
Summer
2022 V.2



Όροι Συμμετοχής
Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το ταξιδιωτικό γραφείο μας σημαίνει 
αυτομάτως ότι έχετε λάβει γνώση και αποδειχτήκατε χωρίς επιφυλάξεις τους παρακάτω όρους, 
οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την Οδηγία 90/314 της ΕΟΚ και του ΠΔ 339/1996 και τους οποίους 
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.
 
1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ Το ταξιδιωτικό μας γραφείο ενεργεί ως 
μεσολαβητής μεταξύ των εκδρομέων - πελατών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί 
για την διοργάνωση των εκδρομών (αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λπ.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες 
του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού  προγράμματος. Ακόμη αποτελεί μεσολαβητή 
και άλλων τουριστικών γραφείων που έχουν την αποκλειστική ευθύνη της οργάνωσης σε 
προγράμματα που περιέχονται στο παρόν έντυπο. Στους φορείς αυτούς το γραφείο μας δεν 
ασκεί άμεσο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, 
πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς τους φορείς. Οι όροι 
που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου δεσμεύουν απευθείας την 
αεροπορική εταιρεία απέναντι σας. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων οι οποίοι 
ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών (είτε εκτελούν τακτικά 
δρομολόγια είτε πτήσεις charter ) ορίζονται από την Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929. 
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι σε περίπτωση ύπαρξης καθυστέρησης στην αναχώρηση 
πτήσης, από 2 έως 4 ώρες, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα 
αναψυκτικό. Από 4 έως 8 ώρες είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα γεύμα μέχρι 10 ευρώ 
και από 8 ώρες καθυστέρηση και άνω, είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει κατάλυμα σε 
ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται επίσης 
για ανωμαλίες στην εκτέλεση της εκδρομής και δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του γραφείου μας, αλλά σε γεγονότα που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λπ.) καθώς επίσης και για 
πιθανά ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, 
εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, 
διαβατηρίων κ.λπ. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα 
των ανθρώπων του γραφείου επιβάλουν την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την 
αντιμετώπιση των ανωτέρων ανωμαλιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με σκοπό την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας.

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το γραφείο μας καταβάλει κάθε καλόπιστη 
και δυνατή προσπάθεια για την συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της 
εκδρομής στην οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως εξαιτίας 
αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων καθίσταται επιβεβλημένη η 
αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των 
μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης 
σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή  ή τροποποίηση 
του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά την 
διάρκεια της. Α) Πριν την αναχώρηση. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
πρόγραμμα του ταξιδιού, όπως αναφέρθηκε, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων όπως π.χ. 
καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων των μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων 
κ.λπ.), αλλαγή ξενοδοχείου εξαιτίας προβλημάτων στις κτηριακές εγκαταστάσεις ή λόγω 
γεγονότων τα οποία  εκτάκτως συμβαίνουν στον τόπο προορισμού (π.χ. καιρικές συνθήκες, 
πολιτικά γεγονότα, αναταραχές κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης έχει τις εξής επιλογές: 
α) Να δεχτεί την αλλαγή, αφού ενημερωθεί, β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του 
επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλει, γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του γραφείου  
με την ίδια τιμή πώλησης  ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς  
τιμής  ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντας επιπλέον την διαφορά τιμής. Β) Κατά την 
διάρκεια της εκδρομής. Ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά 
και μόνο στη δική σας ασφάλεια και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, 
όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία να επιφέρει τροποποιήσεις στο 
πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή 
διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) 
επιβαρύνουν τους εκδρομείς εφ’ όσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. 
Στην περίπτωση που διακόπτει το πρόγραμμα της εκδρομής στην εξέλιξη του, εξαιτίας των 
ανώτερων γεγονότων ανωτέρας βίας, αφού επιστρέψουν οι εκδρομείς στην Ελλάδα, το γραφείο 
μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει το αντίτιμο των υπηρεσιών που 
δεν παρασχέθηκαν (μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία) στους εκδρομείς.
 
3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (από το γραφείο) Α) Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να 
ακυρώσει πριν την αναχώρηση, μια εκδρομή κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν 
ανωτέρα βία (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή 
θα επιστραφεί στους πελάτες, το ποσό των χρημάτων που έχουν καταβάλει. Β) Επίσης μια 
εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελαχίστου 
αριθμού συμμετοχών (ο οποίος είναι 16 άτομα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική 
εκδρομή). Στην περίπτωση αυτή το γραφείο μας δεν ευθύνεται απέναντι σας, για οποιαδήποτε 
αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχετε καταβάλλει. Και στις δύο 
περιπτώσεις ακύρωσης, έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε σε άλλη εκδρομή του γραφείου 
φθηνότερη (οπότε σας επιστρέφεται η διαφορά τιμής), ακριβότερη (οπότε καταβάλλετε την 
επιπλέον διαφορά τιμής) ή στην ίδια τιμή πώλησης.

4. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε 
εκδρομή του γραφείου μας, θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 30% της αξίας 
της εκδρομής. Τηλεφωνικές κρατήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, 
δεν δεσμεύουν το γραφείο μας και δεν θεωρούνται έγκυρες. Οποιαδήποτε πληρωμή μέσω 
τραπέζης ή άλλου φορέα για να θεωρείτε έγκυρη θα πρέπει να σταλεί στο γραφείο μας φαξ 
αντίγραφο του εμβάσματος με όλα τα ονόματα (πλήρη) των ατόμων που θα ταξιδέψουν, την 
ημερομηνία εκδρομής, το είδος δωματίου καθώς και την επιθυμία για έκδοση τιμολογίου ή 
απόδειξης. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν 
την αναχώρησή της ειδάλλως το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να  ακυρώσει την κράτηση 
επιστρέφοντας στον πελάτη το ποσό της προκαταβολής.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (από τον πελάτη) Κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει 

τη συμμετοχή του σε μια εκδρομή. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από πλευράς του πελάτη 
σύμφωνα με την συναλλακτική καλή πίστη, σεβόμενοι ταυτόχρονα και τις υποχρεώσεις που 
έχει αναλάβει το γραφείο μας απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση μιας 
εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λπ.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές 
ρήτρες αποζημίωσης βάσει των συμφωνιών που έγιναν μεταξύ του γραφείου και των τρίτων 
και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει χρήματα είτε ταξιδέψετε εσείς είτε όχι. 
Για το λόγο αυτό εάν ακυρώσετε μία συμμετοχή έως 16 ημέρες πριν την αναχώρηση, αυτή θα 
γίνει δεκτή χωρίς καμία επιβάρυνση πλην της καταβολής 50 ευρώ για οργανωτικά έξοδα. Εάν 
ακυρώσετε από 15 έως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση επιβαρύνεστε με παρακράτηση 30% 
επί της αξίας της εκδρομής. Εάν ακυρώσετε 10 ημέρες πριν την αναχώρηση και λιγότερο, ή δεν 
προσέλθετε καθόλου στην αναχώρηση σας παρακρατείται όλο το ποσό της αξίας της εκδρομής 
εκτός των φόρων αεροδρομίων.

6. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως 14.00 και παραμένουν 
στη διάθεση μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα 
και στον κόσμο, έχουν σχεδιαστεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι στην ουσία δίκλινο 
με ένα πρόσθετο κρεβάτι το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει 
και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τα τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου 
είναι αισθητά περιορισμένος. Τα family δωμάτια είναι συνήθως τετράκλινα (μονόχωρα) εκτός 
εάν διευκρινίζεται ρητά κάτι διαφορετικό. Εάν επιθυμείτε διπλό κρεβάτι στο δίκλινο δωμάτιο 
πρέπει να μας το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης 
των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή  
η χρήση των αστέρων (2*=τουριστική κατηγορία, 3*=Β’κατηγορία, 4*=Α’ κατηγορία, 5*= λουξ 
κατηγορία) η οποία όμως δεν έχει τα ίδια κριτήρια σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο 
4*σε μια χώρα να αντιστοιχεί σε λουξ κατηγορία και σε άλλη χώρα να αντιστοιχεί σε Α’ 
κατηγορία. Συνήθως τα καινούργια ξενοδοχεία ανοίγουν με χαμηλότερη κατηγορία για λόγους 
γνωριμίας. Σε μερικές χώρες για φορολογικούς λόγους μειώνουν την κατηγορία τους, όχι όμως 
και τις παροχές τους. Όλα τα ξενοδοχεία  με τα οποία συνεργάζεται το ταξιδιωτικό μας γραφείο, 
διαθέτουν την νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο 
οποίο βρίσκεται.

7. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Επιτρέπεται μία αποσκευή, μέχρι βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη, όπως 
συνήθως ζητούν οι αεροπορικές κυρίως εταιρείες. Εκτός από αυτή, κάθε ταξιδιώτης μπορεί 
να κρατά μία χειραποσκευή έως 5 κιλών στις μετακινήσεις του διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 
(μήκος-ύψος-πλάτος).

8. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τα παιδιά 2-12 ετών έχουν έκπτωση 15% στη βασική τιμή της 
εκδρομής εφόσον διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους, εκτός αν διευκρινίζεται ρητά 
κάτι διαφορετικό. Οι  δε γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη της επιπλέον χρέωσης που τυχόν θα 
προκύψει σε περίπτωση που η ηλικία των παιδιών ξεπερνά τα 12 χρόνια.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το γραφείο μας ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, έχει καλύψει την ευθύνη του 
απέναντι σας για τυχόν αξιώσεις σας από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης 
του ταξιδιού, καθώς και την επιστροφή των χρημάτων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιών 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της, συνάπτοντας ασφάλιση επαγγελματικής 
ευθύνης με ασφαλιστική εταιρεία, το όνομα της οποίας μπορείτε να πληροφορείσθε όταν 
προτίθεσθε να δηλώσετε συμμετοχή σε εκδρομή μας. Η ασφάλιση αυτή, όπως αντιλαμβάνεσθε, 
δεν σας καλύπτει σε περιπτώσεις που θα συμβεί στη διάρκεια μίας εκδρομής ένα ατύχημα σε 
σας ή μία ασθένεια κ.λπ. Αυτό τον κίνδυνο (ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λπ.) μπορείτε, να 
τον καλύψετε με δική σας ευθύνη συνάπτοντας προαιρετικά και με δικά σας έξοδα ασφάλιση σε 
οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία.

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Κάθε εκδρομέας έχει την ευθύνη ο ίδιος, για 
την εξασφάλιση και την φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, βίζες, 
πιστοποιητικά κ.λπ.)  προκειμένου να συμμετάσχει σε μια εκδρομή. Το γραφείο μας βεβαίως 
αναλαμβάνει και προσφέρει  τη βοήθεια του για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, όμως 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες για καθυστέρηση ή αδυναμία 
έκδοσης για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του ταξιδιώτη (π.χ. αδυναμία λήψης βίζας για 
συγκεκριμένη χώρα). Ταξιδιώτες με διαβατήρια όχι ελληνικά πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για 
τις τυχόν διατυπώσεις - βίζες που χρειάζονται. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο 
της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λπ.) είναι επίσης αποκλειστικά δική σας ευθύνη (από 
τράπεζα ή ανταλλακτήριο). Πράγματα αξίας που μεταφέρετε μαζί σας (φωτογραφικές μηχανές, 
κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λπ.)  αποτελεί δική σας ευθύνη η φύλαξη και η 
εποπτεία τους καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, οφείλετε επίσης να προσέρχεστε την ακριβή 
ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, 
μεταφορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση ο αρχηγός της εκδρομής έχει το 
δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς εσάς, σεβόμενος τους υπόλοιπους εκδρομείς και την τήρηση 
του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούσθε καμίας αποζημίωσης εάν χάσετε 
κάποια εκδήλωση της εκδρομής, τα οποία δε πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. 
μίσθωση ταξί) βαρύνουν εσάς.

11. ΤΙΜΕΣ Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογιστεί παίρνοντας ως βάση τις τιμές των 
αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
ισχύουν κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Οι τιμές αυτές μπορούν να αυξομειωθούν 
μέχρι 20 ημέρες πριν την αναχώρηση εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή 
καυσίμων, αλλαγή συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένος αριθμός συμμετοχών κ.λπ.). 
Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική αύξηση των τιμών αυτών έχετε το δικαίωμα είτε να 
ακυρώσετε τη συμμετοχή σας και να επιστραφούν τα χρήματα, είτε να συμφωνήσετε με τις 
αναπροσαρμοσμένες τιμές. Αύξηση αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού ναύλου μέχρι 10%, από την 
οποία θα προκύπτει αύξηση αντίστοιχα και στην συνολική τιμή της εκδρομής δεν θεωρείται 
σημαντική. Συνήθως στις εκδρομές μας δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της εκδρομής 
φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδρομές κτλ εκτός αν 
αναφέρεται κάτι αντίθετο στο πρόγραμμα .

12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο μας υπόσχεται να επιλύσει με καλή πίστη και διάθεση, 
οπουδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση όμως που θα υπάρξει 
ανεπίλυτη διαφωνία, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της 
Αθήνας.



Περιεχόμενα

Βρείτε μας και στα Social Media
ενημερωθείτε, συμμετέχετε 

Αρ Αδείας Λειτουργίας EOT:  0206 E60000478501

Πακέτα Διαμονής

4 Συκιά, Ξυλόκαστρο Sikyon Coast Hotel and Resort

6
Άγ.Θεόδωροι Siagas Beach Hotel 

Βραχάτι Κορινθίας Alkyon Resort Hotel & Spa

7
Πόρτο Χέλι Nautica Bay

Καλαμάτα Messinian Bay

8
Κουρούτα Amalias Hotel

Λακόπετρα Ionian Beach

09 Ίρια Αργολίδας Iria Beach Hotel 

10 Σκαφιδιά Aldemar Olympian Village

12 Πλέπη Αργολίδας Barcelo Hydra Beach

13 Νέα Στύρα Venus Beach Hotel  & Bungalows

14 Αγριά Βόλου Valis Resort

15
Ζάκυνθος

Selyria Resort

16 Porto Zorro Beach Hotel

17 Παραλία Ξι, Κεφαλονιά Cephalonia Palace 

18 Κέρκυρα Sunshine Corfu Hotel & Spa 

19  Ιεράπετρα Sunshine Crete Beach

10 Γεωργιούπολη Χανίων Hydramis Palace

21 Ρόδος Sunshine Rhodes Hotel 

22  Σύρος Faros Resort

23 Πάρος Klironomos Apartments  Logaras

24 Λεπτοκαρυά Olympian Bay  Grand Resort

25
Χαλκιδική

GHotels Simantro Beach 

26 Alexandros Palace

27 Καβάλα Lucy Hotel

Οργανωμένες Εκδρομές

28 Ρόδος το νησί των Ιπποτών 29 Χίος η μυροβόλος

30 Ταξίδι στη μυθική Λέσβο με γεύση Αϊβαλί 31 Μονεμβασιά | Κύθηρα | Ελαφόνησος

32 Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντε! 33 Νότια  Κρήτη



Το Sikyon Coast 4* βρίσκεται στην ομορφότερη παραλία του 
Κορινθιακού κόλπου και συνορεύει με το πευκόδασος του 

Ξυλοκάστρου. Διαθέτει 41, πολυτελή, κομψά σχεδιασμένα δωμάτια 
με καλαίσθητη μοντέρνα επίπλωση, συνδυάζοντας την απλότητα 
με τη κομψότητα & την αρμονία με το φυσικό περιβάλλον με θέα 

προς τη θάλασσα του Κορινθιακού ή το όμορφο πευκοδάσος του 
Ξυλοκάστρου. Το σημείο εστίασης του Ξενοδοχείου είναι η ιστορική 
βίλα του διάσημου έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού, ένα μοναδικής 
αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας οικοδόμημα του 20ου αιώνα.  

Sikyon Coast  Hotel and Resort 4* Sup. Ξυλόκαστρο

-7%

Περιλαμβάνονται: 

Πρωινό ala cart στο εστιατόριο Palmer΄s 
(08.00-11.00) | Γεύμα στο εστιατόριο 
Palmer’s σε μενού 3 πιάτων με δυνατότητα 
επιλογής από πολλές προτάσεις από 
το σεφ του ξενοδοχείου (13.00-19.00) 
| 10% έκπτωση στο ala cart μενού του 
εστιατορίου Palmer΄s | Δωρεάν παροχή 
ανά δωμάτιο συγκεκριμένου σετ με 
ομπρέλες και ξαπλώστρες στη παραλία | 
Δωρεάν παιδικές δραστηριότητες πρωί και 
απόγευμα καθημερινά από επαγγελματίες 
παιδαγωγούς | Δωρεάν αναβάθμιση 
σε δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν 
διαθεσιμότητας | ½ κιλό κρασί ανά 
δωμάτιο ανά γεύμα για τους ενήλικες & 
συμπυκνωμένος χυμός πορτοκάλι για τα 
παιδιά.
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vlassopoulostravel.gr

Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με Ημιδιατροφή 

Τύπος Δωματίου 01/09-01/10 01/07-14/07 
& 21/08-31/08 15/07-20/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο 147 € 169 € 179 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 25 € 25 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 15 € 15 € 15 €

4ο άτομο παιδί 7-12 25 € 25 € 25 €

Family Room 2 χώρων * 198 € 219 € 232 €

5ο άτομο 25 € 25 € 25 €

Μονόκλινο 115 € 125 € 133 €

*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά
  Ένας ενήλικας και ένα παιδί έως 6 ετών στο δωμάτιο έχουν χρέωση μονόκλινου

Προσφορές: 
  Για διαμονή απο 6 έως 9 νύχτες

παρέχεται έκπτωση επί των τιμών 3%
  Για διαμονή 10 νυχτών και άνω

παρέχεται έκπτωση επί των τιμών 5%
  

Προσοχή: Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αξία επί του τύπου δωματίου (μονόκλινο, 
δίκλινο, τετράκλινο) και όχι στις τιμές των επιπλέον ατόμων 

(3ο άτομο ενήλικας / παιδί κλπ)
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Το Siagas Beach Hotel βρίσκεται στην παραλία των Αγίων 
Θεοδώρων, προσφέροντας πισίνα και εστιατόριο, καθώς 

επίσης κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι και θέα στα 
Γεράνεια Όρη ή το Σαρωνικό Κόλπο. Όλα τα δωμάτια του 
Siagas Beach Hotel περιλαμβάνουν τηλεόραση, ψυγείο, 
καθιστικό και ιδιωτικό μπάνιο με ντους. Καθημερινά 
σερβίρεται πρωινό στην τραπεζαρία, ενώ για σνακ, ποτά 
και μικρά γεύματα επισκεφτείτε το παραλιακό Veranda 
Café Restaurant. Παρέχεται επίσης υπηρεσία δωματίου. 
Στους κοινόχρηστους χώρους διατίθεται δωρεάν Wi-Fi. 
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν στην 
παραλία με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται γήπεδα τένις και μπάσκετ. 
Το ξενοδοχείο απέχει 19χλμ. από την Κόρινθο και το 
παραθαλάσσιο θέρετρο Λουτράκι..

Περιλαμβάνονται: Πρωϊνό & δείπνο σε μπουφέ | Κρασί 250ml ή 
μπύρα 500ml ή αναψυκτικό 250ml ανά άτομο ανά γεύμα | Ομπρέ-
λες και ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία του ξενοδοχείο | 
Δωρεάν Early check in & Late Check out κατόπιν διαθεσιμότητας

Δωρεάν αναβάθμιση σε δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή + ποτά

Τύπος Δωματίου 25/08-30/09 06/07-05/08 06/08-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 69 € 75 € 75 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 28 € 28 €

3ο άτομο παιδί έως 8 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 9-12 15 € 16 € 16 €

Family Room θέα θάλασσα * 112 € 119 € 119 €

Μονόκλινο θέα κήπος 49 € 53 € 53 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά  | 1 ενήλικας 
και 1 παιδί έως 12 ετών,  έχουν χρέωση μονόκλινου | Στην περίοδο 01/08-21/08, για λιγότερες από 5 

διανυκτερεύσεις ισχύουν οι τιμές της 1 διανυκτέρευσης

Περιλαμβάνονται: Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο 
μπουφέ ή και μεσημεριανό αναλόγως επιλογής σας | 
Απεριόριστη κατανάλωση εντός των γευμάτων σε κρασί 
λευκό & κόκκινο, εγχώρια μπύρα, αναψυκτικά και νερό 
| Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου | Για τους διαμένο-
ντες σε Junior Suite χρήση σάουνας, χαμάμ και τζακούζι

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή + ποτά

Τύπος Δωματίου 01/09-30/09
01/07-31/07

& 22/08-31/08
01/08-21/08

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 2 νύχτες 1 νύχτα 2 νύχτες 1 νύχτα 2 νύχτες

Δίκλινο Standard 150 € 140 € 176 € 156 € 190 € 170 €

3ο άτομο ενήλικας 52 € 49 € 62 € 55 € 66 € 59 €

Δίκλινο Executive 170 € 160 € 196 € 186 € 220 € 200 €

3ο άτομο ενήλικας 59 € 56 € 69 € 65 € 77 € 70 €

Junior Suite 230 € 210 € 266 € 246 € 280 € 260 €

3ο άτομο ενήλικας 80 € 73 € 93 € 86 € 98 € 91 €

4ο άτομο παιδί έως 3 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 4-12 57 € 52 € 66 € 61 € 70 € 65 €

Διαμέρισμα / Μεζονέτα * 260 € 220 € 312 € 292 € 340 € 320 €

Μονόκλινο Standard 115 € 100 € 128 € 118 € 145 € 130 €

Alkyon Resort Hotel & Spa 4* 
Βραχάτι Κορινθίας

Siagas Beach Hotel 3* Άγ.Θεόδωροι

Το Alkyon Resort περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους 
έκτασης άνω των 23.000τ.μ. και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 

80μ. από τον Κορινθιακό Κόλπο. Διαθέτει 2 πισίνες, υδρομασάζ, 
χαμάμ, γυμναστήριο, σπα και κέντρο ευεξίας. Όλα τα δωμάτια έχουν 
κομψή διακόσμηση, μπαλκόνι, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
θυρίδα ασφαλείας και μίνι μπαρ. Το μπάνιο τους είναι εξοπλισμένο με 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. Οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν καθημερινό μπουφέ πρωινού. Τα εστιατόρια 
του Alkyon σερβίρουν μεσογειακά και διεθνή πιάτα, ενώ στα 3 μπαρ 
προσφέρονται δροσιστικά ποτά και αναψυκτικά.

-5%

-13%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 11/09-30/09 01/07-21/07 & 28/08-10/09 22/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Bungalow θέα κήπος 75 € 112 € 141 €

3ο άτομο ενήλικας 23 € 40 € 49 €

4ο άτομο παιδί 7-12 14 € 28 € 32 €

Δίκλινο κεντρικό κτίριο  
θέα θάλασσα 84 € 124 € 153 €

3ο άτομο ενήλικας 23 € 40 € 49 €

Family 2 χώρων (2+2) * 134 € 201 € 254 €

Family 2 χώρων (3+2) ** 158 € 241 € 303 €

Family 2 χώρων (4+1) *** 182 € 281 € 352 €

Μονόκλινο Bungalow θέα κήπος 60 € 93 € 119 €

3ο άτομο παιδί έως 12 & 4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά 
έως 12 ετών συνολικά |  **Οι τιμές αφορούν 3 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά |  ***Οι 

τιμές αφορούν 4 ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών συνολικά |  4ο άτομο παιδί δωρεάν μόνο στο 
κρεβάτι των γονέων, αλλιώς μπαίνει σε κουκέτα με την αντίστοιχη χρέωση |  Ε

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ | Δωρεάν ομπρέλες 
και ξαπλώστρες στην πισίνα και παραλία | Δωρεάν Wi-Fi 
στους κοινόχρηστους χώρους | Παιδική απασχόληση από 
επαγγελματίες παιδαγωγούς καθημερινά (10/06-10/09) | 
Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

-10%
Στο Πόρτο Χέλι, δίπλα στα όμορφα νησιά Σπέτσες και 

Ύδρα, το ξενοδοχείο προσφέρει μία πισίνα και ιδιωτική 
παραλία, καθώς και δωμάτια με δωρεάν Ίντερνετ. Οι 
επισκέπτες μπορούν να κολυμπήσουν στην πισίνα, να 
χαλαρώσουν στο μπαρ ή να παίξουν μπιλιάρδο, τένις ή 
πινγκ πονγκ. Ένα μεγάλο φάσμα ελληνικής και διεθνούς 
κουζίνας σερβίρεται σε ένα υπαίθριο εστιατόριο, με θέα 
τον εκπληκτικό κόλπο του Πόρτο Χελίου. Αυτήν τη θέα 
προσφέρουν και τα περισσότερα δωμάτια, ενώ όλα 
ανοίγουν σε ένα μπαλκόνι. 

Nautica Bay 3* Sup.
Πόρτο Χέλι

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος Δωματίου 01/06-07/07 
& 18/09-30/09

08/07-21/07 
& 28/08-17/09

22/07-04/08 
&21/08-27/08 05/08-20/08

Ελάχιστη διαμονή 4 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο θέα θάλασσα 115 € 127 € 138 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 35 € 38 € 45 € 46 €

3ο άτομο παιδί έως 12 12 € 17 € 23 € 26 €

4o άτομο παιδί έως 12 21 € 26 € 32 € 35 €

Μονόκλινο 86 € 92 € 107 € 121 €

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό σε μπουφέ και βραδινό μενού 4 πιάτων (Τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα 
σε γεύμα ή δείπνο) | Δωρεάν στα γεύματα 1 ποτήρι κρασί 
ανά ενήλικα και 1 αναψυκτικό ανά παιδί | Δωρεάν ομπρέλες 
και ξαπλώστρες σε πισίνα και παραλία | Πετσέτες θαλάσσης 
με καταβολή εγγύησης | Wi-Fi σε όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου

*Δυνατότητα διαμονής και λιγότερες από τις αναφερόμενες νύχτες με επιβάρυνση.

Messinian Bay 3* Sup. Καλαμάτα

Σε μία εκπληκτική τοποθεσία ακριβώς πάνω στη θάλασσα και 
περιβαλλόμενο από καταπράσινη φύση, το Messinian Bay 

ξεχωρίζει τόσο για την ιδανική θέση του, όσο και για τις υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει. Tα δωμάτια του ξενοδοχείου 
διακρίνονται για την προσεγμένη αισθητική τους και είναι 
εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Στο χώρο της πισίνας 
λειτουργούν μπαρ και εστιατόριο με προτάσεις της ελληνικής - 
μεσογειακής κουζίνας.

-7%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 12/09-30/09 17/06-21/07 
& 26/08-11/09 22/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο Classical 99 € 115 € 133 €

3ο άτομο ενήλικας 36 € 43 € 50 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Classical 75 € 85 € 99 €

Δίκλινο Superior 139 € 159 € 182 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Deluxe Suite (2+2) 161 € 181 € 200 €

Deluxe Suite (4) 190 € 215 € 238 €

-8%

Το Amalias Hotel βρίσκεται στην Κουρούτα της Αμαλιάδας 
2.4 χιλιόμετρα από την παραλία η οποία κάθε χρόνο 

βραβεύεται με Μπλε Σημαία. Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια 
πλήρως εξοπλισμένα με ανέσεις, ένα έξοχο εστιατόριο, μπαρ 
στην πισίνα ανάμεσα σε κατάφυτους κήπους. Το μοναδικό 
περιβάλλον αιχμαλωτίζει την αισθητική προσφέροντας μια 
εξαιρετική εμπειρία φιλοξενίας. 

Περιλαμβάνονται: Πρωϊνό σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου & 
γεύμα ή δείπνο σε μπουφέ | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην 
πισίνα | Παιδική πισίνα | Wi-Fi | Πάρκινγκ Special παροχή: Απολαύστε 
την βόλτα σας οικογενειακώς και με ασφάλεια μέσω ποδηλατοδρόμου, 
στην ομορφότερη παραλία της Ηλείας την Κουρούτα, με ποδήλατο το 
οποίο σας παρέχουμε  δωρεάν.

Amalias Hotel 3* sup Κουρούτα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου  02/09-16/09 01/07-14/07
& 26/08-01/09 15/07-31/07 01/08-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 85 € 108 € 121 € 132 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 35 € 41 € 41 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 26 € 23 € 23 € 23 €

Μονόκλινο θέα κήπος 65 € 70 € 81 € 93 €

SMART ALL INCLUSIVE
Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε μπουφέ | Ελεύθερη 
κατανάλωση λευκού, κόκκινου και ροζέ κρασιού, βαρελίσιας 
μπύρας και αναψυκτικών, κατά τη διάρκεια των γευμάτων | 
Smart snack παιδικός μπουφές με κέικ, χυμούς, φρουτοσαλάτα, 
αναψυκτικά & γλυκά | Παιδικό Ψυχαγωγικό πρόγραμμα: 
Επαγγελματίες παιδαγωγοί αναλαμβάνουν να ψυχαγωγήσουν 
με παιδικές ταινίες, κυνήγι θησαυρού, ζωγραφική, παιχνίδια στο 
νερό, θεατρικά παιχνίδια, κατασκευές και φουσκωτά παιχνίδια 
| Νέο! καθημερινά μαθήματα ρομποτικής | Ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα ενήλικων και παιδιών με τους γνωστούς απο το 
Dancing with the stars Κριστίνα Νοβακίβσκα & Γεράσιμο 
Μοσχόπουλο: Pilates, Kids Aqua Zumpa, Μουσικοκινητική, 
Zumpa, Latin Fitness, Stretching, Aqua Zumpa ενηλίκων

Οι τιμές αποτελούν νέα προσφορά για νέες κρατήσεις από 23/06
Προσφορά Long Stay!

  Από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίοδο και από 5 και πάνω στις υπόλοιπες, 
κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 3%

Ionian Beach 3* Λακόπετρα

Το Ionian Beach Hotel είναι ένα όμορφο ξενοδοχείο διακοπών 
με 82 bungalows που απλώνεται σε μια έκταση 40 στρεμμάτων 

που τελειώνει σε μια μεγάλη αμμώδη παραλία στη Βορειοδυτική 
Πελοπόννησο. Ένα αγαπημένο σημείο διακοπών για την ελληνική 
οικογένεια για πολλά χρόνια, προσφέρει γαλήνη και ηρεμία. Υπάρχουν 
κοντινοί προορισμοί για τις αγορές σας αλλά και την ψυχαγωγία σας 
όπως η Κάτω Αχαΐα.

-7%

LONG STAY: 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 3%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Iria Beach Hotel 3*
Ίρια Αργολίδας

Περιλαμβάνονται:
Πρωινό σε μπουφέ | Γεύμα σε μενού (με επιλογή κυρίως πιάτου) ή 
μπουφέ ανάλογα την πληρότητα | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώ-
στρες στην πισίνα και παραλία | Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 
χώρους | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

Τα διαμερίσματα είναι 2 χώρων και οι τιμές αφορούν στο σύνολο 4 ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας | 
Προσφορά Long Stay

Για διαμονή από 5 διανυκτερεύσεις και πάνω κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 5%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό ή ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 01/06-30/06
& 01/09-30/09

01/07-08/07
& 26/08-31/08 09/07-28/07 29/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Διατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή Πρωινό Ημιδιατροφή

Δίκλινο 72 € 91 € 79 € 101 € 84 € 106 € 89 € 112 €

3ο άτομο ενήλικας 25 € 32 € 28 € 35 € 30 € 37 € 32 € 38 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 18 € 23 € 20 € 25 € 21 € 26 € 22 € 27 €

Διαμέρισμα 4 ατόμων 122 € 155 € 134 € 172 € 143 € 180 € 151 € 186 €

Μονόκλινο 54 € 68 € 60 € 76 € 62 € 79 € 66 € 84 €

To ξενοδοχείο «IRIA Beach», βρίσκεται στην Παραλία 
Ιρίων, σε απόσταση 19χλμ από το μαγευτικό Ναύπλιο 

σε μία παραθαλάσσια τοποθεσία που αποτελεί στολίδι 
για το νομό Αργολίδος. Είναι ιδανική επιλογή για όσους 
θέλουν να συνδυάσουν την ξεκούραση με την επίσκεψη 
στους ξακουστούς αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας. 
Χτισμένο μόλις 10μ. από τη θάλασσα δίνει στον επισκέπτη τη 
δυνατότητα να απολαύσει τις διακοπές του, αφήνοντας πίσω 
του τα προβλήματα & το άγχος της καθημερινότητας σε ένα 
ιδανικό περιβάλλον με καταπράσινο κήπο & υπέροχη θέα!

-10%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Περιλαμβάνονται:

Πρωινό, Μεσημεριανό & Βραδινό σε πλούσιο μπουφέ | Στα 
γεύματα (σερβιριζόμενα) Αναψυκτικά, Xυμοί (όχι φρέσκοι), 
Μπύρα, Νερό και τοπικό Κρασί | Παιδικός μπουφές | Καθημερινά 
18:00-24:00 Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος 
καφές, νερό, αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, χυμοί (μόνο 
συμπυκνωμένοι),κοκτέιλ καταλόγου, Metaxa, ούζο, ρακί, 
προκαθορισμένα επώνυμα αλκοολούχα ποτά | Για τους μικρούς 
μας φίλους: Απογευματινό πρόγραμμα από την ομάδα ψυχαγωγίας 
| Εκδηλώσεις στο υπαίθριο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου (ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες) - Water polo – Bελάκια - Γυμναστική, 
αερόβια γυμναστική, step - Γυμναστική στο νερό - Επιτραπέζια 
παιχνίδια - Παιχνίδια στο νερό – Παιχνίδια, Quiz, Bingo - 
Διαγωνισμοί χορού

Κοντά στην αρχαία Ολυμπία προβάλλει εντυπωσιακό σε 
όλη του την έκταση το Olympian Village στολίζοντας τη 

δυτική ακτή της Πελοποννήσου. Αποτελεί θαλάσσιο θέρετρο, 
χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες αμμουδιές, τόπο λατρείας 
για όσους αναζητούν την περιπέτεια και τη διασκέδαση 
στα θαλάσσια σπορ. Πόλος έλξης για οικογένειες γεμάτες 
ενέργεια και ζωντάνια. Διαθέτει βραβευμένο σπα, μεγάλη 
ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων και γκουρμέ εστιατόρια. 
Προσφέρει πολυτελή καταλύματα με θέα στις εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου ή στο Ιόνιο Πέλαγος. 

Aldemar Olympian Village 5* 
Σκαφιδιά

-3%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All inclusive

Τύπος δωματίου 08/09-12/09 25/08-07/09 30/06-27/07 28/07-24/08

Δίκλινο κεντρικό κτίριο θέα κήπος 197 € 239 € 276 € 330 €

3ο άτομο ενήλικας 69 € 84 € 97 € 115 €

4ο άτομο παιδί έως 12 35 € 35 € 35 € 35 €

Μονόκλινο κεντρικό κτίριο 158 € 192 € 222 € 265 €

Δίκλινο Bungalow θέα κήπος 206 € 253 € 290 € 351 €

3ο άτομο ενήλικας 72 € 88 € 101 € 123 €

Δίκλινο Bungalow θέα θάλασσα 230 € 276 € 321 € 367 €

3ο άτομο ενήλικας 80 € 97 € 112 € 128 €

Δίκλινο Bungalow μοιραζόμενη πισίνα 258 € 299 € 337 € 428 €

3ο άτομο ενήλικας 90 € 105 € 118 € 150 €

Bungalow μοιραζόμενη πισίνα μπροστά στη θάλασσα 305 € 351 € 386 € 473 €

3ο άτομο ενήλικας 107 € 123 € 135 € 165 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Premium Family θέα κήπος 47m2 1 χώρου * 237 € 286 € 345 € 412 €

Family Villa 43m2 θέα κήπος 2 χώρων * 246 € 297 € 381 € 450 €

Family Villa 47m2 Κεντρικό θέα θάλασσα 2 χώρων * 281 € 331 € 407 € 468 €

Family Villa 43m2 μοιραζόμενη πισίνα 2 χώρων * 351 € 409 € 439 € 515 €

3ο άτομο παιδί δωρεάν σε όλους τους τύπους δωματίων | Με το 2ο παιδί στο δωμάτιο του κεντρικού κτιρίου, ο χώρος 
περιορίζεται αρκετά και χρειάζεται συγκατάθεση γονέα | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά 
| Σε περίπτωση διαμονής 3 ενηλίκων και 1 παιδιού έως 12 η τιμή προσαυξάνεται 40€ ανά διανυκτέρευση | Σε περίπτωση 
διαμονής 3ου παιδιού έως 12 η τιμή προσαυξάνεται 25€ ανά διανυκτέρευση | Ελάχιστη διαμονή:  15/06-30/06: 2 νύχτες 

01/07-04/08: 3 νύχτες 05/08-29/08: 5 νύχτες 30/08-22/10: 2 νύχτες
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & ποτά

Τύπος Δωματίου 26/09-08/10 01/09-11/09 08/07-28/07 29/07-31/08 12/09-25/09

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 2 νύχτες 5 νύχτες 1 νύχτα

Δίκλινο Superior GV 98 € 148 € 179 €  211 € 133 €

Μονόκλινο Superior GV 84 € 111 € 126 € 147 € 106 €

Δίκλινο Deluxe GV 110 € 161 € 192 € 226 € 146 €

3ο άτομο ενήλικας 39 € 56 € 67 € 79 € 51 €

4o άτομο παιδί έως 11 28 € 40 € 48 € 57 € 37 €

Δίκλινο Bungalow Sup GV 116 € 168 € 203 € 238 € 150 €

Μονόκλινο Bungalow 
Sup GV

99 € 126 € 145 € 167 € 120 €

Δίκλινο Deluxe Beach 
Front

172 € 229 € 261 € 308 € 214 €

3ο άτομο ενήλικας 60 € 80 € 91 € 108 € 75 €

4o άτομο παιδί έως 11 43 € 57 € 65 € 77 € 53 €

Family Bungalow GV * 170 € 238 € 281 € 328 € 200 €

Family Bungalow 
Θέα κήπος *

182€ 242€ 286€ 301€ 205€

3ο άτομο παιδί έως 11 Δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 11 ετών συνολικά | Επιβάρυνση 
για δωμάτιο με πλαϊνή θέα θάλασσα: 8€ το άτομο ημερησίως |   Με διαμονή στην περίοδο 28/07-31/07 & 

21/08-31/08 κερδίζετε επιπλέον έκπτωση επί των τιμών 10% (εξαιρούνται τα Superior rooms)

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου 01/06-09/06 
& 26/09-08/10

14/06-07/07 
& 01/09-11/09 08/07-28/07 29/07-31/08 12/09-25/09

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα 1 νύχτα 2 νύχτες 5 νύχτες 1 νύχτα

Δίκλινο Superior GV 117 € 170 € 200 € 236 € 155 €

Μονόκλινο Superior GV 94 € 123 € 138 € 160 € 115 €

Δίκλινο Deluxe GV 129 € 183 € 215 € 250 € 168 €

3ο άτομο ενήλικας 45 € 64 € 75 € 88 € 59 €

4o άτομο παιδί έως 11 32 € 46 € 54 € 63 € 42 €

Δίκλινο Bungalow Sup GV 135 € 190 € 225 € 262 € 173 €

3ο άτομο παιδί έως 2 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Bungalow 
Sup GV 109 € 138 € 156 € 179 € 129 €

Δίκλινο Deluxe Beach Front 193 € 252 € 284 € 332 € 236 €

3ο άτομο ενήλικας 68 € 88 € 99 € 116 € 82 €

4o άτομο παιδί έως 11 48 € 63 € 71 € 83 € 59 €

Family Bungalow GV * 196 € 265 € 309 € 334 € 230 €

Το Barcelo Hydra Beach είναι χτισμένο ανάμεσα 
σε φοίνικες, ακριβώς επάνω στην παραλία 

της περιοχής Θερμησία και διαθέτει κέντρο 
σπα. Όλα τα δωμάτια και τα μπανγκαλόου 
είναι μοντέρνα διακοσμημένα και ανοίγουν σε 
επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον 
κήπο ή στο βουνό. Το σπα του Hydra Beach έχει 
έκταση 1.600 τμ. και αποτελείται από εσωτερική 
πισίνα με καταρράκτη και υδρομασάζ, τούρκικο 
λουτρό και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. 
Παρέχονται μασάζ και περιποιήσεις σώματος, ενώ 
υπάρχει και ένα σαλόνι ομορφιάς. Προσφέρονται 
επίσης γήπεδο τένις, μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 
και παιδικό κλαμπ. Το Wi-Fi είναι δωρεάν σε 
όλους τους χώρους.

Barcelo Hydra Beach 5* 
Πλέπη Αργολίδας

-3%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Προσφορά Long Stay: Για διαμονή από 6 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίο-
δο και από 4 και πάνω στις υπόλοιπες, κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 5%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

Τύπος Δωματίου 11/09-30/10 06/07-26/07 27/07-10/09

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Διατροφή Πρωινό Ημιδφιατροφή Πρωινό Ημιδφιατροφή Πρωινό Ημιδφιατροφή

Δίκλινο θέα κήπος 68 € 93 € 78 € 103 € 81 € 106 €

3ο άτομο ενήλικας 10 € 23 € 11 € 24 € 13 € 25 €

4ο άτομο παιδί έως 12 10 € 23 € 11 € 24 € 13 € 25 €

1 ενήλικας & 1 παιδί θέα κήπος 64 € 83 € 69 € 88 € 81 € 106 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 73 € 98 € 85 € 110 € 86 € 111 €

3ο άτομο ενήλικας 11 € 24 € 13 € 25 € 14 € 26 €

4ο άτομο παιδί έως 12 11 € 24 € 13 € 25 € 14 € 26 €

Δίκλινο superior (sea front) 95 € 120 € 108 € 133 € 116 € 141 €

Μονόκλινο θέα κήπος 48 € 60 € 50 € 63 € 81 € 106 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 50 € 63 € 54 € 66 € 86 € 111 €

Περιλαμβάνονται
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ | Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
και στην παραλία | Μεταφορά από το λιμάνι των Στύρων στο ξενοδο-
χείο και αντίστροφα | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ Για τους μικρούς 
μας φίλους: Mini Club 7 ημέρες την εβδομάδα (11:00 - 17:00 από 
01/07 έως 03/09)με ψυχαγωγικό πρόγραμμα και δημιουργική απα-
σχόληση από επαγγελματία Έλληνα παιδαγωγό με κατασκευαστικά 
εργαστήρια, χαρτοκοπτική, μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικά παι-
χνίδια, παιχνίδια εμπιστοσύνης, ζωγραφική, κατασκευές με μπαλόνια, 
face painting και μίνι προγράμματα κλόουν με μαγικά, ζογκλερικά και 
διαδραστικά παιχνίδια.

Venus Beach Hotel 
& Bungalows 3* Νέα Στύρα

Το Venus Beach Hotel είναι χτισμένο σε μια πλαγιά 
δίπλα στην παραλία στα Νέα Στύρα, στα νοτιοδυτικά 

της Εύβοιας. Το παραλιακό θέρετρο διαθέτει 114 δωμάτια 
και μπανγκαλόου με θέα στον Ευβοϊκό κόλπο. Όλα τα 
δωμάτια του Venus Beach Hotel περιλαμβάνουν ιδιωτικό 
μπάνιο, κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση και 
στεγνωτήρα μαλλιών. Στο Venus Beach Hotel θα βρείτε 
μπαρ και εστιατόριο που σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό και 
ελληνικά πιάτα και δείπνο.Οι επισκέπτες μπορούν επίσης 
να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα στην ταβέρνα 
Λεύκα του ξενοδοχείου. Το μίνι λεωφορείο του ξενοδοχείου 
προσφέρει δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς προς τα Νέα Στύρα, 
4 φορές την ημέρα. Στην οργανωμένη παραλία, οι επισκέπτες 
θα βρουν εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ. Όσοι προτιμούν 
να χαλαρώσουν στο θέρετρο μπορούν να απολαύσουν την 
εξωτερική πισίνα και τους ιδιωτικούς κήπους.

-7%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



 *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά

  Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 01/06-11/06 01/09-30/09 14/07-31/07 01/08-31/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 5 νύχτες 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Promo χωρίς θέα 100 € 125 € 120 € 140 € 140 €

3ο άτομο ενήλικας 38 € 47 € 45 € 53 € 53 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο θέα Πήλιο 110 € 130 € 130 € 150 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 41 € 49 € 49 € 56 € 56 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 115 € 135 € 150 € 170 € 170 €

3ο άτομο ενήλικας 43 € 51 € 56 € 64 € 64 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Δίκλινο θέα θάλασσα 135 € 155 € 155 € 177 € 177 €

3ο άτομο ενήλικας 51 € 58 € 58 € 66 € 66 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Family Room Promo * 135 € 160 € 160 € 180 € 180 €

Family Suite θέα Πήλιο * 180 € 205 € 200 € 230 € 230 €

Family Suite θέα θάλασσα * 200 € 230 € 230 € 260 € 260 €

Περιλαμβάνονται: 
Πρωινό σε Αμερικάνικο και Ελληνικό πιστοποιημένο μπουφέ | Πλούσιο δεί-
πνο σε μπουφέ ή μενού (ανάλογα την πληρότητα) | Ελεύθερη πρόσβαση 
στο γυμναστήριο (μόνο για ενήλικες) | Ελεύθερη χρήση Wi-Fi στα δωμάτια 
και στους κοινόχρηστους χώρους | Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ | Δημιουργι-
κή απασχόληση παιδιών | Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και στην 
θάλασσα

-7%

Valis Resort 5* Αγριά Βόλου

Το ξενοδοχείο Valis 5* απέχει 5 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο του Βόλου, 
χτισμένο πλάι στη θάλασσα, στον πεντακάθαρο Παγασητικό κόλπο και 

στους πρόποδες του μαγευτικού βουνού των Κενταύρων, το Πήλιο, αποτελεί 
δικαίως πόλο έλξης για όσους θέλουν να προσφέρουν στον εαυτό τους μία 
μοναδική εμπειρία διαμονής στις διακοπές τους. 
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου 15/05-30/06
& 12/09-10/10

01/07-21/07
& 22/08-11/09 22/07-21/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα
πισίνα

Θέα 
θάλασσα

Θέα
πισίνα

Θέα 
θάλασσα

Θέα
πισίνα

Θέα 
θάλασσα

Δίκλινο 89 € 94 € 109 € 115 € 156 € 169 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν -- Δωρεάν -- Δωρεάν --

3ο άτομο παιδί 13 έως 16 31 € -- 38 € -- 54 € --

Μονόκλινο 76 € 80 € 93 € 98 € 132 € 144 €

Μεζονέτα 97 € -- 148 € -- 169 € --

3ο  άτομο ενήλικας 34 € -- 52 € -- 61 € --

3ο άτομο παιδί έως 12 24 € -- 37 € -- 43 € --

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν -- Δωρεάν -- Δωρεάν --

Περιλαμβάνονται: 
Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και 
στους κοινόχρηστους χώρους | 
Δωρεάν άνετο υπαίθριο πάρκινγκ 
| Πλούσιο πρόγραμμα all inclu-
sive  σε πλούσιους μπουφέδες | 
Απεριόριστη κατανάλωση κατά τα 
γεύματα και δείπνα σε αναψυκτικά 
μπύρα και κρασί | Απεριόριστη 
κατανάλωση στο μπαρ του 
ξενοδοχείου σε αναψυκτικά 
μπύρα  κρασί μη αλκοολούχα 
ποτά, βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα, 
ουίσκι, μπράντι, ούζο, λικέρ, 
χυμοί, τσάι, καφέδες, σάντουιτς 
και σνακ |  Δωρεάν ξαπλώστρες 
και ομπρέλες στη πισίνα του 
ξενοδοχείου. 

*Το ξενοδοχείο απέχει 200 μέτρα από μια πανέμορφη και οργανωμένη παραλία στο Τσιλιβί με 
κόστος από 7€ το σετ (1 ομπρέλα και 2 ξαπλώστρες) | Προσφορά Long Stay: Για διαμονή από 
7 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίοδο και από 5 και πάνω στις υπόλοιπες, κερδίζετε 

επί των τιμών έκπτωση 3%

Το Selyria Resort βρίσκεται στο Τσιλιβί της Ζακύνθου, σε απόσταση 400μ. από την παραλία Τσιλιβί. 
Διαθέτει εξωτερική πισίνα, παιδική χαρά και εστιατόριο. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει δωρεάν ιδιωτικός 
χώρος στάθμευσης. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν κλιματισμό και τηλεόραση επίπεδης οθό-
νης, ενώ ορισμένα προσφέρουν θέα στην πισίνα ή στον κήπο. Κάθε δωμάτιο περιλαμβάνει ιδιωτικό 
μπάνιο με μπουρνούζια, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. Σε όλους τους χώ-
ρους του Selyria Resort παρέχεται δωρεάν WiFi.

Selyria Resort 5* Ζάκυνθος

-9%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Καλοκαίρι | Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου 09/09-30/09 16/06-05/07
06/07-31/07 

& 25/08-08/09
01/08-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο πλαϊνή ή θέα θάλασσα 86 € 94 € 126 € 150 €

3ο άτομο ενήλικας 31 € 32 € 40 € 47 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 22 € 24 € 32 € 38 €

Family Room πλαϊνή ή θέα 
θάλασσα

156 € 178 € 207 € 247 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 54 € 62 € 73 € 87 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

5ο άτομο παιδί έως 12 39 € 45 € 52 € 62 €

Μονόκλινο πλαϊνή ή θέα 
θάλασσα

73 € 80 € 108 € 128 €

Πετριλαμβάνονται
Πρωινό, Γεύμα & Δείπνο σε Πλούσιο 
μπουφέ με ελληνικές και διεθνείς γεύσεις 
| Απεριόριστη κατανάλωση σε μπύρα, 
κρασί και αναψυκτικά στα γεύματα | 
Μπαρ: Ποτά, μπύρες, κρασιά, κοκτέιλ, 
μη αλκοολούχα κοκτέιλ, αλκοολούχα 
(βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα, ουίσκι, 
μπράντυ, ούζο, λικέρ) αναψυκτικά, χυ-
μοί, καφέδες, τσάι | Σάντουιτς και ποικιλία 
από σνακ στο bar της πισίνας | Δωρεάν 
ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία 
του ξενοδοχείου | Δωρεάν ασύρματη 
σύνδεση στο internet | Δωρεάν υπαίθριο 
πάρκινγκ

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Προσφορά Long Stay!  Από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίοδο και από 
5 και πάνω στις υπόλοιπες, κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 5% 

Porto Zorro Beach Hotel 3* Βασιλικός, Ζάκυνθος
Το ξενοδοχείο Porto Zorro Beach 3* είναι ένα πλήρως ανακαινισμέ-
νο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην όμορφη αμμώδη παραλία Πόρτο 
Ζόρο, στο τουριστικό θέρετρο του Βασιλικού. Περιλαμβάνει δίκλινα 
και οικογενειακά δωμάτια με σύγχρονο εξοπλισμό και κομψή διακό-
σμηση που μπορούν να φιλοξενήσουν 2-4 άτομα.

Διατίθεται πληθώρα παροχών για τους επισκέπτες μας όπως 24ωρη 
υποδοχή, υπηρεσία αποσκευών, το Porto Zorro Beach Coctail Bar, 
το εστιατόριο Porto Zorro που σερβίρει πρωινό μπουφέ, μεσημεριανό 
και βραδινό. Αν αναζητάτε αξέχαστες διακοπές δίπλα στη θάλασσα, το 
ξενοδοχείο Porto Zorro είναι ο ιδανικός προορισμός για σας!

-15%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Με το 2ο παιδί στο δωμάτιο περιορίζεται αρκετά ο χώρος και ζητείται η συγκατάθεση 
του γονέα | Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα (στην παραλία υπάρχει χρέ-
ωση) | Δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ | Δωρεάν υπαίθριος χώρος στάθμευσης 

| Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 06/06. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Στις νότιες ακτές της κατάφυτης Παλικής, πάνω στην φημισμένη 
παραλία Ξι, με την κόκκινη άμμο και τα πεντακάθαρα βραβευμένα 

νερά, σας περιμένει το Cephalonia Palace 4*, για να σας χαρίσει 
αξέχαστες στιγμές γαλήνης και ξεγνοιασιάς. Απαράμιλλη φυσική 
ομορφιά, ζεστό οικογενειακό περιβάλλον και αυθεντική ελληνική 
φιλοξενία, συνθέτουν το τρίπτυχο της επιτυχίας του.Διαθέτει 193 
κομψά δωμάτια με απαλά γήινα χρώματα, όλα εξοπλισμένα με 
αυτόνομο κλιματισμό, επίπεδη τηλεόραση, mini ψυγείο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, safe, δωρεάν Wifi, μπαλκόνι ή βεράντα με θέα την πισίνα 
ή τους κήπους. Μέρος των δωματίων είναι οικογενειακά με κουκέτα 
για τα παιδιά που για λόγους ασφαλείας βρίσκονται στο ισόγειο, 
καθώς και δύο μεζονέτες με ιδιωτική πισίνα.

Cephalonia Palace 4* 
Παραλία Ξι, Κεφαλονιά

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές Αll Inclusive

Τύπος Δωματίου 15/06-10/07 11/07-20/08 21/08-10/09

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο 149 € 177 € 159 €

3ο άτομο ενήλικας 55 € 70 € 60 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 38 € 48 € 44 €

-4%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Καλοκαίρι | Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου 01/09-15/10 01/07-14/07
& 25/08-31/08 15/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου θέα κήπος Θέα 
θάλασσα Θέα κήπος Θέα 

θάλασσα
Θέα 

κήπος
Θέα 

θάλασσα

Δίκλινο 113 € 128 € 163 € 175 € 174 € 187 €

3ο άτομο ενήλικας 39 € 45 € 57 € 61 € 61 € 66 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο 85 € 96 € 123 € 131 € 131 € 140 €

1 ενήλικας + 1 παιδί* 85 € 96 € 123 € 131 € 131 € 140 €

1 ενήλικας + 2 παιδιά* 95 € 106 € 133 € 141 € 146 € 155 €

2 ενήλικες + 2 παιδιά ** 136 € 150 € 208 € 221 € 222 € 237 €

3 ενήλικες + 1 παιδί ** 146 € 160 € 218 € 231 € 237 € 252 €

2 ενήλικες + 3 παιδιά ** -- 191 € -- 263 € -- 281 €

3 ενήλικες + 2 παιδιά ** -- 201 € -- 273 € -- 296 €

4 ενήλικες + 1 παιδί ** -- 211 € -- 283 € -- 311 €

* Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε δίκλινο δωμάτιο |  ** Οι τιμές αφορούν το 
σύνολο των ατόμων σε Family δωμάτιο (παιδιά έως 12 ετών) | Τα Family με θέα κήπο είναι 

bungalows |  Τα Family με θέα θάλασσα είναι και κεντρικό και bungalows |  Όλα τα Family είναι 
ενός χώρου Προσφορά Long Stay! Από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίοδο και 

από 5 και πάνω στις υπόλοιπες, κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 3%

-10%

To Sunshine Corfu Hotel & Spa βρίσκεται στο όμορφο 
παραθαλάσσιο χωριό Νησάκι,  μόλις μισή ώρα με το 

αυτοκίνητο από την πόλη της Κέρκυρας. Αμφιθεατρικά 
χτισμένο, σε έναν καταπράσινο λόφο από ελαιόδεντρα και 
πεύκα, με μοναδική θέα στο Ιόνιο, το ξενοδοχείο, μαγεύει 
τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. Επιπλέον, προσφέρει 
ένα συναρπαστικό συνδυασμό υπηρεσιών και παροχών που 
αναμφίβολα θα μετατρέψουν τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε 
επίγειο παράδεισο.

Sunshine Corfu
Hotel & Spa 4* Sup. 

Κέρκυρα
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Sunshine Crete Beach5 * Κρήτη-Ιεράπετρα

* Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε δίκλινο δωμάτιο |  ** Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε 
Family δωμάτιο (παιδιά έως 12 ετών) | Προσφορά Long Stay! Από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίοδο 

και από 5 και πάνω στις υπόλοιπες, κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 3%

Το Sunshine Crete Beach, με τα οικογενειακά δωμάτια και το πάρκο 
με τις νεροτσουλήθρες, ξεχωρίζει για την τοποθεσία και τον πλούτο 

των παροχών και υπηρεσιών του. Κτισμένο πάνω στο κύμα, σε μία 
ατέλειωτη παραλία και δίπλα στο γραφικό χωριό Κουτσουνάρι, το 
ξενοδοχείο, που απέχει μόλις 8 χλμ από την πόλη της Ιεράπετρας, δεν 

είναι παρά ένας γαλήνιος, αναζωογονητικός, καλοκαιρινός παράδεισος. 
Υπέροχη τοποθεσία, πλούσια γκάμα τύπων δωματίων, εξαιρετικό 
φαγητό, δραστηριότητες και σπορ για παιδιά και μεγάλους, νυχτερινή 
διασκέδαση και κυρίως οι άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που 
προσφέρουν εγκάρδια τις υπηρεσίες τους.

Sunshine Crete Beach  5* Ιεράπετρα

-10%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου 15/06-30/06 
& 01/09-15/10

01/07-14/07 
& 25/08-31/08 15/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου θέα κήπος Θέα θάλασσα Θέα κήπος Θέα θάλασσα Θέα κήπος Θέα θάλασσα

Δίκλινο 109 € 119 € 155 € 165 € 165 € 175 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο 82 € -- 117 € -- 124 € --

1 ενήλικας + 1 παιδί * 82 € -- 117 € -- 124 € --

1 ενήλικας + 2 παιδιά * 92 € -- 127 € -- 139 € --

2 ενήλικες + 2 παιδιά ** 133 € 148 € 199 € 214 € 212 € 227 €

3 ενήλικες + 1 παιδί ** 143 € 158 € 209 € 224 € 227 € 242 €

2 ενήλικες + 3 παιδιά ** 179 € 200 € 269 € 289 € 286 € 307 €

3 ενήλικες + 2 παιδιά ** 189 € 210 € 279 € 299 € 301 € 322 €
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Hydramis Palace 4* sup
Γεωργιούπολη Χανίων

Το Hydramis Palace 4* sup βρίσκεται ανάμεσα στο Ρέθυμνο 
και τα Χανιά, σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της 

Γεωργιούπολης. Θα απολαύσετε διαμονή και φαγητό σε ένα 
ξενοδοχείο εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις που ικανοποιούν 
ζευγάρια και οικογένειες. Καθένα από τα 213 δωμάτια και σουίτες 
του ξενοδοχείου επιδεικνύει έναν σχεδιασμό που εστιάζει στον 
χώρο, την άνεση και τη λειτουργικότητα. Πολλές ανέσεις στο 
δωμάτιο - όπως δωρεάν προϊόντα περιποίησης, δωρεάν πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο, καλωδιακή τηλεόραση, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, 
τηλέφωνο, γραφείο και έπιπλα μπαλκονιού - ενισχύουν περαιτέρω 
την οικεία αίσθηση της φιλοξενίας. 

Περιλαμβάνονται: 
Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους | 
Δωρεάν άνετο υπαίθριο πάρκινγκ | Πλούσιο πρόγραμμα all 
inclusive  σε πλούσιους μπουφέδες | Απεριόριστη κατανάλωση 
κατά τα γεύματα και δείπνα σε αναψυκτικά μπύρα και κρασί 
| Απεριόριστη κατανάλωση στο μπαρ του ξενοδοχείου σε 
αναψυκτικά μπύρα  κρασί μη αλκοολούχα ποτά, βότκα, ρούμι, 
τζιν, τεκίλα, ουίσκι, μπράντι, ούζο, λικέρ, χυμοί, τσάι, καφέδες, 
σάντουιτς και σνακ | Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στη 
πισίνα του ξενοδοχείου.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου 06/09-30/09
01/07-22/07

& 24/08-05/09
23/07-23/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος 139 € 163 € 188 €

3ο άτομο ενήλικας 52 € 61 € 71 €

3ο άτομο ενήλικας 45 € 65 € 75 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 158 € 183 € 211 €

3ο άτομο ενήλικας 59 € 68 € 79 €

Δίκλινο μπροστά στη θάλασσα 167 € 196 € 224 €

3ο άτομο ενήλικας 63 € 73 € 84 €

Μεζονέτα 176 € 213 € 253 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 66 € 80 € 95 €

3ο άτομο παιδί έως 12 44 € 53 € 63 €

Family 2 χώρων 185 € 224 € 266 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 69 € 84 € 100 €

3ο άτομο παιδί έως 12 46 € 56 € 67 €

5ο άτομο παιδί έως 12 55 € 67 € 80 €

Μονόκλινο θέα κήπος 109 € 131 € 154 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | 4ο άτομο παιδί έως 12  Δωρεάν σε Family & μεζονέτα 

-4%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές ALL INCLUSIVE

Τύπος Δωματίου  01/09-30/10 01/07-14/07
& 25/08-31/08 15/07-24/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Θέα δωματίου θέα κήπος θέα θάλασσα θέα πισίνα θέα κήπος θέα θάλασσα θέα πισίνα θέα κήπος θέα θάλασσα θέα πισίνα

Δίκλινο 101 € 115 € -- 154 € 166 € -- 165 € 178 € --

3ο άτομο ενήλικας 35 € 40 € -- 54 € 58 € -- 58 € 62 € --

Μονόκλινο 76 € 86 € -- 115 € 124 € -- 124 € 133 € --

1 ενήλικας & 1 παιδί* 76 € 86 € -- 115 € 124 € -- 124 € 133 € --

1 ενήλικας & 2 παιδιά * 86 € 96 € -- 125 € 134 € -- 134 € 143 € --

Family Room 2 ενήλικες & 2 παιδιά ** 131 € 144 € 156 € 197 € 209 € 221 € 211 € 224 € 236 €

Family Room 3 ενήλικες & 1 παιδί ** 141 € 154 € 166 € 207 € 219 € 231 € 221 € 234 € 246 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | * Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων σε δίκλινο δωμάτιο | ** Οι τιμές αφορούν το σύνολο των ατόμων 
σε Family δωμάτιο (παιδιά έως 12 ετών) LONG STAY:  7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΑΠΌ 5 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ, ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 3%

Sunshine Rhodes Hotel 4* Sup. 
Ρόδος

Το ξενοδοχείο Sunshine Rhodes, ξεχωριστό και όμορφα χτισμένο 
πάνω στο κύμα, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 

αρχαία πόλη της Ιαλυσού και μόλις 7 χλμ από την καρδιά της 
πόλης της Ρόδου. Καθημερινά μεταμορφώνεται  σε έναν χώρο 
ατέλειωτης καλοκαιρινής γιορτής για όλους! Με φόντο την όμορφη, 
οργανωμένη παραλία και την απέραντη θάλασσα του Αιγαίου, 
ο επισκέπτης ξεκινά στο Sunshine Rhodes το δικό του μικρό, 
αποκαλυπτικό ταξίδι διακοπών, καθώς ο συνδυασμός φυσικής 
ομορφιάς, υπηρεσιών και παροχών απογειώνει την καλοκαιρινή 
απόδραση. Η γαλήνια τοποθεσία του ξενοδοχείου, που όμως 
βρίσκεται τόσο κοντά στη Ρόδο, την πόλη της νυχτερινής ζωής, η 
ποικιλία άνετων δωματίων, το εξαιρετικό φαγητό, η διασκέδαση, οι 
δραστηριότητες και τα σπορ για μικρούς και μεγάλους και κυρίως… 
οι άνθρωποι των ξενοδοχείων Sunshine που προσφέρουν εγκάρδια 
τις υπηρεσίες τους, εξασφαλίζουν ότι ο επισκέπτης θα απολαύσει 
την κάθε στιγμή των καλοκαιρινών του διακοπών. 

All Inclusive: 
Πρωινός μπουφές | Μεσημεριανός μπουφές με ζεστές και κρύες 
επιλογές | Σνακ με φρέσκες σαλάτες, φρούτα, σάντουιτς, παγωτό 
κ.α. | Δείπνο σε μπουφέ με ζεστές και κρύες επιλογές  | Δείπνο στο 
ιταλικό Mamma Mia (1 φορά/άτομο/διαμονή - κατόπιν κράτησης – 
λειτουργεί 6 φορές την εβδομάδα) | Καφές, τσάι και μπισκότα | Τοπικά 
αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά

-10%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο ανεξαρτήτως ηλικίας εκτός απο την Suite θέα θάλασσα 
που αφορα 5 άτομα | Μεταφορά λιμάνι - ξενοδοχείο - λιμάνι 10€ το άτομο ανά διαδρομή | 
Προσφορά: Στις περιόδους 20/05-09/06 & 11/09-30/09 στις 5 διανυκτερεύσεις κερδίζετε 1 

επιπλέον δωρεάν

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 12/09-30/09 01/09-11/09 09/07-29/07 
& 27/08-31/08 30/07-26/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

Δίκλινο Bungalow θέα κήπος 58 € 63 € 92 € 132 €

Δίκλινο Bungalow θέα πισίνα 63 € 69 € 98 € 144 €

Δίκλινο Bungalow θέα 
θάλασσα

69 € 75 € 104 € 155 €

Δίκλινο Deluxe Bungalow 
θέα θάλασσα

81 € 86 € 115 € 167 €

3o άτομο 14 € 15 € 17 € 21 €

Family Bungalow 2χωρο 
πλαϊνή θέα θάλασσα *

81 € 92 € 121 € 171 €

Superior Bungalow 
θέα θάλασσα *

86 € 98 € 137 € 194 €

Junior Suite 2χωρο 
θέα θάλασσα *

121 € 137 € 171 € 252 €

Suite 2χωρο θέα θάλασσα * 150 € 173 € 206 € 286 €

Μονόκλινο Bungalow 
θέα κήπος

52 € 58 € 75 € 121 €

Tο  Faros Resort  είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο 
αναγνωρισμένα ξενοδοχεία στις Κυκλάδες και τη Σύρο.

Το Faros Village Hotel αποτελεί ένα ειλικρινά εμπνευσμένο 
ξενοδοχείο, όπου συναντώνται η κυκλαδική απλότητα 
και οι σύγχρονες ανέσεις. Ένα ιδανικό περιβάλλον, που 
εξασφαλίζει άνεση στη διαμονή, και διακριτικότητα στην 
εξυπηρέτηση. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Ερμούπολης 
και δίπλα στην φημισμένη αμμουδιά της Αζολίμνου, με τις 
ταβέρνες & cafe. Χτισμένο σε τεράστια καταπράσινη ιδιωτική 
έκταση πάνω στην θάλασσα με ιδιωτικό φυσικό κόλπο & 
φανταστική θέα στο Αιγαίο, μοναδικές πισίνες και απόλυτη 
ησυχία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στις περιόδους 
20/05-09/06 

& 11/09-30/09 
στις 5 διανυκτερεύσεις 
κερδίζετε 1 επιπλέον 

δωρεάν

Faros Resort 4* Σύρος

-7%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο ανεξαρτήτως ηλικίας | **Οι τιμές αφοορόυν 5 άτομα 
στο σύνολο ανεξαρτήτως ηλικίας | Προσφορά: Από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω κερδίζετε 

έκπτωση επί των αναγραφόμενων τιμών 10%

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση μόνο διαμονή

Τύπος Δωματίου 
23/05-30/06 

& 25/09-29/10
01/07-14/07 

& 11/09-24/09
15/07-28/07 

& 28/08-10/09
29/07-27/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο 47 € 59 € 82 € 94 €

3ο άτομο ενήλικας 18 € 23 € 29 € 35 €

3ο άτομο παιδί έως 12 6 € 12 € 18 € 18 €

Διαμέρισμα 2 χώρων* 82 € 105 € 140 € 152 €

Διαμέρισμα 2 χώρων** 99 € 129 € 164 € 176 €

Μονόκλινο 41 € 53 € 74 € 82 €

Στην πανέμορφη Πάρο, στον Λογαρά βρίσκεται το Klirono-
mos Apartments Logaras. Αποτελείται από δίκλινα 

και τρίκλινα δωμάτια εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις για 
να σας χαρίσουν μια ευχάριστη διαμονή. Οι οικογένειες 
τεσσάρων ή πέντε ατόμων μπορούν να εξυπηρετηθούν στα 
διαμερίσματα 2 χώρων. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με κουζίνα όπου μπορείτε να ετοιμάστε τα γεύματά σας. Η 
πανέμορφη, ομώνυμη παραλία του Λογαρά, βραβευμένη 
με γαλάζια σημαία, βρίσκεται μόλις στα 100 μέτρα από το 
κατάλυμα έτοιμη να σας υποδεχτεί με τα όμορφα café της 
και τα παραδοσιακά της εστιατόρια. Για να μετακινηθείτε στην 
Νάουσα θα χρειαστείτε μόλις 20 λεπτά ενώ για το λιμάνι της 
Παροικιάς 25 λεπτά.

Klironomos Apartments 
Logaras 3* Πάρος

-5%
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive

Τύπος Δωματίου
& 01/07-14/07
& 01/09-10/09

15/07-28/07
& 21/08-31/08

29/07-20/08

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο bungalow Olympus 
θέα κήπος

110 € 130 € 149 €

3ο άτομο ενήλικας 38 € 45 € 52 €

Δίκλινο Olympus θέα κήπος 113 € 137 € 161 €

3ο άτομο ενήλικας 39 € 48 € 56 €

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 115 € 139 € 166  €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 48 € 58 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 120 € 144 € 168 €

3ο άτομο ενήλικας 42 € 50 € 59 €

Family bungalow* 138 € 165 € 193 €

Μονόκλινο 99 € 117 € 134 €

3ο άτομο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν | 
*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών στο σύνολο

-4%

Olympian Bay 
Grand Resort 4*

Λεπτοκαρυά

Σε ειδυλλιακή τοποθεσία στην παραλία, που 
εκτείνεται σε μια όμορφη, καταπράσινη περιοχή, 

το Olympian Bay Grand Resort, προσφέρει αμμώδη 
παραλία, εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, παιδικό κλαμπ, 
αθλητικές δραστηριότητες και πολλά άλλα. Η μέρα 
σας στο Olympian Bay Grand Resort ξεκινά με 
νόστιμο πρωινό, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείτε να απολαύσετε 
παραδοσιακές, ελληνικές, μεσογειακές και διεθνείς 
συνταγές, φτιαγμένες με τοπικά προϊόντα. Απολαύστε 
στην πισίνα ή το Beach Bar, τον καφέ σας ή τα 
δροσιστικά ποτά και τα κοκτέιλ γύρω από την πισίνα με 
σνακ, φρέσκα φρούτα ή σαλάτες. 
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 11/09-24/09
24/06-21/07

& 21/08-10/09
22/07-20/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο 177 € 184 € 213 €

3ο άτομο ενήλικας 62 € 64 € 74 €

4ο άτομο παιδί έως 12 35 € 37 € 43 €

Δίκλινο Deluxe 175 € 195 € 226 €

3ο άτομο ενήλικας 61 € 68 € 79 €

Classic Suite 228 € 258 € 300 €

3ο άτομο ενήλικας 57 € 64 € 75 €

4ο άτομο ενήλικας 40 € 45 € 53 €

4ο άτομο παιδί έως 12 40 € 45 € 53 €

Μονόκλινο 134 € 150 € 178 €

-6%

GHotels Simantro Beach 5*
Παραλία Σάνη, Χαλκιδική

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 14€ το άτομο ημερησίως | 
Επιβάρυνση All Inclusive: 34€ το άτομο ημερησίως

Περιτριγυρισμένο από πευκοδάση και ανθισμένα 
λουλούδια, το GHotels Simantro Beach Hotel 

βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία στην παραλία της 
Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Διαθέτει γήπεδα τένις, παιδική 
χαρά και 24ωρη ρεσεψιόν. Το GHotels Simantro Beach Ho-
tel περιβάλλεται από όμορφα διαμορφωμένους κήπους. 
Κάθε δωμάτιο διαθέτει θυρίδα ασφαλείας, ιδιωτικό μπάνιο 
με προϊόντα μπάνιου και στεγνωτήρα μαλλιών, καθώς 
και δορυφορική τηλεόραση. Το ξενοδοχείο διαθέτει ένα 
εστιατόριο και μία ταβέρνα a-la carte, προσφέροντας 
στους επισκέπτες μια ποικιλία από εύγεστα πιάτα. Διαθέτει 
επίσης ένα beach bar, ένα snack bar, 2 εξωτερικές πισίνες 
και μία εσωτερική. Η ομάδα ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου 
προσφέρει πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες για όλες 
τις ηλικίες καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ.
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 
31/05-13/06 

& 16/09-30/09
14/06-11/07 

& 26/08-15/09
12/07-25/08

Ελάχιστη διαμονή 5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο Standard 20m2 θέα κήπος 140 € 214 € 251 €

3ο άτομο ενήλικας 49 € 75 € 88 €

Δίκλινο Superior 27m2 θέα κήπος 145 € 228 € 260 €

3ο άτομο ενήλικας 51 € 80 € 91 €

Δίκλινο 27m2 θέα πισίνα 152 € 232 € 269 €

3ο άτομο ενήλικας 53 € 81 € 94 €

Family Standard 40m2 θέα κήπος 198 € 304 € 380 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 69 € 106 € 133 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Family Standard 40m2 θέα θάλασσα 212 € 317 € 389 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 74 € 111 € 136 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Family Superior 50m2 θέα θάλασσα 248 € 352 € 442 €

3ο άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ενήλικας 87 € 123 € 155 €

4ο & 5ο άτομο παιδί έως 12 23 € 23 € 23 €

Μονόκλινο Standard 20m2 θέα κήπος 105 € 193 € 225 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν | Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή ημερησίως 20€ οι ενήλικες και 
10€ τα παιδιά έως 12

-8%

Alexandros Palace 5*
Ουρανούπολη, Χαλκιδική

Το Alexandros Palace βρίσκεται σε μια καταπράσινη πλαγιά στην 
περιοχή Τρυπητή και διαθέτει ιδιωτική παραλία, κέντρο ευεξίας 

και γήπεδο τένις. Προσφέρει όμορφα καταλύματα και διάφορες 
επιλογές για φαγητό. Τα δωμάτια και οι σουίτες στο Alexandros έχουν 
κλιματισμό και μπαλκόνι με θέα στην πισίνα, στον κήπο ή στο Άγιο 
Όρος. Παρέχουν δορυφορική τηλεόραση, συσκευή για καφέ/τσάι 
και στεγνωτήρα μαλλιών. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
μασάζ και περιποιήσεις ομορφιάς στο σπα του ξενοδοχείου, το οποίο 
περιλαμβάνει υδρομασάζ, εσωτερική πισίνα και ατμόλουτρο. Το 
Alexandros Palace διαθέτει επίσης εξωτερική πισίνα και ξεχωριστή 
παιδική πισίνα. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει μεσογειακή και 
διεθνή κουζίνα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δροσιστικά 
ποτά και εξωτικά κοκτέιλ σε ένα από τα 4 μπαρ, όπως το υπαίθριο 
μπαρ με την πανοραμική θέα στη θάλασσα.
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου
01/06-30/06 

& 01/09-30/09
01/07-31/08

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 5 νύχτες

Δίκλινο θέα πόλη 131 € 145 €

3ο άτομο ενήλικας 46 € 51 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 33 € 36 €

Μονόκλινο θέα πόλη 125 € 139 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 145 € 160 €

3ο άτομο παιδί έως 2 Δωρεάν Δωρεάν

Junior Suite θέα θάλασσα 181 € 203 €

3ο άτομο ενήλικας 63 € 71 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 45 € 51 €

-9%

Προσφορά για κρατήσεις έως 15/07: ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΩΣ 10/09 ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% | ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΠΟ 11/09 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Lucy Hotel 5* Καβάλα

Τα μοντέρνα δωμάτια και οι σουίτες του Hotel Lucy 
έχουν θέα στη θάλασσα ή την πόλη της Καβάλας. Οι 

σύγχρονες ανέσεις περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης με δορυφορικά κανάλια και δωρεάν ενσύρματο 
internet. Τα μπάνια είναι εξοπλισμένα με καθρέφτη 
καλλωπισμού/ξυρίσματος και στεγνωτήρα μαλλιών. Το 
κεντρικό εστιατόριο Anatoli προσφέρει θέα στη θάλασσα 
και ελληνικό μπουφέ πρωινού με παραδοσιακές πίτες, 
σπιτικά γλυκά, μαρμελάδες και ντόπιο μέλι. Μπορείτε να 
δειπνήσετε στο a la carte εστιατόριο, που διαθέτει βεράντα 
με θέα στη θάλασσα. Το Gran Turismo Cafe Bar και το Pool 
Bar σερβίρουν ποτά και αναψυκτικά.
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



1η ημέρα: Αθήνα | Πτήση για Ρόδο | Μονή Τσαμπίκας | Λίνδος
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη και επιβίβα-
ση στο πούλμαν. Αναχώρηση για την ανατολική ακτή της Ρόδου όπου 
θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή της Παναγιάς της Τσαμπίκας (χαμηλή). 
Συνέχεια στη γραφική Λίνδο. Στους πρόποδες του βράχου, φωλιάζει 
ο παραδοσιακός οικισμός με τα λευκά κυβόσχημα σπιτάκια, που πε-
ριβάλλονται από το απόλυτο γαλάζιο του Αιγαίου. Ανεβαίνοντας στην 
Ακρόπολη της Λίνδου θα δούμε τα ιπποτικά τείχη, την Ελληνιστική 
στοά, το Ναό της Παρθένου Λινδίας Αθηνάς και θα θαυμάσουμε την 
υπέροχη θέα. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο για μεσημεριανό γεύμα, 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Ημερήσια προαιρετική κρουαζιέρα στο Καστελόριζο
Πρωινό και αναχώρηση για το πιο ακριτικό νησί της Ελλάδας το Κα-
στελόριζο. Η πολύχρωμη αρχιτεκτονική, τα τιρκουάζ νερά και οι χα-
μογελαστοί άνθρωποί μας περιμένουν. Θα θαυμάσουμε το περίφημο 
κόκκινο κάστρο και τα χρωματιστά σπίτια χτισμένα σε δύο ή τρεις ορό-
φους Θα γευτούμε υπέροχες παραδοσιακές γεύσεις. Αναχώρηση το 
απόγευμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: Ξενάγηση παλιάς πόλης | απογευματινή 
βόλτα στις Πηγές Καλλιθέας
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πόλη. Θα ξεναγηθούμε και θα 
θαυμάσουμε σημαντικά μνημεία όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγί-
στρου, το Νοσοκομείο των Ιπποτών, την Οδό των Ιπποτών που απο-
τελεί τον πιο καλά διατηρημένο δρόμο της Ευρώπης και το Τέμενος 
του Σουλεϊμάν. Χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα θα επισκεφτούμε τις Πηγές Καλλιθέας. Αυτός ο μοναδικός 
συνδυασμός φύσης, αρχιτεκτονικής και ιστορίας θα μας προσφέρει την 
ευκαιρία να απολαύσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία. Χρόνος για καφέ, 
γλυκό ή μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά του φυσικού κόλπου. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα: Ημερήσια προαιρετική κρουαζιέρα στη Σύμη  
Πρωινό και αναχώρηση για την γραφική Σύμη. Πρώτη στάση στον Πα-
νορμίτη και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Χώρα. Σπίτια βαμ-
μένα σε έντονα, ζεστά χρώματα σκαρφαλωμένα στα πετρώδη απότομα 
βουνά του νησιού, αντανακλούν το ένδοξο παρελθόν της Σύμης. Θα 
περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα. Θα απολαύσουμε επί-
σης τον καφέ μας στα παραδοσιακά καφενεία της προκυμαίας και θα 
γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Ημερήσια προαιρετική κρουαζιέρα στη Χάλκη  

Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση προς την Κάμειρο 
Σκάλα. Από εκεί, θα πάρουμε το πλοίο για την Χάλκη. Ελεύθερος 
χρόνος για μπάνιο στην αμμώδη παραλία του Πάνταμου. Στο Νημπο-
ριό θα θαυμάσουμε την σπουδαία αρχιτεκτονική των σπιτιών και θα 
γευτούμε ντόπιες νοστιμιές. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση.  

6η ημέρα: Πεταλούδες | Κολύμπια 7 πηγές | 
Πόλη Ρόδου | Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Νωρίς το μεσημέρι κοντά στο χωριό 
Θεολόγος, θα επισκεφθούμε την περίφημη κοιλάδα των Πεταλού-
δων. Πρόκειται για έναν σπάνιο βιότοπο που φιλοξενεί την πεταλούδα 
Panaxia Quadripunctaria. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τις εφτά πη-
γές. Πρόκειται για ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, δημοφιλή στους φυσι-
ολάτρες. Θα περπατήσουμε σε ένα υπέροχο μονοπάτι πλάι στα νερά 
του ποταμού μέσα στη φύση. Θα θαυμάσουμε τις φυσικές πηγές, τον 
πανέμορφο καταρράκτη και την λίμνη, πλαισιωμένα από πανύψηλα 
πλατάνια και πεύκα. Στα νερά ζει το γκιζάνι, ένα σπάνιο είδος ψαριού, 
παγώνια, πάπιες, χήνες, χελώνες, και καβούρια. Χρόνος για φωτογρα-
φίες και προαιρετικό φαγητό σε ένα πανέμορφο εστιατόριο μέσα στο 
πράσινο. Συνέχεια πορεία προς την πόλη της Ρόδου για καφέ, περίπα-
το και τα τελευταία μας ψώνια. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση 
για Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: 4, 5 ή 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής 
σας | All Inclusive πρόγραμμα με διαμονή στο Sunshine Rhodes 4* | 
Ημιδιατροφή με διαμονή στο Suny Days 4* | Αεροπορικά εισιτήρια 
από και προς Ρόδο με Sky Express με βαλίτσα 20 kg & χειραποσκευή 
8 kg | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός 
εκδρομής & επίσημος ξεναγός στην παλιά πόλη, Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης | Φ.Π.Α. & Δυνατότητα χρήσης δωροεπιταγής

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα εκτός ξενοδοχείου, Είσοδοι σε μου-
σεία και αρχαιολογικούς χώρους | Προαιρετική εκδρομή στην Χάλκη 
15€/ενήλικας και 10€/παιδιά έως 12 ετών | Προαιρετική εκδρομή στη 
Σύμη 25€/ενήλικας και 15€/παιδιά έως 12 ετών | Προαιρετική εκδρο-
μή στο Καστελόριζο 65€/ενήλικας και 45€/παιδιά έως 12 ετών | Ότι 
δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό | Φό-
ροι αεροδρομίων 65€ το άτομο | Φόρος διαμονής 3€/δωμάτιο/ημέρα

Πτήσεις: Αθήνα – Ρόδος 07:25 – 08:25 | Ρόδος – Αθήνα 20:20 – 21:20          
Σημειώσεις: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και 5ήμερη χωρίς την 
εκδρομή της 2ης ημέρας. Στην αναχώρηση 29/08 η εκδρομή είναι 
7ήμερη με επιπλέον ελέυθερη ημέρα.

-10%

Ρόδος το νησί των Ιπποτών με εκπληκτικό πρόγραμμα all inclusive!

Τιμές κατ’ άτομο στο  Sunshine Rhodes 4* στην Ιαλυσό με πρόγραμμα all inclusive

Τύπος Δωματίου

4 
ημέρες

5 
ημέρες

7 
ημέρες

21/07-
24/07

04/08-07/08 
&18/08-21/08

01/09-
04/09

20/07-
24/07

03/08-07/08 
&17/08-21/08

31/08-
04/09

Δίκλινο θέα κήπος 395 € 405 € 345 € 445 € 465 € 465 €

3ο άτομο ενήλικας 345 € 355 € 315 € 385 € 405 € 395 €

3ο άτομο παιδί* 195 € 205 € 195 € 215 € 225 € 225 €

4ο άτομο παιδί* 315 € 325 € 280 € 355 € 365 € 345 €

Δίκλινο θέα 
θάλασσα 415 € 425 € 365 € 465 € 485 € 485 €

3ο άτομο ενήλικας 355 € 365 € 335 € 405 € 425 € 415 €

3ο άτομο παιδί* 195 € 215 € 195 € 215 € 225 € 225 €

4ο άτομο παιδί* 315 € 325 € 280 € 355 € 365 € 345 €

Μονόκλινο θέα 
κήπος 505 € 515 € 425 € 575 € 605 € 555 €

*τα παιδιά είναι έως 12 ετών

Τιμές κατ’ άτομο στο  Sunny Days Hotel 4* στην Ιξιά με ημιδιατροφή

Τύπος 
Δωματίου

4
ημέρες

5
ημέρες

7 
ημέρες

21/07-
24/07

04/08-07/08 
&18/08-21/08

01/09-
04/09

20/07-
24/07

03/08-07/08 
&17/08-21/08

31/08-
04/09

Δίκλινο 380 € 395 € 335 € 430 € 450 € 450 €

3ο άτομο 
ενήλικας 335 € 355 € 305 € 375 € 395 € 380 €

3ο άτομο παιδί 195 € 205 € 195 € 215 € 225 € 225 €

4ο άτομο παιδί 315 € 325 € 275 € 355 € 365 € 345 €

Μονόκλινο 490 € 510 € 415 € 560 € 585 € 540 €

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 15/07 και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 8%.
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



1η ημέρα: Αθήνα | Χίος | Βροντάδος | Καρδάμυλα | Μάρμαρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Χίο. Άφιξη στο νησί, επι-
βίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το χωριό των Βροντάδων. 
Στάση για τον πρωινό μας καφέ και στη συνέχεια πορεία προς τα Καρ-
δάμυλα και συγκεκριμένα το επίνειο της κωμόπολης το Μάρμαρο. 
Αφού θαυμάσουμε τα όμορφα αρχοντικά κτισμένα από ναυτικούς 
πλοιοκτήτες θα απολαύσουμε το μπάνιο μας αλλά και παραδοσιακό 
φαγητό. Το απόγευμα αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στον Καρφά 
μπροστά σε μια πανέμορφη παραλία, τακτοποίηση και ξεκούραση. Το 
βράδυ ελεύθερο, δείπνο & διανυκτέρευση.
 

2η ημέρα: Περιήγηση πόλης
Πρωινό και αναχώρηση για να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του νη-
σιού. Η γνωριμία μας ξεκινά από το περίφημο και καλοδιατηρημένο 
κάστρο. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του λιμανιού της πόλης της με 
έκταση 180.000 τ.μ. και τα τείχη του περικλείουν οικιστικό σύνολο, με 
650 κατοίκους περίπου. Αφού θαυμάσουμε τόσο τον υπέροχο χώρο 
όσο και την μαγευτική θέα θα καταλήξουμε στην πόλη της Χίου για 
να επισκεφτούμε την βιβλιοθήκη Κοραή και το λαογραφικό μουσείο 
Αργέντη. Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στο δεύτερο 
όροφο στεγάζεται το Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο Αργέντη. 
Το μουσείο περιλαμβάνει μια αξιόλογη συλλογή με ενδυμασίες κα-
θώς και πολλά κεντήματα από διάφορα χωριά του νησιού. Τα υφα-
ντά, τα εργαλεία, τα σκεύη, οι χαλκογραφίες, οι πίνακες, τα πορτραίτα 
των αρχόντων καθώς και διάφορα ξυλόγλυπτα αντικείμενα βοηθούν 
τον επισκέπτη να ανακαλύψει την καθημερινή ζωή των Χιωτών από το 
17ο έως το19ο αι. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση και μπάνιο στην όμορφη παραλία του. Το 
βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στις Οινούσσες
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε 
κρουαζιέρα στις πανέμορφες Οινούσσες. Εν πλω διαδρομή, με ιδιω-
τικό σκάφος, ανατολικά της Χίου για περίπου μία ώρα και φτάνουμε 
στο γραφικό λιμανάκι όπου μας καλωσορίζει η χάλκινη γοργόνα, με 
το στέμμα και το ιστιοφόρο στο αριστερό της χέρι, σήμα κατατεθέν 
της ναυτικής παράδοσης του νησιού. Επίσκεψη στο εντυπωσιακό Ναυ-
τικό Μουσείο, και χρόνος ελεύθερος για μπάνιο στις πεντακάθαρες 
βοτσαλωτές ή αμμουδερές παραλίες που βρίσκονται περιμετρικά του 
νησιού. Έπειτα αφού γευτούμε φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακούς 
μεζέδες σε κάποιο από τα πολλά εστιατόρια θα επιβιβαστούμε στο κα-
ραβάκι για την επιστροφής μας στην Χίο. Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Νέα Μονή Χίου | Αυγώνυμα | Ανάβατος
Πρωινός μπουφές και αναχώρηση για την Νέα Μονή Χίου, κτίσμα του 
11ου αιώνα και αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα το 

Μοναστήρι κατατάσσεται στα μνημεία που είναι υπό την προστασία 
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Έπειτα θα επισκεφτού-
με το χωριό Αυγώνυμα. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων και 
συγκαταλέγεται στα Μεσαιωνικά χωριά του νησιού με τον ιδιότυπο 
φρουριακό αρχιτεκτονικό ρυθμό τους. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε, 
κρυμμένο από τα αδιάκριτα βλέμματα, το μεσαιωνικό - βυζαντινό χω-
ριό Ανάβατος. Ο «Μυστράς» του Αιγαίου, παρόλο που σήμερα είναι 
ένα έρημο χωριό, κουβαλάει ως τις μέρες μας την ιστορία του νησιού. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στην πόλη και ξεκούραση στο ξενο-
δοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο σε πλούσιο μπουφέ και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Μουσείο Μαστίχας | Πυργί | Μεστά | Χώρα | 
πτήση για Αθήνα
Πρωινό και από την εκδρομή μας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψου-
με το σήμα κατατεθέν του νησιού, το μουσείο μαστίχας Χίου. Βρίσκεται 
στα Μαστιχοχώρια, σύνολο μεσαιωνικών χωριών στη Νότια Χίο, στο 
μοναδικό σημείο της Μεσογείου όπου καλλιεργείται και παράγεται η 
μαστίχα γνωστή σήμερα σε όλο τον κόσμο. Έπειτα θα επισκεφτούμε 
το «ζωγραφιστό χωριό», όπως το αποκαλούν πολλοί λόγω των πε-
ρίτεχνων διακοσμητικών μοτίβων στις προσόψεις των οικημάτων. Το 
Πυργί αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα ζωντανό μεσαιωνικό θρύλο. 
Ακολούθως θα επισκεφτούμε ένα από τα ωραιότερα χωριά του νη-
σιού, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο, το μεσαιωνικό χωριό 
Μεστά. Η περίτεχνη αρχιτεκτονική του πηγάζει από τη Βυζαντινή περίο-
δο και το ίδιο το χωριό είναι χτισμένο σαν ένα κάστρο. Άφιξη στη Χώρα 
με χρόνο για φαγητό και αγορά τοπικών προϊόντων και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο παραθα-
λάσσιο Golden Sand Beach Hotel 4* στον Καρφά με ημιδιατροφή 
καθημερινά σε μπουφέ | Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 
την Sky Express προς και από Χίο με βαλίτσα 20 kg & χειραποσκευή 
8 kg ανά άτομο | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α. | Δυνατότητα 
χρήσης δωροεπιταγής

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσο-
δοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική κρουαζιέ-
ρα στις Οινούσσες αξίας 30€ το άτομο με ιδιωτικό σκάφος | Ο φόρος 
διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως | Φόροι αεροδρομίων αξίας 
65€ το άτομο | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα (3 διανυκτερεύσεις) αφαιρεί-
ται η εκδρομή της 1ης ημέρας. Πτήσεις: Αθήνα – Χίος 07:20 – 08:10 
| Χίος – Αθήνα 19:15 – 20:05

-10%
Χίος η μυροβόλος!

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
4 ημέρες 5 ημέρες

14/07-17/07
01/09-04/09 28/07-31/07 04/08-07/08 25/08-28/08 15/09-18/09 14/07-17/07

01/09-04/09 28/07-31/07 04/08-07/08 25/08-28/08 15/09-18/09

Δίκλινο θέα θάλασσα 345 € 375 € 385 € 365 € 295 € 415 € 445 € 455 € 435 € 345 €

3ο άτομο ενήλικας 295 € 325 € 335 € 315 € 255 € 345 € 375 € 395 € 375 € 285 €

3ο άτομο παιδί έως 12 225 € 245 € 255 € 235 € 235 € 255 € 275 € 285 € 265 € 255 €

4ο άτομο παιδί έως 12 285 € 305 € 315 € 295 € 245 € 325 € 345 € 355 € 335 € 265 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 395 € 425 € 435 € 415 € 375 € 485 € 525 € 535 € 515 € 435 €

Early Booking: Οι τιμές των 2 αναχωρήσεων του Σεπτεμβρίου εμπεριέχουν έκπτωση early booking 8% με κράτηση έως 31/07 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



1η ημέρα: Αθήνα | Μυτιλήνη | Μουσείο Στρατή Ελευθερι-
άδη | Μουσείο Θεόφιλου | Περιήγηση πόλης 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για Μυτιλήνη. Άφι-
ξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και σε πολύ κοντινή απόσταση θα επι-
σκεφτούμε το Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade. 
Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε έργα των Σαγκάλ, Ματίς, Πικάσο και 
Λεζέ καθώς και αντίγραφα μεσαιωνικών χειρόγραφων. Στον ίδιο περι-
βάλλοντα χώρο θα επισκεφτούμε το μουσείο του Θεόφιλου. Έπειτα, 
θα ανακαλύψουμε την πόλη που το όνομα της χρησιμοποιείται και για 
όλο το νησί, την Μυτιλήνη. Αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το νότιο 
λιμάνι, φιλοξενεί μοναδικά αξιοθέατα, όπως οι εκκλησίες του Αγίου 
Θεράποντα και της Μητροπόλεως με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέ-
ρον, το Αρχαίο Θέατρο, το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, το μπρονζέ άγαλμα 
της Ελευθερίας και πολλά μουσεία. Στο βόρειο μέρος της πόλης, ανά-
μεσα σε ένα καταπράσινο πευκώνα και στη θάλασσα υψώνονται τα 
απομεινάρια του κάστρου της Μυτιλήνης όπου και θα επισκεφτούμε. 
Χρόνος για καφέ και φαγητό σε ελεύθερο πρόγραμμα και άφιξη στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας 
ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Προαιρετική εκδρομή στο Αϊβαλί
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ και αναχώρηση για το τελωνείο στο λιμά-
νι της πόλης. Θα επιβιβαστούμε στο καράβι, για να μας μεταφέρει μετά 
από μια περίπου ώρα στην γειτονική Τουρκία. Φτάνοντας στο Αϊβαλί 
θα περιηγηθούμε στους ιστορικούς, στενούς δρόμους και θα απολαύ-
σουμε το μεγάλο παζάρι. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, παραδοσιακά 
γλυκά και φαγητό με ανατολίτικες γεύσεις και μπαχάρια που ξυπνούν 
τις μνήμες άλλων εποχών. Αναχώρηση για την επιστροφή μας περίπου 
στις 18:00 και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθε-
ρο, δείπνο και διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Πέτρα | Μόλυβος | Ιερά Μονή Ταξιαρχών 
Πρωινό και αναχώρηση για μια πανέμορφη εκδρομή. Πρώτα θα επι-
σκεφτούμε την Πέτρα. Χαρακτηριστικό της ο βράχος της ύψους περί-
που 40 μέτρων, που δεσπόζει στην περιοχή και στην κορυφή του είναι 
κτισμένη η Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Χρόνος για να απολαύσουμε το 
μπάνιο μας στα πεντακάθαρα νερά της και στη συνέχεια θα φτάσουμε 
στον Μόλυβο. Ο Μόλυβος είναι ένας από τους ομορφότερους πα-
ραδοσιακούς και διατηρητέους οικισμούς όχι μόνο της Λέσβου αλλά 
και ολόκληρου του Αιγαίου. Χρόνος στη διάθεσή μας για να απολαύ-
σουμε τις βόλτες μας και για φαγητό και σειρά έχει ο Άγιος Ταξιάρχης 
στο Μανταμάδο, προστάτης και πολιούχος του νησιού. Η εικόνα του 
προκαλεί δέος με το αυστηρό ύφος του Αρχαγγέλου, τα μεγάλα μάτια 
και το μαύρο χρώμα, τη φοβερή ρομφαία και τα επιχρυσωμένα φτερά 
και είναι μία από τις ελάχιστες ανάγλυφες εικόνες σε ολόκληρο τον 
ορθόδοξο κόσμο. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Απολιθωμένο Δάσος | Σκάλα Ερεσού 
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή Σίγρι όπου θα επισκεφτούμε 
το μουσείο φυσικής ιστορίας απολιθωμένου δάσους Λέσβου. Στη συ-
νέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για περιήγηση στα τέσσερα πάρκα του 
απολιθωμένου δάσους, το οποίο αποτελεί ένα ανεπανάληπτο μνημείο 

της φύσης με παγκόσμια αναγνώριση. Έπειτα θα καταλήξουμε στην 
Σκάλα Ερεσού, το πιο οργανωμένο τουριστικό κέντρο του νησιού με 
φημισμένη παραλία μήκους δύο χιλιομέτρων καθαρά γαλάζια νερά 
και αμμουδιά με χοντρή άμμο. Γραφικά καφενεδάκια, περιποιημένα 
εστιατόρια με ντόπιους μεζέδες και καλαίσθητες καφετέριες μας περι-
μένουν για να μας χαρίσουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Χρό-
νος για μπάνιο και φαγητό και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Μουσείο Ούζου Πλωμαρίου | Πλωμάρι | Αγιά-
σος | Πόλη Μυτιλήνης | Πτήση για Αθήνα
Πρωινό και από την εκδρομή μας στην Μυτιλήνη δεν θα μπορούσα-
με να παραλείψουμε μια επίσκεψη στο μουσείο της γνωστότερης ίσως 
«ετικέτας» ούζου. Στις παρυφές του Πλωμαρίου λοιπόν θα επισκε-
φτούμε το ομώνυμο μουσείο. Το μουσείο αλλά και οι εγκαταστάσεις 
αποσταγματοποιίας, όπου παράγεται και εμφιαλώνεται το Ούζο Πλω-
μαρίου Ισίδωρου Αρβανίτου, βρίσκονται μέσα σε έναν κατάφυτο ελαι-
ώνα. Σειρά έχει το χωριό της τέχνης και των χρωμάτων, η Αγιάσος. Θα 
περπατήσουμε στα πολύχρωμα στενά για να φτάσουμε στην υπέροχη 
παλιά εκκλησία, θα απολαύσουμε τον ελληνικό καφέ στη χόβολη μαζί 
με το γλυκό κουταλιού και θα έχουμε χρόνο για παραδοσιακό φαγητό. 
Χαζεύοντας τα όμορφα μαγαζάκια με τα είδη κεραμικής τέχνης και τα 
χειροποίητα σκαλιστά ξύλινα αντικείμενα σίγουρα θα αγοράσουμε κάτι 
για ενθύμιο για να θυμόμαστε το υπέροχο αυτό χωριό. Άφιξη στην 
πόλη της Μυτιλήνης και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας στην Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο Mytilana Village 
4* στον κόλπο της Γέρας με ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ | 
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Aegean προς και από 
Μυτιλήνη με βαλίτσα 23 kg & χειραποσκευή 8 kg ανά άτομο | Μετα-
φορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α. | Δυνατότητα χρήσης δωροεπιταγής

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσο-
δοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική εκδρομή 
στο Αϊβαλί αξίας 35€ το άτομο | Φόροι αεροδρομίων αξίας 65€ το 
άτομο | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Πτήσεις με την Aegean: 
Αθήνα – Μυτιλήνη 06:20 – 07:10 | Μυτιλήνη – Αθήνα 22:30 – 23:25

-10%

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 27/07-31/07 10/08-14/08 07/09-11/09

Δίκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 395 € 425 € 385 €

3ο άτομο ενήλικας 355 € 375 € 345 €

3ο άτομο παιδί έως 6 225 € 245 € 215 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 345 € 365 € 335 €

4ο άτομο παιδί έως 12 345 € 365 € 335 €

Μονόκλινο πλαϊνή θέα θάλασσα 485 € 525 € 475 €

Ταξίδι στη μυθική Λέσβο με γεύση Αϊβαλί
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Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr

Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 



1η ημέρα: Αθήνα | Κυπαρίσσι | Νεάπολη
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση για την εκδρομή μας. Με σύ-
ντομες στάσεις κατά την διαδρομή μας για καφέ και ξεκούραση θα 
φτάσουμε νωρίς το μεσημέρι στην Λακωνία. Προορισμός μας ένας 
μαγευτικός τόπος που μοιάζει περισσότερο με νησί παρά ηπειρωτική 
Ελλάδα και σχεδόν άγνωστος στον πολύ κόσμο, το γραφικό Κυπαρίσ-
σι. Τα μαγευτικά, παρθένα φυσικά τοπία του, τα προσεγμένα σπίτια, 
οι πανέμορφες παραλίες και η απλότητά του θα μας ανταμείψουν με 
τον καλύτερο τρόπο. Χρόνος για μπάνιο και φαγητό και πορεία προς 
τον τελικό προορισμό μας στο νοτιότερο άκρο του νομού τη Νεάπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας & ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύ-
θερο να περιηγηθούμε στην πόλη σε ατομικό πρόγραμμα μιας και το 
ξενοδοχείο μας είναι κεντρικό.

2η ημέρα: Νεάπολη | Σπήλαιο Καστανιάς | Ελαφόνησος
Μετά το πλούσιο πρόγευμα, ακολουθώντας μια καταπράσινη ορεινή 
διαδρομή θα καταλήξουμε στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου κοντά 
στο ακρωτήριο του Μαλέα. Εδώ θα επισκεφτούμε το σπήλαιο Κα-
στανιάς ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια της Ελλάδας. Πλού-
σιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών, τα 
οποία χρειάστηκαν τρία εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν, το 
κατατάσσουν δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η εκδρομή μας με το καραβάκι στην γραφική Ελαφόνησο. 
Η Ελαφόνησος φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες της. Διαθέτει πολ-
λές αμμουδιές με εξωτική ομορφιά οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης 
για τους επισκέπτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η φημισμένη παραλία 
του Σίμου (το δίδυμο Φράγκος – Σαρακίνικο) που βρίσκεται στην νότια 
πλευρά του νησιού. Αφού απολαύσουμε το μπάνιο μας και γευματί-
σουμε προαιρετικά σε κάποια από τις γραφικές ψαροταβέρνες της Χώ-
ρας θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ 
μας ελεύθερο.

3η ημέρα: Νεάπολη | Κύθηρα (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το καράβι για τα πανέμορ-
φα Κύθηρα. Φτάνοντας στο νησί θα κατευθυνθούμε προς τη χώρα, 
πρωτεύουσα των Κυθήρων όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε το 
ενετικό κάστρο κτίσμα του 1503. Ελεύθερος χρόνος για καφέ στην πα-
νέμορφη πλατεία της Χώρας και στη συνέχεια θα απολαύσουμε το 
μπάνιο μας στο πολυσύχναστο Καψάλι. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε 
στον γραφικό Αβλέμονα και ύστερα, αργά το απόγευμα θα επιστρέ-
ψουμε στην Νεάπολη. Το βράδυ μας ελεύθερο. 

4η ημέρα: Νεάπολη | Μονεμβασιά | Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την γραφική Μονεμβασιά. 
Φθάνοντας, μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικό-
να του βράχου της καστροπολιτείας. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την 
περιδιάβαση στην Παλιά Πόλη. Αρχοντικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα, 
βυζαντινές εκκλησίες με σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και 
της Αγ. Σοφίας, σπίτια με εξώστες στο πέλαγος, συνθέτουν μία μονα-
δική εικόνα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. Έπειτα, αφήνοντας 
πίσω μας την λακωνική γη θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας 
στην Αθήνα έχοντας σύντομες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούρα-
ση. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Limira 
Mare 3* superior στην παραλία της Νεάπολης | Πρωινό καθημερινά 
σε μπουφέ | Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το 
πρόγραμμα της εκδρομής | Το κόστος για την εκδρομή στην Ελαφό-
νησο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 
| Φ.Π.Α. | Δυνατότητα χρήσης δωροεπιταγής | Δωρεάν αναβάθμιση 
δωματίου σε θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας 

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολο-
γικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως 
| Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό | Το κόστος για την  προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα 
αξίας 35€ κατ’ άτομο

Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ή 
ακόμα και να αφαιρεθεί κάτι αν κριθεί αναγκαίο από τον αρχηγό της 
εκδρομής για την καλύτερη διεξαγωγή του.

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 20/07 και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 17/07-20/07 
28/08-31/08

24/07-27/07
31/07-03/08 04/09-07/09

Δίκλινο θέα κήπος 215 € 235 € 205 €

3ο άτομο ενήλικας 155 € 170 € 145 €

3ο άτομο παιδί έως 12 130 € 140 € 125 €

4ο άτομο σε Family Suite 145 € 155 € 140 €

Μονόκλινο θέα κήπος 295 € 315 € 285 €

Μονεμβασιά | Κύθηρα | Ελαφόνησος

-10%
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1η ημέρα: Αθήνα | Κυλλήνη | Ζάκυνθος
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για Κυλλήνη μέσω της περιφερειακής 
οδού της Πάτρας με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση. Επιβίβαση στο 
φέρυ μποτ και μετά από μιάμιση ώρα άφιξη στο λιμάνι της Ζακύνθου. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη 
και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής 
μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο στο ξενοδοχείο και χρήση του all 
inclusive. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Μπόχαλη | Περιήγηση Πόλης | Βασιλικός
Μετά το πρόγευμα θα περιηγηθούμε στην Μπόχαλη, κάτω από το 
Ενετικό κάστρο, στα μικρά και ήσυχα δρομάκια με τα παλιά σπίτια. 
Επίσης θα επισκεφθούμε το λόφο του Στράνη όπου ο Διονύσιος Σο-
λωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό Ύμνο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το 
κέντρο της πόλης για να επισκεφτούμε το μουσείο του Αγ. Διονυσίου 
αλλά και να περπατήσουμε στη Στράτα Μαρίνα, στην περίφημη Ρούγα 
και στο εμπορικό κέντρο με τις γραφικές καμάρες και την πλακόστρω-
τη κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για γεύμα σε μπουφέ. Ξεκούραση 
και το απόγευμα αναχώρηση για τον Βασιλικό και την παραλία Πόρτο 
Ρόμα όπου θα απολαύσουμε το μπάνιο μας. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο μας για ξεκούραση, δείπνο και χρήση του all inclusive. Διανυκτέ-
ρευση.

3η ημέρα: Καταστάρι – Ναυάγιο | Ιερά Μονή Παναγίας Ανα-
φωνήτριας | Βολίμες | Παραλία Αγίου Νικολάου | Γαλάζιες 
Σπηλιές
Μπουφές πρωινό και μέρα ελεύθερη για ξεκούραση, μπάνιο στην 
πισίνα του ξενοδοχείου και για να κάνουμε χρήση του all inclusive 
προγράμματος. Για όσους επιθυμούν θα πραγματοποιήσουμε εκδρο-
μή με τον γύρο του νησιού. Πρώτος μας σταθμός το Καταστάρι το 
οποίο βρίσκεται σε ύψωμα δίνοντάς μας την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
πανοραμικά την θέα προς τις Αλυκές και το Ιόνιο πέλαγος. Στη συνέ-
χεια θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο μουσείο της Παναγίας Της 
Αναφωνήτριας, εκεί όπου μόνασε ο Άγιος Διονύσιος. Έπειτα κοντά στη 
μονή του Αγίου Γεωργίου θα θαυμάσουμε το πασίγνωστο «ναυάγιο» 
και την ομώνυμη παραλία. Συνεχίζουμε για ένα από τα πιο ενδιαφέ-
ροντα χωριά της Ζακύνθου τις Βολίμες. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και περίπατο στην αγορά του χωριού, στην οποία θα βρούμε τοπικά 
προϊόντα όπως χειροποίητα χαλιά και δαντέλες, τυρί, μέλι και κρασί. 

Τέλος θα επισκεφτούμε την παραλία του Αγίου Νικολάου με ελεύθερο 
χρόνο για φαγητό, μπάνιο αλλά και για όποιον το επιθυμεί μπορεί να 
πραγματοποιήσει κρουαζιέρα στις γαλάζιες σπηλιές. Αργά το απόγευ-
μα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ 
μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Πόλη Ζακύνθου | Κυλλήνη | Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το κέντρο της πόλης έχοντας 
χρόνο για μια τελευταία βόλτα αλλά και για ψώνια. Επιβίβαση στο 
καράβι για Κυλλήνη και άφιξη νωρίς το βράδυ στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Selyria 
Resort 5* στο Τσιλιβί  | All Inclusive πρόγραμμα στη διάθεσή μας 
για όλες τις ημέρες | Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Ζάκυνθο | 
Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα της εκδρομής | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευ-
θύνης για άτομα έως και 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου  | Εί-
σοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Η προαιρετική κρου-
αζιέρα στις γαλάζιες σπηλιές | Ο φόρος διαμονής αξίας 4€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή ανα-
φέρεται ως προαιρετικό

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 
ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών 
Όρων Συμμετοχής

Ζάκυνθος, το φιόρο του Λεβάντε! 

-10%

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 25/08-28/08 15/09-18/09

Δίκλινο θέα πισίνα 249 € 229 €

3ο άτομο παιδί έως 12 105 € 105 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 205 € 185 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 259 € 239 €

3ο άτομο παιδί έως 12 105 € 105 €

3ο άτομο παιδί 13 - 16 215 € 195 €

Μονόκλινο  θέα πισίνα 345 € 315 €

Μονόκλινο  θέα θάλασσα 365 € 325 €

Early Booking: Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 01/08 και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 8%.
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1η ημέρα: Aθήνα | Χανιά | Σφακιά | Λουτρό
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Χανιά. 
Άφιξη στο νησί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για ένα από 
τα γραφικότερα μέρη της μεγαλονήσου, το παλιό λιμάνι των Χανίων. 
Βόλτα στα αξιοθέατα, χαλάρωση με φόντο τη φοβερή θέα, εντρύφη-
ση σε πρωτοποριακούς μεζέδες, σοκάκια και γειτονιές, ενώ στη συνέ-
χεια μεταφερόμαστε στα Σφακιά, για μια πρώτη γνωριμία με το λίκνο 
ένδοξων τέκνων της λεβεντογέννας. Εκεί παίρνουμε καραβάκι για το 
Λουτρό, το απόγειο της ησυχίας, του ρομαντισμού, της ομορφιάς και 
της αυθεντικότητας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Aγία Ρουμέλη | Φαράγγι Σαμαριάς | Λουτρό
Πρωινό και αναχώρηση με καραβάκι για την Αγία Ρουμέλη. Ελεύθε-
ρος χρόνος για μπάνιο και άνετο σουλάτσο στο γραφικό χωριό για 
καφέ ή φαγητό σε κάποιο γραφικό ταβερνάκι. Εκεί υπάρχει δυνατότητα 
για όσους θέλουν, να διασχίσουν «ανάποδα» (όχι από τον Ομαλό στα 
βόρεια) μέρος του φαραγγιού ξεκινώντας από το νότιο τμήμα και φθά-
νοντας στο πιο γνωστό μέρος του γνωστό ως Πόρτες ή Σιδερόπορτες, 
όπου οι πλευρές του έρχονται σε απόσταση μόλις 4μ., ενώ υψώνονται 
σε ύψος 500μ.! Το φαράγγι της Σαμαριάς αποτελεί το μακρύτερο φα-
ράγγι της Ευρώπης και τμήμα του Εθνικού Δρυμού που ιδρύθηκε το 
1962 για την προστασία της πλούσιας χλωρίδας / πανίδας των μαγευ-
τικών Λευκών Ορέων. Απόγευμα, πλοιάριο επιστροφής στο Λουτρό. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ημέρα: προαιρετική εκδρομή στη Γαύδο
Πρωινό κι ελεύθερη μέρα στο Λουτρό. Εναλλακτικά, προτείνουμε 
εκδρομή στην ημιτροπική Γαύδο. Θα περάσουμε την μέρα μας στο 
νοτιότερο νησί της Ελλάδος, που φημίζεται για την εκπληκτική αίσθη-
ση απομόνωσης, την απλότητα και τις μοναδικές παραλίες.  Πρόκειται 
για το έμβλημα της ελευθερίας και της ανεμελιάς, τόσο η γοητευτική 
πρωτεύουσα Καστρί, όσο και οι παρθένες παραλίες. Το απόγευμα, 
πλήρεις από τις εμπειρίες μας στην αφρικανικής χροιάς πανδαισία, το 
άκρο της Ευρώπης που (από Οδυσσέα κι Απ. Παύλο μέχρι Ρωμαίους 
ή Σαρακηνούς) τόσοι διέβησαν στην αρχαιότητα, γυρνάμε στο Λουτρό. 

4η ημέρα: Λουτρό με προαιρετικές επεκτάσεις Γλυκά Νερά | 
Μάρμαρα
Πρωινό κι ελεύθερη μέρα στη σαγήνη του Λουτρού.  Σας προσκαλού-
με όμως νωρίς το πρωί για πεζοπορία σε ένα κομμάτι του μονοπατιού 
Ε4 με κατεύθυνση τα Γλυκά Νερά.  Μετά από ωριαία πεζοπορία, βου-
τάμε να δροσιστούμε στο κρυστάλλινο πέλαγο. Ξεκούραση στο εξωτι-
κό τοπίο & γυρισμός. Προαιρετικά νωρίς το απόγευμα προτείνουμε μίνι 

κρουαζιέρα σε εξαιρετικά μέρη φυσικού κάλλους, όπως Μάρμαρα & 
Λύκος για κολύμπι & συνταρακτικό βίωμα εξερεύνησης της μεσογεια-
κής πλάσης! Επιστροφή, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Σφακιά | Ρέθυμνο| Πτήση επιστροφής στα Χανιά
Πρωινό και νωρίς αναχωρούμε με το πλοίο της γραμμής για τα Σφακιά, 
όπου πίνουμε καφέ με ντόπιους ακούγοντας εντυπωσιακές ιστορίες. 
Προαιρετικά μεταβαίνουμε για μπάνιο στην ακρογιαλιά Ίλιγγας. Ακο-
λούθως ρότα για το πανέμορφο Ρέθυμνο όπου θα έχουμε ελεύθερη 
ώρα στην παλιά πόλη  για φαγητό και βόλτα. Αναχώρηση για το αερο-
δρόμιο των Χανίων για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Αθήνα - Χανιά- Αθήνα με Sky Express  
με μία αποσκευή 20 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά | Τέσσερις (04) 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Madares στο Λουτρό με πρωινό  | 
Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις,  βάσει προγράμματος  | Εισιτήρια 
Σφακιά – Λουτρό - Σφακιά | Εισιτήρια Λουτρό - Αγ. Ρουμέλη - Λουτρό 
| Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας | Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης  | ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-
ρους, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Γεύματα και δείπνα | Η εκδρομή 
στη Γαύδο αξίας 70€ το άτομο | Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα | Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων αξίας 65€ το άτομο | Ο φόρος 
διαμονής 0,50 € το δωμάτιο την βραδιά στο ξενοδοχείο, ο οποίος 
είναι πληρωτέος απευθείας στο ξενοδοχείο | Ότι δεν αναγράφεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 
ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών 
Όρων Συμμετοχής

Πτήσεις με Sky Express  
Αθήνα – Χανιά 07:15-08:05 | Χανιά – Αθήνα 22:40-23:40

Early Booking: Οι τιμές αποτελούν νέα προσφορά για νέες κρατήσεις από 01/07 μει-
ωμένες έως και 16%.Ισχύουν με κράτηση έως και 15/07 και για περιορισμένο αριθμό 

δωματίων.

Περιπλάνηση στη Νότια Κρήτη 
του Λιβυκού και του Ονείρου

Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 05/08 | 19/08 26/08 09/09

Δίκλινο 355 € 345 € 325 €

3ο άτομο ενήλικας 315 € 305 € 285 €

3ο άτομο παιδί έως 6 275 € 265 € 245 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 295 € 285 € 265 €

Μονόκλινο 455 € 445 € 425 €

-10%
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vlassopoulostravel.gr

Οι εκπτώσεις είναι επί των αναγραφόμενων τιμών
Αίτηση ενδιαφέροντος στο NikolaouMarina@piraeusbank.gr
Προκαταβολή 100€ & εξόφληση σε 4 ισόποσες δόσεις 
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