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ΝΑΥΠΛΙΟ 

Αν χρειάζεστε μια γρήγορη απόδραση, μόλις μία ώρα και τριάντα λεπτά από την Αθήνα τότε δεν 

έχετε παρά να επιλέξετε το πανέμορφο Ναύπλιο, εκεί που το παρελθόν συναντά το σήμερα. Το 

κόσμημα της Αργολίδας συνδυάζει ομορφιά, ιστορία και ειδικά το καλοκαίρι σφύζει από ζωή. 

Υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας και ο τόπος όπου δολοφονήθηκε ο 

πρώτος κυβερνήτης της χώρας. Διαθέτει πολλούς θησαυρούς για εξερεύνηση, χαθείτε στη 

παλιά πόλη, στις παραμυθένιες συνοικίες, θαυμάστε τα νεοκλασικά κτίρια και τις μεγάλες 

πλατείες. Βολτάρετε στην παραθαλάσσια πλευρά του,  ανάμεσα στα πλακόστρωτα σοκάκια του 

και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα με θέα τον Αργολικό κόλπο. Τα στολίδια του είναι πολλά, 

ανάμεσά τους το αγέρωχο Παλαμήδι με τα 999 σκαλοπάτια του και το κελί  του Κολοκοτρώνη 

που μας γεννά ιστορικές μνήμες. Το περίφημο Μπούρτζι και η Ακροναυπλιά, που καταλαμβάνει 

την άνω  πόλη είναι μόνο μερικά από τα πιο διάσημα μέρη για επίσκεψη. Η Ιταλική φινέτσα του 

μαγεύει, η πόλη του Ναυπλίου σε κερδίζει με το παραπάνω και σε κάνει να επιστρέφεις ξανά 

και ξανά. 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

• Το Ναύπλιο απέχει μόλις 140 χιλιόμετρα 

από την Αθήνα δηλαδή περίπου 1 ώρα και 40 

λεπτά, σε συνδυασμό με το Τολό που απέχει 

μόλις 8 χιλιόμετρα από το Ναύπλιο, 

θεωρούνται ιδανικοί και κοντινοί προορισμοί 

για μπάνιο, φαγητό, αξιοθέατα και βόλτα.  
• Το πιο γνωστό και σημαντικό σημείο, Το 

Παλαμήδι, επιβλέπει την πόλη και τα 999 

σκαλιά το ορίζουν ως πρόκληση στους 

επισκέπτες για την ανάβαση του. 
• Το κέντρο της πόλης και η πλατεία 

Συντάγματος θεωρούνται ως ιδανικό μέρος 

για φαγητό. 
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Nafplia Palace Hotel & Villas 5* 

 
Η απίστευτη τοποθεσία του στη καταπράσινη  πλαγιά του αρχαίου φρουρίου της Ακροναυπλίας 

προσφέρει θέα σε όλο τον Αργολικό κόλπο και το Ναύπλιο. Η εύκολη πρόσβαση στην παλιά 

πόλη καθιστούν το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, Nafplia Palace Hotel & Villas 5* ένα από τα 

καλύτερα ξενοδοχεία της μαγικής αυτής περιοχής. Τα πολυτελή δωμάτια ικανοποιούν και τον 

πιο απαιτητικό επισκέπτη ευρύχωρα μπαλκόνια, μπουρνούζια αλλά και προϊόντα περιποιήσεις 

είναι μερικά από το βασικό εξοπλισμό που σας παρέχει το ξενοδοχείο. Ο χώρος της πισίνας 

συνδυάζεται αρμονικά με το μπλε της θάλασσας και σας χαρίζει μαγευτική θέα και ηρεμία.  Το 

πρωϊνό είναι πλούσιο και καλύπτει όλες τις γεύσεις. Στο Nafplia Palace Hotel & Villas 5* έχετε 

επίσης την δυνατότητα να απολαύσετε γκουρμέ πιάτα και τοπικά κρασιά στα εστιατόρια του 

ξενοδοχείου Amimoni και Circle. Το έμπειρο προσωπικό και οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες 

ανταποκρίνονται σε κάθε σας επιθυμία και σας καλούν να ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία.  

 
NAFPLIA PALACE HOTEL & 

VILLAS 

Διαμονή κατ’ άτομο 

 
15/6-31/10 

Double Room με ημιδιατροφή 75€ 

Infant 0-1.99 years free  



Amphitryon Hotel 5* 

 
Το Αmphitryon Hotel 5* είναι με σιγουριά η επιτομή της φιλοξενίας. Μέσα από την πολυτέλεια 

του, σας ανταμείβει για την επιλογή σας κατά την διάρκεια της διαμονής στο Ναύπλιο. Βρίσκεται 

σε κεντρικότατο, πολυσύχναστο σημείο της πόλης, δίπλα στο Κάστρο της Ακροναυπλίας, σε 

μηδαμινή απόσταση από τη δημόσια παραλία Αρβανιτιά. Το κτίριο και ο χώρος που το 

περιβάλλει είναι τόσο δωρικά ενταγμένο στη πόλη του Ναυπλίου που λες ότι είναι μέρος της 

ιστορίας της. Η απίστευτη θέα στο Μπούρτζι αλλά και σε όλο το λιμάνι του Ναυπλίου σε 

συνδυασμό με τα κομψά δωμάτια και την άψογη καθημερινή 24ώρη εξυπηρέτηση, προσθέτουν 

στην διαμονή σας κάτι το ξεχωριστό. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, όπου θα έχετε την 

δυνατότητα να γευτείτε μεσογειακή και ευρωπαϊκή κουζίνα με παραδοσιακά υλικά και πρώτες 

ύλες. Οι προσεγμένοι χώροι του, με την καλόγουστη διακόσμηση και το πλούσιο πρωϊνό, το 

οποίο σερβίρετε σε ένα ιδιαίτερα διαμορφωμένο χώρο με γυάλινα παράθυρα από πάνω μέχρι 

κάτω, φροντισμένο ώστε να πίνετε τον καφέ σας θαυμάζοντας την πανοραμική θέα στον κόλπο 

του Ναυπλίου, δημιουργούν τη διάθεση να γυρίσετε σύντομα πίσω για να απολαύσετε ξανά την  

αψεγάδιαστη πολυτέλειά του. 

 

AMPHITRYON HOTEL 

Διαμονή κατ’ άτομο 

15/6-31/10 

Double Room με ημιδιατροφή 80 € 

Infant 0-1.99 years free  



ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

❖ Στα λιθόστρωτα σοκάκια οι σκιές των Ενετών πολεμιστών παντρεύονται με 

τις φωνές των σύγχρονων ταξιδιωτών και οι ήχοι από τις φωνές των 

εξεγερμένων Ελλήνων σμίγουν με τα γέλια των παιδιών που παίζουν στην 

μεγάλη Πλατεία Συντάγματος  μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο το 

οποίο αξίζει να επισκεφτείτε. Τα εκθέματά του θα σας εκπλήξουν 

κοσμήματα, οστέινα εργαλεία και λύθινα αγγεία είναι μόνο μερικά από 

αυτά που θα σας ταξιδέψουν μέσα από μία ιστορική αναδρομή 

 

❖ Το Ανάπλι έτσι όμορφα καρφωμένο στην άκρη του Αργολικού κόλπου στέκει 

όρθιο μπροστά στην ιστορία, με το Παλαμήδι, το Μπούρτζι, την 

Ακροναυπλία. 

 

❖ Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ο τόπος όπου γράφτηκαν οι σκοτεινές 

σελίδες της νεότερης ιστορίας. Στην είσοδο της εκκλησίας δολοφονήθηκε ο 

πρώτος κυβερνήτης της χώρας, Ιωάννης Καποδίστριας από τους 

Μαυρομιχάληδες. Η σφαίρα που διαπέρασε τον κυβερνήτη,  είναι εκεί για 

να μας θυμίζει τα μοιραία γεγονότα. 

 

ΤΟΛΟ 

Το αμφιθεατρικό, κοσμοπολίτικο Τολό, απέχει μόνο δεκαπέντε λεπτά από την 

πόλη του Ναυπλίου. Η μεγάλη αμμουδερή παραλία του και ο λαμπερός ήλιος του, 

το καθιστούν πόλο έλξης και καθόλου τυχαία, αφού αποτελεί έναν από τους πιο 

αγαπητούς ελληνικούς προορισμούς. Εκτός από το να κάνετε μπάνιο σε μία από 

τις πιο πολυσύχναστες και καθαρές παραλίες της περιοχής, στο Τολό θα βρείτε ότι 

άλλο  επιθυμείτε, από θαλάσσια σπορ μέχρι θερινό κινηματογράφο. Ακόμη, 

μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας, φρέσκο ψαράκι με θέα όλο τον κόλπο, 

αλλά και καφέ ή γλυκό κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.  

 

 



Flisvos Royal 4* 

 

 

Αφεθείτε στις ανέσεις του τετράστερου ξενοδοχείου Flisvos Royal. Οι 

εγκαταστάσεις του πραγματικά θα σας συνεπάρουν καθώς διαθέτει μεγάλα 

δωμάτια που πληρούν όλες τις προδιάγραφες, θέα και εξοπλισμό, πάντα με 

πλούσιο πρωινό στην όμορφα διαμορφωμένη τραπεζαρία του. Ο χώρος της 

πισίνας είναι θαυμάσιος, μπορείτε να περάσετε τον χρόνο σας ευχάριστα 

κάνοντας ηλιοθεραπεία ή βουτώντας στην θάλασσα καθώς η παραλία βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο. Το Flisvos Royal 4* παρέχει ιδιωτικό 

φυλασσόμενο χώρος στάθμευσης και η 24ωρη υποδοχή είναι πάντα στην διάθεσή 

σας για ότι χρειαστείτε.  

 
FLISVOS ROYAL  
Διαμονή κατ’ άτομο 

 
    15/6-30/6 

 
1/7-31/8 

 
1/9-31/10 

Double Room – με 
πρωινό 

 
38 € 

 
48 € 

 
38 € 

Infant 0-1.99 years 
free      
1st child 2-11.99 years 
free 

   



John & George hotel 4* 

 

Λίγα βήματα από την παραλία το εξαίσιο, 4 αστέρων ξενοδοχείο John & George 

περιλαμβάνει δύο πισίνες για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας. Άψογες 

παροχές με θέα στα νησάκια του κόλπου Ρόμπη και Κορωνήσι αλλά και χώρο για 

χαλάρωση γύρω από την πισίνα, ενώ οι μικροί ταραξίες παίζουν στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο της παιδικής χαράς. Τα 58 δωμάτια του συγκροτήματος είναι 

εξαιρετικά άνετα και πλήρως εξοπλισμένα με στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση, 

τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, κλιματισμό και σύνδεση στο WiFi, με το 

πρωινό του να είναι απλά φανταστικό, έχοντας μεγάλη ποικιλία.  Όλες οι ανέσεις 

του ξενοδοχείου μαζί με το καλά καταρτισμένο προσωπικό του, συντελούν στην 

δημιουργία απολαυστικών διακοπών. Το John & George Hotel σας περιμένει για 

μία αξέχαστη φιλοξενία.  

John & George 
Διαμονή κατ’ άτομο 

15/6-3/7 4/7-22/8 23/8-31/10 

Double Room – με 
πρωινό 

 
36 € 

 
42 € 

 
36 € 

1st child 2-11.99 years 
50% 

   



Tolon Holidays 4* 

 

Σε μικρή απόσταση από την παραλία, μόλις 100 μέτρα από αυτή, βρίσκεται το Tolon Holidays 

που αποτελεί μία όαση 4 αστέρων με φοίνικες και πολύ πράσινο. Το ξενοδοχείο προσφέρει  

φωτεινά δωμάτια που σου παρέχουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις, δορυφορική τηλεόραση, μίνι 

μπαρ, σύνδεση με το internet, αυτόνομο κλιματισμό δωματίου, χρηματοκιβώτιο και μπιστολάκι 

μαλλιών. Πέρα από την εκπληκτική πισίνα του, διαθέτει σάουνα και μίνι γυμναστήριο. Το 

πλούσιο πρωινό, σερβίρετε στο χώρο της πισίνας εκεί όπου βρίσκεται και το εστιατόριό του. 

Επιπλέον, υπάρχει ιδιωτικός, ασφαλής χώρος στάθμευσης.  Το πάντα ευγενικό προσωπικό του 

ξενοδοχείου μεριμνά διακριτικά για την καλύτερη διαμονή σας!  

TOLO 
HOLIDAYS 
Διαμονή κατ’ 
άτομο 

 
15/6-30/6 

 
1/7-10/8 

 
11/8-20/8 

 
21/8-31/8 

 
1/9-31/10 

DOUBLE 
ROOM – με 
πρωινό 

39 € 44 € 50 € 44 € 39 € 

Infant 0-1.99 
years free  

1st child 2-
5.99 years 
free                                 

2nd child 6-
13.99 years 
50%                     

   

 



Amaryllis Hotel Apartments Tolo 3* 

 
Σε ονειρική τοποθεσία, με πανοραμική θέα στη κρυστάλλινη θάλασσα του Τολού, το Αmaryllis 

Hotel apartments Tolo, 3 αστέρων, απέχει μόλις λίγα μέτρα από την κεντρική παραλία, έχοντας 

εύκολη πρόσβαση με τα πόδια! Διαθέτει καθαρά, άνετα δωμάτια, με μπάνιο, ιδιωτική βεράντα 

ή μπαλκόνι, τηλεόραση plasma με δορυφορικά κανάλια, μικρή κουζίνα, ψυγείο, 

χρηματοκιβώτιο, προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα μαλλιών και απευθείας τηλεφωνική 

γραμμή, όλα με την δική τους ξεχωριστή θέα στην πισίνα, τον κήπο ή τον κόλπο του Τολού. 

Προσφέρει πλούσιο πρωινό με πολλές επιλογές, ντόπιες λιχουδιές και δωρεάν ασύρματη 

πρόσβαση στο internet, σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Η περιποιημένη πισίνα του, 

είναι διαθέσιμη για μικρούς και μεγάλους. Το ξενοδοχείο είναι τόσο οικογενειακό που θα 

νιώσετε και εσείς σαν στο σπίτι σας. 

 

AMARYLLIS 
HOTEL 
Διαμονή 
Κατ’άτομο 

15/6-30/6 1/7- 31/7 1/8-31/8 1/9-30/9 1/10-
31/10 

Double 
Room - με 
πρωινό 

37 € 57 € 57 € 37 € 31 € 

1st child  
2-11.99 years 
15€ 
supplement     

2nd child  
2-11.99 
years 10€ 
supplement      

    

 



Dolphin Hotel 3* 

 

Το πρόσφατα ανακαινισμένο ξενοδοχείο Dolphin, 3 αστέρων, είναι χτισμένο πάνω στην παραλία 

του Τολό και προσφέρει πολλές ανέσεις. Εξαιρετικό πρωινό σχεδόν πάνω στην αμμουδιά και 

ευρύχωρα, κλιματιζόμενα δωμάτια με θέα θάλασσα. Η προνομιακή θέση του ξενοδοχείου σε 

συνδυασμό με τις δωρεάν ξαπλώστρες, για τους πελάτες του,  δίνουν την δυνατότητα να 

περάσετε ευχάριστα τις ώρες σας δίπλα στο νερό. Το μπαρ και το προσωπικό του ξενοδοχείου, 

είναι εκεί για να σας προσφέρει γρήγορα, απολαυστικά σνακ και χυμούς. Επιπλέον, η αίθουσα 

του μπιλιάρδου θα σας διασκεδάσει μέχρι την ώρα της αναχώρησης, για την βόλτα σας στο 

Ναύπλιο. Η ιδανική του τοποθεσία, σε συνδυασμό με τους χώρους του, το καθιστούν ειδυλλιακό 

για οικογένειες και ζευγάρια. 

 

 

 

 

 

DOLPHIN HOTEL 
Διαμονή κατ’άτομο 

15/6-3/7 4/7-22/8 23/8-31/10 

Double Room  
– με πρωινό 

33 € 40 € 33 € 

1st child 2-11.99 yrs 
50% 

   



Flisvos Hotel Tolo 3* 

 

Η απίστευτη θέα  του Τολού είναι ένας από τους λόγους να επιλέξετε το Flisvos Hotel, 3 αστέρων 

καθώς οι περισσότερες κλίνες του βλέπουν θάλασσα. Το ξενοδοχείο διαθέτει καθαρά δωμάτια 

με νόστιμο πρωινό. Τίποτα καλύτερο για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, έχοντας τελειώσει το 

πρωινό σας γεύμα, από μια βουτιά στα  δροσερά  νερά του κόλπου ή ακόμα και μερικές 

πολύτιμες, χαλαρωτικές στιγμές στην παραλία, αφού η τοποθεσία είναι ιδανική και για τα δύο. 

Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει κλιματισμός, δωρεάν Wi-Fi αλλά και ο απαραίτητος εξοπλισμός 

όπως μίνι μπαρ, σεσουάρ μαλλιών, τηλεόραση και χρηματοκιβώτιο. Το φιλικό προσωπικό είναι 

πάντα έτοιμο να εκπληρώσει οποιοδήποτε αίτημά σας. Οι χώροι του έχουν μίνιμαλ διακόσμηση 

και υπέροχη αισθητική.   

 

 

FLISVOS HOTEL 
Διαμονή Κατ’άτομο 

15/6-30/6 1/7-31/8 1/9-31/10 

DOUBLE ROOM  
– με πρωινό 

34 € 41 € 34 € 

Infant 0-1.99 years free       
1st child 2-11.99 years 
free 

   

 

 

 



Hotel Tolo, Argolis 3* 

 
Ακριβώς πάνω στην προκυμαία του γραφικού ομώνυμου κόλπου, το Hotel Tolo των 3 αστέρων, 

είναι έτοιμο να σας παρέχει όμορφα δωμάτια με υπέροχη θέα, όλα τους διαθέτουν μοντέρνα 

διακόσμηση, τηλεόραση, κεντρική θέρμανση, ψυγείο και χώρο φύλαξης αντικειμένων και 

σύνδεση στο διαδίκτυο. Το χαμογελαστό προσωπικό του, πάντα διαθέσιμο θα σας υποδεχθεί 

και θα σας ξεναγήσει στους χώρους του ξενοδοχείου. Άνετα σαλόνια, μπαρ και εστιατόριο με 

θέα στη θάλασσα, προσφέρουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για ένα ποτό και δείπνο με 

παραδοσιακές ελληνικές και διεθνείς γεύσεις. Το πλήρες πρωινό του, που σερβίρετε στο 

εστιατόριο του ξενοδοχείου, θα σας ευχαριστήσει με την ποικιλία του γεμίζοντας σας ενέργεια 

για την υπόλοιπη μέρα σας. 

HOTEL 
TOLO 
Διαμονή 

Κατ’ατομο 

 
15/6-30/6 

 
1/7-10/8 

 
11/8-20/8 

 
21/8-31/8 

 
1/9-31/10 

Double 
Room – με 
πρωινό 

 
34 € 

 
38 € 

 
43 € 

 
38 € 

 
34 € 

Infant 0-1.99 
years free       
1st child 2-
5.99 years free                                 

2nd child 6-
13.99 yrs 50%                     

    



Kyani Akti Hotel 2* 

 

Το Kyani Akti Hotel, είναι ένα μικρό, 2 αστέρων, παραδοσιακό ξενοδοχείο με δίκλινα καθαρά, 

εξοπλισμένα δωμάτια. Η θέα στα γαλαζοπράσινα νερά της παραλίας του Τολού από όλες τις 

διαθέσιμες κλίνες είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια διαθέτουν 

σεσουάρ μαλλιών, τηλεόραση, ψυγείο, Wi-Fi και κλιματισμό. Στο Kyani Akti Hotel θα βρεις 

ελεύθερο άνετο χώρο στάθμευσης. Το ξενοδοχείο αν και μικρό,  εξασφαλίζει προσωπική 

εξυπηρέτηση και φροντίδα, πάντα με φιλική ατμόσφαιρα από την οικογένεια που το διοικεί. 

KYANI AKTI 
Διαμονή κατ’ 

άτομο 

 
15/6-10/7 

 
11/7-30/8 

 
31/8-31/10 

 
Double Room – 
μόνο διαμονή 

 
26 € 

 
27 € 

 
26 € 

 

 

 

 



Angelos Apartments 

 
Το Angelos Apartments Tolo προσφέρει οικογενειακά, καθαρά  διαμερίσματα για δύο με 

τέσσερα άτομα. Τα καλά εξοπλισμένα στούντιο βρίσκονται σε ιδανική τοποθεσία, ακριβώς 

δύο βήματα από την αμμώδη παραλία του Τολού. Τα στούντιο διαμερίσματα απαντούν σε 

κάθε προσδοκία σας καθώς είναι πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν θέα στην θάλασσα ή 

στον κήπο, κλιματισμό, σεσουάρ μαλλιών, ψυγείο, εγκαταστάσεις κουζίνας, τηλεόραση 

αλλά και χώρο στάθμευσης. Ο φιλόξενος ιδιοκτήτης του, κύριος Άγγελος, με χαρά σας 

καλωσορίζει και θα σας δώσει πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες για όλη την περιοχή. 

  

ANGELOS 
APARTMENTS 
Διαμονή κατ’ 

άτομο 

 
15/6-10/7 

 
11/7-30/8 

 
31/8-31/10 

Double Room -
μόνο διαμονή 

22 € 27 € 22 € 

Infant 0-1.99 years free        
1st child 2-11.99 years 

free 

   



Viaros Hotel Apartments 

 

Το Viaros Hotel Apartments διαθέτει μοντέρνα καταλύματα με πανοραμική θέα στη θάλασσα. 

Το συγκρότημα απέχει λίγα μέτρα από την παραλία και το δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο 

του Τολού, με πλούσιο πρωινό το οποίο σερβίρετε στην ηλιόλουστη βεράντα του ξενοδοχείου.  

Όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν κλιματισμό, κουζίνα και μπαλκόνι με υπέροχη θέα στο χωριό, 

τη θάλασσα ή τα καταπράσινα βουνά που βρίσκονται γύρω από την περιοχή. Η ακαταμάχητη 

θέα,  η ήρεμη περιοχή σε συνδυασμό με την φιλική εξυπηρέτηση, συμβάλλουν στην απόλυτη 

χαλαρωτική απόδραση. 

 
VIAROS 
Διαμονή 

κατ’ άτομο 

 
15/6-30/6 

 
1/7-31/8 

 
1/9-30/9 

 
1/10-31/10 

Double 
Room – με 
πρωινό 

 
36 € 

 
51 € 

 
30 € 

 
30 € 

Infant 0-1.99 years 
free        
1st child 2-11.99 
years 50% 

    

 


