
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. ) 
Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 
Φαξ: 210 3315623 – 4 
Email: info@grefis.gr 

Aiolos Hotel Andros 

 

Το ξενοδοχείο Αίολος βρίσκεται στο πανέμορφο νησί της Άνδρου. Με την εξαιρετική του θέση, 

προσφέρει επιβλητική θέα στην χώρα της Άνδρου αλλά και στο Αιγαίο πέλαγος. Οι πανέμορφοι 

κήποι του σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη πισίνα αλλά και το κλασσικό κυκλαδίτικο στυλ των 

χώρων, φτιάχνουν μια υπέροχη εικόνα για την διαμονή των επισκεπτών του. Tο εστιατόριο του 

ξενοδοχείου προσφέρει πλούσιο μπουφέ καθημερινά στην αίθουσα πρωινού με την μοναδική 

του θέα. Τα δωμάτια με το παραδοσιακό τους στυλ προσφέρουν ξέγνοιαστες στιγμές 

χαλάρωσης και προσφέρουν όλες τις ανάγκες για την διαμονή σας. 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο  

με  ΠΡΩΙΝΟ 

2 νύχτες 4 νύχτες 

8 - 26/7 &        

23/8 – 

15/9 

27/7 -  

22/8 

8 - 26/7 &        

23/8 – 

15/9 

27/7 -  

22/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ 50 € 65 € 100 € 130 € 

3ος Ενήλικας ( άνω των 16 ) σε τρίκλινο 40 € 40 € 80 € 80 € 

Παιδί έως και 16 ετών σε τρίκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 90 € 110 € 180 € 220 € 

mailto:info@grefis.gr


Sariza Spring Hotel         

     

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο όμορφο νησί της Άνδρου, δίπλα στην πηγή Σάριζα. Το μοναδικό 

τοπίο στους λόφους και στις πλαγιές εγγυούνται μια ήσυχη και χαλαρωτική διαμονή για τους 

επισκέπτες του. Οι μοντέρνες εγκαταστάσεις φροντίζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση και 

απολαυστική εμπειρία για όλες τις διαμονές. Η πισίνα φροντίζει να σας δροσίζει καθημερινά 

παράλληλα με το μπαρ και τα εξωτικά ποτά του. Το εστιατόριο σερβίρει γευστικό φαγητό 

καθημερινά και η διαμονή στα δωμάτια παρέχει όλες τις ανέσεις για την χαλαρωτική σας 

εμπειρία.  

 

 

Τιμή κατ’ άτομο με  ΠΡΩΙΝΟ 

 

2 νύχτες 4 νύχτες 

8 - 26/7 &  

23/8 – 15/9 

27/7 -  
22/8 

8 - 26/7 &        
23/8 – 15/9 

27/7 -  22/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ 50 € 65 € 100 € 130 € 

3ος Ενήλικας ( άνω των 16 ) σε τρίκλινο 40 € 40 € 80 € 80 € 

Παιδί έως και 16 ετών σε τρίκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 90 € 110 € 180 € 220 € 


