την «πρώτη Ανάσταση» με επίκεντρο το περί-
φημο «Λιστόν» στην παλιά πόλη, όπου πέφτουν από 
τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες γεμάτες με νερό. 
Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη περισσότερο οι 
φιλαρμονικές που δίνουν ένα μοναδικό ύφος στην 
πόλη. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια περιήγηση όπου 
θα δούμε το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, 
το Μνημείο του Αρμοστη Douglas, το Mon Repo, το 
κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας κ.α. Ακολουθεί επίσκεψη 
στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο, χτισμένο από την 
αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, μία από τις γνω-
στότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το 
σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του νησιού. 
Κλείνουμε την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κα-
νόνι, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την 
υπέροχη θέα ή να επισκεφτεί το μοναδικό Ποντικονήσι 
με το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Ώρα 
για ξεκούραση γιατί το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία, με πυροτεχνή-
ματα που συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. 

3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - 
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - CORFU BY NIGHT 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαι-
οκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, 
από την εποχή της Αγγλικής προστασίας, με ένα συν-
δυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, 
σπηλιές και ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
της Παναγίας, χτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή 
του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκε-
λούδι και Κολίβρι. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι 
αγιογραφίες, η έκθεση Βυζαντινών εικόνων, καθώς και 
τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Το απόγευμα θα μας βρεί πάλι στην κεντρική 
πλατεία, αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις και πλήθος 
κόσμου για να απολαύσουμε την βόλτα μας πιο άνε-
τα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκεφτείτε το ναό 
του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού. Η πόλη της 
Κέρκυρας έχει αρκετά καφέ, εστιατόρια, bar, clubs και 
αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για να τα γνωρίσετε. 
Ο συνοδός μας είναι μαζί σας για να σας καθοδηγήσει 
και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που 
επιθυμείτε. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πα-
λιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές γεύσεις 
και απολαύστε την υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο 
παλιό φρούριο. 

4η ημέρα: ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕ-
ΡΑ «ΠΑΞΟΙ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ» 
Σήμερα σας έχουμε 2 προτάσεις. Η πρώτη είναι να μας 
ακολουθήσετε σε μια εκδρομή στο Βόρειο μέρος του 
νησιού. Θα περάσουμε από τα χωριά Δασιά, Ύψος και 
Μπαρμπάτι και θα φτασουμε στην ιστορική Κασσιοπη 
απέναντι από τα Αλβανικά παράλια. Κατά τους ρωμα-
ϊκούς χρόνους στην Κασσιόπη υπήρχε ιερό του Διός, 
απ’ τα ερείπια του οποίου χτίστηκε η εκκλησία της Πα-
ναγίας της Κασσωπίτρας. Χρόνος ελεύθερος στο γρα-
φικο λιμάνι και επιστροφη στο ξενοδοχείο. Η δεύτερη 
μας πρόταση (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) είναι μια 
προαιρετική θαλάσσια εκδρομή σε δύο από τα ομορ-
φότερα νησιά του κόσμου. Μόλις 8 ναυτικά μίλια από 
την Κέρκυρα ανακαλύψτε την σπάνια ομορφιά των νη-
σιών Παξοί-Αντίπαξοι και τις γαλάζιες σπηλιές. 

5η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - 
ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας. 
Θα πάρουμε ένα καλο πρόγευμα στο ξενοδοχείο και 
θα γνωρίσουμε το νότιο μέρος του Νησιού. Θα επι-
σκεφθούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό 
θέρετρο όπου βρίσκεται το μουσείο θαλάσσης. Συνεχί-
ζουμε για τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα 
πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη στην Ηγου-
μενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέ-
ροχη περιοχή μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε 
το υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας.

 
Περιλαμβάνονται: 
Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Περιηγήσεις - ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εκδρομής 
Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: 
Είσοδοι μουσείων, 
Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
Βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

4, 5 ημέρες+
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