
Αυτό το κατάλυμα απέχει 15 λεπτά με τα πόδια από την παραλία του Νεω-

ρίου και προσφέρει θέα στην πόλη του Πόρου και δωμάτια με κλασική δι-

ακόσμηση και ιδιωτικό μπαλκόνι. Επίσης παρέχει ιδιωτική παραλία, πισίνα, 

2 εστιατόρια, άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο και σάουνα. Τα δωμάτια και 

οι δύο σουίτες στο Xenia Poros Image Hotel διαθέτουν δάπεδο από γρανίτη 

και μαρμάρινο μπάνιο. Επίσης περιλαμβάνουν λευκά είδη Guy Laroche Paris, 

στρώματα Media Strom, δορυφορική/συνδρομητική τηλεόραση, κλιματισμό 

και μίνι ψυγείο. Όλες οι μονάδες παρέχουν καθιστικό και προϊόντα περιποί-

ησης Apivita ή Papoutsanis. Η πόλη και το λιμάνι του Πόρου απέχουν 1,5χλμ. 

και προσφέρουν πολλές παραδοσιακές ταβέρνες και παραθαλάσσια καφέ. 

Το λιμάνι του Πόρου παρέχει σύνδεση με το χωριό του Γαλατά. Παρέχεται 

δωρεάν χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις.

Xenia Poros Image 3* sup
Nεώριο, Πόρος

Καλοκαιρινές 
διακοπές στην 
Ελλάδα

με αεροπορικά εισιτήρια από Λάρνακα

Μόλις ένα λεπτό με τα πόδια από την παραλία το Kandia’s Castle Hotel, Resort & Thalasso είναι ένα ξενοδο-
χείο 5 αστέρων στην Κάντια Ναυπλίου. Όλα τα πολυτελή δωμάτια είναι διακοσμημένα με μοναδικό στυλ και 
κομψότητα και περιλαμβάνουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις που εγγυώνται ευχάριστη διαμονή. Η κουζίνα του 
ξενοδοχείου προσφέρει συνδυασμό μεσογειακών και ελληνικών γεύσεων και σερβίρει γκουρμέ γεύματα. Το 
Kandia’s Castle είναι σχεδιασμένο με μοναδικό αρχιτεκτονικό στυλ που συνδυάζει την παρουσία του κάστρου 
με το φυσικό περιβάλλον. 

Kandia’s Castle Resort & Thalasso Nafplio 5*
Δρέπανο, Κάντια, Ναύπλιο 

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

27.04-27.04 
& 

01.05-01.06

28.04-30.04 
& 05.06-22.06 
& 24.09-31.10

23.06-13.07 
&

10.09-23.09

14.07-26.07 
&

27.08-09.09 27.07-26.08

Δίκλινο classic 834€ 863€ 893€ 953€ 982€

Δίκλινο deluxe 893€ 923€ 982€ 1.070€ 1.130€

1ο Παιδί 2 – 11,99 515€ 515€ 515€ 515€ 515€

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

20.04-31.05 
&

16.09-15.10

05.06-15.07 
&

01.09-15.09 16.07-31.08

Δίκλινο classic 558€ 663€ 768€

Δίκλινο classic sea view 610€ 715€ 859€

Δίκλινο superior sea view 645€ 820€ 900€

1ο Παιδί 2 – 11,99 

3ο  άτομο σε δίκλινο  

Στο ταξίδι περιλαμβάνεται   :
•  Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα οικονομικής θέσης  •  Ιδιωτική μεταφορά από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στο 
ξενοδοχείο σας (ενδέχεται να γίνουν στάσεις και σε άλλα ξενοδοχεία στη διαδρομή σας)  •  Πακέτο διαν/σεων με διατροφή ή πρωινό, 

όπως αναφέρεται παρακάτω  •  Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού σας με διαμονή στην Αθήνα καθώς και ιδιωτικών πολυήμερων εκδρομών.  •  Υπάρχει 
δυνατότητα επισκέψεων σε αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, χωριά και πόλεις στην διαδρομή σας για το ξενοδοχείο.  •  Ζητήστε το κόστος της επιπλέον χρέωσης.

Πελοπόννησος



Το ξενοδοχείο Poseidon Resort βρίσκεται 2χλμ. μετά τη λουτρόπολη του Λου-

τρακίου, μόλις μία ώρα απόσταση από την Αθήνα και το αεροδρόμιο Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος. Πολλά φημισμένα Ελληνικά μνημεία και αξιοθέατα όπως η 

Επίδαυρος, οι Μυκήνες, το Ναύπλιο, η Αρχαία Κόρινθος, η Λίμνη Βουλιαγμέ-

νης βρίσκονται πολύ κοντά του. Το ξενοδοχείο προσφέρει 320 πολυτελή δω-

μάτια, που χωρίζονται σε δωμάτια κεντρικού κτιρίου, superior bungalows, 

Villas και Suites, υψηλές γαστριμαργικές επιλογές σε 5 εστιατόρια, ένα μο-

ντέρνο συνεδριακό κέντρο για 450 άτομα καθώς και αθλητικές εγκαταστά-

σεις, το Armonia Wellness Spa και προγράμματα απασχόλησης παιδιών.

Hotel Poseidon Resort 5*
Λουτράκι, Κορινθίας 

Το ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα Alkyon 
Resort Hotel & Spa, 
μόλις 1 ώρα από την 
Αθήνα και 80 μέτρα 

από τη θάλασσα του Κορινθιακού Kόλπου, χτισμένο σε μία έκταση 25.000 τετρ. μέτρων, με 
λιτές αρχιτεκτονικές γραμμές, αποτελεί μία όαση γαλήνης και πολυτέλειας. Δώδεκα κτίρια 
δωματίων και παροχής πολλαπλών υπηρεσιών παντρεύουν την κομψότητα και την άνεση 
με το καταπράσινο στοιχείο της φύσης στους κήπους και στα μονοπάτια του ξενοδοχείου. Η 
περιοχή βρίσκεται δίπλα σε αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους, όμορφες παραλίες, κοντά 
στην Ορεινή Κορινθία και προσφέρεται για αποδράσεις κάθε εποχή του χρόνου. Ο προαστι-
ακός σιδηρόδρομος από αεροδρόμιο ή Αθήνα με στάση στην Κόρινθο ή στο Κιάτο παρέχει 
εύκολη και άνετη πρόσβαση.

Alkyon Resort Hotel & Spa 5*
Βραχάτι Κορινθίας 

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

28.04-01.05 & 
02.06-05.06

ΔΩΡΟ 
ΗΜΙΔΙΑΤΡOΦΗ

05.06-22.06
ΔΩΡΟ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

18.04-22.06 
&

10.09-30.09

18.04-22.06 
&

10.09-30.09
21.07-26.08

Δίκλινο superior jr suite sea view 899€ 794€ 794€ 860€ 938€

Δίκλινο executive jr suite garden 
view

846€ --- 742€ 808€ 885€

Δίκλινο executive jr suite sea view 899€ --- 794€ 860€ 938€

1ο Παιδί 2 – 11,99 310€ 310€ 310€ 310€ 310€

3ο  άτομο σε δίκλινο  737€ 664€ 664€ 465€ 765€

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πλήρη δατροφή και ποτά, 
αεροπορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ (δείτε 

στα γενικά περιλαμβανόμενα της περιοχής)

01.06-29 06 
& 

03.09-30.09

30.06-05.08
&

22.08-02.09
06.08-21.08

Δίκλινο standard 780€ 850€ 920€

Δίκλινο superior 850€ 920€ 990€

1ο Παιδί 2 – 11,99 310€ 310€ 310€

3ο  άτομο σε δίκλινο  675€ 710€ 710€

Αυτό το κατάλυμα βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία της Θερμησίας και 
περιβάλλεται από φοινικόδεντρα. Διαθέτει κέντρο Σπα και εξωτερική πισίνα με 
θέα στην Ύδρα. Περιλαμβάνει εστιατόριο με θέα στη θάλασσα, το οποίο σερβίρει 
μεσογειακή και διεθνή κουζίνα. Όλα τα δωμάτια και τα μπανγκαλόου έχουν μο-
ντέρνα διακόσμηση και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο ή το 
βουνό. Διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, κλιματισμό και μίνι 
μπαρ. Το μπάνιο τους είναι εξοπλισμένο με ντους ψιλής βροχής, δωρεάν προϊόντα 

περιποίησης και στεγνωτήρα μαλλιών. Το κέντρο Σπα του Hydra Beach με έκταση 
1.600μ² προσφέρει εσωτερική πισίνα με καταρράκτη και υδρομασάζ, τούρκικο 
λουτρό και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Παρέχονται μασάζ και περιποιή-
σεις σώματος, ενώ υπάρχει επίσης ένα σαλόνι ομορφιάς. Οι εγκαταστάσεις περι-
λαμβάνουν γήπεδο τένις και παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχε-
ται δωρεάν Wi-Fi. Aπέχει 7χλμ. από το λιμάνι της Ερμιόνης, το οποίο σας συνδέει 
με το νησί της Ύδρας. Σε 30 λεπτά με το αυτοκίνητο μπορείτε να φτάσετε στο 
Λιμάνι του Γαλατά, από όπου αναχωρούν τα πλωτά ταξί για τον Πόρο. Παρέχεται 
δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις.

Barcelo Hydra Beach Resort 5*
Ερμιόνη, Αργολίδα 

Τιμή ανά άτομο για 7 διανυκτερεύ-
σεις με all inclusive, αεροπορικά 

από Λάρνακα, μεταφορές κτλ (δείτε 
στα γενικά περιλαμβανόμενα της 

περιοχής)

17.04-14.06
&

14.09-12.10

15.06-14.07
&

24.08-13.09
15.07-23.08

Δίκλινο deluxe 908€ 1.062€ 1.210€

Δίκλινο deluxe beachfront 1.098€ 1.253€ 1.400€

1ο Παιδί 2 – 11,99 340€ 340€ 340€

3ο  άτομο σε δίκλινο  deluxe 753€ 860€ 965€

3ο  άτομο σε δίκλινο  deluxe 
beachfront

885€ 994€ 1.098€



Το Horizon Blu βρίσκεται σε κεντρική 

τοποθεσία στην Καλαμάτα, λίγα μόλις 

μέτρα μακριά από τη θάλασσα και δι-

αθέτει εξωτερική πισίνα. Προσφέρει 

δωμάτια και σουίτες με θέα στον κήπο ή τον Μεσσηνιακό Κόλπο και παρέχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους 

χώρους. Όλες οι μονάδες καταλυμάτων ανοίγουν σε επιπλωμένο μπαλκόνι και έχουν δορυφορική τηλεόραση 

επίπεδης οθόνης, κλιματισμό και μίνι μπαρ. Περιλαμβάνουν επίσης μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών 

και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Ορισμένα δωμάτια και σουίτες προσφέρουν ιδιωτική πισίνα.

Horizon Blu 5*
Καλαμάτα, Μεσσηνία 

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

18.04-11.05 
&

06.10 –29.10
12.05-01.06

02.06-29.06
&

15.09-05.10

30.06-13.07 
&

01.09-14.09
14.07-31.08             

Δίκλινο 698€ 768€ 831€ 908€ 1.027€

Δίκλινο side sea view 712€ 782€ 866€ 950€ 1.076€

Δίκλινο superior private pool sea 
view

754€ 859€ 943€ 1.055€ 1.202€

1ο Παιδί 2 – 11,99 σε δίκλινο 402€ 416€ 429€ 496€ 595€

3ο  άτομο σε δίκλινο  452€ 466€ 523€ 598€ 709€

Το Akti Taygetos έχει 

θέα στον Μεσσηνιακό 

Κόλπο, διαθέτει πισίνα 

με υδρομασάζ και ιδιω-

τική παραλία στη Μικρή Μαντίνεια. Προσφέρει δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και απέχει 15 λεπτά με 

το αυτοκίνητο από το κέντρο της Καλαμάτας. Τα δωμάτια και τα διαμερίσματα του Akti Taygetos 

Conference Resort είναι κομψά διακοσμημένα με ζεστά χρώματα. Περιλαμβάνουν δορυφορική 

τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών και κλιματισμό. Όλα έχουν μπαλκόνι με υπέροχη θέα 

στη θάλασσα ή στους καταπράσινους κήπους του ξενοδοχείου.

Akti Taygetos Conference Resort 4*
Καλαμάτα, Μεσσηνία

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αεροπορικά από Λάρ-

νακα, μεταφορές κτλ (δείτε στα γενικά περιλαμβανό-
μενα της περιοχής)

17.04-11.05 
&

29.09-31.10
12.05-09.06 10.06-29.06

30.06-20.07 
&

11.09-28.09

21.07-03.08 
&

27.08-03.09

21.07-03.08 
&

27.08-03.09

Δίκλινο classic 600€ 635€ 656€ 698€ 754€ 845€

Δίκλινο superior 628€ 663€ 691€ 733€ 803€ 908€

1ο Παιδί 6 – 11,99 classic 445€ 463€ 473€ 494€ 522€ 568€

1ο Παιδί 6 – 11,99 superior 459€ 477€ 491€ 512 € 547€ 599€

3ο  άτομο σε δίκλινο  classic 537€ 562€ 577€ 606€ 645€ 709€

Το Olympia Golden Beach απέχει μόλις 

3 λεπτά με τα πόδια από την αμμώδη 

παραλία της Κυλλήνης και προσφέρει 

11 κοινόχρηστες πισίνες, κέντρο Σπα 

και γήπεδο τένις. Διαθέτει πολύ ευρύχωρα δωμάτια με μεγάλο μπαλκόνι, καθώς και δωρεάν Wi-Fi σε όλους 

τους χώρους. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με TFT καλωδιακή τηλεόραση 32 ιντσών. Ορι-

σμένα έχουν επίσης άμεση πρόσβαση σε κοινόχρηστη ή ιδιωτική πισίνα. Επίσης προσφέρονται δωμάτια που 

επικοινωνούν εσωτερικά ενώ παρέχονται δωρεάν μπουρνούζια, παντόφλες, πετσέτες παραλίας και προϊόντα 

περιποίησης. Το Spa του ξενοδοχείου εκτείνεται σε επιφάνεια 300μ² και περιλαμβάνει υπερσύγχρονο γυ-

μναστήριο, θερμαινόμενη πισίνα, υδρομασάζ, χαμάμ και σάουνα. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε διάφορες 

περιποιήσεις θαλασσοθεραπείας και μασάζ.

Olympia Golden Beach Resort & Spa 5*
Κάστρο Κυλλήνης, Κυλλήνη

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, 
αεροπορικά από Λάρνακα, μεταφο-

ρές κτλ (δείτε στα γενικά περιλαμβα-
νόμενα της περιοχής)

19.05– 01.06 
&

25.09– 14.10

02.06-07.07 
&

 11.09- 24.09

08.07- 21.07 
&  

28.08– 10.09

22.07–04.08 
& 

23.08–  27.08 05.08-22.08

Δίκλινο main bldg 758€ 828€ 898€ 968€ 1.125€ 

Deluxe bungalow sharing pool 845€ 933€ 1.005€ 1.090€ 1.265€

1ο Παιδί 6 – 11,99 550€ 550€ 550€ 550€ 620€

3ο  άτομο σε δίκλινο   main bldg 670€ 670€ 670€ 670€ 775€



Το Westin Resort βρίσκε-
ται σε μια ειδυλλιακή πα-
ραθαλάσσια τοποθεσία 
στη Μεσσηνία και προ-

σφέρει Spa υδροθεραπείας, γήπεδο γκολφ και 123 ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης. Όλα τα όμορφα 
δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Το resort βρίσκεται δίπλα στις ακτές του Ιονίου Πε-
λάγους , στην παραλία The Dunes Beach, διαθέτει 445 δωμάτια και σουίτες ο σχεδιασμός των οποί-
ων αντλεί έμπνευση από τα παλιά μεσσηνιακά αρχοντικά που είναι ένα με τη φύση και δημιουργούν 
ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Τα περισσότερα δωμάτια προσφέρουν απρόσκοπτη θέα στο 
Ιόνιο Πέλαγος, ιδιωτικές πισίνες με πλευρικούς καταρράκτες και καθαρή ατμόσφαιρα.

The Westin Resort, Costa Navarino 5*
Πύλο, Μεσσηνία

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

24.04-24.05 
& 

01.10-31.10

25.05-21.06 
& 

14.09-30.09

22.0-626.07 
& 

24.08-13.09
27.07-23.08

Δίκλινο deluxe garden view 964€ 1.080€ 1.290€ 1.465€

Δίκλινο deluxe sea view 992€ 1.300€ 1.454€ 1.584€

Δίκλινο infinity garden private pool 1.083€ 1.384€ 1.678€ 1.909€

1ο Παιδί 2 – 11,99 340€ 340€ 340€ 340€

3ο  άτομο σε δίκλινο  768€ 768€ 768€ 768€

Ανάμεσα σε κατάφυτους ελαιώνες και με θέα το μαγευτικό Ιόνιο, τα δωμάτια και οι σου-

ίτες με ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης, καθώς και η επιβλητική Royal Villa Koroni 660τ.μ. 

δημιουργούν ένα διακριτικό και φιλόξενο περιβάλλον αυθεντικής πολυτέλειας, σε αυτό 

το ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Πελοπόννησο.

Χτισμένο σε μια εκπληκτική αμμώδη παραλία στην περιοχή της Μεσσηνίας, το The Romanos διαθέτει επίσης δύο γήπεδα γκολφ και γυμναστήριο με εσωτερική 

πισίνα. Τα πολυτελώς επιπλωμένα δωμάτιά του συνδυάζουν άψογα το παραδοσιακό ελληνικό design με τις σύγχρονες ανέσεις. Κάθε μία από τις φωτεινές σου-

ίτες διαθέτει ιδιωτική πισίνα.

The Romanos Resort, Costa Navarino 5*
Πύλο, Μεσσηνία

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

25.05-21.06  
& 

14.09-30.09

22.06-26.07  
& 

24.08-13.09
27.07-23.08

Δίκλινο deluxe garden view 1.272 € 1.583€ 1.748€

Δίκλινο deluxe sea view 1.419€ 1.734€ 1.867€

Δίκλινο infinity garden private pool 1.524€ 1.958€ 2.189€

1ο Παιδί 2 – 11,99 340€ 340€ 340€

3ο  άτομο σε δίκλινο  768€ 768€ 768€

Αυτό το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο είναι μέλος των 
Art Hotels, ενώ βρίσκεται μέσα σε ένα όμορφο και ήσυχο φυ-
σικό περιβάλλον, σε καλή τοποθεσία κοντά στα αρχαιολογικά 
μνημεία και την παραλία. Είναι το πρώτο ξενοδοχείο που δια-
θέτει ένα δωμάτιο διαφυγής εμπνευσμένο από την ιστορία της 
περιοχής και τα μοναδικά της χαρακτηριστικά.
Τα ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες είναι διακοσμημένα με ζεστά 
χρώματα, έχουν εξαιρετικούς εσωτερικούς χώρους, πίνακες 
διάσημων ζωγράφων, προσεγμένη επίπλωση, και υψηλή ποιό-
τητα υπηρεσιών. Είναι διάχυτη η επιθυμία του ξενοδοχείου να 
μετατρέψει τη διαμονή σας σε μια μοναδική εμπειρία, αποτελώ-
ντας μια ιδανική βάση από όπου μπορείτε να ανακαλύψετε τη 
αξιοθέατα και την καλύτερη επιλογή για μια αξέχαστη διαμονή. 

Apollo Resort Art Hotel 4*
Κυπαρισσία 

Τιμή ανά άτομο για 7 διανυκτερεύσεις με 
πρωινό/ημιδιατροφή, αεροπορικά από 

Λάρνακα, μεταφορές κτλ (δείτε στα γενι-
κά περιλαμβανόμενα της περιοχής)

03.05-31.05
ΠΡΩΙΝΟ

07.06-06.07
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

07.07-03.09
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δίκλινο 530€ 656€ 740€

Junior suite 593€ --- --

1ο Παιδί 2 – 11,99 340€ 340€ 340€



Το Πέτρα και Φως Boutique Hotel & Spa προβάλλει μέσα από 
τα γαλανά νερά του κόλπου του Οιτύλου στις βραχώδεις νότιες 
παρυφές του Ταϋγέτου, στη Μάνη.
Το ξενοδοχείο έχει κατασκευαστεί και ανακαινιστεί με από-
λυτο σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ενταγμένο 
μοναδικά στο φυσικό περιβάλλον. Η λιτή πολυτέλεια χαρακτη-
ρίζει την κάθε λεπτομέρεια προσκαλώντας το φιλοξενούμενο 
να ανακαλύψει την άγρια ομορφιά και τη μοναδική γοητεία της 
Μάνης και να ζήσει μια αυθεντική εμπειρία. Το ξενοδοχείο δι-
αθέτει 23 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και σουίτες υψηλής 
αισθητικής και ποιότητας διακόσμησης. Όλα τα δωμάτια δια-
θέτουν μοναδική θέα στη θάλασσα, στο μαγευτικό κόλπο του 
Οιτύλου, για μία αξέχαστη διαμονή με όλες τις ανέσεις ενός 
σύγχρονου πολυτελούς ξενοδοχείου.

Petra & Fos Boutique Hotel & Spa 3* sup.
Οίτυλο, Μάνη, Λακωνία 

Το Natura Club Hotel & Spa βρίσκεται μέσα σε έναν ελαιώνα στον κόλπο της Κυπαρισσίας, 

σε απόσταση 700μ. από τη Μεσόγειο θάλασσα. Διαθέτει πισίνα και καταλύματα με μπαλκόνι 

και θέα στη θάλασσα.

Όλα τα κλιματιζόμενα καταλύματα στο Hotel Natura Club έχουν δωρεάν internet. Περιλαμ-

βάνονται επίσης δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο.

Natura Club Hotel & Spa 3*
Κυπαρισσία, Ηλεία

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 
(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

01.05-30.06 01.07-15.07 16.07-31.08 01.09-31.10

Δίκλινο deluxe 579€ 621€ 670€ 572€

suite 698€ 750€ 845€ 670€

1ο Παιδί 2 – 11,99 396€ 396€ 396€ 396€

3ο άτομο σε δίκλινο 495€ 495€ 495€ 495€

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό

, αεροπορικά από Λάρνακα, μεταφορές 
κτλ (δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα 

της περιοχής)

18-27.04  
& 

01-31.10

02.05-01.06 
& 

06-29.06 
& 

01-30.09

30.06-31.08

Δίκλινο comfort 807€ 838€ 926€

Δίκλινο superior 887€ 912€ 985 ε

1ο Παιδί 7 – 11,99 superior 590€ 605€ 638€

Το Limira Mare Hotel βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Λακωνικού κόλπου. Στο λόμπι παρέχε-
ται δωρεάν ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση στο internet. Τα καταλύματα στο Limira Mare 
Hotel έχουν κλιματισμό, τηλεόραση και μεγάλο μπαλκόνι. Οι περισσότερες μονάδες προσφέ-
ρουν θέα στη θάλασσα. Έχουν συμπεριληφθεί όλες οι ανέσεις και οι υπηρεσίες, με αυτόνομους 
εξώστες που προσφέρουν γοητευτική θέα στο απέραντο γαλάζιο της λακωνικής θάλασσας μέ-
χρι την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα. Για τη διασκέδαση και τη χαλάρωσή σας υπάρχει καφέ-μπαρ 
και ευρύχωρο λόμπι. Παρέχονται επίσης lounge επισκεπτών και ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

Limira Mare 3*sup.  
Νεάπολη, Λακωνίας

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό

, αεροπορικά από Λάρνακα, μεταφο-
ρές κτλ (δείτε στα γενικά περιλαμβα-

νόμενα της περιοχής)

01.06-30 06 
& 

01.09-30.09 
01.07-31.08

Δίκλινο 558€ 614€

1ο Παιδί 2 – 11,99 424€ 424€

3ο  άτομο σε δίκλινο  474€ 474€



Το Akra Morea Hotel βρίσκεται 3 χλμ μακριά από το ιστορικό Κάστρο της Μονεμβασιάς και 
την Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας . Σε ένα καταπράσινο και ειδυλλιακό περιβάλλον, 
με θέα τον περίφημο βράχο που βρίσκεται η καστροπολιτεία.
Τα διαμερίσματα και τα δωμάτια στο Ktima Akra Morea διαθέτουν τηλεόραση και κλιματι-
σμό ενώ τα ιδιωτικά μπάνια έχουν στεγνωτήρα μαλλιών. Οι πρόσθετες παροχές περιλαμ-
βάνουν υπαίθριο καθιστικό και κλινοσκεπάσματα. Ορισμένες μονάδες προσφέρουν επίσης 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Akra Morea Apartments 3*
Μονεμβασιά, Λακωνία  

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αερο-
πορικά από Λάρνακα, μεταφορές κτλ 

(δείτε στα γενικά περιλαμβανόμενα της 
περιοχής)

01.05-10.06 
&

11.09-31.10

11.06-20.07
&

26.08-10.09
21.07-25.08

Δίκλινο 495€ 600€ 705€

Δίκλινο  sea view 530€ 653€ 775€

Σε μια μοναδικής 
ομορφιάς τοποθε-
σία το mare Dei Ionian 
hotel & resort είναι 

ένα ήρεμο καταφύγιο στην πανέμορφη Δυτική Πελοπόννησο κοντά στη Σκαφιδιά στο Κατάκολο 
και στον Πύργο, στο νομό Ηλείας. Είναι χτισμένο πάνω στη μυθική θάλασσα των αρχαίων θεών, 
το Ιόνιο πέλαγος, που έγινε και η πηγή έμπνευσης για το όνομά του. Απλώνεται σε έναν μικρό 
ονειρικό κόλπο, φωλιάζοντας αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου, κατάφυτου από χαμηλή 
άγρια βλάστηση που φτάνει μέχρι την αμμουδιά. Διαθέτει δωμάτια για διαμονή 2 έως 6 ατόμων. 
Από τα δωμάτια και την κάθε γωνιά των χώρων του το βλέμμα ατενίζει ανεμπόδιστα το ταξίδι 
του ήλιου και του φεγγαριού που χάνονται στο πέλαγος, κάτω από τους ήχους και τη μυρωδιά 
της θάλασσας. Διαθέτει reception, εστιατόριο, lounge bar, pool bar, κεντρική πισίνα και πισίνα για 
παιδιά, εξωτερικό jacuzzi.

Mare Dei Suite Hotel Ionian Resort 4*
Σκαφιδιά, Πύργος Ηλίας 

Τιμή ανά άτομο για
7 διανυκτερεύσεις με πρωινό, αεροπορικά 

από Λάρνακα, μεταφορές κτλ (δείτε στα 
γενικά περιλαμβανόμενα της περιοχής)

01.06- 15.06 
&

10.09- 24.09

16.06- 06.07 
&

28.08- 09.09
07.07- 27.08

Δίκλινο happy room garden view 698€ 782€ 866€

Junior suite sea view 793€ 880€ 968€

1ο Παιδί 2 – 11,99 340€ 340€ 340€

3ο  άτομο σε δίκλινο  635€ 635 € 635€


