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Kalogria Beach Hotel, 4* 
Διακοπές στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στα Καλάβρυτα, στην αρχαία 
Ολυμπία και την Κυλλήνη. Επισκεφθείτε και την Ζάκυνθο.
Το Kalogria Beach Hotel βρίσκεται στον νομό Αχαΐας στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Από το ξενοδοχείο μπορεί κανείς εύκολα 
να επισκεφτεί τα Καλάβρυτα, την αρχαία Ολυμπία, την Ζάκυνθο και την Κυλλήνη και πολλούς ακόμα κοντινούς προορισμούς. Η 
γνωστή και βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία αμμώδης ακτή της Καλόγριας απλώνεται σε μήκος 9 χιλιομέτρων. Μπροστά από το 
ξενοδοχείο υπάρχει οργανωμένη πλαζ με 220 ομπρέλες και  600 ξαπλώστρες και με μεγάλη ποικιλία από θαλάσσια σπορ. 

https://www.kalogriahotel.gr/

ΑΧΑΪΑ/ΑΚΤΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

01-10/6 & 13-30/6 
& 11-20/9

01-15/7 & 01-
10/9

16-31/7 & 28-
31/8

01-07/8 08-27/8

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 2 2 3 4 4

Δίκλινο 140 € 152 € 170 € 193 € 211 €

3ο άτομο 23 € 23 € 35 € 35 € 35 €

3ο άτ. έως 11,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτ. έως 11,99 ετ. σε κουκέτα 27 € 28 € 41 € 41 € 41 €

Μονόκλινο 107 € 117 € 122 € 132 € 143 €

Οικογενειακό δωμάτιο 2 χώρων* 188 € 206 € 236 € 259 € 282€

*Συνολική τιμή δωματίου για Δωμάτιο 2 χώρων για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι € 3,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now
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Barcelo Hydra Beach, 5*
Διακοπές στην Ερμιονή, στις Σπέτσες, στον Πόρο και στην Ύδρα. Επισκεφθείτε 
την Επίδαυρο, τις Μυκήνες και την όμορφη πόλη του Ναυπλίου.
Το Barcelo Hydra Beach 5*, κοντά στην πόλη της Ερμιόνης, προσφέρει διάφορους τύπους καταλυμάτων. Το θέρετρο διαθέτει 
σπα με θέα στη θάλασσα, το οποίο προσφέρει μεγάλη ποικιλία θεραπειών και μασάζ, καθώς και σαλόνι ομορφιάς. Υπάρχουν 
επίσης γήπεδα τένις και γήπεδο ποδοσφαίρου, που είναι μερικές μόνο από τις εγκαταστάσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο για 
να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. Για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας, υπάρχει μίνι κλαμπ και παιδική πισίνα.

www.barcelo.com/en-ww/barcelo-hydra-beach-resort/

ΕΡΜΙΟΝΗ

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1-9/6 & 
26/9-8/10

14/6-7/7 & 
1-11/9

8-28/7 29/7-31/8 12-25/9

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 1 1 & 2 2 5 1

Δίκλινο Superior 98 € 142 € 172 € 183 € 127 €

Δίκλινο Deluxe 110 € 155 € 185 € 195 € 140 €

Δίκλινο Bungalow Superior 116 € 161 € 195 € 206 € 144 €

Δίκλινο Bungalow Family 138 € 189 € 217 € 227 € 155 €

Δίκλινο Deluxe μπροστά στη θάλασσα 172 € 217 € 246 € 261 € 202 €

3o άτομο +35% +35% +35% +35% +35%

3ο άτομο έως 11,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο έως 11,99 ετών +25% +25% +25% +25% +25%

Μονόκλινο Superior 85 € 107 € 122 € 127 € 99 €

Mονόκλινο Bungalow Superior 99 € 122 € 139 € 145 € 114 €

Tα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. 
Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα.
* 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family.
Tα Family Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί +25%.  Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα 
(πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 8,00 το άτομο τη νύχτα.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now
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Aldemar Olympian village, 5*
Διακοπές στην Σκαφιδιά Ηλείας. Επισκεφθείτε την Αρχαία Ολυμπία, το 
δημοφιλές Κατάκολο, την λίμνη Καϊάφα και τον όμορφο Κυπαρισσιακό κόλπο

Το Olympian Village Beach resort 5* στην Ολυμπία βρίσκεται σε μια ιστορική τοποθεσία, την πατρίδα των Θεών του Ολύμπου και 
γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτη με αρχαίους ναούς και βυζαντινά μοναστήρια. Tο ξενοδοχείο βρίσκεται στην Δυτική 
Πελοπόννησο και απλώνεται κατά μήκος της παραλίας περιτριγυρισμένο από δεκάδες πισίνες και περιποιημένους κήπους. Το 
εντυπωσιακό αυτό παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, βραβευμένο ως το καλύτερο Beach Resort για το 2016 (Hospitality 
Awards), αποτελεί το ιδανικό μέρος για να περάσετε τις πιο μαγευτικές και αξέχαστες διακοπές.

www.aldemarolympianvillage.gr

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

22/5 - 15/6 & 
08/09 - 12/09

16-29/06 & 
25/8 - 07/9

30/06-27/07 28/07-24/08

Δίκλινο Κ.Κτίριο κήπος 167 € 203 € 235 € 281 €

Δίκλινο Bglw κήπος 175 € 215 € 247 € 299 €

Δίκλινο Bglw θάλασσα 195 € 236 € 273 € 313 €

3ο άτομο +35% +35% +35% +35%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών σε Κ.Κτίριο κήπος* 35 € 35 € 35 € 35 €

Premium Family θέα κήπος 47 m2 (1 χώρου)** 201 € 243 € 294 € 351 €

Family Villa 43m2 κήπος (2 χώρων)** 209 € 254 € 325 € 384 €

Family Villa 43m2 μοιραζ πισίνα (2 χωρών) ** 299 € 349 € 374 € 438 €

* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.          
**Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω 
τιμές κατά € 40 ανά διανυκτέρευση. Περίπτωση 3ου παιδιού ως 12 ετών προσαυξάνει τις τιμές κατά € 25 ανά διανυκτέρευση.
Από τις ανωτέρω τιμές εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (10 - 13/6)
Από 16 Ιουνίου θα προσαυξηθούν κατά 15% περίπου.
Ελάχιστη διαμονή κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 3 νύχτες και Ιούλιο, Αύγουστο 5 νύχτες.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 5 αστέρων είναι € 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
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The Romanos / Costa Navarino, 5* Deluxe
Διακοπές στην Πύλο. Επισφθείτε την Μεθώνη την φωτογενή καστροπολιτεία 
της Πελοποννήσου, την Κορώνη και την όμορφη παραλία της Γιάλοβας.

Τοποθετημένο δίπλα στο Ιόνιο Πέλαγος στην Costa Navarino, τον πρωταρχικό βιώσιμο προορισμό στη Μεσόγειο, το The Romanos 
έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο θέρετρο στην Ελλάδα με το Condé Nast Traveller’s 2021 Readers’ Choice Award στα «10 Κορυφαία 
Θέρετρα στην Ελλάδα». Το ακίνητο προσφέρει ασύγκριτα δωμάτια και τις υπέροχες Ionian Exclusive σουίτες και βίλες με απίστευτη 
υπηρεσία μπάτλερ και επιλεγμένες ανέσεις.

https://bit.ly/3E3yuKw

Τιμή κατ άτομο για τις αναγραφόμενες νύχτες με ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΪΝΟ καθημερινά και ΕΝΑ (1) ΔΕΙΠΝΟ στο σύνολο της 
διαμονής

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων:

26/5-29/6 30/6-27/7 28/7-24/8 25/8-14/9 15/9-2/10

4 4 5 4 4

Δίκλινο Deluxe θέα κήπος 755 € 992 € 1.407 € 797 € 610 €

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 828 € 1.138 € 1.618 € 914 € 668 €

Δίκλινο Infinity θέα κήπο private pool 913 € 1.260 € 1.797 € 1.010 € 736 €

Δίκλινο Premium Deluxe θέα θάλασσα 999 € 1.321 € 1.906 € 1.059 € 803 €

Δίκλινο Premium Infinity θέα θάλ. private pool 1096 € 1.528 € 2.220 € 1.223 € 881 €

Δίκλινο Grand Suite θέα κήπος 1694 € 2275€ 3958€ 1816 € 1355 €

Δίκλινο Infinity Grand Suite GV pr.pool 2109 € 3117€ 5147€ 2484 € 1684€

3ο άτομο * 430€ 430€ 524 € 352€ 352 €

Μονόκλινο Deluxe θέα κήπος 1470 € 1944 € 2771 € 1554€ 1177 €

Μονόκλινο Deluxe θέα θάλασσα 1616 € 2236 € 3194 € 1785 € 1293 €

* 3ο άτομο σε roll away bed (πρόσθετο πτυσσόμενο). ** Παιδί ως 3 ετών σε baby cot.  δωρεάν *** 4ο ή 5ο άτομο παιδί ως 12 ετών χωράει 
μόνο στους τύπους δωματίων Grand Suite
Οι τιμές διαμονής από 25/08 έως 02/10 συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν με 
προκαταβολή 50%, η οποία είναι μη επιστρεπτέα σε περίπτωση ακύρωσης,  μέχρι τις 30 Ιουνίου, από 01 Ιουλίου θα προσαυξηθούν κατά 
10-20% ανάλογα τη χρονική περίοδο. 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 5 αστέρων είναι € 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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Messina Resort Hotel, 4*
Διακοπές στην Μεσσηνία. Ανακαλύψτε την όμορφη Κυπαρισσία και 
απολαύστε τις διακοπές σας στον Κυπαρισσιακό κόλπο.

Το Messina Resort Hotel 4* θα σας σαγηνεύσει με την υπέροχη παραλία με τα βότσαλα και τα φανταστικά ηλιοβασιλέματα.Η 
περιοχή προσφέρει άπειρες επιλογές, από θαλάσσια σπορ και πεζοπορία έως παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικούς χώρους όπως 
η Αρχαία Ολυμπία και ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα. Και μην ξεχνάμε τα Φράγκικα κάστρα και τους Βυζαντινούς θησαυρούς. 
Η πισίνα του Messina Resort Hotel σας περιμένει να χαλαρώσετε, να δροσιστείτε και να απολαύσετε την πανοραμική θέα προς 
το Ιόνιο Πέλαγος.

https://www.messinaresort.gr/en/

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ΠΡΩΙΝΟ

MESSINA RESORT 4* 26/5 - 30/6 *
 & 11/9 - 1/10

1-21/7
 & 28/8 - 10/9

22/7 - 27/8

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 3 & 2 3

Δίκλινο 97 € 115 € 135 €

3ο άτομο 29 € 33 € 41 €

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μεζονέτα / Οικογενειακό (δύο χώρων) 117 € 171 € 189 €

3ο & 4ο άτομο 29 € 33 € 41 €

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών 18 € 23 € 27 €

* Εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος, όπου ο ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων είναι 3.
Χρεώσεις ημιδιατροφής ανά άτομο ανά ημέρα:
Ενήλικας 15 €, 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 12 ετών 8 €
Χρεώσεις πλήρης διατροφής ανά άτομο ανά ημέρα:
Ενήλικας 22 €, 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 12 ετών 11 €
OI TIMEΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ 31/5. ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10%.
* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
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Elite City Resort, 4*
Διακοπές στην Μεσσηνία. Ανακαλύψτε την Μεσσηνιακή Μάνη, την Μεθώνη, 
την Κορώνη και την όμορφη Κυπαρισσία. 
Το Elite City Resort βρίσκεται στην καρδιά του Μεσσηνιακού Κόλπου, στους πρόποδες του Όρους Ταΰγετος και σε απόσταση 
λίγων μόλις λεπτών από την παραλία. Περιλαμβάνει μεγάλη πισίνα και ένα εστιατόριο με βεράντα σε κατάστρωμα. Όλα τα 
δωμάτια είναι διακοσμημένα σε μοντέρνο, μινιμαλιστικό στιλ και προσφέρουν δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και 
στεγνωτήρα μαλλιών. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν δίπλα στη μεγάλη πισίνα, απολαμβάνοντας ένα ποτό. Το Ef Zin 
Restaurant σερβίρει ελληνικά και διεθνή πιάτα που παρασκευάζονται με φρέσκα, τοπικά υλικά.

https://www.elite.com.gr/

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΠΡΩΪΝΟ

01 – 21/04 & 26/04 – 31/05 & 
01 – 31/10

01 – 09/06 & 11 – 30/09 10/06 – 15/07 & 23/08 – 
10/09

16/07 – 22/08

ΚΥΡΙΑΚΗ - 
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ - 
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
- ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ - 
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
- ΣΑΒΒΑΤΟ

-

Ελάχιστη διαμονή 2 2 2 3

Δίκλινο Θέα κήπο 77 € 96 € 88 € 110 € 112 € 140 € 182 €

3ο άτομο 27 € 34 € 31 € 39 € 39 € 49 € 64 €

4ο άτομο έως 11 ετών 19 € 24 € 22 € 28 € 28 € 35 € 46 €

Μονόκλινο Θέα κήπο 62 € 78 € 70 € 87 € 91 € 114 € 144 €

Δίκλινο Θέα θάλασσα (μόνο 
για 2 άτομα)

99 € 124 € 109 € 136 € 133 € 166 € 208 €

Μεζονέτα* 118 € 148 € 158 € 198 € 200 € 250 € 326 €

Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή : € 22 ανά ενήλικα ανά ημέρα, € 11 ανά παιδί 2 έως 11,99 ετών ανά ημέρα.
Για Πλήρη διατροφή : € 42 ανά ενήλικα ανά ημέρα, € 21 ανά παιδί 2 έως 11,99 ετών ανά ημέρα.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι € 3,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Amaronda Resort & Spa, 5*
Διακοπές στην Ερέτρια Ευβοίας. Επισκεφθείτε την Χαλκίδα, το αρχαίο θέατρο 
Ερέτριας. Ιδανικός προορισμός για καταδύσεις, πεζοπορία και θαλάσσια σπορ
Καλωσορίσατε στο Amaronda Resort 4* Spa, στο μέρος όπου θα επαναπροσδιορίσετε την έννοια των διακοπών στην Εύβοια. Το 
παραθαλάσσιο, τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην ομορφότερη τοποθεσία της Ερέτριας, με θέα στον υπέροχο, 
αμμώδη κόλπο του Μαλακώντα. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στην ιδιωτική παραλία ή στην πισίνα, απολαμβάνοντας 
την ιδιαίτερη αύρα του πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντος και την ζεστή φιλοξενία μας. 

www.amarondaresort.com

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε  LOW & MIDDLE SEASON και με 
πρωινό  σε HIGH & SUPER HIGH SEASON 

18-21/4
& 25/4 – 2/6 

& 18/9 – 1/10

 3-9/6
& 14-30/6
& 4-17/9

1/7 – 4/8
& 21/8 – 3/9

SUPER HIGH 
SEASON
5-20/8

Ελάχιστος αριθμός  διανυκτερεύσεων - - MID WEEK |  FRIDAY  | SATUR 5

Δίκλινο κεντρικό κτίριο θέα κήπος 144 € 171 € 126 € 144 € 162 € 176 €

Δίκλινο κεντρικό κτίριο θέα πισίνα 153 € 180 € 131 € 149 € 167 € 180 €

Δίκλινο κεντρικό κτίριο θέα θάλασσα 171 € 198 € 140 € 158 € 176 € 189 €

Σουίτα κεντρικού κτιρίου θέα θάλασσα 198 € 225 € 171 € 189 € 207 € 221 €

Superior Bungalow 198 € 225 € 153 € 171 € 189 € 203 €

3o άτομο * 68 € 72 € 50 € 50 € 50 € 54 €

2ο και 3ο παιδί έως 12 ετών *** 41 € 45 € 23 € 23 € 23 € 27 €

* Διαμονή μόνο σε Bungalow. ** Διαμονή σε κουκέτα σε κεντρικό κτίριο ή σε Bungalow  *** Διαμονή μόνο σε Bungalow Suite
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5% ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ.
• Τα βρέφη έως 2 ετών Δωρεάν και 1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν. Κατά την περίπτωση που οικογένεια επιθυμεί connecting room του 
κεντρικού κτιρίου για φιλοξενία 2 ενηλίκων και 2 παιδιών έως 12 ετών ισχύει  έκπτωση 10% στην τιμή του δωματίου των παιδιών.
• Επιβάρυνση ημιδιατροφής 25 € το άτομο ανά ημέρα σε  HIGH & SUPER HIGH SEASON. 
* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

m
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Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

LOW SEASON MEDIUM SEASON HIGH SEASON

15-21/4
& 26/4 – 31/5 & 1-31/10

1-30/6
& 1-30/9

1/7-31/8

Δίκλινο 54 € 62 € 69 €

3o άτομο  15 € 13 € 12 €

3ο άτομο έως 5,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο 6 έως 11,99 ετών 8 € 8 € 8 €

Family Room 74 € 81 € 87 €

Connecting Rooms (2 rooms) 95 € 113 € 125 €

Μονόκλινο 44 € 46 € 49 €

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 
• Για Medium και High Season 2 νύχτες minimum τα Σαββατοκύριακα.
• Για την περίοδο του Αγίου Πνεύματος (10-13/6) 3 νύχτες minimum.
• Για την περίοδο από 20/7 έως 7/8 και από 22/8 έως 31/8 3 νύχτες minimum.
• Για την περίοδο 8/8 έως 21/8 4 νύχτες minimum.
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ, 1 ΝΥΧΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ LOW ΚΑΙ MEDIUM SEASON).
* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 1,5€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

Marmari Bay Hotel 3*
Διακοπές στο Μαρμάρι Ευβοίας με τις τελειώτερες παραλίες της Εύβοιας. 
Ιδανικός προορισμός για θαλάσσια σπορ.
To Marmari Bay Hotel 3* βρίσκεται στη Νότια Εύβοια, χτισμένο σε ένα λόφο σε απόσταση 400 μέτρων από το λιμάνι του 
χωριού, προσφέρει θέα που κυριαρχείται από τον γαλάζιο ορίζοντα του κόλπου του Μαρμαρίου και τα γύρω νησιά. Μπορείτε 
να κάνετε ηλιοθεραπεία όλη μέρα στις κοντινές παραλίες που υπάρχουν και το απόγευμα να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα από 
το μπαλκόνι σας. Στιγμές χαλάρωσης και ευφορίας σας περιμένουν, καθώς θα απολαμβάνετε το κοκτέιλ σας στο μπαρ δίπλα 
στην πισίνα, ενώ στο εστιατόριο μπορείτε να γευτείτε νόστιμες μεσογειακές γεύσεις.

https://www.marmaribay.gr/

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΜΑΡΜΑΡΙ - ΕΥΒΟΙΑ

m
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Grecotel Astir Alexandroupolis, 5*
Διακοπές στην Αλεξανδρούπολη. Επισκεφθείτε την πόλη της 
Αλεξανδρούπολης και το ξεχωριστό μουσείο μεταξιού στο 
Σουφλί,περιηγηθείτε  στο μοναδικό δάσος Δαδιάς και στο Δέλτα του Έβρου. 

Το παραθαλάσσιο Grecotel Astir Alexandroupolis βρίσκεται στη γραφική Αλεξανδρούπολη.Τα άρτια εξοπλισμένα δωμάτια 
προσφέρουν άνεση και εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, ενώ διαθέτουν διακόσμηση σε ζεστές γήινες αποχρώσεις. Όλα έχουν μπανιέρα-
υδρομασάζ με χρωματοθεραπεία, δωρεάν προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση LED και μπαλκόνι με θέα στα 
καταγάλανα νερά. Το διαμέρισμα παρέχει κλιματισμό. Σε απόσταση μόλις 600μ. βρίσκεται το κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου 
υπάρχουν καταστήματα και εστιατόρια. Το λιμάνι απέχει μόλις 450μ. από το Grecotel Astir Alexandroupolis.

https://bit.ly/3MiAcuy

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τιμές κατόπιν ζήτησης
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Grecotel Grand Hotel Egnatia, 5*
Διακοπές στην Αλεξανδρούπολη. Επισκεφθείτε την πόλη της 
Αλεξανδρούπολης και το ξεχωριστό μουσείο μεταξιού στο 
Σουφλί,περιηγηθείτε  στο μοναδικό δάσος Δαδιάς και στο Δέλτα του Έβρου.
Το παραλιακό Grecotel Grand Hotel Egnatia βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο πευκοδάσος και σε κοντινή απόσταση με τα πόδια 
από το κέντρο της πόλης.Προσφέρει άφθονες ανέσεις, όπως γυμναστήριο, μια εκπληκτική εξωτερική πισίνα και εκλεπτυσμένο 
εστιατόριο.Το εστιατόριο Aesop’s Myths σερβίρει παραδοσιακά ελληνικά και διεθνή πιάτα που ετοιμάζονται με ελαιόλαδο και 
φρέσκα, εποχικά προϊόντα από την τοπική αγορά.Το Grecotel Grand Hotel Egnatia αποτελεί το ιδανικό σημείο εκκίνησης για 
εκδρομές στο προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς και το Δέλτα του Έβρου.

https://www.astiregnatia.com/

5

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τιμές κατόπιν ζήτησης
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Dion Palace Resort & Spa 5*
Απολαύστε την προνομιακή θέση του Λιτοχώρου και απολαύστε διακοπές στον 
Όλυμπο πεζοπορώντας και στα όμορφα παράλια του Λιτοχώρου. Επισκεφθείτε 
το Δίον, τους καταρράκτες του Ορλιά και την πόλη της Κατερίνης. 

Το πολυτελές συγκρότημα Dion Palace Resort & Spa βρίσκεται κοντά στην παραλία του Λιτόχωρου και προσφέρει μοναδική θέα 
στη θάλασσα και στον Όλυμπο. Δίπλα στη θάλασσα, σε υπέροχο φυσικό περιβάλλον κάτω από τον μυθικό Όλυμπο, με άριστη 
ποιότητα διαμονής, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το υπερσύγχρονο SPA, αποτελεί μοναδική επιλογή για 
χαλάρωση, ευεξία, αναζωογόνηση και ομορφιά. Παρέχει 3 πισίνες εξωτερικές για ενήλικες, 2 εστιατόρια, 3 μπαρ, γήπεδα τένις 
και πινγκ πονγκ. Για τους νεότερους επισκέπτες μας υπάρχει mini club και μια παιδική πισίνα.

https://dionpalace.com/

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.(χωρίς εκδρομές) με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜ/ΝΙΕΣ 8-21/4 & 
17-31/10

26/4 – 22/5 
& 1-16/10

23/5 – 10/6 
& 19-30/9

11-30/6 & 
1-18/9

1-24/7 & 
22-31/8

25/7 – 
31/8

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2 2 2 2 3

Δίκλινο Classic Land View 99 € 112 € 124 € 137 € 149 € 163 €

Δίκλινο Classic Sea/Pool View 112 € 124 € 137 € 149 € 162 € 175 €

Δίκλινο Bungalow Sea Front 120 € 132 € 144 € 157 € 169 € 182 €

Δίκλινο Superior Land View 124 € 137 € 149 € 162 € 174 € 188 €

Δίκλινο Superior Sea/ Pool View 132 € 144 € 157 € 169 € 182 € 193 €

Δίκλινο Deluxe Bungalow with private pool 175 € 188 € 200 € 213 € 263 € 300 €

Grand Suite 225 € 238 € 250 € 263 € 325 € 375 €

3ο άτομο άνω των 12 ετών +35 % * +35 % * +35 % * +35 % * +35 % * +35 % *

4ο άτομο έως 12 ετών ** +25 % * +25 % * +25 % * +25 % * +25 % * +25 % * 

Μονόκλινο 87 € 100 € 112 € 124 € 137 € 150 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

m
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Litohoro Olympus Resort Villas & Spa, 4*
Απολαύστε την προνομιακή θέση του Λιτοχώρου και απολαύστε διακοπές στον 
Όλυμπο πεζοπορώντας και στα όμορφα παράλια του Λιτοχώρου. Επισκεφθείτε 
το Δίον, τους καταρράκτες του Ορλιά και την πόλη της Κατερίνης. 
Το Litohoro Olympus Resort Villas & Spa βρίσκεται στην περιοχή Πλάκα του Λιτοχώρου, μόλις 90 μέτρα από την παραλία και με 
θέα στον Όλυμπο.Το Aphrodite Private Spa διαθέτει 2 εσωτερικές θερμαινόμενες πισίνες με πίδακες υδρομασάζ, σάουνα και 
εγκαταστάσεις Relax Beds. Διατίθενται επίσης γυμναστήριο και 2 ιδιωτικές αίθουσες μασάζ και πολλές περιποιήσεις σώματος.
Το Litohoro Olympus Resort Villas & Spa απέχει 3χλμ. από το Λιτόχωρο και μόλις 2χλμ. από το Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου. Η πόλη 
της Κατερίνης βρίσκεται 12χλμ. μακριά.

https://www.litohororesort.gr/

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

16/05-10/06 & 
19/09-02/10

14-30/06 & 05-
18/09

11-13/06 & 
01-28/07 & 

29/08-04/09

29/07-28/08

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 2 3 4 4

Δίκλινο Classic 85 € 117 € 159 € 180 €

Δίκλινο Superior  θέα Όλυμπος 96 € 138 € 170 € 192 €

Δίκλινο Deluxe Θέα θάλασσα 107 € 159 € 191 € 202 €

Δίκλινο Superior Suite 128 € 191 € 212 € 234 €

Δίκλινο VIP Private Villa 160 € 245 € 276 € 308 €

3ο άτομο ανω των 11,99 ετών 22 € 27 € 27 € 32 €

4ο άτομο 2 έως 11,99 ετών(δεν χωρά σε Classic) 16 € 22 € 21 € 27 €

Μονόκλινο Classic 78 € 106 € 145 € 163 €

Επιβάρυνση για Πλήρη διατροφή κατ' άτομο τη νύχτα: Ενήλικες € 17,50 , Παιδιά έως 11,99 ετών € 12
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι € 3,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

m
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Danai Hotel & Spa, 4* 
Διακοές στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Εκμεταλευτείτε την προνομιακή 
θέση του ξενοδοχείου και απολαύστε διακοπές σε θάλασσα και βουνό.
Το Danai Hotel & Spa 4* αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα ξενοδοχεία στην Ολυμπιακή Ακτή και απέχει 5 λεπτά με τα πόδια 
από την παραλία. Παρέχει άνετα δωμάτια, εστιατόριο με νόστιμες γκουρμέ γεύσεις, μπαρ, πισίνα με ξαπλώστρες και ομπρέλες, 
υπηρεσίες συνεδρίων, γυμναστήριο, Spa, σάουνα, τζακούζι, ελεύθερη πρόσβαση στο Wi-Fi και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 
Βρίσκεται χτισμένο σε απόσταση 8 χλμ από την πόλη της Κατερίνης, 93 χλμ από το αεροδρόμιο Μακεδονία και 78 χλμ από την 
πόλη της Θεσσαλονίκης.

https://hoteldanai.com/

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1/5 – 14/6 
& 15/9 – 31/10

15/6 – 15/7 & 
25/8 – 15/9

16/7 – 24/8

3 5

Δίκλινο 94 € 108 € 138 €

Δίκλινο Superior 108 € 136 € 185 €

Junior Σουίτα 129 € 145 € 206 €

3ο άτομο + 35% * + 35% * + 35% *

3ο άτομο 6 έως 11,99 ετών + 25% * + 25% * + 25% *

4ο άτομο ** 23 € 27 € 35 €

Μονόκλινο 84 € 96 € 124 €

* Στην τιμή του δωματίου
** Σε extra bed
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ  - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

m
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Grecotel Margo Bay and Club Turquoise, 4*
Διακοπές στην Χανιώτη Χαλκιδικής. Απολαύστε μια από τις ομορφότερες 
θάλασσες της Χαλκιδικής. Επισκεφθείτε την παραλία του Γλαρόκαβου. 
Ιδανικός προορισμός για θαλάσσια σπορ
Το Grecotel Margo Bay and Club Turquoise βρίσκεται σε απόσταση 50μ. από την κεντρική πλατεία του χωριού Χανιώτη και 
προσφέρει 2 πισίνες και ιδιωτική παραλία βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία.Περιβάλλεται από όμορφα διαμορφωμένο κήπο με 
φοίνικες και διαθέτει εστιατόριο και παραλιακή ταβέρνα.Τα δωμάτια στο Grecotel Margo Bay & Club Turquoise είναι διακοσμημένα 
σε γήινους τόνους και έχουν επιπλωμένο μπαλκόνι και μερική θέα στη θάλασσα.Το Grecotel απέχει 15χλμ. από την Καλλιθέα και 
3χλμ. από το παραθαλάσσιο Πευκοχώρι. Παρέχονται δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν χώρος στάθμευσης

https://www.margobay.com/

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΧΑΝΙΩΤΗ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τιμές κατόπιν ζήτησης
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Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

17/06-07/07 8-22/07 & 
22/08-3/09

23/07-21/08

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 4 4 4

Δίκλινο Golf view 187 € 231 € 267 €

Δίκλινο Sea/Marina view 211 € 254 € 290 €

Family room Golf View 246 € 295 € 350 €

Family room Sea/Marina View 269 € 318 € 373 €

3ο Άτομο +25%* +25%* +25%*

3ο Άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο Άτομο έως 12 ετών** Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Golf View 169 € 207 € 240 €

Μονόκλινο Sea/Marina View 189 € 219 € 261 €

*Στην τιμή του δωματίου ** Μόνο σε Family Room
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης (4€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση) ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απ’ ευθείας 
στο ξενοδοχείο.

Porto Carras Resort, 5*
Διακοπές στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Απολαύστες τις μοναδικές 
παραλίες της περιοχής. Επισκεφθείτε το ακατοίκητα νησιά Κέλυφος και 
Σπαλαθρονήσια και τον ορεινό οικισμό του Παρθενώνα. Ιδανικός προορισμός 
για θαλάσσια σπορ και πεζοπορίες στον Ίταμο
Το Porto Carras Resort κοσμείται από την ομορφιά της φύσης στις πολλές εκφάνσεις του, συνδυάζοντας τα στοιχεία της θάλασσας, 
του ήλιου, του καθαρού αέρα και της ορεινής χλωρίδας και πανίδας.Βρίσκεται στον Νέο Μαρμαρά, στη χερσόνησο της Σιθωνίας, 
εύκολα προσβάσιμο από το διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, 120χλμ. μακριά. Σε μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας που 
φημίζεται για το φυσικό της μεγαλείο, η απαράμιλλη ακτογραμμή της έχει τουλάχιστον 96 παραλίες με γαλάζια σημαία και 
πολλούς απομονωμένους κολπίσκους.

https://www.portocarras.com/

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

m



17

Αlexandros Palace Hotel, 5*
Απολαύστε μια από τις ομορφότερες θάλασσες της Χαλκιδικής. Επισκεφθείτε 
την παραλία του Γλαρόκαβου. Ιδανικός προορισμός για θαλάσσια σπορ

Σε μια καταπράσινη πλαγιά που αγγίζει την χρυσή αμμουδιά και τα καταγάλανα νερά βρίσκεται το ξενοδοχείο Alexandros Palace 
5*, ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην πανέμορφη περιοχή της Τρυπητής, στη Χαλκιδική. Η παραδοσιακή και η σύγχρονη 
αρχιτεκτονική συνδυάζονται τέλεια για να δημιουργήσουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα με μοναδικό στυλ. Αποτελείται από 
δίκλινα δωμάτια και σουίτες, προσφάτως ανακαινισμένες ώστε να παρέχουν πολυτελή διαμονή στους επισκέπτες. 

www.theophanoimperial.gr

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

LOW SEASON
29/4 – 25/5

& 30/9 – 23/10

MID SEASON
26/5 – 14/6
& 14-29/9

HIGH SEASON
15/6 – 12/7

& 24/8 – 13/9

SUPER HIGH
SEASON

13/7 – 23/8

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 5 5 5 5

Δίκλινο θέα κήπος 82 € 104 € 161 € 189 €

Δίκλινο θέα πισίνα 92 € 112 € 175 € 204 €

Family θέα κήπος 124 € 147 € 229 € 286 €

Family θέα θάλασσα 131 € 156 € 239 € 292 €

•3ο άτομο: + 35% στην τιμή του δωματίου ανά διανυκτέρευση (για διαμονή σε Δίκλινο).
•3ο άτομο: ΔΩΡΕΑΝ σε Family ή Suite.
•4ο άτομο: + 35% στην τιμή του δωματίου ανά διανυκτέρευση (για διαμονή σε Family ή Suite).
•2ο παιδί έως 11,99 ετών: ΔΩΡΕΑΝ (για διαμονή σε Family θέα κήπο, Family θέα θάλασσα ή Junior Suite θέα θάλασσα).
•2ο παιδί έως 11,99 ετών: 20 € ανά διανυκτέρευση (για διαμονή σε Family Superior ή Family Executive θέα θάλασσα).
•3ο παιδί έως 11,99 ετών: 20 € ανά διανυκτέρευση (για διαμονή σε Family Superior ή Family Executive θέα θάλασσα).
Έξτρα χρέωση για πλήρη διατροφή: Ενήλικες 18 € - Παιδιά 9 €
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

m
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Grecotel Larissa Imperial, 5*
Διακοπές στην Λάρισα. Απολαύστε τις παραλίες της Λάρισας, το Αγιόκαμπο 
και την Βελίκα. Ιδανικός προορισμός και για ορεινές περιηγήσεις στα χωριά 
της Ραψάνης, της Κρανιάς και στα ιστορικά Αμπελάκια. Επισκεφθείτε επίσης 
την Λίμνη Πλαστήρα και τα Μετέωρα.
Το 5 αστέρων Grecotel Larissa Imperial βρίσκεται στα προάστια της Λάρισας. Αυτό το αρ ντεκό ξενοδοχείο προσφέρει ιδιαίτερη 
διακόσμηση με λουστραρισμένο ξύλο και γυαλιστερό μάρμαρο, κλασική επίπλωση, εστιατόριο μεσογειακής κουζίνας, lounge 
bar με τζάκι και μπαρ δίπλα στην πισίνα.Το ξενοδοχείο προσφέρει 24ωρη πολύγλωσση ρεσεψιόν, γρήγορο check-in/check-out, 
θυρωρείο και εγκαταστάσεις δεξιώσεων. Το ξενοδοχείο απέχει 4χλμ. από το κέντρο της Λάρισας και 50χλμ. από το παραθαλάσσιο 
χωριό Αγιόκαμπος.Η πόλη του Βόλου είναι σε απόσταση 60χλμ. από το Larisa Imperial. Στον χώρο του καταλύματος διατίθεται 
δωρεάν χώρος στάθμευσης.

https://bit.ly/3rFFgBw

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΛΑΡΙΣΑ

Τιμές κατόπιν ζήτησης
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Leda Village Resort, 4*
Διακοπές στα παράλια του Πηλίου. Απολαύστε το ομορφότερο σημείο της 
Ελλάδος συνδυάζοντας την ομορφιά των παραλιών του Πηλιού με τους 
όμορφους παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς. 

Σε μια πανέμορφη τοποθεσία, ανάμεσα σε ελαιώνες και πλούσια βλάστηση, μέσα στα όρια του παραθαλάσσιου Πηλιορείτικου 
χωριού Χόρτο και με εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο βρίσκεται το LEDA  VILLAGE RESORT, ένα συγκρότημα παραδοσιακών 
διαμερισμάτων και βιλλών που αποτελεί το ιδανικό μέρος για αξέχαστες διακοπές.Τα δωμάτια και Studio είναι χτισμένα σε 
πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και διακοσμημένα με ζωγραφιές λαϊκής τέχνης και φεγγίτες με πολύχρωμα βιτρό, τα κτήρια του LEDA 
VILLAGE RESORT έχουν το δικό τους χαρακτήρα.

https://www.ledahotel.gr/en/

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ  με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

29/4 - 17/6 & 
11/9 - 3/10

18/6 - 1/7 & 
28/8 - 10/9

2 - 22/7 & 20 
- 27/8

23/7 - 19/8 11/6-13/6

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων: 2 2 4 5 2

Δίκλινο  83 €  95 €  129 €  145 €  129 € 

Studio  95 €  105 €  139 €  155 €  140 € 

Διαμέρισμα 2 χώρων  105 €  115 €  159 €  185 €  161 € 

3ο άτομο  25 €  25 €  25 €  25 €  25 € 

4ο άτομο ως 12 ετών  13 €  13 €  13 €  13 €  13 € 

Οι τιμές στο κάθε δωμάτιο ισχύουν για 2 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών.
•Το πρωινό σερβίρεται σε μπουφέ. Στην ημιδιατροφή το γεύμα προσφέρεται σε βραδινό μπουφέ και στην πλήρη διατροφή το μεσημεριανό 
είναι σερβιριζόμενο. Το δωρεάν κρασί στα γεύματα  είναι μισό λίτρο ανά 2 άτομα. Στα παιδιά θα παρέχεται δωρεάν συμπυκνωμένος χυμός 
πορτοκάλι στα γεύματα.
•Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 12€ ο ενήλικας ημερησίως (τα παιδιά δωρεάν έως 12 ετών).
•Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες  στην πισίνα και τη παραλία.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€/ δωμάτιο/ διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

m
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Diana Palace, 5*
Διακοπές στην Ζάκυνθο με τις καταπράσινες, κρυστάλλινες παραλίες. 
Επισκεφθείτε το Ναυάγιο, την παραλία του Λαγανά του Γέρακα και το 
εκπληκτικό καταπράσινο Μαραθονήσι.

Το Diana Palace 4* βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία, σε μια από τις καλύτερες και κοσμοπολίτικες περιοχές της Ζακύνθου, 
στο Αργάσι. Απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου, 5 λεπτά με τα πόδια από την παραλία Αργάσι και λίγα 
λεπτά από την πανέμορφη παραλία του Βασιλικού. Το Diana Palace είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, με μοναδικό προσωπικό 
χαρακτήρα. Προσφέρει 120 ευρύχωρα δωμάτια, ενώ στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν κήποι με φοίνικες, προσδίδοντας ένα 
αίσθημα χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. 

https://www.dianahotels.gr/en/

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ALL INCLUSIVE

1-31/5 
& 1-31/10

1-30/6 
& 16-30/9

1-20/7 
& 11-15/9

21/7-2/8
& 26/8-

10/9
3-25/8

Δίκλινο 81 € 112 € 153 € 162 € 189 €

Δίκλινο Superior 94 € 169 € 191 € 202 € 223 €

3ο άτομο* +35%** +35%** +35%** +35%** +35%**

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών* +25%** +25%** +25%** +25%** +25%**

Οικογενειακό δωμάτιο 2 χώρων 129 € 214 € 281 € 326 € 360 €

* Σε Comfort Room
** Στην τιμή του δωματίου
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ 15/7. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10%.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

m
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Filoxenia hotel, 4*
Διακοπές στην Ζάκυνθο με τις καταπράσινες, κρυστάλλινες παραλίες. 
Επισκεφθείτε το Ναυάγιο, την παραλία του Λαγανά του Γέρακα και το 
εκπληκτικό καταπράσινο Μαραθονήσι 

Σμαραγδένιο πράσινο γρασίδι, γαλάζιος ουρανός και βουνά με πλούσια βλάστηση. Αυτά είναι τα κοσμήματα του Τσιλιβί Ζακύνθου 
που σκοπεύουν να σας κακομάθουν από τη στιγμή που θα φτάσετε στο Filoxenia Hotel 4*. Η φυσική ομορφιά του συγκροτήματος 
προσφέρει μια ζεστή αίσθηση καλωσορίσματος σε μια ήσυχη και απαλή ατμόσφαιρα, μοναδική στη Ζάκυνθο. Στα ευρύχωρα 
δωμάτια του ξενοδοχείου υπάρχουν queen και king size κρεβάτια, ενώ τα μπάνια διαθέτουν μπανιέρα ή ντους 

https://www.dianahotels.gr/en/

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ALL INCLUSIVE

FILOXENIA HOTEL 4* 1-31/5 
& 1-31/10

1-30/6 
& 16-30/9

1-20/7 
& 11-15/9

21/7-2/8
& 26/8-10/9

3-25/8

Δίκλινο 74 € 121 € 133 € 162 € 180 €

Δίκλινο Superior 92 € 157 € 180 € 191 € 211 €

3ο άτομο* +35%** +35%** +35%** +35%** +35%**

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών* +25%** +25%** +25%** +25%** +25%**

Οικογενειακό δωμάτιο 2 χώρων 120 € 188 € 259 € 270 € 304 €

* Σε Comfort Room
* Στην τιμή του δωματίου
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ 15/7. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 10%.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

m
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Apollonion Asterias Resort and Spa, 5*
Διακοπές στο Ληξούρι. Επισκεφθείτε την παραλία του Ξι και του Μύρτου, το 
σπήλαιο της Μελισσάνης, το Φισκάρδο και την Άσσο.
Το Apollonion Asterias Resort and Spa βρίσκεται στο Ξι, γνωστό για τη μεγάλη παραλία του με τη χρυσαφένια άμμο, στη 
γραφική δυτική πλευρά της Κεφαλονιάς, στο Ληξούρι.
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, ενώ στο Pool Bar θα απολαύσετε κοκτέιλ με θέα 
στην πισίνα. Στο κέντρο Health & Spa του ξενοδοχείου μπορείτε να χαλαρώσετε με ποικιλία περιποιήσεων. Το γυμναστήριο του 
ξενοδοχείου περιλαμβάνει εξοπλισμό καρδιαγγειακής άσκησης.

apollonionasterias.com

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ  με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

01-27/05 & 
17-28/09

01-27/05 & 
17-28/09

09/07 - 26/08

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 4 5

Δίκλινο Deluxe 105€ 139€ 175€

Δίκλινο Premium Asterias 122€ 158€ 200€

Deluxe Family  * 158€ 207€ 263€

Premium Family Asterias * 182€ 238€ 304€

Junior Suite Balcony * 182€ 238€ 304€

Family Suite * 197€ 259€ 329€

Junior Suite Pool * 208€ 269€ 340€

Suite Maisonette* 254€ 332€ 422€

3ο άτομο σε Deluxe και Premium Asterias + 25% + 25% + 25%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών ή 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.Μέγιστη χωρητικότητα δικλίνων Deluxe 
και Premium Asterias δωματίων: 3 άτομα.Επιβάρυνση για All Inclusive : € 25 ανά ενήλικα ανά ημέρα και € 12,5 ανά παιδί 2 έως 12 ετών ανά 
ημέρα.Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου με προκαταβολή 50%. 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 5 αστέρων είναι € 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑ

m
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Dolphin Bay, 4*
Διακοπές στην Σύρο. Επισκεφθείτε την Άνω Σύρο, την αριστοκρατική γειτονιά 
στα Βαπόρια, το θέατρο Απόλλων. Μην παραλείψετε την διάσημη παραλία 
Γαλισσάς.

Το Dolphin Bay 4* ένα κομψό, άνετο, και κλασσικά όμορφο παραθαλάσσιο resort τεσσάρων αστέρων, κτισμένο αμφιθεατρικά 
σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο ρυθμό σε μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων, θα σας εντυπωσιάσει με τη πολυεπίπεδη 
αρχιτεκτονική του, τους φυσικούς πέτρινους βράχους του και το τυπικό αιγαιοπελαγίτικο χρώμα του. Το Dolphin Bay είναι το 
ιδανικό περιβάλλον για οικογένειες και επί σειρά ετών αποτελεί σημείο αναφοράς των μεγαλύτερων αλλά και των μικρότερων 
επισκεπτών του.

https://www.dolphin-bay.gr/

ΣΥΡΟΣ

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. µε ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (αναψυκτικά, Draft μπύρα, κρασί 
χύμα και νερό)

9/5 – 9/6 
& 11 - 30/9

10-30/6
& 4-10/9

1-28/7
& 28/8 – 3/9 

29/7 – 27/8

Δίκλινο Standard 94 € 101 € 139 € 156 €

Δίκλινο Superior 108 € 115 € 157 € 174 €

3ο άτομο 24 € 24 € 24 € 24 €

4o άτομο έως 12 ετών * 10 € 10 € 10 € 10 €

Τετράκλινο (2 ενήλικοι + 2 παιδιά έως 12 ετών) 133 € 140 € 179 € 196 €

Μονόκλινο 84 € 90 € 128 € 145 €

* Σε δίκλινο
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now
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Aeolos Bay Hotel, 3*
Διακοπές στην Τήνο. Επισκεφθείτε τον Πύργο και το Μουσείο 
Μαρμαροτεχνίας, τον Βόλακα και την Καρδιανή. Ιδανικό για νησί και για 
πεζοπορία

Διακοπές στο νησί της Μεγαλόχαρης. Το AEOLOS BAY μπορεί να σας υποσχεθεί απόδραση από τη ρουτίνα, περιήγηση στον 
ονειρικό κόσμο της χαλάρωσης και της απόλαυσης που προσφέρει ο μεγάλος σκιερός απάνεμος κήπος του, η μοναδική πισίνα 
αλλά και το Pool Bar Restaurant, όλα κάτω από την ανάσα της θάλασσας!
Το ξενοδοχείο Aeolos Bay είναι τριών αστέρων, βρίσκεται μόλις 5 λεπτά από το κέντρο του νησιού και λίγα μέτρα από την 
θάλασσα και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Η προνομιακή τοποθεσία του δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία από την μία να 
περιπλανηθεί στην Χώρα του νησιού και από τη άλλη να χαλαρώσει και να απολαύσει τη θάλασσα και τον κυκλαδίτικο ήλιο, λίγα 
μόλις βήματα από την όμορφη αμμουδερή παραλία της Αγκάλης.

https://www.aeolosbay.com/

ΤΗΝΟΣ

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ.  με ΠΡΩΪΝΟ

13/5 - 9/6 & 19/9 - 
2/10

14/06 - 16/07 & 30/08 - 
18/09

17/7 - 29/8

Δίκλινο Economy 56 € 61 € 75 €

Δίκλινο θέα πόλη 69 € 74 € 89 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 78 € 85 € 99 €

Junior Suite 95 € 104 € 126 €

3ο άτομο 17 € 17 € 17 €

3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Economy 51 € 55 € 70 €

Μονόκλινο θέα πόλη 63 € 68 € 84 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 72 € 79 € 94 €

* Δεν εξυπηρετούνται μονοήμερες κρατήσεις τα Σαββατοκύριακα καθώς και την περίοδο 14-16/8. 
** Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 1,5€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now
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Galini Palace, 5*
Διακοπές στα Χανιά. Κολυμπήστε στο Ελαφονήσι, στην λιμνοθάλασσα του 
Μπάλου, στα Σεϊτάν λιμάνια και στα Φαλάσαρνα. Κάντε βόλτες στο παλιό 
Ενετικό λιμάνι. Επισκεφθείτε τα χωριά του Βάμου και τα Σφακιά.

To Galini Palace 5* βρίσκεται στο Κολυμβάρι, σε απόσταση 350μ. από την παραλία Ραπανιάνα. Το ξενοδοχείο προσφέρει 
παραθαλάσσια καταλύματα, εστιατόριο, μπαρ, κήπο, δωρεάν Wi-Fi, υπηρεσία δωματίου και υπηρεσία θυρωρείου. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, βραδινή ψυχαγωγία και 24ωρη ρεσεψιόν. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν 
κλιματισμό και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Στο κατάλυμα υπάρχει παιδική χαρά και μπορείτε να παίξετε πινγκ πονγκ, ενώ η 
περιοχή είναι δημοφιλής για ποδηλασία.

https://www.galinipalacehotel.gr/

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. με ΠΡΩΪΝΟ

1/5-30/6
& 1-30/9

1 - 31/7
 & 22 - 31/8

1 - 21/8

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2 3

Δίκλινο μερική θέα θάλασσα 110 € 130 € 173 €

3ο άτομο μερική θέα θάλασσα 39 € 46 € 60 €

Μονόκλινο μερική θέα θάλασσα 75 € 89 € 120 €

Δίκλινο θέα θάλασσα μοιραζ.πισίνα 130 € 156 € 208 €

3ο άτομο θέα θάλασσα μοιραζ.πισίνα 46 € 54 € 74 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα μοιραζ.πισίνα 88 € 105 € 141 €

Δίκλινο Ιδιωτική πισίνα 152 € 182 € 242 €

Μονόκλινο Ιδιωτική πισίνα 102 € 121 € 165 €

* Επιβάρυνση για All Inclusive: € 10 ανά ενήλικα ανά ημέρα και € 5 ανά παιδί έως 12 ετών ανά ημέρα.
**  Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. Το ποσό για τα 
ξενοδοχεία 5 αστέρων είναι € 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 
3ο άτομο έως 12 ετών και 4ο άτομο έως 2 ετών δωρεάν. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για έγκαιρη κράτηση που θα γίνει με προκαταβολή 
έως 30/6. Στη συνέχεια θα προσαυξηθούν για περίπου 10%.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΧΑΝΙΑ

m
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Porto Platanias Village Resort, 4*
Διακοπές στα Χανιά. Κολυμπήστε στο Ελαφονήσι, στην λιμνοθάλασσα του 
Μπάλου, στα Σεϊτάν λιμάνια και στα Φαλάσαρνα. Κάντε βόλτες στο παλιό 
Ενετικό λιμάνι. Επισκεφθείτε τα χωριά του Βάμου και τα Σφακιά.

Το Porto Platanias Village Resort 4* βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, στην καρδιά του κοσμοπολίτικου χωριού Πλατανιάς 
Χανίων.Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν την απόλυτη χαλάρωση αλλά 
και για αυτούς που αναζητούν τους  θησαυρούς της Δυτικής Κρήτης. Ο Πλατανιάς είναι το πιο κατάλληλο και βολικό σημείο 
εκκίνησης για ένα υπέροχο ταξίδι σε άψογα τοπία, λευκές αμμώδεις παραλίες με εξωτική εμφάνιση, εκπληκτική φύση σε όλη της 
τη δόξα καθώς και στα συναρπαστικά ιστορικά-αρχαιολογικά αξιοθέατα της Κρήτης.

https://www.portoplatanias.com/

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

15/4 - 15/5 
 11-29/10

16/5- 10/6 
26/9-10/10

11/6-14/7 
31/8-25/9

15/7-30/8

Δίκλινο στούντιο με θέα κήπο ή πισίνα 89 € 124 € 162 € 193 €

Διαμέρισμα με θέα κήπο ή πισίνα 132 € 178 € 228 € 266 €

3ο άτομο στο στούντιο 31 € 43 € 56 € 67 €

3ο άτομο στο διαμέρισμα Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο στο διαμέρισμα 33 € 44 € 57 € 67 €

3ο και 4ο άτομο έως 11,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο 71 € 98 € 130 € 155 €

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4€/ δωμάτιο/ διανυκτέρευση.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΧΑΝΙΑ

m
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Carisa Maleme Hotel, 3*
Διακοπές στα Χανιά. Κολυμπήστε στο Ελαφονήσι, στην λιμνοθάλασσα του 
Μπάλου, στα Σεϊτάν λιμάνια και στα Φαλάσαρνα. Κάντε βόλτες στο παλιό 
Ενετικό λιμάνι. Επισκεφθείτε τα χωριά του Βάμου και τα Σφακιά.

Το Carisa Maleme δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται στο παραθαλάσσιο χωριό Πύργος Ψηλινέρου 3 χλμ. μακριά από το κέντρο του 
χωριού Πλατανιάς και μακριά από τον θόρυβο του δρόμου. Το πλήρως ανακαινισμένο ακίνητο ιδανικό για σόλο, ζευγάρια ή 
οικογένειες, υπόσχεται να προσφέρει το ειδυλλιακό διάλειμμα από την καθημερινότητα σε ένα περιβάλλον με λεπτομέρεια, με 
επίκεντρο την κομψότητα και τη ζεστασιά της φιλοξενίας.

https://bit.ly/3Nq1lfD

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

01/05 - 31/05
01/10 - 31/10

01/06 – 30/06
16/09 - 30/09

01/07– 22/07
26/08 - 15/11

23/07 - 
25/08

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στην ενδοχώρα 70 € 78 € 86 € 95 €

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στην Πισίνα ή στη Θάλασσα 76 € 84 € 94 € 103 €

Διαμέρισμα 1 Υπνοδωματίου με θέα στη Θάλασσα 104 € 111 € 123 € 136 €

Μεζονέτα 3 Υπνοδωματίων με θέα στην Ενδοχώρα 136 € 160 € 176 € 195 €

Μεζονέτα 3 Υπνοδωματίων με θέα στη θάλασσα 151 € 176 € 195 € 215 €

Επιβάρυνση παιδιού 2 έως 11,99 10 € 10 € 10 € 10 €

Επιβάρυνση ενήλικα 12 + 20 € 20 € 20 € 20 €

Πρωινό (ενήλικας) 8 € 8 € 8 € 8 €

Πρωινό (παιδί) 4 € 4 € 4 € 4 €

Συμπεριλαμβάνονται:
ΦΠΑ και τοπικοί φόροι (ο κρατικός φόρος διανυκτέρευσης δεν περιλαμβάνεται και καταβάλλεται κατά το check in από τον επισκέπτη) 
Όροι για παιδιά (Εκπτώσεις & Συμπληρώματα) ισχύουν μόνο όταν μοιράζεστε με 2 άτομα που πληρώνουν πλήρως

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΧΑΝΙΑ

hb
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Mrs Chryssana Beach Hotel, 3*- Αdults only
Διακοπές στα Χανιά. Κολυμπήστε στο Ελαφονήσι, στην λιμνοθάλασσα του 
Μπάλου, στα Σεϊτάν λιμάνια και στα Φαλάσαρνα. Κάντε βόλτες στο παλιό 
Ενετικό λιμάνι. Επισκεφθείτε τα χωριά του Βάμου και τα Σφακιά.
Το Mrs. Chryssana Beach Hotel βρίσκεται σε παραλιακή τοποθεσία στο χωριό Κολυμβάρι. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν 
στις ξαπλώστρες της ηλιόλουστης βεράντας δίπλα στην πισίνα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα σε μια μεγάλη, βοτσαλωτή παραλία, 
σε μια ήσυχη τοποθεσία. Η διαδρομή για το χωριό του Πλατανιά διαρκεί 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Εκεί, θα βρείτε εστιατόρια 
και καφέ-μπαρ. Τα γραφικά Χανιά απέχουν 22χλμ. και το Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων είναι 36χλμ. μακριά.

https://bit.ly/3wrAES2

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

15/05 - 31/05
1/10- 31/10

1/06 – 30/06
16/09 – 30/09

1 /07 – 22/07 
26/08 – 15/09

23/07– 25/08

Kλασικό δίκλινο με θέα κήπο 70 € 87 € 97 € 105 €

Kλασικό δίκλινο με θέα θάλασσα 75 € 95 € 105 € 115 €

Elegant δίκλινο με θέα θάλασσα 83 € 100 € 115 € 126 €

Οικογενειακό δωμάτιο με θέα θάλασσα 112 € 135 € 148 € 160 €

Επιπλέον ενήλικας (16 +) 20 € 20 € 20 € 20 €

Δείπνο ανα άτομο 12 € 12 € 12 € 12 €
• ΦΠΑ και τοπικοί φόροι (ο φόρος διανυκτέρευσης 1,50 ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση δεν περιλαμβάνεται και καταβάλλεται κατά το check in από τον 
επισκέπτη) 
• Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη 
• δωρεάν χρήση Wi-Fi 
•Διατίθεται επιπλέον κρεβάτι στο δωμάτιο Family & Friends 
• Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΧΑΝΙΑ

hb
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Anais Collection Hotels & Suites, 3*
Διακοπές στα Χανιά. Κολυμπήστε στο Ελαφονήσι, στην λιμνοθάλασσα του 
Μπάλου, στα Σεϊτάν λιμάνια και στα Φαλάσαρνα. Κάντε βόλτες στο παλιό 
Ενετικό λιμάνι. Επισκεφθείτε τα χωριά του Βάμου και τα Σφακιά.
Tο Anais Collection Hotels & Suites βρίσκεται στη Χρυσή Ακτή, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού της Κρήτης αρωματισμένο από 
τη φρεσκάδα των ανθισμένων κήπων που το σκιάζουν από τις αδιάκριτες ματιές του ήλιου, καλωσορίζει τις επιθυμίες του νου 
και της ψυχής και τις κάνει πραγματικότητα. Βρίσκεται μόνο 300μ μακρυά από μια από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού. 
Τα υψηλής ποιότητας καταλύματα, η απαράμιλλη γκάμα υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή 
Κρητική φιλοξενία κάνουν το Anais Collection Hotels & Suite την καλύτερη επιλογή για τις πολυαναμενόμενες διακοπές σας.

https://bit.ly/3wq1gD4

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

01/05 - 31/05
1/10 - 15/10

1/06– 30/06
16 /09 – 30/09

1/07 – 22/07
26/08 – 15/09

23/07– 25/08

Δίκλινο  68 €  86 €  95 €  108 €

Διαμέρισμα ενός δωματίου  77 €  96 €  108 €  120 €

Μαιζονέτα  82 €  104 €  122 €  135 €

Superior Διαμέρισμα ενός δωματίου  82 €  104 €  122 €  135 €

Σουίτα ενός δωματίου  95 €  123 €  140 €  159 €

Σουίτα δύο δωματίων  106 €  138 €  152 €  173 €

Έκπτωση: δεύτερος ενήλικας ή παιδί 2 έως 12,99 χρονών 50% 50% 50% 50%

Έκπτωση: Extra ενήλικα (13 + ) 30% 30%

Πρωινό (ενήλικας 13+) 15 € 15 €

Πρωινό παιδί 7.5 € 7.5 €
•ΦΠΑ και τοπικοί φόροι (ο φόρος διανυκτέρευσης 1,50 ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση δεν περιλαμβάνεται και καταβάλλεται κατά το check out από τον 
επισκέπτη) 
•Δωρεάν χρήση Wi-Fi 
•Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΧΑΝΙΑ

hb
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Elounda Krini Hotel, 3*
Διακοπές στην Ελούντα. Επισκεφθείτε την Λίμνη Βουλισμένη, την Σπιναλόγκα, 
τον Άγιο Νικόλαο και κολυμπήστε στα καθαρότερα νερά της Κρήτης.

Κοντά στην διάσημη ακτή της Ελούντας, το Elounda Krini Hotel εκμεταλλεύεται πλήρως την εκπληκτική του τοποθεσία. Ένα 
συγκρότημα καταλυμάτων όπου το χρώμα που κυριαρχεί στους χώρους είναι το λευκό, φτιαγμένα από φυσικά υλικά και τοπικά 
στοιχεία διακόσμησης, το ξενοδοχείο εναρμονίζεται ιδανικά με το φυσικό περιβάλλον.

https://bit.ly/3MADdH9

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

01.05 - 17.05
12.10 - 25.10

18.05 - 21.06
22.09 - 11.10

22.06 - 20.07
28.08 - 21.09

21.07 - 27.08

Δίκλινο θέα βουνό 40 € 75 € 79 € 84 €

Δίκλινο μερική θέα στην θάλασσα 49 € 84 € 88 € 93 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 58 € 93 € 106 € 118 €

Superior δίκλινο θέα θάλασσα 67 € 118 € 126 € 136 €

Οικογενειακό δωμάτιο, θέα βουνό 101 € 145 € 158 € 171 €

Οικογενειακό δωμάτιο, θέα θάλασσα 110 € 154 € 174 € 194 €

1ο παιδί ( 2 - 11,99 years old ) 100% 100% 100% 100%

2ο παιδί ( 2 - 11,99 years old ) 50% 50% 50% 50%

Extra ενήλικας ( 12 + years old ) 30% 30% 30% 30%

Πρωινό (παιδί ή ενήλικας) 10 € 10 € 10 € 10 €
•ΦΠΑ και τοπικοί φόροι (ο φόρος διανυκτέρευσης 1,50 ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση δεν περιλαμβάνεται και καταβάλλεται κατά το check out από τον 
επισκέπτη) 
•Δωρεάν χρήση Wi-Fi 
•Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΕΛΟΥΝΤΑ

hb
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Elounda Orama Boutique Hotel, 3*
Διακοπές στην Ελούντα. Επισκεφθείτε την Λίμνη Βουλισμένη, την Σπιναλόγκα, 
τον Άγιο Νικόλαο και κολυμπήστε στα καθαρότερα νερά της Κρήτης.
Βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική φιλοσοφία που αναδεικνύει την πέτρα και το ξύλο, ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου συνδυάζει 
στοιχεία της κρητικής παράδοσης με τη σύγχρονη πολυτέλεια. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι ιδανικές για ζευγάρια, προσφέροντας 
ρομαντικά σκηνικά για δύο, που περιβάλλονται από την εκπληκτική ομορφιά της φύσης

https://bit.ly/3yR9k1d

Τιµή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

15.05 - 31.05
01.10 - 15.10

01.06 - 30.06
16.09 - 30.09

01.07 - 20.07
28.08 - 15.09

21.07 - 27.08

Δίκλινο θέα κήπος ( 13 ) 70 € 104 € 130 € 150 €

Δίκλινο θέα θάλασσα ( 25 ) 82 € 130 € 140 € 170 €

Superior Δίκλινο θέα κήπος ( 5 ) 110 € 140 € 180 € 220 €

Superior Δίκλινο θέα θάλασσα ( 22 ) 130 € 170 € 210 € 250 €

Παιδιά ( 2 - 11,99 χρονών ) 100% 100% 100% 100%

Extra Ενήλικας ( 12 + years old ) 30% 30% 30% 30%

Ημιδιατροφή ενήλικας / ημέρα 25 € 25 € 25 € 25 €

Ημιδιατροφή παιδί ( 12 + χρονών ) /ημέρα 10 € 10 € 10 € 10 €

Για Ημερήσιες προτάσεις και δραστηριότητες κλείστε ΟΝLINE https://www.mazitravel.com/book-now

ΕΛΟΥΝΤΑ

hb
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Oργανωμένες 
Εκδρομές

Δείτε [εδώ] αναλυτικά όλες τις 
οργανωμένες εκδρομές

Αναχωρήσεις από Αθήνα [εδώ]

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη [εδώ]

Oργανωμένες 
Εκδρομές για του 
Αγίου Πνεύματος

Δείτε [εδώ] αναλυτικά όλες τις εκδρομές 
για του Αγίου Πνεύματος

Αναχωρήσεις από Αθήνα [εδώ]

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη [εδώ]
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ΝΕΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Ένας προορισμός, 

πολλοί τρόποι για να τον 
προσεγγίσετε

Δείτε αναλυτικά τους προορισμούς [εδώ]

Διακοπές 
στην Ελλάδα

Δείτε [εδώ] αναλυτικά τις προτάσεις μας 
για Διακοπές στην Ελλάδα σε επιλεγμένα 

ξενοδοχεία με Ι.Χ.
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