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

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

Dolphin Kastraki Studios & Apartments 

 

 Το Dolphin Kastraki Studios & Apartments (4 KEYS) βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της 

Νάξου, 16 χλμ. από το λιμάνι και την Χώρα, 100 μέτρα από την πανέμορφη παραλία της 

Γλυφάδας με την ατελείωτη αμμουδιά και τα καταγάλανα νερά. Παρέχει στους επισκέπτες 

πισίνα με παιδικό τμήμα, άνετους εξωτερικούς χώρους με κήπο, σνακ μπαρ, πρωινό, δωρεάν 

Wi-Fi και δωρεάν parking. 

 1/7-25/7 
 

 26/7-25/8  
 

 26/8-10/9  
 

 11/9-5/10  
 

 Standard Δίκλινο  
(έως 2 ενήλικες)  

 

 
69€ 

 

 
92€ 

 

 
69€ 

 

 
52€ 

 

 Deluxe Δίκλινο  
(έως 2 ενήλικες)  

 

 
98€ 

 

 
127€ 

 

 
98€ 

 

 
75€ 

 

 Junior Σουίτα  
(έως 2 ενήλικες ή  
2 ενήλικες + 1 παιδί)  

 

 
127€ 

 

 
161€ 

 

 
127€ 

 

 
87€ 

 

 Deluxe Διαμέρισμα  
(έως 3 ενήλικες ή  
2 ενήλικες + 2 
παιδιά)  

 

 
133€ 

 

 
167€ 

 

 
133€ 

 

 
92€ 

 

 Family Σουίτα  
(έως 4 ενήλικες ή  
2 ενήλικες + 3 
παιδιά)  

 

 
150€ 

 

 
184€ 

 

 
150€ 

 

 
110€ 

 

▪ Οι τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν πρωινό  
▪ Τα δωμάτια έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα.  

▪ Παιδιά έως 2 ετών διαμένουν δωρεάν και παρέχεται παρκο-κρέβατο κατόπιν ενημέρωσης.  

mailto:info@grefis.gr


Naxian Emerald Hotel 4* 

 

Το ξενοδοχείο Naxian Emerald Hotel βρίσκεται δίπλα στο χωριό Άγιος Προκόπιος, με την 

παραλία του να βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Χτισμένο με κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, οι 

χώροι του ξενοδοχείου είναι χάρμα οφθαλμών σε συνδυασμό με την θέα, τον ήλιο και την 

πισίνα του. Οι ευρύχωροι χώροι του εστιατορίου προσφέρουν άνεση και απόλαυση από το 

ειδικά επιμελημένο μενού. Τα ευρύχωρα, σύγχρονα και πλήρως επιπλωμένα δωμάτια 

προσφέρουν ησυχία και χαλάρωση για τους επισκέπτες τους.  

NAXIAN EMERALD 4*, Στελίδα, Άγιος Προκόπιος 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

    Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο *Τετράκλινο (2+2) ή( 3+1) **Τετράκλινο (4ατ) 

1-17/7 & 1-9/9 Standard 5 165 € 85 € 410 € 495 € 
 

Superior 5 195 € 100 € 485 € 575 € 

18-31/7 & 24-31/8 Standard 5 195 € 100 € 485 € 649 € 
 

Superior 5 235 € 115 € 580 € 702 € 

1-7/8 & 17-23/8 Standard 5 232 € 115 € 580 € 795 € 
 

Superior 5 287 € 145 € 718 € 862 € 

8/8-16/8 Standard 5 275 € 140 € 685 € 930 € 
 

Superior 5 327 € 166 € 822 € 983 € 

 

▪ 1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν 

*Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών ή 3 ενήλικες και 1 παιδί 

έως 12 ετών 

**Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα για 4 άτομα ενήλικες 

 

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής 
 
 
 



Naxos Holidays 

 

Σε κεντρική τοποθεσία, δίπλα στην χώρα της Νάξου, το Naxos Holidays σας προσφέρει 

διαμονή σε ένα κτήριο σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο στυλ και πολύ κοντά στην παραλία 

του Αγίου Γεωργίου. Η μεγάλη πισίνα σας υπόσχεται στιγμές χαλάρωσης και βουτιών 

σε συνδυασμό με το μπαρ που σας προσφέρει ποτά και σνακ κατά την διάρκεια της 

ημέρας. Η θέα στη φύση και τα παραδοσιακά χρώματα της Νάξου, σας δίνουν μια 

αίσθηση χαλάρωσης και ησυχίας. Η κεντρική πισίνα σας εξασφαλίζει την βουτιά σας 

και την χαλάρωση σας στις ξαπλώστρες με τις ομπρέλες γύρω από τον κεντρικό χώρο. 

Το Pool bar και οι Bartenders σας σερβίρουν τα ποτά της επιλογής σας. Το εστιατόριο 

σας προσφέρει καθημερινά το μενού του ξενοδοχείου και σε συνδυασμό με τους 

εξωτερικούς χώρους, μπορείτε να απολαύσετε το γεύμα σας σε κάθε διαθέσιμο χώρο. 

Τα 74 δωμάτια του ξενοδοχείου σας προσφέρουν όλες τις ανέσεις που χρειάζεστε, 

όπως: κλιματιστικό, ευρύχωροι χώροι, Τηλεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, 

χρηματοκιβώτιο και ευρύχωρη τουαλέτα. Επίσης οι κοινόχρηστοι χώροι του 

προσφέρουν δωρεάν σύνδεση Wi-Fi και σε συνδυασμό με το snack bar, εξυπηρετούν 

όλες τις ανάγκες σας για ενημέρωση και επικοινωνία.  

NAXOS HOLIDAYS 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 
  Νύχτες 2κλινο Std 3ο άτομο *4κλινο (2+2) **4κλινο 

 (4 ατ.) 

16/6-14/7 & 1-15/9 5 165 € 100 € 375 € 540 €  
7 225 € 135 € 525 € 760 € 

15-24/7 & 21-31/8 5 215 € 145 € 500 € 740 €  
7 295 € 200 € 700 € 1.020 € 

25/7-20/8 5 299 € 195 € 645 € 960 €  
7 415 € 270 € 895 € 1.340 € 

▪ Std: Standard  
▪ 1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν 
▪ *Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών  
▪ **Συνολική τιμή για όλο το κατάλυμα 4 ενήλικες 

 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής 
 



EVDOKIA HOTEL  

ΠΛΑΚΑ ( ΝΑΞΟΣ ) 

 

Το ξενοδοχείο Evdokia βρίσκεται στην Παραλία Πλάκα, και τα δωμάτια του είναι με θέα 
στη θάλασσα. Πίσω από την πρόσοψη του ξενοδοχείου φτιαγμένη σε κομψό στιλ, θα 
βρει κανείς ρουστίκ εσωτερική διακόσμηση. Είναι λιγότερο από 1.6 χλμ. Από την 
Παραλία Μικρή Βίγλα. Το κατάλυμα βρίσκεται 1 χλμ. Μακριά από το κέντρο της Πλάκας 
και 5 χλμ. από το αεροδρόμιο της Νάξου. Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει δορυφορική 
τηλεόραση, σύστημα θέρμανσης και ψυγείο. Όλα τα δωμάτια έχουν στρώμα 
εξαιρετικής ποιότητας και μαξιλάρια από αφρώδες υλικό καθώς και μπανιέρα, καμπίνα 
ντους και στεγνωτήρα. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν να απολαύσουν 
συναρπαστική θέα. Το ξενοδοχείο σερβίρει ευρωπαϊκό πρωινό κάθε. Τα κοντινά 
εστιατόρια όπως το Petrino και η Aronis Taverna απέχουν 450 μέτρα από το κατάλυμα. 
Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι στο λόμπι μπαρ για να χαλαρώσουν μ’ ένα ποτό και 
να απολαύσουν την εξωτερική πισίνα Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες κατάδυσης, 
κανό , μπάσκετ και άλλες δραστηριότητες. 

 

Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό  
*Τα οικογενειακά δωμάτια είναι διαμερίσματα ενός χώρου 40m2 και η τιμή είναι 

συνολική   

 

                                 3 διανυκτερεύσεις     5 διανυκτερεύσεις      7 διανυκτερεύσεις  

Διαμονή με πρωινό 01/07 – 
15/07 

16/07 – 
24/08 

01/07 – 
15/07 

16/07 – 
24/08 

01/07 – 
15/07 

16/07 – 
24/08 

 ΔΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ  150 180 255 305 370 440 

1ο ΠΑΙΔΙ ΩΣ 12 ΕΤΩΝ  ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3ο ΑΤΟΜΟ -30% -30% -30% -30% -30% -30% 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 330 405 550 675 770 945 

 ( 02 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 02 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 
ΕΤΩΝ )* 

360 435 600 725 840 1015 



MARE NAXIA BOUTIQUE HOTEL 

 

Η εξαιρετική θέση του ξενοδοχείου Mare Naxia, στο κέντρο της χώρας της Νάξου, και σε πολύ 

κοντινή απόσταση από την παραλία του Αγίου Γεωργίου, φαντάζει ιδανική για τις ξέγνοιαστες 

στιγμές διακοπών των επισκεπτών του. Προσφέρει πισίνα με ξαπλώστρες και bar για να 

αποτελέσουν το ιδανικό δίδυμο δροσιάς. Το εστιατόριο σερβίρει πλούσιο πρωινό καθημερινά 

για να ξεκινάει ιδανικά η ημέρα σας. Τα δωμάτια είναι πλήρη εξοπλισμένα και προσφέρουν 

θέα στο Αιγαίο Πέλαγος ή στην γραφική πόλη.        

▪ Το family δωμάτιο είναι μονόχωρο και τα παιδιά διαμένουν σε κρεβάτια - κουκέτες.  

▪ Το τετράκλινο δωμάτιο είναι μονόχωρο ανοικτού τύπου ( open plan ). 

▪ Όπου (*) η τιμές ισχύουν συνολικά για ( 2 ενήλικες & 2 παιδιά ) όπως αναφέρεται παραπάνω.  

▪ Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30/6 και για 

περιορισμένο αριθμό δωματίων.  

 

Τιμή κατ’ άτομο με MONO ΔΙΑΝΟΝΗ  

5 νύχτες 7 νύχτες 

1 – 14/7 & 

1 – 10/9 

15 – 27/7     

& 21 – 

31/8  

28/7 – 

20/8  

1 – 14/7 

& 1 – 

10/9 

15 – 27/7     

& 21 – 

31/8  

28/7 – 

20/8  

ΔΙΚΛΙΝΟ 155€ 190 € 280 € 215 € 260 € 385 € 

3ος Ενήλικας 95 € 130 € 185 € 125 € 185 € 260 € 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

FAMILY * ( 2 Eνnλ. + 2 παιδιά έως 12 

ετών ) 
355 € 425€ 575 € 495 € 575 € 795 € 

TETΡAKΛΙΝΟ* ( 2 Eνnλ.+ 2 παιδιά έως 14 

ετών ) 
435 € 490 € 645 € 595 € 675 € 895 € 

ΣΟΥΙΤΑ (ΔΙΧΩΡΗ)* ( 2 Eνnλ.+ 2 παιδ. έως 

14 ετών ) 
--- 575 € 725 € --- 795 € 995 € 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 305 € 330 € 500 € 420 € 450 € 695 € 


