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Αγαπητοί ταξιδιώτες,

Φέτος το καλοκαίρι ο ταξιδιωτικός οργανισμός 
Zeus Travel με την εμπειρία και τεχνογνωσία που 
διαθέτει έχει την δυνατότητα να σας παρουσιάσει 
πολλά καινοτόμα προϊόντα.

Στο νέο μας κατάλογο για το καλοκαίρι του 2019,  
θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα ενοικιαζομένων δω-
ματίων (studios), τα οποία διαθέτουν κουζινάκι. 
Το νέο μας αυτό προϊόν ονομάζεται  “7+3 νύχτες 
δώρο” και είναι ένα καινοτόμο προϊόν για την 
αγορά της Ελλάδας, καθώς η εταιρία μας διαθέ-
τει πανελλαδικά και κατ´ αποκλειστικότητα τη με-
γαλύτερη γκάμα ενοικιαζομένων δωματίων στην 
Ελλάδα.  Οι τιμές μας είναι άκρως δελεαστικές για 
όλους τους πελάτες μας, καθώς ξεκινούν από μό-
λις 4,5 και 5 ευρώ το άτομο την ημέρα.

Στο δεύτερο σκέλος του καταλόγου μας, θα βρείτε 
μια μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, για το καλοκαίρι του 2019, συνεχί-
ζουμε με μια νέα καινοτόμα μηχανή αναζήτησης 
μέσω του website μας, η οποία θα σας δίνει ανά 
πάσα στιγμή τη δυνατότητα on-line διαθεσιμότη-
τας, σε πάνω από 1.000 ξενοδοχεία σε προνομια-
κές τιμές.

Επιλέξτε σήμερα το ταξιδιωτικό πρόγραμμα που 
σας ταιριάζει ή ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το 
ταξίδι των ονείρων σας.

Ζήστε και εσείς τη μοναδική εμπειρία του Zeus 
Travel και αφεθείτε να σας ταξιδέψουμε.
Καλό και ξέγνοιαστο καλοκαίρι! 
 
Φιλικά...

LIVE THE 
ZEUS 
EXPERIENCEΘανάσης Νανάκος

managing director
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Η Zeus Villas Greece, ένα από τα με-
γαλύτερα δίκτυα ενοικίασης πολυ-
τελών κατοικιών στην Ελλάδα, ανα-
λαμβάνει τη διαχείριση ακινήτων 
(βίλες - διαμερίσματα πολυτελείας) 
και ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Εμπιστευτείτε το ακίνητό σας στην 
έμπειρη ομάδα της Zeus Villas Greece.

Υπηρεσίες Concierge

Ενοικίαση αυτοκινήτων

VIP Μεταφορές

Πολυτελή καταλύματα

Ενοικίαση σκαφών

Ενοικίαση Ελικοπτέρων & Jet

Spa & Κέντρα Ευεξίας

VIP Security

www.zeusvillas.gr
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το πολυτελώς ανακαινισμένο Sani Beach βρίσκεται σε αρμονία με το φυσι-
κό περιβάλλον γύρω του και υπόσχεται μια εμπειρία πέντε αστέρων για όλη 
την οικογένεια με τις ιδιωτικές παραλίες, την απέραντη χρυσή αμμουδιά, τα 
δελεαστικά spaκαι τα εντυπωσιακά γκουρμέ εστιατόρια. Βρίσκεται σε προ-
νομιακή θέση στο ακρωτήριο και προσφέρει μια απαράμιλλη επιλογή από 
δωμάτια, καθιστώντας το την τέλεια απόδραση για οικογένειες, ζευγάρια 
και παρέες φίλων. 

Σάνη | 5ê
Sani Beach Hotel & Spa

από 103 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Τα καταγάλανα νερά, η λευκή άμμος και οι αρχαίοι ελαιώνες που κοσμούν 
τους γύρω λόφους δημιουργούν ένα γαλήνιο, ειδυλλιακό σκηνικό. Τα πο-
λυτελή φιλόξενα μπανγκαλόου παρέχουν ένα ιδιωτικό περιβάλλον με εκ-
πληκτική θέα, για μια αξέχαστη διαμονή. Το οικείο περιβάλλον αυτού του 
πολυτελούς ξενοδοχείου, σας προσφέρει μια ποικιλία από ανέσεις και δρα-
στηριότητες, για όλες τις ηλικίες. Διαθέτει δωμάτια εξοπλισμένα με επιπλω-
μένο μπαλκόνι ή αίθριο και θέα στη θάλασσα ή τον κήπο. Επίσης, μίνι μπαρ 
και καθιστικό με δορυφορική τηλεόραση και DVD player. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει επίσης, 3 εστιατόρια, spaκαι γήπεδο τένις.

Σάνη | 5ê
Sani Club & Spa

από 122 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το χαλαρό περιβάλλον του Porto Sani αποτελεί ιδανική επιλογή για ήρεμες 
και απολαυστικές στιγμές. Το κέντρο spaπροσφέρει εξατομικευμένες θερα-
πείες ενώ η πισίνα λιμνοθάλασσας είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε 
τον ήλιο και τα εκπληκτικά μενού του εστιατορίου, κατάλληλα για ενήλικες 
και παιδιά. Οι αναζωογονητικά ευρύχωρες σουίτες αυτού του ξενοδοχεί-
ου είναι ιδανικές για οικογένειες και προσφέρουν όμορφη θέα στις πισίνες 
και στη γεμάτη από πολυτελή κότερα, μαρίνα. Το ξενοδοχείο προσφέρει 
καταλύματα και σουίτες με μοναδικό σχεδιασμό από απαλά υφάσματα και 
φυσικό ξύλο. Κάθε ένα διαθέτει τη δική του βεράντα ή μπαλκόνι, πολυτε-
λή κρεβάτια, αναπαυτικά μαξιλάρια και μηχανή Nespresso. Επιπλέον, το 
μπάνιο περιλαμβάνει ντους και μπανιέρα με τζακούζι καθώς και πολυτελή 
προϊόντα περιποίησης «Anne Sémonin».

Σάνη | 5ê
Porto Sani Village & Spa

από 153 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Sani Asterias είναι ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο που βρίσκεται 
σε μια ιδιωτική παραλία και διαθέτει όμορφο περιβάλλον με εντυπωσιακή 
θέα στο Αιγαίο και άμεση πρόσβαση στην αποκλειστική του παραλία. Απο-
τελείται από υπέροχες, πρόσφατα ανακαινισμένες σουίτες, με ευρύχωρα 
υπνοδωμάτια και πολυτελή μπάνια. Κάθε σουίτα διαθέτει ιδιωτική βεράντα 
ή κήπο - με θέα είτε στη μαρίνα του Σάνη είτε στο Αιγαίο. Αποτελεί ένα εξαι-
ρετικό ξενοδοχείο 5 αστέρων, έτοιμο να ικανοποιλησει και τον πιο απαιτη-
τικό επισκέπτη.

Σάνη | 5ê
Sani Asterias Suites

από 171 €

8 Κασσάνδρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Ένας κομψός προορισμός, όπου η εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα, η εξαιρετική 
γαστρονομία και το όμορφο περιβάλλον υπόσχονται να σας χαρίσουν μονα-
δικές στιγμές. Εδώ το σύγχρονο στυλ συνδυάζεται τέλεια με τη μεσογειακή 
κομψότητα, τα χειροποίητα έπιπλα, τα πανέμορφα υφάσματα και το φυσικό 
ξύλο. Το Sani Dunes διαθέτει τη μεγαλύτερη θερμαινόμενη πισίνα στην Ελ-
λάδα και προσφέρει δωμάτια με μοναδικό σύγχρονο στυλ, σουίτες με τα 
υψηλότερα επίπεδα άνεσης, 24ωρη υπηρεσία δωματίου, δωρεάν Wi-Fi, 
μηχανές Nespresso και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Σάνη | 5ê
Sani Dunes

από 133 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το ξενοδοχείο Simantro Beach βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της 
χερσονήσου της Κασσάνδρας, στην κοσμοπολίτικη περιοχή Σάνη. Είναι ένα 
All Inclusive ξενοδοχείο που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, πολλές 
αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια και μπαρ, πλήρως εξοπλισμένη παρα-
λία, 4 πισίνες, μίνι μάρκετ, spaμε γυμναστήριο και πολλά άλλα. Όλα τα δω-
μάτια είναι άνετα, ευρύχωρα, πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν θυρίδα 
ασφαλείας, ιδιωτικό μπάνιο με πολυτελή προϊόντα περιποίησης ,στεγνωτή-
ρα μαλλιών και δορυφορική τηλεόραση.

Σάνη | 5ê
Simantro Beach

από 41 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

To Pomegranate Wellness spaHotel θεωρείται ένα από τα καλύτερα ξενο-
δοχεία στη Χαλκιδική και το καλύτερο θέρετρο ευεξίας και spaσε όλη την 
Ελλάδα. Το εξαιρετικό αυτό ξενοδοχείο άνοιξε το 2013 και προσφέρει στους 
επισκέπτες του οικείες ανέσεις και πολυτελείς υπηρεσίες που συνδυάζο-
νται εξαιρετικά, προσφέροντας ακόμη και στους πιο απαιτητικούς ταξιδιώ-
τες μια μοναδική εμπειρία διακοπών. Το ξενοδοχείο θεωρείται ένα από τα 
καλύτερα θέρετρα ευεξίας και spaστην Ελλάδα και οι επισκέπτες του είναι 
ευπρόσδεκτοι να απολαύσουν μια αναζωογονητική εμπειρία διακοπών.Το 
Pomegranate Wellness spaHotel εξασφαλίζει στους ταξιδιώτες όλες τις 
πολυτέλειες και τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων όπως: δωμάτια με 
θέα στη θάλασσα και στον κήπο, δείπνο σε μπουφέ, à la carte εστιατόρια, 4 
μπαρ, υπαίθρια και εσωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό.

Νέα Ποτίδαια | 5ê
Pomegranate Wellness Spa Hotel

από 85 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Rahoni Cronwell Park Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Νέα 
Σκιώνη της Χαλκιδικής, αποκλειστικά για ενήλικες, ιδανικό για όσους επι-
ζητούν ηρεμία και γαλήνη. Διαθέτει δωμάτια με ιδιωτική είσοδο, βεράντα 
με θέα στο πευκοδάσος και μπαλκόνι με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Στις 
εγκαταστάσεις που διαθέτει περιλαμβάνονται: πισίνα και για παιδιά, spa- κέ-
ντρο με υδρομασάζ, αίθουσα συνεδρίων, ιδιωτική παραλία με μπαρ, εστι-
ατόριο, μπαρ με πανοραμική θέα, διεθνείς γεύσεις και ελληνική κουζίνα.

Νέα Σκιώνη | 5ê
Cronwell Rahoni Park Hotel

από 74 €

Μόνο για ενήλικες
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Miraggio Thermal spaείναι ένα ολοκαίνουργιο θέρετρο που άνοιξε τις 
πόρτες του τον Μάιο του 2016. Είναι χτισμένο σε μία από τις πιο παρθέ-
νες περιοχές της Χαλκιδικής, το Κάνιστρο, στην άκρη της χερσονήσου της 
Κασσάνδρας. Το ξενοδοχείο διαθέτει πολυτελείς σουίτες και δωμάτια, ένα 
υπερσύγχρονο Thermal Spa, κοσμοπολίτικα εστιατόρια, μπαρ και μαρίνα. 
Το μοναδικό Miraggio Thermal spaResort αποτελεί ένα πολυτελές περι-
βάλλον ιδανικό για απόλυτη χαλάρωση και αναψυχή. Όλα τα δωμάτια και 
οι σουίτες είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλ-
λιών, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, μίνι μπαρ, μηχανή για καφέ και τσάι, 
χρηματοκιβώτιο, κλιματισμό / θέρμανση και βεράντα. Μερικά από τα δωμά-
τια διαθέτουν ιδιωτική πισίνα.

Κάνιστρο | 5ê
Miraggio Thermal Spa Resort

από 95 €

Κασσάνδρα 13



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Ikos Oceania είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων στα Νέα Μου-
δανιά της Χαλκιδικής που διαθέτει όμορφα διακοσμημένα δωμάτια και σου-
ίτες με ιδιωτικό μπαλκόνι. Αυτό το καταπράσινο θέρετρο, περιτριγυρίζεται 
από το Αιγαίο πέλαγος. Οι όμορφοι διαμορφωμένοι κήποι του καταλήγουν 
σε μια ιδιωτική παραλία. Το ξενοδοχείο διαθέτει 4 a la carte εστιατόρια που 
προσφέρουν μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις, πισίνα, εγκαταστάσεις 
spa με 7 ιδιωτικές αίθουσες περιποίησης και εσωτερική θερμαινόμενη πι-
σίνα με υδρομασάζ καθώς και γυμναστήριο με σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Νέα Μουδανιά | 5ê
Ikos Oceania

από 117 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Theophano Imperial Palace βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία δίπλα 
στην παραλία, με θέα στην ακτή του Τορωναίου κόλπου και θεωρείται ένα 
από τα καλύτερα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική. Η φυσική ομορφιά της χερ-
σονήσου της Κασσάνδρας, σε συνδυασμό με τη χρυσαφένια αμμουδιά του 
ξενοδοχείου, προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα και αποτελεί ιδανικό 
περιβάλλον για χαλαρωτικές διακοπές. Το θέρετρο προσφέρει πολυτελή 
καταλύματα με μεγάλη ποικιλία από τύπους δωματίων. Οι εσωτερικοί χώ-
ροι των δωματίων είναι κομψά διακοσμημένοι με μαρμάρινες λεπτομέρειες 
και πολυτελή έπιπλα σε κομψά γήινα χρώματα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 
μπαλκόνι με θέα στους κήπους του ξενοδοχείου και τον Τορωναίο κόλπο. 

Καλλιθέα | 5ê
Theophano Imperial Palace

από 47 €

15Κασσάνδρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Kassandra Palace βρίσκεται στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής και διαθέτει 
πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια τα οποία περιβάλλονται από καταπράσι-
νους κήπους με πρόσβαση σε μια όμορφη, ιδιωτική, αμμώδη παραλία. Τα 
φωτεινά και ευάερα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι. Κάθε δωμάτιο 
διαθέτει δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, καλά εξοπλισμένο μίνι μπαρ, 
μπάνιο με μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο διαθέτει κέ-
ντρο spaκαι εσωτερική πισίνα, εστιατόριο με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και 
δωρεάν Wi-Fi. Επίσης παρέχονται δωρεάν πετσέτες για την πισίνα και την 
παραλία. Για τους μικρούς επισκέπτες το ξενοδοχείο διαθέτει παιδική πισίνα.

Κρυοπηγή | 5ê
Kassandra Palace Hotel

από 41 €

Κασσάνδρα16



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Alia Palace Luxury Resort & Villas βρίσκεται στο Πευκοχώρι, στη χερσό-
νησο της Κασσάνδρας. Χτισμένο στην κορυφή του χωριού, έχει μαγευτική 
θέα στο Πευκοχώρι, τον Τορωναίο κόλπο και τη Σιθωνία. Η προνομιακή 
του θέση προσφέρει εύκολη πρόσβαση στα καταστήματα, τα εστιατόρια 
και τη νυχτερινή ζωή του Πευκοχωρίου και ταυτόχρονα προσφέρει στους 
επισκέπτες του την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν σε ένα 
ήσυχο και ειδυλλιακό περιβάλλον.Το Alia Palace είναι ένα ξενοδοχείο όπου 
η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνδυάζεται αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής.

Πευκοχώρι | 5ê
Alia Palace 

από 48 €

Κασσάνδρα 17



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το ξενοδοχείο Ammon Zeus βρίσκεται σε μια όμορφη, παραλιακή τοποθεσία, στο δημο-
φιλές θέρετρο της Καλλιθέας, στη Χαλκιδική. Διαθέτει spaμε υδρομασάζ, χαμάμ, σάου-
να και ένα μικρό γυμναστήριο, πισίνα και παιδική πισίνα. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi στους 
κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια καθώς και δωρεάν χώρος στάθμευσης έξω 
από το ξενοδοχείο. Το Ammon Zeus διαθέτει deluxe δωμάτια και πολυτελείς σουίτες. 
Είναι χτισμένο ακριβώς πάνω στην καθαρή και αμμώδη παραλία της Καλλιθέας. Είναι 
το μοναδικό ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο απέχει μόλις ένα βήμα από τη γαλάζια 
θάλασσα.

Το Athos Palace είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο με άνετα δωμάτια, πρόσφατα ανακαι-
νισμένα, με μπαλκόνι και θέα στη θάλασσα ή στο βουνό, εξοπλισμένα με μπάνιο / WC, 
στεγνωτήρα μαλλιών, καθρέφτη μακιγιάζ, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο (με επιπλέον 
χρέωση), ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό.Το ξενοδοχείο είναι ένα πολυ-
τελές All Inclusive Resort με πολλές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, μπαρ, εμπορικό κέντρο 
και πολλά άλλα. Η εξωτερική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, τα θαλάσσια σπορ, τα 
γήπεδα τένις και τα παιδικά κλαμπ είναι μόνο μερικές από τις παροχές του ξενοδοχείου. 
Διαθέτει ακόμη, μια μικρότερη εσωτερική πισίνα που βρίσκεται στο Tropical Bar, δίπλα 
στο μίνι spa το οποίο προσφέρει περιποιήσεις, μασάζ και σάουνα. 

Καλλιθέα | 4ê
Ammon Zeus Hotel 

Καλλιθέα | 4ê
Athos Palace

FREE

FREE

από 57 €

από 38 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Pallini Beach Hotel βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στην ανατολική ακτή της 
χερσονήσου της Κασσάνδρας και αποτελεί μια θαυμάσια επιλογή για οικογένειες ή ζευ-
γάρια όλων των ηλικιών. Διαθέτει τη δική του ιδιωτική αμμώδη παραλία με beach bar 
και snack bar διαθέσιμα όλες τις ώρες της ημέρας. Το ξενοδοχείο διαθέτει 24ωρη ρεσε-
ψιόν, εστιατόρια με ελληνική και διεθνή κουζίνα, παιδική χαρά, εξωτερική και εσωτερι-
κή πισίνα, πετσέτες στην παραλία και κέντρο spaγια μασάζ. Διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία 
δωματίων όπως μονόκλινα, δίκλινα, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες, όλα με μοναδι-
κή θέα στη θάλασσα. 

Το Portes Beach Hotel βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Κασσάνδρας, σε ένα 
από τα ωραιότερα σημεία, κοντά στην ιστορική Ποτίδαια και προσφέρει καταπληκτική θέα 
στη θάλασσα και στις κορυφές του Ολύμπου. Τα δωμάτια που διαθέτει είναι διακοσμημένα 
με σύγχρονες απλές γραμμές, είναι ευρύχωρα με έπιπλα υψηλής ποιότητας και υφάσματα 
σε φωτεινά χρώματα, άνετα κρεβάτια και πολυτελή μπάνια. Το ξενοδοχείο Portes Beach 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως τένις, σάουνα, γυμναστή-
ριο, πισίνες, νυχτερινή διασκέδαση κλπ. Λόγω της προνομιακής του θέσης αποτελεί ιδανικό 
σημείο εκκίνησης για να εξερευνήσετε τις ομορφιές της Χαλκιδικής.

Καλλιθέα | 4ê
Pallini Beach 

Νέα Ποτίδαια | 4ê
Portes Beach Hotel 

FREE

FREE

από 39 €

από 59 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

To Potidea Palace βρίσκεται σε μια γραφική τοποθεσία στην αρχή της χερσονήσου 
της Κασσάνδρας, και αποτελεί ιδανικό προορισμό «Ultra All Inclusive» διακοπών για 
οικογένειες και ζευγάρια. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του δένει αρμονικά με το φυσι-
κό περιβάλλον και προσφέρει εξαιρετική πανοραμική θέα στον Όλυμπο και το γαλάζιο 
του Αιγαίου. Το ξενοδοχείο διαθέτει πολυτελή δωμάτια και σουίτες, μπουφέ και a la 
carte εστιατόρια, μπαρ, κέντρο spa, αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, παιδική 
λέσχη και προγράμματα ψυχαγωγίας. Η μοναδική του κάβα «Cava Idea», προσφέρει 
πάνω από 1.300 ποικιλίες ελληνικών κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, από όλη 
την Ελλάδα και τα νησιά της.

Το Lesse Hotel περιτριγυρισμένο από πεύκα και ελιές, βρίσκεται μόλις 700 μέτρα από 
την πολυσύχναστη πλατεία της Χανιώτης και 80 μέτρα από μια όμορφη, βραβευμένη με 
γαλάζια σημαία παραλία. Στο ξενοδοχείο οι μικροί και οι μεγάλοι επισκέπτες μπορούν να 
διασκεδάσουν στην παιδική χαρά ή να πάρουν μέρος σε διάφορα ψυχαγωγικά παιχνίδια 
και αθλήματα όπως μίνι γκολφ, πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο και βόλεϊ. Υπάρχει εξωτερική 
πισίνα και παιδική πισίνα με μίνι καταρράκτη. Επιπλέον, υπάρχει εστιατόριο, μπαρ στην 
πισίνα, μίνι μάρκετ, σάουνα και τζακούζι.

Νέα Ποτίδαια | 4ê
Potidea Palace Hotel 

Χανιώτη | 4ê
Lesse Hotel 

FREE

FREE

από 89 €

από 27 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Possidi Paradise είναι ένα όμορφο και φιλόξενο ξενοδοχείο, ένας πραγματικός πα-
ράδεισος για όσους θέλουν να χαλαρώσουν στις ακτές της γαλαζοπράσινης θάλασσας. 
Αναπνεύστε τον καθαρό αέρα, νιώστε το άρωμα της θαλασσινής αύρας που συνδυάζε-
ται απαλά με τη μοναδική ευωδία των βοτάνων του βουνού και των πευκοβελόνων! Τα 
πολυτελή δωμάτια στο Possidi Paradise απευθύνονται σε επισκέπτες που αγαπούν το 
εξαιρετικό design. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα, καθρέ-
φτη, στεγνωτήρα μαλλιών, ατομικό κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα 
ασφαλείας και μπαλκόνι. Επίσης, διατίθενται δωμάτια μη καπνιστών.

Το Alexander The Great Beach Hotel βρίσκεται στην Κρυοπηγή της Χαλκιδικής, σε μια από 
τις ωραιότερες ακτές. Κατάλληλο για οικογένειες και νέους, το ξενοδοχείο βρίσκεται ανάμε-
σα στην Καλλιθέα, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της και την Κρυοπηγή. Το ξενοδοχείο διαθέ-
τει μεγάλη πισίνα και ένα φωταγωγημένο γήπεδο τένις. Υπάρχει ανελκυστήρας για ασφαλή 
πρόσβαση στην παραλία. Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση και μίνι μπαρ. Τα δωμάτια είναι επίσης επιπλωμένα και διαθέτουν μπαλκόνι με 
θέα στη θάλασσα ή στο καταπράσινο περιβάλλον.

Ποσείδι | 4ê
Possidi Paradise Hotel  

Κρυοπηγή | 4ê
Alexander the Great Beach Hotel 

FREE

FREE

από 39 €

από 48 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Ikos Olivia είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 5 αστέρων και βρίσκεται 
στη Γερακινή, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Άνοιξε τις πόρτες του το Μάιο 
του 2015 και διαθέτει μια θαυμάσια επιλογή καταλυμάτων από δίκλινα και 
superior δωμάτια, junior σουίτες και μπανγκαλόου που προσφέρουν θέα 
στο πράσινο τοπίο που διασχίζει τον ωκεανό, όμορφα διαμορφομένους ιδι-
ωτικούς κήπους, ιδιωτικές πισίνες και όμορφες βεράντες. Τα ελαιόδεντρα 
και τα αρωματικά έλατα προσφέρουν σκιά και ιδιωτικότητα σε όλους τους 
χώρους και συναντούν τη λευκή άμμο και τα δροσιστικά νερά του Αιγαίου. 
Ο κομψός σχεδιασμός του Ikos Olivia συνοδεύεται από λεπτή κομψότητα 
και προσφέρει ένα θερμό καλωσόρισμα στον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

Γερακινή | 5ê
Ikos Olivia

FREE

από 125 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Blue Lagoon Princess Hotel είναι ένα ολοκαίνουργιο πολυτελές ξενο-
δοχείο 5 αστέρων, στην παραλία Καλύβες της Χαλκιδικής. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει πολυτέλεια και άνεση με πισίνες και spa, παιδικές εγκαταστάσεις 
και αθλήματα. Διαθέτει δωμάτια με τις ακόλουθες παροχές: κλιματισμό, δο-
ρυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, σύνδεση στο internet, ψυγείο, μηχανή για 
τσάι / καφέ, μπουρνούζια και παντόφλες. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης 5 
πισίνες και 3 εστιατόρια που σίγουρα θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε 
επισκέπτη.

Καλύβες | 5ê
Blue Lagoon Princess Hotel

FREE

από 84 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Danai Beach Resort & Villas , μέλος του «Leading Hotels of the World», 
περιβάλλεται από καταπράσινα πεύκα, λευκή αμμουδιά και καθαρά γαλαζο-
πράσινα νερά. Το ξενοδοχείο προσφέρει στους επισκέπτες μια επιλογή από 
πολυτελείς σουίτες και βίλες με μοναδικό στυλ και διακόσμηση. Διαθέτει 
a la carte εστιατόρια με ελληνική, μεσογειακή και γαλλική γαστρονομική 
κουζίνα, όλα με υπέροχη θέα στη θάλασσα, ένα παραθαλάσσιο μπαρ, μπου-
τίκ και κοσμηματοπωλείο. Οι εγκαταστάσεις αναψυχής περιλαμβάνουν 
εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, θαλάσσια 
σπορ και κέντρο spaπου προσφέρει ποικιλία από περιποιήσεις προσώπου 
και σώματος, σάουνα και τζακούζι. 

Νικήτη | 5ê
Danai Beach Resort & Villas

FREE

από 231 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το ξενοδοχείο Athena Pallas Village βρίσκεται στην παραλία Ελιά, στη Σιθω-
νία της Χαλκιδικής σε ένα ήσυχο και όμορφο περιβάλλον και μοιάζει με ένα 
μικρό παραδοσιακό χωριό. Το θέρετρο σας προσφέρει πολλές δυνατότητες 
για ξεκούραση και για να απολαύσετε την υπέροχη φύση. Το Athena Pallas 
Hotel διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και υποδομές για να παρέχει 
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που καλύπτουν τις επιθυμίες και τις προσδοκίες 
του κάθε επισκέπτη για μια άνετη και μοναδική διαμονή. Σε αυτό το αυθε-
ντικό χωριό, ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί παραδοσιακές ελληνικές συ-
νταγές, καθώς και αυθεντική μεσογειακή κουζίνα στο κεντρικό εστιατόριο 
«Δοξάτο» , αλλά και παραδοσιακό ελληνικό μενού στα a la carte εστιατόρια.

Ακτή Ελιάς | 5ê
Athena Pallas Village

FREE

από 56 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Απολαύστε την λευκή άμμο, τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Ελιάς και 
τα φανταστικά χρώματα της Χαλκιδικής σε ένα πολυτελές θέρετρο πέντε 
αστέρων. Συνδυάζοντας κομψότητα και λειτουργικότητα με ένα σύγχρονο 
μινιμαλιστικό στυλ, με μοντέρνα, άνετα και κομψά δωμάτια, σουίτες και 
ανέσεις, όπως η όμορφη πισίνα 600μ² με καταρράκτες, τζακούζι και παιδική 
πισίνα.  Το προσωπικό του Athena Residence υπόσχεται να σας προσφέρει 
μια μοναδική, εξατομικευμένη εμπειρία διακοπών. 

Ακτή Ελιάς | 5ê
Athena Residence

FREE

από 143 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Cronwell Sermilia Resort είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 * που βρί-
σκεται στο γραφικό χωριό Ψακούδια στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Διαθέτει 
άνετα δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, 
μπάνιο με μπανιέρα ή ντους, δωρεάν προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα 
μαλλιών και παντόφλες. Το μοντέρνο αυτό ξενοδοχείο διαθέτει εξωτερική 
πισίνα, roof bar με πανοραμική θέα, εστιατόριο, μπαρ, συνεδριακό κέντρο, 
σαλόνι, παιδικό κλαμπ, γυμναστήριο, δραστηριότητες spaκαι πολλά άλλα. 
Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από μια αμμώδη παραλία και προσφέρει ξα-
πλώστρες σε όλους τους επισκέπτες.

Ψακούδια | 5ê
Cronwell Sermilia Resort

FREE CHARGED CHARGED

από 74 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Philoxenia Bungalows είναι ένα ξενοδοχείο 4* αστέρων που βρίσκεται στη χερσόνη-
σο της Σιθωνίας, στον οικισμό των Ψακουδιών. Αποτελεί ένα μοντέρνο συγκρότημα με 
μπανγκαλόου που απέχει μόλις μία ώρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ βρίσκεται 
μέσα στο δάσος και μόλις 150 μέτρα από τη θάλασσα για να  σας προσφέρει ήρεμες 
διακοπές και κοντινές εξορμήσεις. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ντους, κλιματισμό, δορυ-
φορική τηλεόραση, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών.

Το Lagomandra Hotel and spaβρίσκεται στην όμορφη Σιθωνία της Χαλκιδικής, στην 
περιοχή του Νέου Μαρμαρά και προσφέρει στους επισκέπτες του μια άνετη και πολυ-
τελή διαμονή. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν ό,τι χρειάζονται στις εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου, ώστε η διαμονή τους στη Χαλκιδική να είναι πλήρης, πολυτελής και χα-
λαρωτική μακριά από περιττές μετακινήσεις. Το εστιατόριο «Elia» σερβίρει καθημερινά 
αμερικάνικο πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, με μοναδικά πιάτα από την Ελλάδα και την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Στο ξενοδοχείο υπάρχει επίσης Kids Club για παιδιά ηλικίας 4-10 
ετών. Για τους λάτρεις της τεχνολογίας παρέχεται δωρεάν πρόσβαση WiFi και σύνδεση 
στο internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Ψακούδια | 4ê
Philoxenia Hotel

Λαγόμανδρα |  4ê
Lagomandra Hotel & Spa

POOL AREA

FREE

από 36 €

από 47 €
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Tο ξενοδοχείο Lagomandra Beach βρίσκεται 6χλμ. από τον Νέο Μαρμαρά, στη Σιθωνία, 
δίπλα στην παραλία της Λαγόμανδρας. Η πανέμορφη αυτή παραλία βραβεύεται κάθε 
χρόνο με «γαλάζια σημαία», όχι μόνο για τη φυσική της ομορφιά, αλλά και επειδή είναι 
πολύ καθαρή και καλά οργανωμένη. Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια Superior Δίκλινα, 
Οικογενειακά, Superior Οικογενειακά, Junior Σουίτες και Διαμερίσματα. Η πισίνα στο 
Lagomandra Beach & Suites, εκτός από το Pool Bar παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν  
ξαπλώστρες και ομπρέλες για να απολαύσουν μια βουτιά στην πισίνα με ηρεμία και άνε-
ση. Για τους νεότερους επισκέπτες υπάρχει παιδική πισίνα με έμπειρο ναυαγοσώστη.

Το Blue Dolphin Hotel βρίσκεται στην πιο όμορφη περιοχή της Χαλκιδικής, στη χερσόνησο 
της Σιθωνίας, μόλις 1,5 χλμ από το χωριό Μεταμόρφωση. Το θέρετρο βρίσκεται σε μια κατα-
πράσινη έκταση 52 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, στην φιλόξενη αγκαλιά του Τορωναίου 
κόλπου. Το πευκόφυτο φυσικό τοπίο που περιβάλλει το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανικό σκηνι-
κό για περπάτημα, άσκηση, ποδηλασία και εξερεύνηση για ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Λαγόμανδρα | 4ê
Lagomandra Beach  

Μεταμόρφωση |  4ê
Blue Dolphin Hotel 

FREE CHARGED CHARGED

από 45 €

από 47 €

FREE
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Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Village Mare Resort στη Μεταμόρφωση της Χαλκιδικής αποτελεί ένα απομονωμένο 
παραθαλάσσιο θέρετρο και προσφέρει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σχεδιασμένο να 
ξεπερνά τις προσδοκίες ακόμη και του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη. Το ξενοδοχείο βρί-
σκεται στη Σιθωνία και παρέχει μια μεγάλη ποικιλία από άνετα καταλύματα, ευρύχωρα 
δίκλινα, superior δωμάτια, μεζονέτες και διαμερίσματα, όλα κομψά διακοσμημένα για 
να παρέχουν μια οικεία και ζεστή ατμόσφαιρα. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να 
απολαύσουν την παραλία που απέχει μόλις 90 μέτρα από το ξενοδοχείο και είναι εξο-
πλισμένη με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ή να βουτήξουν στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Χτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, με σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον, μέσα στο 
γαλάζιο της θάλασσας και το πράσινο του βουνού, το Poseidon Resort είναι μια όαση 
γαλήνης και ηρεμίας, ιδανικό για οικογενειακές διακοπές, σε απόσταση 10χλμ. από τον 
Νέο Μαρμαρά. Το ξενοδοχείο προσφέρει ποικιλλία δραστηριοτήτων για παιδιά και ενή-
λικες - καθημερινές προβολές κινουμένων σχεδίων, μίνι κλαμπ, παιδική χαρά, ειδικά 
μενού για παιδιά, εξωτερική πισίνα, ξαπλώστρες και ομπρέλες, beach volley, γήπεδο 
τένις, mini ποδόσφαιρο, πινγκ-πονγκ, οργανωμένη παραλία και πισίνα, αίθουσα τηλεό-
ρασης, δωρεάν Wi-Fi και ελληνικές βραδιές με ζωντανή μουσική.

Μεταμόρφωση |  4ê
Village Mare  

Νέος Μαρμαράς |  4ê
Poseidon Resort

FREE
από 52 €

από 62 €
FREE

30 Σιθωνία



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Χτισμένο σε μια καταπράσινη όαση και περιτρυγιρισμένο από τις πιο όμορφες παρα-
λίες της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους, αυτό το πολυτελές θέρετρο βρίσκεται μόλις 
4 χλμ. από την Ουρανούπολη. Διαθέτει δωμάτια, σουίτες & μπανγκαλόου, καθώς και 
μια υπέροχη επιλογή από εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Το εξαιρετικό αυτό ξενοδοχείο 
υπερηφανεύεται για την οικολογική συνείδησή του, καθώς είναι είναι ένα από τα λίγα 
Ecological Resorts σε όλη την Ευρώπη.

Το Agionissi Resort είναι ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο νησί της Αμμου-
λιανής στη Χαλκιδική. Απέχει μόνο 15 λεπτά με βάρκα από την Ουρανούπολη. Όλα τα δω-
μάτια στο Agionissi Resort είναι παραδοσιακά διακοσμημένα, ηλιόλουστα και κλιματιζόμενα. 
Διαθέτουν μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και θυρίδα ασφαλείας στο δωμάτιο. 
Διατίθεται επίσης πισίνα με ξεχωριστό τμήμα για τα παιδιά. Το εστιατόριο σερβίρει σπιτικές 
λιχουδιές με τοπικά υλικά και φρέσκο   ψάρι. Καθημερινά σερβίρονται δροσιστικά ποτά στο 
μπαρ της πισίνας, ενώ μπορείτε να απολαύσετε ελληνικό πρωινό.

Ουρανούπολη | 5ê
Eagles Palace  

Αμμουλιανή | 4ê
Agionissi Resort Hotel

FREE

FREE

από 72 €

από 66 €

31Άθως



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Cronwell Platamon Resort είναι ένα all inclusive ξενοδοχείο 5 αστέρων 
στην Πιερία με άνετα δωμάτια. Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από έναν κατα-
πράσινο κήπο με οπωροφόρα δέντρα και φυτά και βρίσκεται ακριβώς πάνω 
σε μια ιδιωτική αμμώδη παραλία. Όλα τα δωμάτια είναι κομψά διακοσμημέ-
να και εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, τηλέφωνο, ψυ-
γείο, τζακούζι, μίνι μπαρ, wi-fi, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ και μπαλκόνι. 
Τα περισσότερα από αυτά έχουν απευθείας ή πλευρική θέα στη θάλασσα.

Πλαταμώνας | 5ê
Cronwell Platamon Resort

από 85 €

32 Πιερία



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Cavo Olympo Luxury Resort & spaείναι θέρετρο υγείας και ευεξίας, που 
απέχει λίγα βήματα από τα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου, στους πρόποδες 
του θρυλικού σπιτιού των 12 αρχαίων θεών του Ολύμπου. Επικεντρώνεται 
στην παροχή πολυτέλειας και άνεσης στους επισκέπτες του, και υπόσχεται 
να κάνει τη διαμονή σας μια πραγματικά μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. 
Διαθέτει μοντέρνο ντιζάιν με όμορφα διακοσμητικά στοιχεία σε όλα τα δω-
μάτια και παρέχει όλα τα απαραίτητα για μια άνετη και ευχάριστη διαμονή. 

Λιτόχωρο | 5ê
Cavo Olympo Luxury Resort

FREE

από 61 €

33Πιερία



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Cosmopolitan Hotel & spa προσφέρει οικονομικά καταλύματα πολυτελείας στην Πα-
ραλία Κατερίνης, σχεδιασμένα και διακοσμημένα με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια. 
Τα μοντέρνα και άνετα δωμάτια με πολυτελή υφάσματα και μοντέρνα έπιπλα, μπάνιο με 
τζακούζι και καλλυντικά σχεδιαστών είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που θα κά-
νουν το Cosmopolitan Hotel & spa τον αγαπημένο σας προορισμό και θα σας προσφέρει 
μια αξέχαστη διαμονή.Το ξενοδοχείο προσφέρει πρωινό σε μπουφέ, ενώ το εστιατόριο 
προετοιμάζει πιάτα με θαλασσινά και άλλες σπεσιαλιτέ. Η εσωτερική πισίνα είναι θερμαι-
νόμενη και υπάρχει επίσης σάουνα και γυμναστήριο.

Στην καρδιά της παραλιακής περιοχής των Πιερίων, κατά μήκος των ακτών του Ολύ-
μπου, το μοναδικό Resort & spaCenter «Danai» αποτελεί μια νέα πρόταση για στιγμές 
μοναδικής χαλάρωσης. Το Hotel Danai αποτελεί συνδυασμό ζεστής ελληνικής φιλοξε-
νίας και μοναδικής αρχιτεκτονικής. Όλα τα δωμάτια είναι υψηλής αισθητικής και συν-
δυάζουν πολυτέλεια και άνεση. Υπάρχει κεντρική θέρμανση και ψύξη με ρυθμιζόμενη 
θερμοκρασία / θερμοστάτες σε κάθε δωμάτιο, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, δορυ-
φορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτια. Για άτομα με ειδι-
κές ανάγκες, υπάρχουν και δύο πολυτελή δωμάτια.

Παραλία Κατερίνης |  4ê
Cosmopolitan Hotel & Spa

Ολυμπιακή Ακτή | 4ê
Danai Hotel - Pieria 

FREE

FREE

από 43 €

από 45 €

34 Πιερία



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Grand Platon Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων στην περιοχή της Πιερίας, στους 
πρόποδες του θρυλικού βουνού των 12 Θεών του Ολύμπου, στην παραλία της Κατε-
ρίνης. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν άνετα κρεβάτια και ευρύχωρα επι-
πλωμένα μπαλκόνια. Τα μπάνια είναι πρόσφατα ανακαινισμένα, με όμορφες αισθητικές 
αποχρώσεις, μεγάλο καθρέφτη, πολυτελή αξεσουάρ και προϊόντα περιποίησης. Οι επι-
σκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα, να κολυμπήσουν στα δρο-
σερά νερά της πισίνας, να απολαύσουν ένα ποτό στο pool bar ή να δειπνήσουν στο à la 
carte εστιατόριο στην πισίνα.

Το Regina Mare είναι ένα μοντέρνο ξενοδοχείο 3 αστέρων που βρίσκεται στην καρδιά της 
Παραλίας Κατερίνης, μόλις 20μ. από τη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν θέα 
στο κέντρο της Παραλίας και παρέχουν μια άνετη και χαλαρωτική διαμονή. Το ξενοδοχείο 
μπορεί επίσης να φιλοξενήσει άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον διαθέτει εστιατόριο στον 
ημιώροφο του κτιρίου, με θέα στους πολυσύχναστους δρόμους της παραλίας.

Ολυμπιακή Ακτή | 4ê
Grand Platon Hotel  

Παραλία Κατερίνης | 3ê
Regina Mare

FREE
από 42 €

από 24 €

35Πιερία



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Alexandra Golden Thassos Boutique Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 5* που συνδυάζει 
τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, με την μινιμαλιστική αισθητική με στόχο να γίνει ένα από τα 
πιο άνετα ξενοδοχεία στην Θάσο. Βρίσκεται στο πιο ιδανικό μέρος, στην παραλία Χρυσή 
Αμμουδιά. Είναι διακοσμημένο με τα χρώματα της φύσης και την αύρα του Αιγαίου.

Το Royal Paradise Beach Resort & spaβρίσκεται στον Ποτό της Θάσου. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει δωμάτια και σουίτες πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονες εγκαταστάσεις 
όπως δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, internet, τηλέφωνο, στε-
γνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι ή βεράντα. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης, το Royal Senses 
spaόπου οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν υπηρεσίες Spa. Κάθε θεραπεία είναι μια 
ολιστική προσέγγιση στην τόνωση του πνεύματος και του σώματος.

Σκάλα Παναγιάς | 5ê
Alexandra Golden Boutique Hotel

Ποτός | 5ê
Royal Paradise Beach Resort & Spa 

Μόνο για ενήλικες

FREE

FREE

από 69 €

από 44 €

36 Θάσος



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Thassos Grand Resort θα σας προσφέρει πολυτέλεια, χαλάρωση και διασκέδαση σε 
υπέροχα διακοσμημένα δωμάτια, σουίτες και βίλες. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο 
με μοντέρνα επίπλωση και τηλεόραση επίπεδης οθόνης 43 ιντσών. Ορισμένα από αυτά 
διαθέτουν ευρύχωρο καθιστικό με αναπαυτικούς καναπέδες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία και κήπο με θέα στο βουνό ή στη θάλασσα. Παρέ-
χεται δωρεάν WiFi. Το εστιατόριο Olympus προσφέρει πλούσιες επιλογές για πρωινό. Η 
ταβέρνα Dionysus σερβίρει εκλεκτά μεσογειακά πιάτα από επιλεγμένα υλικά.

Το Blue Dream Palace είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στην πιο όμορφη πε-
ριοχή της Θάσου, στο χωριό Λιμενάρια. Είναι διάσημο για το εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών 
του καθώς και για τις εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα 
είναι χτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δωμάτια να έχουν θέα στη θάλασσα. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε όμορφα σχεδιασμένα, ευρύχωρα δωμάτια, κομψά επιπλωμένα και πλούσια δι-
ακοσμημένα, με σύγχρονες ανέσεις, υφάσματα και υλικά σε απαλούς τόνους. Οι ανέσεις που 
προσφέρονται σε συνδυασμό με το φιλικό και εξειδικευμένο προσωπικό εξασφαλίζουν μια 
ευχάριστη διαμονή.

Άγιος Ιωάννης | 5ê
Thassos Grand Resort  

Λιμενάρια | 4ê
Blue Dream Palace   

FREE

από 44 €

από 49 €

FREE

37Θάσος



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Captain’s House Boutique Hotel αποτελείται από δωμάτια με κομψά διακοσμημένους 
εσωτερικούς χώρους, εξοπλισμένους με έπιπλα αντίκες, μοντέρνα αγγλικά κρεβάτια, 
υπέροχα ιταλικά κλινοσκεπάσματα και πολυτελή υφάσματα, συνδυασμένα επιδέξια για 
να δημιουργήσουν μια γοητευτική ατμόσφαιρα κομψότητας, άνεσης και ηρεμίας. Όλα 
τα δωμάτια διαθέτουν  κλιματισμό, μπάνιο με ντους και στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφω-
νο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση και θυρίδα ασφαλείας. Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi 
πρόσβαση στο internet και ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. Κάθε πρωί σερβίρεται σπιτικό 
πρωινό σε μπουφέ με φρέσκα υλικά στην κομψή τραπεζαρία.

Το DaLUZ Boutique Hotel βρίσκεται σε απόσταση 2,5χλμ. από το κέντρο της ιστορικής 
πόλης της Πρέβεζας, στη γραφική περιοχή Ψαθάκη. Το ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί 
για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επισκεπτών κάθε εποχή, συνδυάζοντας άνεση, πο-
λυτέλεια και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Περιλαμβάνει δωμάτια, διαμερίσματα και 
σουίτες με άνετο περιβάλλον και υψηλή αισθητική του δημιουργούν την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα για μια ιδανική διαμονή.

Πρέβεζα | 4ê
Captain’s House Boutique Hotel 

Πρέβεζα | 4ê
DaLUZ Boutique Hotel 

Ακτές Ιονίου

από 53 €

από 46 €

FREE

FREE

38



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Parga Beach Hotel απέχει 2 λεπτά με τα πόδια από την παραλία και 200   μέτρα από 
το κέντρο της γραφικής πόλης της Πάργας. Το ξενοδοχείο προσφέρει ένα παραλιακό 
εστιατόριο και καφέ, αθλητικές δραστηριότητες και κομψά δωμάτια, εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, δωρεάν Wi-Fi σύνδεση, τηλεόραση LCD, ορθοπεδικά στρώματα, μπαλκόνι 
ή βεράντα με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος ή στον κήπο. Στο γκουρμέ εστιατόριο του ξενοδο-
χείου σερβίρονται διεθνή πιάτα.

Το Salvator Villas and spaείναι ένα boutique ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Πάργα που προ-
σφέρει εξαιρετική ποιότητα και εξυπηρέτηση. Το ξενοδοχείο προσφέρει πολυτελή διαμονή 
σε ευρύχωρα δωμάτια, σουίτες & βίλες με ιδιωτική πισίνα, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο 
internet και εξαιρετικές εγκαταστάσεις spaκαι ευεξίας. Διαθέτει εσωτερική και εξωτερική 
πισίνα, σάουνα, χαμάμ και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Το Salvator Villas & spaHotel 
προσφέρει a la carte εστιατόριο με παραδοσιακή μεσογειακή κουζίνα. 

Πάργα | 4ê
Parga Beach  

Πάργα | 4ê
Salvator Villas & Spa 

Ακτές Ιονίου

από 46 €

από 56 €

FREE

FREE

39



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το MarBella Corfu Hotel βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία ανάμεσα σε 
ελαιώνες. Η μοναδική θέα στη θάλασσα, οι γαστρονομικές απολαύσεις, οι 
χαλαρωτικές θεραπείες spa, οι αθλητικές δραστηριότητες και τα θαλάσσια 
σπορ, εξασφαλίζουν μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Όλα τα δωμάτια και 
οι σουίτες του ξενοδοχείου διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi σύνδεση στο internet, 
δορυφορική τηλεόραση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, κλιματισμό, ιδι-
ωτικό ψυγείο, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, βιολογικά προϊόντα περι-
ποίησης Apivita, χρηματοκιβώτιο, επιπλωμένο μπαλκόνι, μηχανή καφέ και 
τσαγιού. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης 5 πισίνες και κέντρο SPA.

Άγιος Ιωάννης Περιστερών | 5ê
MarBella Corfu Hotel

από 68 €

FREE

40 Κέρκυρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το MarBella Nido Suite Hotel & Villas είναι ένα ξενοδοχείο αποκλειστικά για 
ενήλικες, με θέα στην βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία του Αγίου 
Ιωάννη Περιστερίου. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, εγκαταστά-
σεις spaκαθώς και ξαπλώστες και ομπρέλες στην παραλία.

Άγιος Ιωάννης Περιστερών | 5ê
Marbella Nido Suite Hotel & Villas

από 87 €

FREE

Μόνο για ενήλικες

41Κέρκυρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Στο πανέμορφο νησί της Κέρκυρας, το σύγχρονο μεσογειακό στυλ συνα-
ντά την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, στο ήσυχο περιβάλλον του Ikos 
Dassia. Περιτριγυρισμένο από όμορφα δάση, αυτό το πολυτελές θέρετρο 
σας καλωσορίζει με εκπληκτική θέα στο γαλάζιο Ιόνιο πέλαγος. 

Δασσιά | 5ê
Ikos Dassia 

από 153 €

42 Κέρκυρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το Corfu Holiday Palace είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Κανόνι της 
Κέρκυρας και είναι το μοναδικό ξενοδοχείο με άμεση θέα στο διάσημο 
ορόσημο του νησιού, το Ποντικονήσι. Διαθέτει άνετους χώρους διαμονής 
που ξεχωρίζουν για την κομψότητα, την πολυτέλεια και τη λειτουργικότητα 
τους. Όλα τα δωμάτια του Corfu Holiday Palace συνδυάζουν το κλασικό με 
το σύγχρονο στοιχείο με αρμονικό τρόπο και δημιουργούν μια όμορφη και 
ζεστή ατμόσφαιρα.  Διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό και θέρμανση, μίνι ψυ-
γείο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό 
μπαλκόνι ή βεράντα - με εκπληκτική θέα στον ωκεανό. Υπάρχει ανελκυστή-
ρας προς την ιδιωτική αμμώδη παραλία

Κανόνι | 5ê
Corfu Holiday Palace

από 56 €

43Κέρκυρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το ξενοδοχείο Mr. and Mrs. White βρίσκεται στο όμορφο χωριό Αχαράβη, στη βόρεια 
Κέρκυρα. Η παραλία Αχαράβη, μήκους 8χλμ, απέχει μόλις 600μ. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
χώρο στάθμευσης, σαλόνι υποδοχής, 2 πισίνες και pool bar. Καθημερινά σερβίρεται 
πλούσιο πρωινό σε  μπουφέ. Διαθέτει δωμάτια και σουίτες πλήρως εξοπλισμένες με 
τηλεόραση, ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεάν Wi-Fi, κλι-
ματισμό, προϊόντα μπάνιου , μπουρνούζια και παντόφλες. Το ξενοδοχείο είναι διαθέσιμο 
μόνο για ενήλικες. Τα παιδιά γίνονται δεκτά μόνο εάν είναι άνω των 16 ετών.

Το Mareblue Beach Hotel βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Κέρκυρας, ανάμεσα 
στα χωριά Κασσιόπη και Αχαράβη. Το τοπίο είναι μοναδικό, με θέα στις ψηλές κορυφές 
της Βόρειας Κέρκυρας και την υπέροχη ακτή. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με όλα 
όσα χρειάζεστε για μια μοναδική και ξεχωριστή διαμονή. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατό-
ρια με θέα στο Ιόνιο και την Αδριατική Θάλασσα, μπαρ,  πισίνες, όπως παιδική πισίνα και 
αποκλειστική πισίνα μόνο για ενήλικες, γυμναστήριο, μίνι μάρκετ, ειδική αίθουσα μασάζ 
και για τα νεότερα μέλη της οικογένειας, μίνι κλαμπ και πλήρες πρόγραμμα animation. 

Αχαράβη | 4ê
Mr & Mrs White Couples Retreat Hotel 

Άγιος Σπυρίδων | 4ê
Mareblue Beach  

από 66 €

από 44 €

FREE

FREE

Μόνο για ενήλικες

44 Κέρκυρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το αρχοντικό συνζυάζει την κομψή ατμόσφαιρα με το φιλικό περιβάλλον. Οι εσωτερικοί 
χώροι σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, επηρεασμένη από την βενετσιάνικη αρχιτε-
κτονική και την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας. Αποτελείται από ένα φωτεινό 
σαλόνι, διακοσμημένο με έπιπλα αντίκες, ξύλινα δάπεδα και απαλό φωτισμό, μια όμορ-
φη τραπεζαρία διακοσμημένη με κομψά υφάσματα εποχής και μια μικρή αλλά κομψή 
κουζίνα η οποία προσφέρει σπιτικό πρωινό, που σερβίρεται είτε στην τραπεζαρία είτε 
στο δωμάτιο σας.

Το Corfu Residence είναι ένας προσιτός προορισμός για όλους. Βρίσκεται σε ένα από τα πιο 
γραφικά χωριά, το Νησάκι, και διαθέτει γαλήνια ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον και εξυ-
πηρετικό προσωπικό. Προσφέρει εκπληκτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και ένα ευχάριστο και 
χαλαρωτικό περιβάλλον. Τα μεγάλα και άνετα διαμερίσματα διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη 
θάλασσα ή στους γύρω κήπους.

Κέρκυρα | 4ê
Siora Vittoria Boutique Hotel

Νησάκι | 3ê
Corfu Residence

από 63 €

από 28 €

FREE

45Κέρκυρα



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Aliki Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στην περιοχή Αλυκή της 
Νικιάνας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία και προσφέρει εκπληκτική θέα στη 
θάλασσα και τα κοντινά νησιά. Προσφέρει προσφάτως ανακαινισμένα καταλύματα με 
εκπληκτική θέα, μίνι μπαρ, τηλεόραση και κλιματισμό.

Το Thomais Boutique Hotel είναι ένα ξενοδοχείο για ενήλικες που βρίσκεται  στην ανα-
τολική ακτή του νησιού της Λευκάδας. Απέχει 200μ. από την παραλία και αποτελεί την 
ιδανική βάση για όσους αγαπούν τις αυθεντικές εμπειρίες. Ξεχωρίζει με τα ολοκαίνουρ-
για Deluxe δωμάτια με στρώματα coco-mat, την φιλοξενία, τις επαγγελματικές υπηρε-
σίες και την προσεκτική καθαριότητα. Προσφέρει δωμάτια εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση 32 ιντσών, μίνι μπαρ και δωρεάν WiFi. Το Thomais Boutique Hotel διαθέτει 
a la carte εστιατόριο, γυμναστήριο με πισίνα και αίθουσες υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο 
φημίζεται για το μοναδικό πρωινό που προσφέρει σε μπουφέ με τοπικές λιχουδιές.

Νικιάνα | 4ê
Aliki Hotel

Νικιάνα | 4ê
Thomais Boutique Hotel  

από 35 €

από 48 €

FREE

FREE

Μόνο για ενήλικες

46 Λευκάδα 



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

από 133 €

από 126 €

47

Το Olea All Suites Hotel βρίσκεται σε ένα γραφικό λόφο, περιτριγυρισμένο 
από ελαιόδεντρα, σε μικρή απόσταση από το χωριό Τσιλιβί και 10 λεπτά από 
την πόλη της Ζακύνθου, με θέα στις αμμουδιές του Ιονίου. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει πολυτελείς σουίτες (όριο ηλικίας 12 ετών και άνω) με ιδιωτική 
πισίνα και βεράντα και θέα στη θάλασσα, την πισίνα ή τους κήπους. Όλα 
τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
king size κρεβάτια, υψηλής ποιότητας στρώματα και κλινοσκεπάσματα, 
δωρεάν wi fi σύνδεση, κλιματισμό, διεθνή τηλέφωνο με απευθείας σύνδε-
ση, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι μπαρ, πολυτελείς ανέσεις μπάνιου και ατομι-
κή θυρίδα ασφαλείας.

Τσιλιβί | 5ê
Olea All Suites Hotel

Ζάκυνθος

FREE

Μόνο για ενήλικες



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

FREE

Το ξενοδοχείο Skopelos Village βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα καταπράσινα δάση 
και την κρυστάλλινη γαλάζια θάλασσα, όπου η φυσική ομορφιά της Σκοπέλου αντα-
νακλάται στα νερά του Αιγαίου. Προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση και 
ηρεμία μόλις 600 μέτρα από το λιμάνι, με εκπληκτική θέα στη θάλασσα και τα γραφικά 
σπίτια. Το Skopelos Village σας προσκαλεί να χαλαρώσετε και να ταξιδέψετε μέσα από 
τις μυρωδιές του γιασεμιού και της λεβάντας αλλά και να ζήσετε τις πιο χαλαρωτικές 
διακοπές σε ένα μοναδικό παράδεισο φιλοξενίας, όπως ακριβώς και στο βραβευμένο 
μιούζικαλ Mamma Mia!

Το Skopelos Holidays Hotel & spa είναι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Σκόπελο, 
σε ένα όμορφο τοπίο, όπου η γαλάζια θάλασσα συνδυάζεται αρμονικά με το πλούσιο 
καταπράσινο δάσος. Οι χώροι του ξενοδοχείου είναι καλαίσθητοι τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στο εσωτερικό τους. Όλα τα καταλύματα παρέχουν σύγχρονες ανέσεις για να 
απολαύσετε χαλαρωτικές διακοπές. Διαθέτουν δωμάτια κλιματιζόμενα, με δωρεάν 
Wi-Fi, μπαλκόνι με βεράντα και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Οι επισκέπτες μπορούν να 
βρουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στη μεγάλη εξωτερική πισίνα. Το spaπροσφέρεται για 
χαλάρωση, σάουνα και μια σειρά από περιποιήσεις μασάζ.

Σκόπελος | 5ê
Skopelos Village  

Σκόπελος | 5ê
Skopelos Holidays Hotel & Spa 

από 48 €

από 48 €

FREE

FREE

48 Σποράδες



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση. 

Το Princess Resort βρίσκεται στο νησί της Σκιάθου, στις Βόρειες Σποράδες. Το θέρετρο 
βρίσκεται στο πιο όμορφο τμήμα της ακτής με άμεση πρόσβαση στην παραλία της Αγίας 
Παρασκευής, περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους και διαθέτει όμορφα δωμάτια 
και σουίτες. 

Το Aegean Suites Hotel είναι ένα κρυφό καταφύγιο, που προσφέρει πολυτέλεια σε συνδυ-
ασμό με την μεσογειακή αρχιτεκτονική. Είναι ένα φιλόξενο ξενοδοχείο που διαθέτει σουίτες 
με θέα στο Αιγαίο, συνδυάζει την αίσθηση μιας ιδιωτικής βίλας με τις υπηρεσίες ενός ξενοδο-
χείου πέντε αστέρων. Η μοναδική του τοποθεσία και η υπέροχη θέα στη θάλασσα, στην πλα-
γιά ενός ελαιώνα, στα ήσυχα περίχωρα της πόλης της Σκιάθου, θα σας κάνει να επιστρέψετε 
πάλι. Το ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη πισίνα, χώρο για ηλιοθεραπεία και υπαίθριο υδρομασάζ. 
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει ελληνικά και διεθνή πιάτα. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
επίσης ένα κέντρο ομορφιάς που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από θεραπείες χαλάρωσης. 
Είναι κατάλληλο για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά άνω των 16 ετών.

Σκιάθος | 5ê
Princess Resort

Σκιάθος | 5ê
Aegean Suites  

από 44 €

από 69 €

FREE

FREE

Μόνο για ενήλικες

49Σποράδες



Σημείωση: Η τιμή αφορά τιμή ατόμου σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση.

Το Marpunta Village Club βρίσκεται στην όμορφη παραλία Μαρπούντα, μέσα σε έναν 
υπέροχο κήπο. Απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη της Αλοννήσου και είναι το 
ιδανικό μέρος για να περάσετε ήρεμες οικογενειακές διακοπές. Το διάσημο Πατητήρι 
απέχει μόλις 10 λεπτά. Το ξενοδοχείο διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών των ψαράδων της Αλοννήσου,  νυχτερινό 
κέντρο διασκέδασης, αίθουσα τηλεόρασης, πρόσβαση στο Internet και χώρο στάθμευ-
σης. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στο Αιγαίο, μπάνιο, ντους, στεγνωτήρα μαλλιών, απευ-
θείας τηλεφωνική γραμμή, πρόσβαση στο internet, κλιματισμό και μπαλκόνι ή βεράντα. 

Το Thermae Sylla Spa-Wellness Hotel βρίσκεται στο νησί της Εύβοιας, στην περίφη-
μη «Λουτρόπολη» της Αιδηψού. Διαθέτει εκπληκτική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο και 
περιβάλλεται από καταπράσινα βουνά με αρωματικά βότανα. Βρίσκεται ανάμεσα στα 
10 καλύτερα ιαματικά λουτρά στον κόσμο. Διαθέτει τη δική του θερμική πηγή, η οποία 
είναι διάσημη για τις θεραπευτικές και διεγερτικές της ιδιότητες. Θα σας βοηθήσει να 
αναζωογονήσετε, να θεραπεύσετε, να ανακαλύψετε ξανά τον εσωτερικό σας κόσμο. 
Κολυμπήστε στην εσωτερική και εξωτερική πισίνα, κάντε ένα μασάζ και απολαύστε ένα 
γεύμα δίπλα στη θάλασσα. Το Thermae Sylla προσφέρει μια ποικιλία από εγκαταστάσεις 
και υπηρεσίες, επιλογές φαγητού και ποτών, επιλογές διαμονής και περιποιήσεις spa.

Αλόννησος | 4ê
Marpunta Resort 

Αιδηψός | 5ê
Thermae Sylla Spa & Wellness 

από 33 €

από 93 €

FREE

FREE

50 Εύβοια

Σποράδες



Οργάνωση εκδρομών: Zeus Travel. Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000134901

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή που διοργανώνει το ταξιδιω-
τικό γραφείο μας σημαίνει αυτομάτως ότι έχετε λάβει γνώση και απο-
δεχθήκατε 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. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει λάβει γνώση και αποδέ-
χεται το πρόγραμμα της εκδρομής, όπως περιγράφεται στο έντυπο 
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφων συμμετέχων ανα-
λαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για τα πρόσωπα για 
τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν προ-
σηκόντως τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση. 2. ΑΞΙΩ-
ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης 
αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ πρέπει να 
ενημερώσει εγγράφως, εντός επτά ημερών από την επιστροφή του, 
τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Η αξί-
ωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του 
βλάβης ως συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμ-
βασης εξ υπαιτιότητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους 
οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερ-
βαίνει το 15% της κατ’ άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. 
Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους 
στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 339/1996. 3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει 
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυ-
μία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, 
ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του 
αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΟΣ δεσμεύει τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει γίνει απο-
δεκτή εγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του ΠΩΛΗ-
ΤΗ που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση 
του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δε γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
έναντι αυτού. 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και των δια-
φόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών 
(αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά του-
ριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις 
υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμ-
ματος, ήτοι φορέων στους οποίους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο 
έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι υπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψε-
ων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από 
αυτούς. Η εκ του νόμου ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και πα-
ραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορισμό 
του άρθρου 2. 5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπορικές εταιρί-
ες επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα 
δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδο-
ποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέ-
ρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή 
και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, αποτε-
λούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, 
οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορι-
κών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter), 
ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών συμβά-
σεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρη-
ση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την 
αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία 
της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς 
καθυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής 
αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελι-
κά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες 
ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Επιτρέπεται μία αποσκευή, μέχρι 
βάρους είκοσι κιλών για κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ όπως συνήθως ζη-
τούν οι αεροπορικές εταιρίες. Εκτός από αυτή, κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις 
μετακινήσεις του, διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος - ύψος - πλά-
τος). Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να 
παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των απο-
σκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφό-
ρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης 
αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε 
καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή 
τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕ-
ΧΩΝ έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας 
αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, καθίστα-
ται 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 επιβί-
βασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προ-
γράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να 
συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια 
της. Πριν την αναχώρηση, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τρο-
ποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο 
στον έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει 
τις εξής επιλογές : α) Να δεχθεί την αλλαγή. β) να ακυρώσει τη συμμε-
τοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, 
εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως 
τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι’ αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός 
από τους περισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέ-
χεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή 
στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλ-
λαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ 
των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρο-
μή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκ-
δρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότε-
ρη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής. Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πα-
ρέχεται και η προηγούμενη υπό στοιχείο β’. Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ 
προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερω-
τικό που εκδίδει και του παραδίδει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το 
άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η 
άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών 
σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο 
στην ασφάλεια του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και την όσο το δυνατόν καλύ-
τερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλε-
πτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων 
μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρι-
κές συνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την 
ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύ-
σεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφό-
σον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Για τις 
αλλαγές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση έναντι του ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΤΗ, εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δε μειώνουν σημαντικά το 

περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής (π.χ. μεταφορά σε άλλο 
ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μίας εκ 
των περισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολές 
για τις οποίες θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύ-
νη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η ευθύνη αυτή περιορίζεται κατά τα ανωτέρω 
ορισθέντα. 7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Ο ΔΙ-
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία 
εκδρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και 
για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στον 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί, χωρίς 
αυτός να έχουν οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης. Αν 
κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβά-
λουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα κ.ο.κ) η ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επα-
ναπατρισμό του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με το πλέον πρόσφορο μέσο, χω-
ρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. Επίσης μια 
εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του 
απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος είναι 16 άτο-
μα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική εκδρομή). Στην 
περίπτωση αυτή ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 
αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη κα-
ταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ του-
λάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώ-
ρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω 
ΠΩΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέ-
ρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ. Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το 
δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ αντι-
στοίχου αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕ-
ΩΝ. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή 
σε εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπει να υπογραφεί από τον ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΑ και τον ενδεχόμενο διαμεσολαβούντα ΠΩΛΗΤΗ η παρούσα 
σύμβαση και να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής 
της εκδρομής για συμμετοχή σε αεροπορική εκδρομή και 20%για 
συμμετοχή σε οδική εκδρομή. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να 
γίνεται το αργότερο 10ήμερες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρο-
μής, ειδάλλως ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κρά-
τησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρο-
μής από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να δηλώσει 
συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σε λογαριασμό του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκαταβολής και αποστέλλοντας ταυ-
τόχρονα, μέσω φαξ, αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης και της 
παρούσας σύμβασης συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. 9. ΑΚΥ-
ΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟ-
ΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίω-
μα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Ακυρώσεις 
συμμετοχής από την πλευρά του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ γίνονται μόνο εγ-
γράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
της κράτησης, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, 
ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ 
είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά 
από τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από 
τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο): Έως και 30 ημέρες πριν από την ανα-
χώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτε-
ρικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα. Από 29 έως και 14 ημέρες 
πριν από την αναχώρηση: 50€ για ταξίδια στην Ελλάδα και το 40% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού για ταξίδια στο εξωτερικό. Από 13 έως 7 
ημέρες πριν την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. 
Από 06 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non 
show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Για  τις 
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με 
τους όρους των συμβάσεων της κάθε εταιρείας  που ισχύουν για κάθε 
εκδρομή – κρουαζιέρα. Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν 
διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιρειών καθώς και την πολιτική για θέμα-
τα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.  Σε περιπτώσεις μη επι-
στρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν 
ακόμη και το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτο-
πλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την 
προσφορά. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά 
την οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις 
του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και 
εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον με-
ταφορέα ή το ξενοδοχείο).  Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιό-
δους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, 
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες 
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύ-
ρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσε-
ων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκρι-
μένης εκδρομής. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώ-
σει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφό-
σον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνο-
λικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα 
πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει ανα-
γκαστικά σε μονόκλινο.10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. Τα δωμάτια 
παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισ-
σότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο έχουν 
σχεδιαστεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δί-
κλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο 
από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα 
τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά 
περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδο-
χείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γί-
νεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* 
= Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία όμως 
δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ξενοδο-
χεία της αυτής κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά. Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να εξασφα-
λίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας 
του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυ-
άται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδοχεία 
με τα οποία συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, διαθέτουν τη νόμιμη εν 
ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο 
οποίο βρίσκεται. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται χωρίς να γεννάται αξίωση 
στο πρόσωπο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείο στο 
οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον 
προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξε-
νοδοχείο της αυτής κατηγορίας. 10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ. 
Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη 
διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρη-
σης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κό-
σμο έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ου-
σία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι 
μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμά-
τιο. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι 
αισθητά περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των 
ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμ-
μές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγο-
ρία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία 

όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν 
ξενοδοχεία της αυτής κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα 
ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να 
εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λει-
τουργίας του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χω-
ρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα 
ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, διαθέτουν τη 
νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του 
κράτους στο οποίο βρίσκεται. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται χωρίς να γεν-
νάται αξίωση στο πρόσωπο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξε-
νοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επι-
λογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να 
εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας. 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο 
Διοργανωτής έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγ-
γελµατικής Ευθύνης για κάθε εκδροµή που διοργανώνει, το οποίο 
καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που 
προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση του οργα-
νωµένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει την 
περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥ-
ΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιω-
τικών εγγράφων που απαιτούνται (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά 
κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή, ανάλογα με τον 
προορισμό του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατηρί-
ου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Για την τήρηση 
των διατυπώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσοδο αλ-
λοδαπών αποκλειστική ευθύνη είναι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ . Η προ-
μήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπο-
γραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, 
πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μαζί του (φωτο-
γραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) απο-
τελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης να προσέρχεται 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 τον συγκεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σεβόμενος τους υπόλοι-
πους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτωση 
αυτή, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εάν χάσει 
κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται από τα 
όποια πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. μίσθωση ταξί). 13. ΤΙ-
ΜΕΣ. Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως 
βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδο-
χείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την κατάρ-
τιση του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό 
του το δικαίωμα να αυξομειώσει τις τιμές μέχρι 20 ήμερες πριν την 
αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, 
αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμ-
μετοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση των τιμών αυ-
τών, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετο-
χή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, άνευ οποιασδήποτε 
άλλης αποζημίωσης, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες 
τιμές. Στις τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνο-
νται φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρε-
τικές εκδρομές κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο, εκά-
στοτε έντυπο πρόγραμμα. 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθε-
ση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, 
εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια 
της Θεσσαλονίκης. 15. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η παρούσα σύμβαση, 
εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑ-
ΝΩΤΗ, υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. 
Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαμεσολαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφε-
ται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών 
πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως υπογραφής της από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην 
περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟ-
ΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με 
ανεξάρτητο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. 16. ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Δεδομένης της εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) της 27ης Απριλίου 2016 με αριθ. 
2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύ-
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη 
ρητά δεσμεύονται κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, να συμμορφώνονται με το 
ισχύον Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗΣ δεσμεύεται ότι η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, που λαμβάνει από τον πελάτη, πραγματοποιείται με μο-
ναδικό στόχο την εκπλήρωση του σκοπού, όπως περιγράφεται στο 
παρόν και σε ουδεμία άλλη χρήση-επεξεργασία αυτών θα προβεί 
χωρίς την προγενέστερη ενημέρωση του πελάτη. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του πελάτη, αναλαμβάνει να παρέχει πε-
ραιτέρω πληροφορίες σχετικές με την λήψη και επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων, καθώς και σχετικών με τα δικαιώματα 
του, που απορρέουν από την εφαρμογή του ως άνω Κανονισμού, 
μέσω σχετικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπι-
κών δεδομένων της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: zeus@
zeustravel.gr 17. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι υπεύθυνος για 
την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που 
απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό 
εμβολιασμών, βίζα κλπ.). Πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε κρά-
τησης ο ΠΕΛΑΤΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ υποχρεούται όπως απευθυνθεί 
στον Διοργανωτή αναφορικά με την παροχή γενικών πληροφοριών 
για τα απαιτούμενα για την κράτησή του ταξιδιωτικά έγγραφα (ενδει-
κτικά διαβατήριο, θεωρήσεις, τυχόν απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις). 
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καμία ευθύνη δεν υπέχει στην περίπτωση καθυστέ-
ρησης ή αδυναμίας έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων. Για όλους 
τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτεί-
ται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώ-
ρηση (visa) υπολογίζεται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την αναχώρηση 
ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ 
υποχρεούται στην πληροφόρηση μέσω των αρμοδίων ελληνικών ή 
προξενικών αρχών. Τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις, αν και εφόσον 
απαιτούνται περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Σημειώνε-
ται ότι οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών 
διαβατηρίων μόνο. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ ο 
ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να ταξιδέψει και με την αστυνομική του ταυτότητα, 
εφόσον φέρει λατινικούς χαρακτήρες και δεν είναι παλαιότερη των 
δέκα ετών. Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων 
(διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Ιδιαίτερη προσο-
χή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να εί-
ναι εφοδιασμένοι με ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι 
ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως το ΔΙΟΡΓΑΝΩ-
ΤΗ, καθώς και να ελέγχουν με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρει-
άζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες προορισμού. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
μπορεί να συνδράμει στη διαδικασία αυτή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
φέρει ευθύνη και υποχρέωση προς τούτο. Η μη εξασφάλιση και πα-
ρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρί-
ου, θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύ-
νη του ΠΕΛΑΤΗ και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. 
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