
[1] 

 

          
Τηλ.: 210 41.19.965 - 210. 41.79.482,  Fαχ: 210.41.26.322 
http : // www.isap - union.gr  E-mail: info @ isap - union.gr & isapunion@stasy.gr 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2016 

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

Σας κάνουμε γνωστό  το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ για τη 

περίοδο των φετινών διακοπών: 

 

 

 
  

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους σε διακεκριμένα 

ξενοδοχεία στην Κέρκυρα, στην Κυλλήνη (Πελοπόννησο), στη Λεπτοκαρυά (Πιερία), στη Ζάκυνθο, στη 

Μυτιλήνη, στα Χανιά (Κρήτη), στη Θεσπρωτία, στην Αχαΐα και στη Χαλκιδική. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

  

PALEO ARTNOUVEAU 

Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα   Α΄ Κατηγορία**** 

Site: www.cnhotelgroup.com 

Για 7 διανυκτερεύσεις και άνω 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

18/6–9/7 

3/9-10/9 

10/7-2/9 

 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 53€ 59€ 

1ο Παιδί έως 6 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

1ο Παιδί από 6 έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων – 50% -50% 

2ο παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων -50% -50% 

Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών -30% -30% 

 Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύμα μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

  

ΠΑΝΟΡΑΜΑ DE LUX 

Κάτω Γαλατάς Χανίων  (Πάνω στη θάλασσα) 

Site: www.panorama-hotel.gr 

Για 3 διανυκτερεύσεις και άνω 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

18/6-30/6 

1/9-10/9 

1/7 – 31/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο all inclusive 71 € 86€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων με all inclusive ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 12ετών στο δωμάτιο των γονέων με all inclusive -50% -50% 

3ο άτομο με all inclusive άνω των 12ετών -25% -25% 

Κατασκευάσθηκε γέφυρα από το ξενοδοχείο η οποία έχει πρόσβαση στην 

παραλία χωρίς την παρεμβολή του δρόμου. 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·       All Inclusive (Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε πλούσιους μπουφέδες, παγωτά, ποτά, αναψυκτικά, 

νερά, χυμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια των γευμάτων σε απεριόριστη 

ποσότητα, ΔΩΡΕΑΝ) 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ TRAVEL 

site:www.annatravel.gr 

email: annaal@otenet.gr 

http://www.cnhotelgroup.com/
http://www.cnhotelgroup.com/
http://www.panorama-hotel.gr/
http://www.panorama-hotel.gr/
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SUNRISE RESORT Α΄  Κατηγορία**** 

Μόλυβος Λέσβου (50 μέτρα από τη θάλασσα) 

Site: www.sunrisehotel-lesvos.com 

Για 5 διανυκτερεύσεις και άνω 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

18/6– 22/7 

27/8 – 10/9 

23/7 – 26/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 43€ 49€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων -50% -50% 

Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών -30% -30% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ 

 

OLYMPIA GOLDEN BEACH, De Lux ***** 

Κυλλήνη (δίπλα από το Grecotel) 

Site: www.ogb.gr 

Για 7 διανυκτερεύσεις και άνω 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

18/6– 29/7  

20/8 – 10/9 

30/7 –19/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο Deluxe 40τ.μ.  

με ημιδιατροφή 

 

74€ 

 

84€ 

Παιδιά έως 6 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

  Παιδιά από 6 έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων +42€ +42€ 

Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών +55€ +55€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύμα σε μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

 

OLYMPIAΝ BAY HOTEL Κατηγορία A**** 

Λεπτοκαρυά επάνω στη θάλασσα (ιδανικό για οικογένειες) 

Site: www.olympianbay.com 

Για 3 διανυκτερεύσεις και άνω τον Μάιο 

Για 5 διανυκτερεύσεις και άνω τον Ιούνιο – Σεπτέμβριο 

Για 7 διανυκτερεύσεις και άνω τον Ιούλιο – Αύγουστο 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

18/6– 16/7 

27/8 – 10/9 

17/7 –26/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο 

FB (πρωΐνό, μεσημεριανό, δείπνο) 

 

44€ 

 

49€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων –50% –50% 

Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών -30% -30% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύματα σε μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

 

 

 

 

http://www.sunrisehotel-lesvos.com/
http://www.ogb.gr/
http://www.ogb.gr/
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PALATINO HOTEL Α΄ Κατηγορία**** 

Μπόχαλη, Ζάκυνθος (20 μέτρα από τη θάλασσα, αμμώδης παραλία) 

Site: www.palatinohotel.gr 

Για 5 διανυκτερεύσεις και άνω 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

11/6– 9/7 

21/8 – 10/9 

10/7 – 22/7 23/7 – 20/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με 

ημιδιατροφή 

 

43€ 

 

54€ 

 

58€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων – 50% – 50% – 50% 

Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών -30% – 30% – 30% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Δείπνο σε μενού με δικό του Σεφ και σπιτικό εκλεκτό φαγητό 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

 

SIVOTA DIAMOND RESORT Κατηγορία De Lux***** 

Σύβοτα (Θεσπρωτία) 

Site: www.sivotadiamond.gr 

Για 7 διανυκτερεύσεις και άνω 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 30/7–26/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 75€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων – 50% 

Τρίτο άτομο άνω των 12 ετών -30% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Δείπνο σε μενού με δικό του Σεφ και σπιτικό εκλεκτό φαγητό 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

 

LONG BEACH HOTEL Κατηγορία Β+ 

ΛΟΓΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ (Ν. Αχαΐας), επάνω στη θάλασσα 

Site: www.longbeach.gr 

Για 7 διανυκτερεύσεις και άνω 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2/5 –16/6 

 &  

12/9-6/10 

21/6 – 3/7 

 &  

29/8 – 11/9 

17/6 – 20/6  

&  

4/8 – 28/8 

 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με Πρωϊνό  

37€ 

 

41€ 

 

48€ 

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν σε δωμάτιο των γονέων με πρωϊνό 

2ο παιδί έως 12 ετών 50% έκπτωση σε δωμάτιο των γονέων με πρωϊνό 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

 

 

 

 

 

 

http://www.palatinohotel.gr/
http://www.palatinohotel.gr/
http://www.sivotadiamond.gr/
http://www.sivotadiamond.gr/
http://www.longbeach.gr/
http://www.longbeach.gr/
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MELITON PORTO CARRAS 

Κατηγορία: De Lux ***** (πρόσφατα ανακαινισμένο), επάνω στη θάλασσα 

2ο πόδι Χαλκιδικής, συγκρότημα PORTO CARRAS   

Site: www.portocarras.com 

Για 5 διανυκτερεύσεις και άνω 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

6/5 – 

26/5 

27/5- 

16/6 

17/6- 

30/6 

1/7- 

14/7 

15/7- 

31/7 

1/8– 

21/8 

22/8-

27/8 

28/8- 

4/9 

5/9- 

18/9 

19/9-

30/9 

Συμμετοχή κατ’ 

άτομο την ημέρα σε 

δίκλινο δωμάτιο με 

Πρωϊνό  

41€ 51,5€ 62,5€ 82,5€ 95€ 107€ 95€ 84,5€ 73€ 51€ 

1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν σε δωμάτιο των γονέων με πρωϊνό 

3ο άτομο άνω των 12 ετών 25% έκπτωση στην τιμή του ατόμου με πρωϊνό 

Ημιδιατροφή από 2 – 12 ετών 6€ το άτομο την ημέρα 

Ημιδιατροφή από 12 ετών και άνω 12€ την ημέρα 

 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το ΑΝΝΑ TRAVEL (Κουμπάρη 5 Τ.Κ 10674 

Πλατεία Κολωνακίου) στο τηλ:210/3607222- fax: 210/3607221, για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες 

ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει  προκαταβολή 50€ 

κατ’άτομο σε λογαριασμό τράπεζας που θα του δοθεί. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο ΑΝΝΑ TRAVEL την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό 

της προκαταβολής. Η Εξόφληση γίνεται 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης στο ξενοδοχείο, 

μετρητοίς 

 

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ GALINI WELLNESS RESORT & SPA DE LUX***** 

Περιοχή: Καμμένα Βούρλα (Πάνω στη θάλασσα) 

Site: www.mitsishotels.com 

H συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο  

GALINI WELLNESS RESORT & SPA το οποίο βρίσκεται στα ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ και λειτουργεί 

όλο το χρόνο.  

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/6–30/6 

&  

17/9-30/9 

1/7-21/7 

& 

 23/8-16/9 

22/7–22/8 

Δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 80€ (θέα βουνό) 

90€ (θέα θάλασσα) 

90€ (θέα βουνό) 

100€ (θέα θάλασσα) 

115€ (θέα βουνό) 

130€ (θέα θάλασσα) 

Μονόκλινο δωμάτιο  με ημιδιατροφή 60€ (θέα βουνό) 

70€ (θέα θάλασσα) 

70€(θέα βουνό) 

80€(θέα θάλασσα) 

85€ (θέα βουνό) 

95€ (θέα θάλασσα) 

Family Room  & Μεζονέτα1 – 4 άτομα 

 με ημιδιατροφή 

130€ 140 € 170 € 

SUPERIOR Δωμάτιο (θέα θάλασσα) 

1-2 άτομα 

100€ 120€ 140€ 

 

Παιδιά από 0 έως 2 ετών 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 

γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί 2 έως των 12 ετών στο 

δωμάτιο των γονέων 

20 € 20 € 20 € 

3ο άτομο άνω των 12 ετών 30 € 30 € 30 € 

Για οικογένειες με παιδιά σε δύο (2) δωμάτια, έκπτωση 5% στην τιμή του δωματίου 

Μονογονική οικογένεια (Ενήλικα + 1 παιδί έως 12 ετών) χρέωση μονόκλινου 

Πλήρης Διατροφή ανά άτομο (άνω των 6 ετών), την ημέρα 15€ 

Τις περιόδους από 1/4-21/7 και από 17/9-31/10 υποχρεωτικές 3 διανυκτερεύσεις 

Τις περιόδους από  22/7-22/8 υποχρεωτικές 5 διανυκτερεύσεις 

http://www.mitsishotels.com/
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Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή 

·      Ομπρέλες και Ξαπλώστρες στην πισίνα 

·      Δωρεάν χρήση εξωτερικής ιαματικής πισίνας 

·      Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά από 3 ετών και άνω 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το GALINI WELLNESS SPA & RESORT 

HOTEL στα Καμμένα Βούρλα, για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων από την περίοδο 1/4-21/7 και 

17/9-31/10 και 5 και πλέον διανυκτερεύσεων για την περίοδο 22/7-22/8,  στο τηλ: 22350/80501-6 και 

fax: 22350/22307, για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). H τελική οικονομική πολιτική θα προωθείται με τη Φόρμα Επιβεβαίωσης Κράτησης που 

αποστέλλεται από το τμήμα κρατήσεων. 

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  FIVE CONTINENT CRUISES 

Site: www.fivecontinentscruises.com 

  

Το πρόγραμμα διακοπών περιλαμβάνει Μονοήμερη κρουαζιέρα σε τρία λιμάνια του Αργοσαρωνικού 

(ΑΙΓΙΝΑ – ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟ) με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ». Τιμή 

προσφοράς για ενήλικες 35€ το άτομο, Παιδιά έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ, Παιδιά 4-12 ετών 50%  έκπτωση. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα – μπουφέ και το απόγευμα ζωντανή μουσική και 

χορός στο σαλόνι του πλοίου. Το πλοίο αναχωρεί 08.00 το πρωί από το Τροκαντερό Παλαιού Φαλήρου 

και επιστρέφει 19.30 το απόγευμα. 

 Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί απευθείας με την Εταιρεία Τηλ.210-4559900,  Φαξ.210-

4291332 για να εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία για την κρουαζιέρα της επιλογής του. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει απευθείας στην Εταιρεία την αξία της συμμετοχής του. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 

Site: www.anemolia.gr 

 

H συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο 

ΑΝΕΜΟΛΙΑ, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ΑΡΑΧΩΒΑ και 

λειτουργεί όλο το χρόνο. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5/2016-31/3/2017 ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δωμάτιο με θέα βουνό 30 € 26 € 

 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωινό μπουφέ 

·      Δείπνο σερβιριζόμενο 

·      Χρήση Πισίνας & Γυμναστηρίου 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

·      Παιδιά έως 6 ετών Δωρεάν 

·      Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7η Δωρεάν 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:210/4559900 

FAX:210/4291332) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία (1) διανυκτέρευση σε Τραπεζικό 

Λογαριασμό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα 

του καταθέτη, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να 

επικυρωθεί η κράτηση. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής 

του μείον το ποσό της προκαταβολής του. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑTHORAMA HOTEL  – ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Site:  www.athorama.gr 

E-mail: athoramahotel@gmail.com 

 

H συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ATHORAMA, Νέα Ρόδα Χαλκιδικής κατηγορία Α΄, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα ΝΕΑ ΡΟΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και λειτουργεί όλο το χρόνο. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

1/5-30/6 

1/9-31/10 
1/7-31/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ με Ημιδιατροφή 50€ 72€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4 άτομα) με Ημιδιατροφή 79€ 95€ 

ΣΟΥΪΤΑ ( 4 -5 άτομα) με Ημιδιατροφή 105€ 130€ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  (4-6 άτομα) με Ημιδιατροφή 125€ 140€ 

 Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύμα μπουφέ επίσης με μεγάλη ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσματα, φρούτα και γλυκά 

·      Παιδιά έως 5 ετών σε δίκλινο δωμάτιο ΔΩΡΕΑΝ 

·      Παιδιά 5 έως 12 ετών επιπλέον 20€ 

·      Δωρεάν χρήση Γυμναστηρίου 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:23770/31195 

 FAX:2377/071003) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση σε διεύθυνση ή σε 

λογαριασμό Τράπεζας που θα του δοθεί. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟN POSEIDON BEACH HOTEL – ΠΡΕΒΕΖΑ 

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο POSEIDON 

BEACH HOTEL, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Κανάλι – Καστροσυκιά Πρέβεζας και λειτουργεί όλο το χρόνο. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
1/1-30/6 

1/9-31/12 

1/7-31/7 

21/8-31/8 

1/8-20/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό 30 € 
60€ 

η τιμή συμπεριλαμβάνει και γεύμα 

70€ 

η τιμή συμπεριλαμβάνει και γεύμα 

ΔΙΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό & 

Γεύμα  35€ 
70€ 

η τιμή συμπεριλαμβάνει και γεύμα 

80€ 

η τιμή συμπεριλαμβάνει και γεύμα 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ με Πρωϊνό & 

Γεύμα 45€ 
85€ 

η τιμή συμπεριλαμβάνει και γεύμα 

95€ 

η τιμή συμπεριλαμβάνει και γεύμα 

 

Κατά την περίοδο 1/6 – 30/6 και 1/9-31/12 το ΓΕΥΜΑ προσφέρεται κατ΄ άτομο με 7,5€ επιπλέον της 

τιμής δωματίου. 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Μπαρ στην παραλία 

·      Ζωολογικό Κήπο 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26820/51290/51291 

FAX:26820/51367) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό 

Λογαριασμό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα 

του καταθέτη, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να 

επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της 

προκαταβολής του 

http://www.athorama.gr/
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ MEDITERRANIAN STUDIOS 

ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

MEDITERRANEAN STUDIOS  APARTMENTS, Καστέλλι Κισσάμου Χανίων, για διαμονή 4 και πλέον 

διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΜΑΙΟΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ  2 ατόμων 25 τ.μ 

Το άτομο με πρωινό: 

Χωρίς πρωινό: 

Με ημιδιατροφή: 

  

 

17€ 

13€ 

26€ 

 

 

 

25€ 

20€ 

35€ 

 

 

 

28€ 

24€ 

38€ 

 

 

 

18€ 

14€ 

27€ 

 

 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ατόμων 45τ.μ  με 

πρωινό: 

Χωρίς πρωινό: 

Με ημιδιατροφή: 

  

85€ 

65€ 

105€ 

95€ 

80€ 

125€ 

95€ 

85€ 

125€ 

85€ 

75€ 

105€ 

Οι τιμές για τα Στούντιο είναι κατ’ άτομο 

Παιδιά έως 4 ετών χωρίς έξτρα κρεβάτι ΔΩΡΕΑΝ 

Παιδιά έως 4 ετών με έξτρα κρεβάτι 10€ ανά διανυκτέρευση 

Τιμή ημιδιατροφής κατ’ άτομο 14 ευρώ. 

 Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωινό σερβιριζόμενο με σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα 

·      Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7η ΔΩΡΕΑΝ (εκτός 15/7-31/8) 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:28220/83120- 

FAX:28220/83121) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΜΗ ΠΑΛΛΑΣ 

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Kymi Palace, στη 

γραφική παραλία της Κύμης Ευβοίας, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

1/5-31/5 

1/9-31/12 
1/6-31/7 1/8-31/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Το άτομο με πρωινό: 

 

 

27€ 

 

 

 

32€ 

 

 

 

37€ 

 

1ο Παιδί έως 6 ετών με πρωινό 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ 

 

2ο Παιδί έως 6 ετών με πρωινό 

  

 

+10 € 

 

 

+10 € 

 

 

+10 € 
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Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πλούσιος Πρωινός μπουφές με κρύα & ζεστά εδέσματα 

·      Δείπνο ή γεύμα μπουφέ 12€ το άτομο (Προαιρετικά) 

·      Παρκοκρέββατο Δωρεάν 

·     Δωρεάν χρήση  INTERNET (Wi-Fi) 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

  

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:22220/22500 

FAX:22220/23500) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το 

ποσό της προκαταβολής του. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ LAGOMANDRA HOTELS 

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία 

LAGOMANDRA HOTEL και LAGOMANDRA BEACH HOTEL, πλήρως ανακαινισμένα στη Σιθωνία 

Χαλκιδικής  Α΄ κατηγορίας, για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες:  

 

Α΄ LAGOMANDRA HOTEL & SPA **** 

Site: www.lagomandra.gr – E-mail: info@lagomandra.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

2/5-5/6 

1/9-20/10 

6/6–24/6 

 

25/6-31/7 

 
1/8-31/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ SUPERIOR 22-24 τ.μ 
75€ 

 

90€ 

 

120€ 

 

140€ 

 

JUNIOR SUITE 32-34  τ.μ 
 

90€ 

 

115€ 

 

150€ 

 

165€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 45τ.μ 
 

120€ 

 

145€ 

 

180€ 

 

195€ 

1ο Παιδί έως 14 μόνο στη junior suite 

ή στη Μεζονέτα 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

1-2 Παιδιά έως 14 ετών μόνο στη  

junior suite ή στη Μεζονέτα 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2 παιδιά  άνω των 14 ετών μόνο στη 

Μεζονέτα 

 

+10€ 

 

+10€ 

 

+10€ 

 

+15€ 

Οι παραπάνω τιμές είναι Τιμές ανά τύπο δωματίου, ανά ημέρα, με ημιδιατροφή (Αμερικάνικο Πρωΐνό σε 

μπουφέ και βραδινό με πλούσιο μπουφέ) 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα με κλιματισμό,  TV, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική σεσουάρ μαλλιών. 

·      Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 

·      Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

·      Γυμναστήριο 

·      Παιδότοπος 

·      Internet Corner – Free Wi Fi 

·      Δωρεάν Parking 

·      Υπηρεσίες και φόρους. 

 

 

Β΄ LAGOMANDRA BEACH **** 

Site: www.lagomandra.gr – E-mail: info@lagomandra.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

2/5-5/6 

1/9-20/10 

6/6–24/6 

 

25/6-31/7 

 
1/8-31/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

SUPERIOR 20 τ.μ. 

 

75€ 

 

95€ 

 

130€ 

 

155€ 

http://www.lagomandra.gr/
http://www.lagomandra.gr/
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Οικογενειακό Δωμάτιο 25 τ.μ 
 

100€ 

 

120€ 

 

155€ 

 

170€ 

SUPERIOR FAMILY 30 τ.μ. 120€ 145€ 185€ 200€ 

1ο Παιδί έως 12 

ετών στο δωμάτιο των γονέων-δίκλινο 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 12  ετών μόνο στο 

Superior Family & 

Family 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Παιδιά άνω των 12 ετών +10€ +10€ +10€ +15€ 

 Οι παραπάνω τιμές είναι Τιμές ανά τύπο δωματίου, ανά ημέρα, με ημιδιατροφή (Αμερικάνικο Πρωΐνό 

σε μπουφε και βραδινό με πλούσιο μπουφέ) 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα με κλιματισμό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική σεσουάρ μαλλιών. 

·      Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 

·      Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

·      Γυμναστήριο 

·      Παιδότοπος 

·      Internet Corner – Free Wi Fi 

·      Δωρεάν Parking 

·      Υπηρεσίες και φόρους. 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/072217-8 

FAX:2375/072009) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 45€ κατ’ άτομο σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα 

του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του καταθέτη, η 

ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν  στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ NAFS HOTEL ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Η συνεργασία των διακοπών περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

NAFS HOTEL, στη παραλία Ψανής στη Ναύπακτο, για διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων . 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες: 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/6-16/7 

11/9-31/12 

17/7-10/9 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ με πρωϊνό 45€ 65€ 

ΔΙΚΛΙΝΟ με πρωϊνό 50€ 70€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ με πρωϊνό 65€ 85€ 

 

Παιδί έως 3 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με τους γονείς 

Παιδί από 4 έως 16 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο με τους γονείς 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πλούσιος Πρωινός μπουφές με κρύα & ζεστά εδέσματα 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26340/38216 

FAX:26340/38217) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ACHAIA BEACH HOTEL & GALAXY HOTEL 

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία 

 ACHAIA BEACH Α΄Κατηγορία στο Καστελλόκαμπο Ρίου και GALAXY HOTEL στην Καβάλα για 

διαμονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων από την περίοδο 1/4-31/8/16. Προϋποθέσεις συμμετοχής – 

Προσφερόμενες υπηρεσίες: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

1/4 –  31/05 

1/9 – 31/10 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ (Θέα βουνό) με πρωϊνό 54€ 

 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ (Θέα θάλασσα) με πρωϊνό 63€ 

ΔΙΚΛΙΝΟ (Θέα βουνό) με πρωϊνό 63€ 

ΔΙΚΛΙΝΟ (Θέα θάλασσα) με πρωϊνό 73€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ  (θέα θάλασσα) με πρωϊνό 91€ 

 

ALL INCLUSIVE 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

1/6 – 22/07 

1/9 –11/9 

23/07-31/08 

STANDART ROOM 1 ενήλικας 

2 ενήλικας 

3 ενήλικας 

4 ενήλικας 

73€ 

115€ 

162€ 

192€ 

87€ 

134€ 

179€ 

223€ 

STANDART ROOM 

2 ενήλικες +1 παιδί μέχρι 12 ετών 

 

115€ 

 

134€ 

STANDART ROOM 

2 ενήλικες +2 παιδιά μέχρι 12 ετών 

 

162€ 

 

179€ 

2  ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΧΡΙ 3 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Στην συμμετοχή του All Inclusive περιλαμβάνεται: 

Πρωινό σε μπουφέ 

Γεύμα & Δείπνο σε μπουφέ (προσφέρεται μπύρα, κρασί και αναψυκτικά) 

Όλη την ημέρα, (εκτός ωρών γεύματος & δείπνου), θα προσφέρονται snacks (μίνι μπουφές με 3 είδη) 

καθώς επίσης και παροχή αναψυκτικών, μπύρας και ζεστών αφεψημάτων 

Στο Beach Bar, εκτός των ωρών γεύματος & δείπνου, παρέχεται ούζο και μπύρα 

Happy Hour παγωτού για παιδιά, play room με 2 ποδοσφαιράκια, πινγκ-πονγκ, μινι μπιλιάρδο, tv,  dvd 

και διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και εξωτερική παιδική χαρά 

Ασύρματο Διαδίκτυο 

Χρήση Γυμναστηρίου και σάουνας-Χρήση εξωτερικής πισίνας, Χώρος στάθμευσης 

Υπηρεσίες και φόρους. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

1/2– 31/3 1/4–30/6 1/4 – 30/6  

Παρ. & Σάβ. 

1/7 -31/8 1/7-31/8 

Παρ. & Σάβ 

1/9-31/10 1/9-31/10 

Παρ. & Σάβ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

 με  πρωϊνό 

50€ 

 

50€ 55€ 

 

60€ 73€ 50€ 

  

55€ 

 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  

με θέα θάλασσα  με  πρωϊνό 

60€ 

 

60€ 

 

64€ 

 

66€ 83€ 60€ 

  

64€ 

 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

 με θέα την πόλη  με  πρωϊνό 

55€ 

 

55€ 76€ 

 

69€ 83€ 55€ 

  

76€ 

 

ΔΙΚΛΙΝΟ  

με θέα την θάλασσα  με πρωϊνό 

69€ 69€ 73€ 

 

78€ 92€ 69€ 73€ 

 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ  

με θέα την πόλη  με πρωϊνό 

73€ 

 

73€ 

 

78€ 

 

87€ 101€ 73€ 

  

78€ 

 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ  

με θέα θάλασσα με πρωϊνό 

87€ 87€ 92€ 

 

97€ 111€ 87€ 92€ 

 

PENTHOUSE (σουΐτα) 125€ 

 

125€ 

 

129€ 

 

134€ 148€ 125€ 

  

129€ 
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Παιδιά έως 3 ετών  ΔΩΡΕΑΝ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πλούσιος Πρωινός μπουφές με κρύα & ζεστά εδέσματα 

·      ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

·      ΧΑΜΑΜ 

·      Ασύρματο Διαδίκτυο 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:210/6400720 

FAX:210/6400750) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση, σε λογαριασμό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. Σε περίπτωση ακύρωσης 7 ημέρες πριν την άφιξη η δοθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ HOTEL ARISTOTELES 

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ARISTOTELES (στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής) για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
3/5-20/5 

1/10-31/10 

21/5-30/6 

3/9-30/9 

1/7-20/7 

25/8-2/9 

21/7-24/8 

SUPERIOR ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45€ 54€ 84€ 110€ 

SUPERIOR ΔΙΚΛΙΝΟ (έως 3 άτομα) με 

Ημιδιατροφή 

 

60€ 

 

72€ 

 

120€ 

 

150€ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ (έως 5 

άτομα) με Ημιδιατροφή 
90€ 110€ 145€ 205€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2-5 άτομα) 

με Ημιδιατροφή 
90€ 110€ 155€ 210€ 

1ο Παιδί έως 

3 ετών στο δωμάτιο των γονέων (all 

inclusive) 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

1ο Παιδί 

3-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων (all 

inclusive) 

+12€ +12€ +12€ +12€ 

3ο Άτομο ενήλικας 

(all inclusive) 
+17€ +17€ +17€ +17€ 

Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Δείπνο μπουφέ επίσης με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων, φρούτων και γλυκών 

·      Τιμές all inclusive:  12€ το άτομο από 3 έως 12 ετών 

·      Τιμές all inclusive:  17€ το άτομο άνω των 12 ετών 

·      Στο Superior DBL: 1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 

3ο άτομο άνω των 12 ετών -70% 

·      Στη μεζονέτα: 5ο άτομο έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 

5ο άτομο άνω των 12 ετών -20% 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:23770/24025 

FAX:23770/24000) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 

δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση σε διεύθυνση ή σε 

λογαριασμό Τράπεζας που θα του δοθεί.Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία 

της συμμετοχής του μείον το ποσό της προκαταβολής του. 
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    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ G HOTELS  

Η συνεργασία περιλαμβάνει παραμονή των δικαιούχων και των οικογενειών τους σε διακεκριμένα 

Ξενοδοχεία στην Καλλιθέα Χαλκιδικής  για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Προσφερόμενες υπηρεσίες 

 

ATHOS PALACE HOTEL**** 

Καλλιθέα Χαλκιδικής 

www.ghotels.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

2/5- 25/5 

6/10 – 25/10 

26/5 – 15/6 

22/9 – 5/10 

16/6 – 29/6 

8/9 – 21/9 

30/6 – 20/7 

25/8 – 7/9 

21/7 – 24/8 

Το άτομο σε ΔΙΚΛΙΝΟ με 

θέα βουνό με  ημιδιατροφή 

30€ 

 

43€ 

 

57€ 

 

66€ 76€ 

 

Το άτομο σε ΔΙΚΛΙΝΟ με 

θέα θάλασσα με ημιδιατροφή  

32€ 

 

47€ 

 

61€ 

 

72€ 82€ 

 

Το άτομο σε Superior  

δωμάτιο με θέα θάλασσα  με 

ημιδιατροφή 

38€ 54€ 

 

73€ 

 

86€ 98€ 

 

Το άτομο σε Junior  

σουΐτα (maisonette) με θέα 

βουνό 

με ημιδιατροφή 

41€ 58€ 

 

77€ 

 

89€ 103€ 

 

Το άτομο σε Superior 

σουΐτα (maisonette) με θέα 

θάλασσα με ημιδιατροφή 

44€ 64€ 

 

83€ 

 

99€ 

 

113€ 

 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ δωμάτιο 

εφόσον ζητηθεί 

48€ 71€ 

 

92€ 

 

100€ 

 

127€ 

 

· Ένα παιδί έως 11 ετών που μοιράζεται δωμάτιο ή junior ή Superior σουΐτα με 2 ενήλικες,   ΔΩΡΕΑΝ με 

Ημιδιατροφή 

· Δεύτερο παιδί από 2 έως 11 σε δωμάτιο, junior ή Superior σουΐτα, έκπτωση 60% στην αντίστοιχη τιμή 

του ατόμου με Ημιδιατροφή 

· Τρίτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε δίκλινο δωμάτιο, έκπτωση 40%  στην αντίστοιχη τιμή του 

ατόμου με Ημιδιατροφή 

· Τρίτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε  junior ή Superior σουΐτα, έκπτωση 60%  στην αντίστοιχη τιμή 

του ατόμου με Ημιδιατροφή 

· Τέταρτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε junior ή Superior σουΐτα,, έκπτωση 80%  στην αντίστοιχη 

τιμή του ατόμου με Ημιδιατροφή 

Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύματα επίσης με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων, φρούτων και γλυκών 

·      Τιμές all inclusive: Το άτομο από 12 ετών και πάνω 18€ ημερησίως 

·      Τιμές all inclusive: Πρώτο παιδί έως 6 ετών δεν υπάρχει επιβάρυνση 

·      Τιμές all inclusive: 

Δεύτερο παιδί από 2 έως 6 ετών 11€ ημερησίως 

·      Τιμές all inclusive: Παιδί από 7 έως 11 ετών 13€ ημερησίως 

·      Παιδότοπος 

·      Πισίνα 

·   Internet Corner – Free Wi Fi 

·   Δωρεάν Parking 

·      Υπηρεσίες και φόρους 
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PALLINI BEACH **** 

Καλλιθέα Χαλκιδικής Site: www.ghotels.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

2/5- 25/5 

6/10 – 25/10 

26/5 – 15/6 

22/9 – 5/10 

16/6 – 29/6 

8/9 – 21/9 

30/6 – 20/7 

25/8 – 7/9 

21/7 – 24/8 

Το άτομο σε ΔΙΚΛΙΝΟ  με 

θέα θάλασσα με  ημιδιατροφή 

31€ 

 

45€ 

 

58€ 

 

71€ 81€ 

 

Το άτομο σε bungalow  

πρώτης σειράς στη θάλασσα    

39€ 

 

57€ 

 

75€ 

 

95€ 113€ 

 

Το άτομο σε bungalow  

δεύτερης σειράς από τη 

θάλασσα    

34€ 49€ 

 

66€ 

 

82€ 99€ 

 

Το άτομο σε bungalow  

τρίτης ή τέταρτης σειράς από 

τη θάλασσα    

32€ 48€ 

 

63€ 

 

77€ 89€ 

 

Το άτομο σε  σουΐτα   με θέα 

θάλασσα (SSV) 

με ημιδιατροφή 

46€ 65€ 

 

83€ 

 

102€ 

 

115€ 

 

Το άτομο σε  σουΐτα   με full 

θέα θάλασσα με ημιδιατροφή 

41€ 60€ 

 

78€ 

 

96€ 

 

109€ 

 

Μονόκλινο δωμάτιο 48€ 71€ 92€ 113€ 129€ 

 

 Ένα παιδί έως 11 ετών που μοιράζεται δωμάτιο ή  bungalow ή σουΐτα με 2 ενήλικες,   ΔΩΡΕΑΝ με 

Ημιδιατροφή 

· Δεύτερο παιδί από 2 έως 11 σε bungalow ή σουΐτα, έκπτωση 60% στην αντίστοιχη τιμή του ατόμου με 

Ημιδιατροφή 

· Τρίτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε δίκλινο δωμάτιο ή σε bungalow, έκπτωση 40%  στην 

αντίστοιχη τιμή του ατόμου με Ημιδιατροφή 

· Τρίτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε σουΐτα,, έκπτωση 60% στην αντίστοιχη τιμή του ατόμου με 

Ημιδιατροφή 

· Τέταρτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε σουΐτα,, έκπτωση 80% στην αντίστοιχη τιμή του ατόμου με 

Ημιδιατροφή 

Σημείωση: Στα δίκλινα δωμάτια μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 3 άτομα 

Στα bungalows μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 3 άτομα και 1 παιδί 

Στις σουΐτες μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα 

Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύματα επίσης με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων, φρούτων και γλυκών 

·      Παιδότοπος 

·      Πισίνα 

·      Internet Corner – Free Wi Fi 

·      Δωρεάν Parking 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

 

MACEDONIAN SUN *** 

Καλλιθέα Χαλκιδικής 

Site: www.ghotels.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

2/5- 25/5 

6/10 – 25/10 

26/5 – 15/6 

22/9 – 5/10 

16/6 – 29/6 

8/9 – 21/9 

30/6 – 20/7 

25/8 – 7/9 

21/7 – 24/8 

Το άτομο σε ΔΙΚΛΙΝΟ  με 

ημιδιατροφή 

22€ 

 

31€ 

 

41€ 

 

49€ 57€ 

 

ΔΙΚΛΙΝΟ δωμάτιο για χρήση 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ με 

ημιδιατροφή    

34€ 

 

50€ 

 

65€ 

 

79€ 91€ 

 

Το άτομο σε σουΐτα    34€ 50€ 

 

65€ 

 

79€ 91€ 

 

http://www.ghotels.gr/
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· Ένα παιδί έως 11 ετών που μοιράζεται δωμάτιο ή σουΐτα με 2 ενήλικες,   ΔΩΡΕΑΝ με Ημιδιατροφή 

· Δεύτερο παιδί από 2 έως 11 σε δωμάτιο ή σουΐτα, έκπτωση 60% στην αντίστοιχη τιμή του ατόμου με 

Ημιδιατροφή 

· Τρίτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε δίκλινο δωμάτιο, έκπτωση 40%  στην αντίστοιχη τιμή του 

ατόμου με Ημιδιατροφή 

· Τρίτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε σουΐτα,, έκπτωση 60% στην αντίστοιχη τιμή του ατόμου με 

Ημιδιατροφή 

· Τέταρτο άτομο (από 12 ετών και πάνω) σε σουΐτα, έκπτωση 80% στην αντίστοιχη τιμή του ατόμου με 

Ημιδιατροφή 

Σημείωση: Στα δίκλινα δωμάτια μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 3 άτομα 

Στα ορισμένα δωμάτια μπορούν να φιλοξενηθούν και 3 άτομα και 1 παιδί 

Στις σουΐτες μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4 άτομα 

Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

·      Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 

·      Γεύματα επίσης με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων, φρούτων και γλυκών 

·      Παιδότοπος 

·      Πισίνα 

·      Internet Corner – Free Wi Fi 

·      Δωρεάν Parking 

·      Υπηρεσίες και φόρους 

  

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το τμήμα κρατήσεων της G–Hotels  

(ΤΗΛ:23740/22100, 24200, Ε-MAIL: secretary@ghotels.gr, ct@ghotels.gr) για να εξασφαλίσει τις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει 

προκαταβολή των 100€ σε Τραπεζικό Λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό: 421-44102383, για 

την εταιρεία Τουριστικά Συγκροτήματα Ελλάδος Α.Ε. και θα αποστέλλει το αποδεικτικό. 

 

 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

 

Κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Ένωσή μας ειδικό σημείωμα στο οποίο θα 

αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Γ.Σ.Ε.Ε, ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι. 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με το οργανωτικό τμήμα της 

Γ.Σ.Ε.Ε στα τηλέφωνα 210-82.02.111, 210-82.02.108, 210-82.02.109, 210-82.02.128 και στα 

τηλέφωνα της Ένωσης  : 210-41.19.965 - 210-41.79.482,  εσωτ. 1553-1554 
 
 
 
 
 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για τη Διοίκηση 

 
                        Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

 
                                            Ε. Ρενιέρης                                                    Π. Κοντόγιαννης                                                 

 

 

 

 

mailto:secretary@ghotels.gr
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