
Μητροπόλεως26-28, (8οςόρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr 

ΙΘΑΚΗ  - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 

Ένα τοπίο σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και του μπλε. Ένα μικρό 

νησί, κρυμμένο στο Ιόνιο Πέλαγος σας περιμένει να ανακαλύψετε, να 

νιώσετε και να το απολαύσετε. Φημισμένη από την αρχαιότητα ως το σπίτι 

του Οδυσσέα, ο ήρωας του Ομήρου στο επικό του ποίημα Η Οδύσσεια, η 

Ιθάκη συμβολίζει τον απόλυτο στόχο που όλοι προσπαθούμε να 

πετύχουμε. η γλυκιά αίσθηση της εύρεσης του σπιτιού μας. Μόλις φτάσετε 

στην Ιθάκη, θα νιώσετε τον λόγο για τον οποίο ο Οδυσσέας απέρριψε την 

προσφορά της Καλυψώς για αιώνια ζωή όσο θα έμενε μαζί της, μακριά 

από την πατρίδα του. Το νησί είναι ένα ήρεμο μέρος, γεμάτο θετική 

ενέργεια. Αφήστε τους ανθρώπους, το τοπίο, την ατμόσφαιρα της 

γαλάζιας θάλασσας και τα καταπράσινα βουνά να χαλαρώσουν το πνεύμα 

σας και να ζήσετε την ηρεμία. 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

• Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πάτρα - Ιθάκη 

είναι καθημερινή και το ταξίδι διαρκεί 

γύρω στις 4 ώρες.  

• Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Αστακός - Ιθάκη 

είναι καθημερινή και το ταξίδι διαρκεί 

γύρω στις 3 ώρες.  

• Το δρομολόγιο Κεφαλονιά - Ιθάκη 

εκτελείται καθημερινά από το λιμάνι της 

Σάμης προς αυτό του Πισαετού. Το ταξίδι 

με πλοίο από Κεφαλονιά για Ιθάκη 

διαρκεί 20 - 30 λεπτά.  
 

mailto:info@grefis.gr


Psamathy Apartment 

  

Το  διαμέρισμα του Psamathy βρίσκεται στην καρδιά του Βαθύ, στην 
πανέμορφη Ιθάκη. Σε ελάχιστη απόσταση, μόλις 200 μέτρα, από την 
χώρα, τα όμορφα μαγαζιά και τον παραλιακό δρόμο. Όλοι οι 
χώροι και το κατάλυμα του Psamathy σας παρέχουν κάθε άνεση 
και καλαισθησία. Περάστε χαλαρωτικές στιγμές στην πέτρινη αυλή και την 
πισίνα με τον ήλιο συντροφιά σας. Το διαμέρισμα είναι βολικό και διαθέτει 
κλιματισμό, πιστολάκι μαλλιών, σίδερο και σύνδεση Wi-Fi στο internet ενώ 
στην αυλή θα βρείτε κοινή κουζίνα, μπάρμπεκιου και εξοπλισμό 
γυμναστική. Το Psamathy Apartment περιμένει να σας φιλοξενήσει και να 
σας ξεκουράσει στους υπέροχους χώρους του.   
 

Τιμή κατ’ άτομο  

May - October 
June - 

September 
July August 

01st  – 
31st  

01st  – 
31st  

01st  – 
30th  

01st  – 
30th  

01st  – 
19 th  

20 th – 
31st  

01st – 
20 th 

21 th – 
31st   

PSAMATHY 44,00 € 60,00 € 73,00 € 87,00 € 81,00 € 

 

  
 



Glafky Apartment 

  

Το κεντρικότατο  Glafky Apartment, στην περιοχή του Βαθύ, λίγα μέτρα από 
τη χώρα της μαγευτικής Ιθάκης, σας παρέχει όλες τις ανέσεις για μια 
φανταστική διαμονή. Οι εγκαταστάσεις του είναι ευρύχωρες ενώ το 
άνετο διαμέρισμα είναι εξοπλισμένο με βολικές παροχές, κλιματισμό και 
σύνδεση Wi-Fi. Διαθέτει κοινή κουζίνα, πισίνα και όμορφη αυλή,  που θα 
σας ησυχάσει κατά τις μεσημεριανές ώρες ενώ η ιδανική του τοποθεσία σας 
παρέχει εύκολη πρόσβαση στην χώρα για ατέλειωτες βόλτες και 
φαγητό, μόλις πέσει ο ήλιος. Το Glafky Apartment ανυπομονεί να 
σας καλωσορίσει στο νησί του Οδυσσέα.  

  

Τιμή κατ’ άτομο  

May - October June - September July August 

01st  – 
31st  

01st  – 
31st  

01st  – 
30th  

01st  – 
30th  

01st  – 
19 th  

20 th – 
31st  

01st – 
20 th 

21 th – 
31st   

GLAFKY 49,00 € 65,00 € 76,00 € 97,00 € 86,00 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ioniso House 

  
Η εξαίρετη τοποθεσία του δίπλα στο Βαθύ, με την χώρα να απέχει μια 
ανάσα το Ioniso House είναι έτοιμο να ικανοποιήσει όλες τις 
επιθυμίες σας. Οι χώροι του μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα εσάς και 
την οικογένειας σας ή μια τετραμελή παρέα. Το Ioniso House διαθέτει 
εξωτερικούς χώρους διαμορφωμένους για την απόλυτη χαλάρωση. Είτε 
επιλέξετε την μεγάλη κοινόχρηστη αυλή, είτε την πισίνα η ηρεμία που το 
περιβάλλει θα  κάνει και εσάς να απολαύσετε τις διακοπές σας στο 
μέγιστο.  
 

 

  

 

Τιμή κατ’ άτομο  

May - October June - September July August 

01st  – 
31st  

01st  – 
31st  

01st  – 
30th  

01st  – 
30th  

01st  – 
19 th  

20 th – 
31st  

01st –  
20 th 

21 th – 
31st   

IONISO 54,00 € 76,00 € 110,00€ 142,00 € 128,00 € 



Nereids Pool House 

 

Η προνομιακή θέση του Nereids Pool House, στο καταπράσινο Βαθύ της 
Ιθάκης, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για τις ειδυλλιακές διακοπές 
σας. Μόλις λίγα λεπτά από τα παραθαλάσσια καταστήματα και την κεντρική 
πλατεία, σας παρέχει την δυνατότητα να απολαύσετε την χώρα και τις 
ομορφιές της οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Οι χώροι διαθέτουν όλες τις 
ανέσεις και 
τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αναπαυτικά κρεβάτια, ευρύχωρη κουζίνα, 
κλιματισμό, τηλεόραση και γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ καθιστά 
το Nereids Pool House κατάλληλο να φιλοξενήσει μια πενταμελή οικογένεια 
ή μια μεγάλη παρέα. Η  κοινόχρηστη πέτρινη αυλή με τις πέργκολες και την 
πισίνα προσφέρει χαλαρωτική ατμόσφαιρα για να απολαύσετε το πρωινό ή 
το γεύμα σας αλλά και να κάνετε μια βουτιά ή να απολαύσετε τον ήλιο.   

  

Τιμή κατ’ άτομο  

May - October June - September July August 

01st  – 
31st  

01st  – 
31st  

01st  – 
30th  

01st  – 
30th  

01st  – 19 
th  

20 th – 
31st  

01st – 20 
th 

21 th – 
31st   

NEREIDS 54,00 € 81,00 € 115,00 € 162,00 € 135,00 € 

 
 

 



 
Mazourka Estate 

  

 Το Mazourka Estate σας υποδέχεται στους  πολυτελείς χώρους του και σας 

υπόσχεται μια υπέροχη διαμονή στο βορειότερο σημείο της Ιθάκης, στη περιοχή του 
Σταυρού. Διαθέτει 3 διαμερίσματα  και μια φανταστική σουίτα με όλες τις ανέσεις  για 
να επιλέξετε. Τα διαμερίσματα του “Green Apartment, “Apricot” και 
“Μint”  προσφέρουν κάθε άνεση με ευρύχωρα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με 
τα απαραίτητα είδη υγιεινής, σεσουάρ μαλλιών και ιδιωτική  βεράντα για να 
απολαύσετε το δείπνο σας. Η σουίτα του Mazourka Estate παρέχει όλη την χλιδή και την 
άνεση με ιδιαίτερη διακόσμηση και πλήρως λειτουργική κουζίνα,  2 Luxury μπάνια 
με υδρομασάζ,  σεσουάρ μαλλιών, δωρεάν σύνδεση Wi-Fi, φωτεινά μπαλκόνια με θέα 
τα καταπράσινα βουνά της Ιθάκης. Όλα τα διαμερίσματα και η σουίτα έχουν πρόσβαση 
στην πισίνα για χαλάρωση και ηρεμία κάτω από το φως του ήλιου.  

 
 

Τιμή κατ’ άτομο  

May - October June - September July August 

01st  – 
31st  

01st  – 
31st  

01st  – 
30th  

01st  – 
30th  

01st  –  
19 th  

20 th – 
31st  

01st –  
20 th 

21 th – 
31st   

MAZOURKA GREEN 44,00 € 60,00 € 97,00 € 120,00 € 110,00 € 

MAZOURKA 
APRICOT 

55,00 € 65,00 € 110,00 € 141,00 € 120,00 € 

MAZOURKA MINT 72,00 € 81,00 € 130,00 € 162,00 € 145,00 € 

MAZOURKA VILLA 130,00 € 190,00 € 305,00 € 325,00 € 320,00 € 

 
 
 



Adastra Ithaca Suites 

Σε μια ιδανική και ήσυχη 

τοποθεσία, πάνω σε έναν 

καταπράσινο λόφο ακριβώς 

πάνω από το λιμάνι στο Βαθύ. 

Οι ξεχωριστά διακοσμημένες 4 

ξεχωριστές σουίτες Adastra 

προσφέρουν μοναδική διαμονή 

με ανοιχτές αποχρώσεις για την 

χαλάρωση των επισκεπτών 

καθώς και σύγχρονα προσεκτικά 

επιλεγμένα αντικείμενα 

διακόσμησης. Το προσωπικό της ρεσεψιόν διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο για την δικιά σας 

εξυπηρέτηση. Ο κήπος διακοσμημένος κατάλληλα για την διαμονή των επισκεπτών, φαντάζει 

ιδανικό μέρος για το πρωινό σας γεύμα ή τον απογευματινό σας καφέ.  

 

 

 

 

✓ Boheme 

 

✓ Luxury  

 

✓ Romantic  

 

✓ Country 

 



 

Οι διαφορετικές αυτές σουίτες 

προσφέρουν ξεχωριστές 

εμπειρίες η καθεμία. 

Διαφορετικά διακοσμημένες για 

να πληρούν τις ανάγκες των 

επισκεπτών.  

Η κάθε σουίτα προσφέρει: 

Πλήρως λειτουργική και 

ανανεωμένη κουζίνα, 

Δορυφορική τηλεόραση, 

Κλιματισμό, σεσουάρ μαλλιών, 

Δωρεάν σύνδεση Wi-Fi, 

προσωπικό πάρκινγκ, Luxury 

τουαλέτα με υδρομασάζ.  

     

     

     

     

     

     

    

 

 

 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο  
May - October June - September July August 

01st  – 31st  
01st  – 
31st  

01st  – 
30th  

01st  – 
30th  

01st  –  
19 th  

20 th – 
31st  

01st –  
20 th 

21 th – 
31st   

ADASTRA LUXURY 70,00 € 87,00 € 165,00 € 170,00 € 165,00 € 

ADASTRA BOHEME 75,00 € 97,00 € 175,00 € 200,00 € 175,00 € 

ADASTRA COUNTRY 91,00 € 110,00 € 185,00 € 240,00 € 195,00 € 

ADASTRA 
ROMANTIC 

101,00 € 170,00 € 220,00 € 260,00 € 235,00 € 



Villas: Alexandra, Artemis, Erigoni, Veatriki 

 

Το συγκρότημα που απαρτίζεται από 4 διαφορετικές βίλες 

προσφέρει ξέγνοιαστες χαλαρωτικές στιγμές. Όλες πλήρως 

εξοπλισμένες για τη διαμονή σας. Η κάθε βίλα: προσφέρει 

ιδιωτική πισίνα για την χαλάρωση σας με βουτιές στον ήλιο. 

Διαθέτει ιδιωτικό παρκινγκ, σύστημα ψησίματος BBQ, 

Κλιματιστικό σε κάθε δωμάτιο, Σύνδεση Wi-Fi, 3 τηλεοράσεις, 

Ηχοσύστημα για να απολαύσετε την μουσική σας, Συναγερμό, 

θυρίδα ασφαλείας, Τζάκι, πλήρη κουζίνα και διαθέτει ένα διπλό 

κρεβάτι και 2 μονά κρεβάτια.  

Villa Alexandra ( The Red Villa ) 

 

 

 

Villa Artemis ( The Green Villa )  



 

Villa Erigoni ( The Blue Villa ) 

 

Villa Veatriki ( The Yellow Villa ) 

    

            

             

 

Σημείωση για τα καταλύματα: 

• Στις τιμές περιλαμβάνεται μόνο η διαμονή στα δωμάτια. 

Τιμή κατ’ άτομο  

May - October June - September July August 

01st  – 31st  01st  – 31st  01st  – 30th  01st  – 30th  
01st  –  
19 th  

20 th – 
31st  

01st –  
20 th 

21th – 31st   

ALEXANDRA (The Red 
Villa) 

180,00 € 240,00 € 395,00 € 

ARTEMIS (The Green 
Villa) 

180,00 € 240,00 € 395,00 € 

ERIGONI (The Blue 
Villa) 

180,00 € 240,00 € 395,00 € 

VEATRIKI (The Yellow 
Villa) 

180,00 € 240,00 € 395,00 € 


