
AΜητροπόλεως26-28, (8οςόρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Το ηφαιστιογενής νησί με τις χαρακτηριστικές περίτεχνες αμμουδιές και τα βυσσινή θεσπέσια 

ηλιοβασιλέματα. Η Σαντορίνη ο επίγειος παράδεισος, είναι ένα αρχαίο νησί που πρέπει να 

επισκεφτείτε. Ελάτε να ζήσετε τον μύθο και ανακαλύψτε όλα του τα μυστικά. 

 

ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ 

SENSES BOUTIQUE HOTEL – Imerovigli with Caldera View 

 

mailto:info@grefis.gr


Με το απίστευτο σκηνικό που συνθέτει το νησί της Σαντορίνης, να το περιβάλλει, το Senses 

Boutique Hotel  είναι εδώ για να σου προσφέρει αξέχαστες διακοπές υψηλού επιπέδου.  Τα 

θεματικά του δωμάτια χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες , το καθένα με την δική του 

πολυτέλεια. Οι σουίτες προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη άνεση και διαθέτουν δική τους ιδιωτική 

πισίνα με τζακούζι. Τα πολυτελέστατα καταλύματα παρέχουν διπλό άνετο κρεβάτι, σαλονάκι με 

καναπέ, μπάνιο και ιδιωτικό μπαλκόνι με ξεχωριστή θέα. Υπάρχει ελεύθερο WiFi σε όλους τους 

χώρους του ξενοδοχείου για μοιράζεστε όλες τις μοναδικές στιγμές με τους φίλους σας. Το 

ιδιωτικό πάρκινγκ του ξενοδοχείο είναι στην ευχέρεια των πελατών.  Όλες οι ανέσεις του Senses 

Boutique Hotel σου προσφέρουν άνεση και χλιδή μαζί με  το 24ωρο προσωπικό να είναι πάντα 

στην διάθεσή σας για άμεση εξυπηρέτηση. 

                                    3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

 
16/10-
10/11 

15-30/6 
& 

21/9-
15/10 

 
1/7-
20/9 

 
16/10-
10/11 

15-30/6 
& 

21/9-
15/10 

 
1/7-
20/9 

 
16/10-
10/11 

15-30/6 
& 

21/9-
15/10 

 
1/7-20/9 

Senses petit 
room caldera 

view 

185 275 305 305 455 505 425 635 705 

Senses elegant 
room  

Caldera view 

200 290 320 330 485 535 460 675 745 

Senses 
superior room 

with jacuzzi 

275 395 485 455 655 805 635 915 1.125 

1st child 0-6 
(superior 

room) 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
 

O/R O/R O/R O/R O/R O/R O/R O/R O/R 

  

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 
** Συνολική τιμή για Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά έως 15 ετών        

Λοιπές χρεώσεις : 

• 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 30 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 1/7-20/9 που 

έχει χρέωση 35 ευρώ 

• 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 25 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 1/7-

20/9 που έχει χρέωση 30 ευρώ 

• Φόρος διαμονής , 3 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  

 

 



 GIZIS EXCLUSIVE  HOTEL – imerovigli caldera view 

 

Σε μοναδική τοποθεσία στο γραφικό χωριό του Ημεροβιγλίου, το ξενοδοχείο GIZIS EXCLUSIVE προσφέρει 

μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής. Πλήρως εκσυγχρονισμένοι όλοι οι χώροι και τα δωμάτια του 

ξενοδοχείου, εκπληρώνουν όλες τις ανάγκες του επισκέπτη. Η θέα από το εστιατόριο και την πισίνα είναι 

εκθαμβωτική. Η ηρεμία και η ησυχία που προσφέρει το τοπίο σε συνδυασμό με τις ανέσεις γύρω από 

την πισίνα, σας εγγυούνται την ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών. Τα δωμάτια προσφέρουν: δωρεάν 

Wi-Fi, Κλιματισμό, Jacuzzi σε ορισμένα δωμάτια, δωρεάν πάρκινγκ, καθημερινή υπηρεσία καθαρισμού. 

Επιπλέον στους κοινούς χώρους προσφέρονται δωρεάν πετσέτα για την πισίνα και οι ξαπλώστρες. Το 

Snack bar σας δροσίζει καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. 

 

 

GIZIS – B/B 

Τιμή δωματίου με 
πρωινό 

 

 

1/7-15/9/2020 

  

 

16/9-10/10/2020 

 

11/10-31/11/2020 

Standard  double 
room with caldera 
view  

  

215.00 

 

 

180.00 

 

130.00 

 

Junior suite with 
private jacuzzi  

  

250,00 

 

210.00 

 

170.00 

 

EXTRA BED 50.00 

 

40.00 

 

25.00 

   

  



ΦΗΡΑ  

SUITE HOME , FIRA 3* - Private Villas 

 

Το κεντρικό, μόλις πέντε λεπτά από τα κοσμοπολίτικα Φήρα, Suite Home 3* παρέχει άνετες, πολυτελή 

βίλλες. Οι μεγάλοι, γεμάτη φως χώροι του με θέα είναι σχεδιασμένοι με στυλ και φινέτσα. Οι βίλλες 

είναι ιδανικές για ζευγάρια  που επιθυμούν να νιώσουν την άνεση και την καθαριότητα του σπιτιού 

τους. Πλήρως εξοπλισμένο παρέχει κλιματισμό, δωρεάν σύνδεση στον ίντερνετ, μίνι μπαρ με 

καφετέρια, ενώ μπορείτε να χαλαρώσετε στο ιδιωτικό τζακούζι. Το Suite Home, των 3 αστέρων, πληροί 

όλες τις προδιαγραφές για μια εξαίσια διαμονή σαν το σπίτι σας. 

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ ανά διαμέρισμα  ανά ημέρα για δίκλινη χρήση, μόλις πέντε λεπτά με τα 

πόδια από το  κέντρο των Φηρών.  Το πρωινό είναι επιπλέον 12,00  ευρώ ανά άτομο, ανά ημέρα, στην 

Sensation δε δίνεται πρωινό.  

Check in time is 2:00 p.m. Check out time is 12:00 noon 

 

Suite Home -Fira SANTORINI  

 

1/7-20/9/2020 21/9-10/10/2020 11/10-25/11/2020 

Elite Villa, with private outdoor 

Jacuzzi (max capacity 4 pax) 

298.00 238.00 167.00 

Deluxe Villa, with private Jacuzzi 

(max capacity 4 pax)  

348.00 278.00 194.00 

Premium Villa, with private 

Jacuzzi (max capacity 4 pax)   

328.00 258.00 182.00 

EXTRA BED 30.00 30.00 30.00 

 



DAEDALUS HOTEL 

 

Το πολυτελές ξενοδοχείο στην καρδιά των Φηρών Daedalus, σας προσφέρει όλες τις ανέσεις που 

χρειάζεστε για ξέγνοιαστες διακοπές. Μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε μια βόλτα στην πρωτεύουσα 

της Σαντορίνης με μία γρήγορα βουτιά. Κατάλληλο για οικογενειακές διακοπές παρέχει ευρύχωρα, 

πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια και εκπληκτική πισίνα  με ξαπλώστρες. Ο δρόμος για μια φανταστική 

εμπειρία διαμονής στην Σαντορίνη, σας οδηγεί στο ξενοδοχείο Daedalus. 

 

 Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ ανά δωμάτιο  

 

 

 

 

 

 

DAEDALUS 

Τιμή δωματίου με 
πρωινό 

1/7-15/9/2020 

 

16/9-10/10/2020 11/10-31/10/2020 

Comfort room 

  

150.00 

 

130.00 

 

120.00 

 

Triple  room 

  

170.00 

 

150.00 

 

140.00 

 

Quadruple 190.00 

 

160.00 

 

130.00 

         



ANDROMEDA VILLAS AND SPA RESORT – Imerovigli with caldera view 

 

 

 

Στο Andromeda Villas and spa resort, η απόλαυση συναντά την κομψότητα, με θέα σε όλη την καλντέρα. 

Το Resort διαθέτει διαφορετικούς τύπους σουιτών και δωματίων για να επιλέξετε, σε ένα χαλαρωτικό 

περιβάλλον με όλες τις ανέσεις. Ανάμεσα στις σουίτες ξεχωρίζει, η Family suite, με όλες τις πλούσιες 

παροχές της. Διαθέτει τηλέφωνο με απευθείας τηλεφωνική γραμμή,  ψυγείο, καφετιέρα, θήρα 

ασφαλείας, μαρμάρινο μπάνιο με ντους,  με εξωτερικό  τζακούζι και θέα το απέραντο γαλάζιο. Ιδανικό 

για οικογένειες ή ομάδες φίλων, καθώς έχει τρία ξεχωριστά δωμάτια  και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 5 

άτομα. Τα superior δωμάτια με μαγευτική θέα στο ηφαίστειο και το Αιγαίο προσφέρουν άνεση και στυλ 

με όλη την πολυτέλεια. Οι εγκαταστάσεις της πισίνας και όλοι οι χώροι μαζί με το επαγγελματικό 

προσωπικό του, θα ικανοποιήσουν κάθε σας ανάγκη στο έπακρο.  

 

 

 



                                    3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

16/10-
10/11 

15-30/6 
& 

21/9-
15/10 

1/7-
20/9 

16/10-
10/11 

15-30/6 
& 

21/9-
15/10 

1/7-20/9 16/10-
10/11 

15-30/6 
& 

21/9-
15/10 

1/7-
20/9 

Σε superior 
double 

caldera view 

270 300 299 450 500 499 630 700 699 

Σε junior suite 
caldera view 

315 360 400 525 600 665 735 840 930 

**Σε family 
suite caldera 

view 
(δίχωρη 2-4 

άτομα) 

 
720 

 
840 

 
1.020 

 
1.200 

 
1.400 

  
1.700 

 
1.680 

 
1.960 

 
2.380 

Σε V.I.P suite  
caldera  view 

(outdoor 
jacuzzi) 

 
375 

 
525 

 
525 

 
625 

 
875 

 
875 

 
875 

 
1.225 

 
1.225 

1st child 0-6 
(junior or 

V.I.P suite) 

δωρεάν δωρεάν δωρεά
ν 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
 

O/R O/R O/R O/R O/R O/R O/R O/R O/R 

 Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 

** Συνολική τιμή για Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά έως 15 ετών        

 

Λοιπές χρεώσεις : 

• 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 35 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 1/7-20/9 που 

έχει χρέωση 45 ευρώ 

• 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 25 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 1/7-

20/9 που έχει χρέωση 35 ευρώ 

• Φόρος διαμονής , 3 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  

 

 

 

 

 



Alexander’s Great View 

 

Σε κεντρική τοποθεσία, το Alexander’s Great view, βρίσκεται στην καρδιά των Φηρών και μόλις 

600 μέτρα από την Καλντέρα. Με τα ολοκαίνουργια δωμάτια να προσφέρουν τις καλύτερες 

ανέσεις για να περάσει ο επισκέπτης ευχάριστα και ξεκούραστα τις στιγμές χαλάρωσης του. Τα 

ευρύχωρα μπαλκόνια σε συνδυασμό με την απίστευτη θέα που προσφέρουν τα τοπία 

φαντάζουν ιδανικά. Τα δωμάτια περιέχουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις συμπεριλαμβανομένου 

του Κλιματιστικού, Wi-Fi ευρύχωρη τουαλέτα και άνετων κρεβατιών.  

 

 
Alexander’s Great View 

Τιμή δωματίου με πρωινό 

 
1/7-30/9 

 

 
Double Room 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

KALESTESIA SUITES,  Akrotiri with caldera view 3* 

 

Σε ένα από τα νοτιότερα σημεία του νησιού, μόλις 5 λεπτά από το Ακρωτήρι, βρίσκεται το Kalestesia 

Suites των 3 αστέρων. Εμπνευσμένο από τον ουρανό και την θάλασσα με την χαρακτηριστική 

αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, αποπνέει ένα αίσθημα χαλάρωσης καθ΄ όλη την διάρκεια της διαμονής 

σας. Η ασυναγώνιστη θέα και το ασύλληπτο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης από όλες τις σουίτες του 

ξενοδοχείου είναι ένα μεγάλο ατού ώστε να το επιλέξετε. Οι πάντα περιποιημένες σουίτες είναι πλήρως 

εξοπλισμένες με κλιματισμό, πετσέτες, πιστολάκι μαλλιών και άλλα είδη υγιεινής ενώ οι περισσότερες 

διαθέτουν τζακούζι και ιδιωτική βεράντα που αντικρίζει το βαθύ μπλε του Αιγαίου. Ο χώρος της πισίνας 

είναι ευχάριστος με το φιλικό προσωπικό να συμβάλει σε μία εξαιρετική φιλοξενία. 

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ ανά σουίτα ανά ημέρα για δίκλινη χρήση, εκτός από το Family elegant 

maisonette που αφορά 4 άτομα. Check in time is 2:00 p.m. Check out time is 12:00 noon 

 

Kalestesia  Suites – Τιμή 

ανά σουίτα με πρωινό 

 1/7-20/9/2020 

 

21/9-15/10/2020 

 

16/10-10/11/2020 

 
Comfort Suite (max capacity 

3 pax) 

     195.00       170.00       140.00  

Premium suite (max 

capacity 3 pax) 

     225.00         195.00     165.00 

Elite Suite with outdoor 

private Jacuzzi (max 

capacity 4 pax) 

     330.00 

    

     270.00 

  

     195.00 

   

Family elegant 

maisonette  (max capacity 4 

pax) 

     320,00   

           

     260,00         210,00      

Extra  Person  charge        25.00        25.00         25.00 



POTNIA THERON SUITES 3* 

 

 

 

To όμορφο συγκρότημα  του Potnia Theron 3*, με τις έξι σουίτες για επιλογή, βρίσκεται στην περιοχή 

Ακρωτήρι, στην ήσυχη συνοικία του Φάρου.  Χαλαρώστε στις ανέσεις που σας προσφέρει και 

επωφεληθείτε από το ζεστό τζακούζι ή την πισίνα με θέα το Αιγαίο. Τα δωμάτια είναι σχεδιασμένα με 

μοντέρνα αισθητική και θα σας εκπλήξουν ευχάριστα καθώς η διαμονή σας θα αποκτήσει άλλον αέρα. 

Το Potnia Theron είναι έτοιμο να σας καλωσορίσει στις λουξ εγκαταστάσεις του αφεθείτε και απολαύστε. 

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ ανά σουίτα ανά ημέρα για δίκλινη χρήση, εκτός από τη Potnia Master suite 

που η τιμή αφορά 4 άτομα. Check in time is 2:00 p.m. Check out time is 12:00 noon 

 

 

 

POTNIA THERON SUITES 

SANTORINI – 

Τιμή ανά σουίτα με πρωινό 

 

1/7-20/9/2020 

 

21/9-15/10/2020 

 

 16/10-15/11/2020 

Executive suite with private pool 

& Jacuzzi (max capacity 3 pax) 
360.00 310.00 230.00 

Premium suite with private pool 

&Jacuzzi (max capacity 4 pax) 
390.00 345.00 255.00 

Potnia Master Suite (connected 

door) with two private pools & 

jacuzzies (max capacity 5 pax) 

440.00 385.00 295.00 

Extra  Person  charge 30.00 30.00 30.00  
      



NEPTUNE LUXURY SUITES 5* 

 

Με ασυναγώνιστη θέα στην Καλντέρα, το ηφαίστειο και το Αιγαίο που δεν θα χορταίνει το μάτι σας, το 

5 αστέρων Neptune Luxury Suites παρέχει πέντε ντελικάτες σουίτες με πισίνα. Οι γεμάτες χλιδή σουίτες, 

διαθέτουν εσωτερική διακόσμηση που ξεκουράζει και άνετα, μεγάλα κρεβάτια. Όλα τα πολυτελές 

διαμερίσματα έχουν ιδιωτική βεράντα με ξαπλώστρες. Κάθε μονάδα αποτελείται από ξεχωριστό 

υπνοδωμάτιο, ευρύχωρο καθιστικό και μοντέρνο μπάνιο με όλα τα απαραίτητα είδη περιποίησης. Η 

πρωτεύουσα της Σαντορίνης, τα γραφικά Φήρα, απέχουν μόλις 8 χιλιόμετρα. Επιλέξτε το Neptune Luxury 

Suites 5* και αισθανθείτε και εσείς την πολυτέλεια. 

Check in time is 2:00 p.m. Check out time is 12:00 noon 

Neptune Luxury Spa Suite 

SANTORINI –  

Τιμή ανά σουίτα με πρωινό 

 

1/7-20/9/2020 

 

 

21/9-15/10/2020 

 

 

16/10-15/11/2020 

Executive suite with private pool & 

Jacuzzi (max capacity 3 pax) 

360.00 310.00 230.00 

Premium Suite with Plunge pool 

“Neptune Luxury Suite” 

390.00 345.00 255.00 

Deluxe Suite with private heated 

pool “Neptune Luxury Suite” 

440.00 385.00 295.00 

Extra  Person  charge 30.00 30.00 30.00 



ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 

SENSES LUXURY VILLA, PYRGOS- PRIVATE VILLAS sea view. 

 

Το ξενοδοχείο Villa ανήκει στην πολυτελή αλυσίδα Senses και συνδυάζει αρμονικά σας μοντέρνες 

εγκαταστάσεις με τα παραδοσιακά στοιχεία των Κυκλάδων. Οι ευρύχωρες βίλες με μεγάλα δωμάτια, 

πισίνα και πολυτελείς εγκαταστάσεις συνθέτουν σας ιδανικές διακοπές για χαλάρωση στον δικό σας 

ιδιωτικό παράδεισο με θέα θάλασσα.  

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ ανά ΒΊΛΛΑ  ανά ημέρα για 1-4 άτομα. Το πρωινό είναι επιπλέον 

12,00  ευρώ ανά άτομο, ανά ημέρα, στην Sensation δε δίνεται πρωινό.  Check in time is 2:00 p.m. Check 

out time is 12:00 noon 

 

 

SENSES LUXURY VILLA -PYRGOS 

SANTORINI 

Τιμή ανά βίλλα 

 

1/7-20/9/2020 

 

21/9-15/10/2020 

 

 

16/10-25/11/2020 

DELILAH VILLA with pivate pool 

(capacity 5 pax)  

380.00 290.00 240.00 

AMOROUS VILLA with private 

plunge pool and Hamam (capacity 

7 pax)  

380.00 290.00 240.00 

ADELE VILLA with private plunge 

pool (capacity 6 pax) 

380.00 290.00 240.00 

ANDROMACHE VILLA with private 

pool 

380.00 290.00 240.00 

SENSATION VILLA with private 

plunge pool (capacity 4 pax) 

320.00 250.00 190.00 

EXTRA BED 25.00 25.00 25.00 



ΠΕΡΙΣΣΑ 

DIVELIA HOTEL 

 

Μόλις 300 μέτρα από την παραλία της Περίσσα βρίσκεται το Divelia Hotel, με την ιδιαίτερη αισθητική 

και διακόσμηση του. Σας παρέχει εξωτερική πισίνα, μπαρ και κλιματιζόμενες μονάδες με μπαλκόνι και 

δωρεάν Wi-Fi ειδυλλιακό για τους λάτρεις της θάλασσας.  Σε όλα τα δωμάτια κυριαρχούν οι 

αποχρώσεις του μαύρου και του άσπρου και διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ιδιωτικό μπάνιο 

με στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και ντους. Μετά από το μπάνιο σας κάντε μια 

βουτιά στην πισίνα ή διαβάστε ένα καλό βιβλίο στον πανέμορφο κήπο του ξενοδοχείου. 

 Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)….  
** Συνολική τιμή για Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά έως 12 ετών        

 
Λοιπές χρεώσεις : 

▪ Επιβάρυνση για γεύμα ή δείπνο σε μενού 3 πιάτων , χρέωση 13 ευρώ ανά άτομο 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 20 ευρώ ημερησίως  

 

 

                                        3 διανυκτερεύσεις 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

21/9-
15/10 

1-31/7 
& 

1-20/9 

1-31/8 21/9-
15/10 

1-31/7 
& 

1-20/9 

1-31/8 21/9-15/10 1-31/7 
& 

1-20/9 

1-31/8 

Σε Comfort 
double  

85 125 135 140 209 225 195 289 315 

Σε elite double 110 135 139 180 225 235 250 309 329 

3ο άτομο 
ενήλικας 

75 75 90 125 125 150 175 175 210 

** Family 
2+2ch 

Quad apartment 

570 660 720 950 1.100 1.200 1.330 1.540 1.680 

1st child 0-6 δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single  155 215 245 255 355 405 355 495 565 



Φηροστεφάνι 

 EXCLUSIVE PLAN SUITES    

 

 

Το συγκρότημα αποτελείται από 7 σουίτες, πλήρως εξοπλισμένες για την διαμονή των 

επισκεπτών. Όλες οι σουίτες προσφέρουν καθιστικό, κλιματιστικό, Τηλεόραση, ευρύχωρη 

πλήρης τουαλέτα, Τζακούζι, πλήρης κουζίνα, δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια έχουν εσωτερική 

πισίνα και προσφέρουν όλη την θέα από το μπαλκόνι με τις ξαπλώστρες. Ιδανική επιλογή για 

ιδιωτική χαλάρωση.  

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, ανά δωμάτιο ανά ημέρα για δίκλινη χρήση. Check in time is 2:00 p.m. 

Check out time is 12:00 noon 

 

 

 

 

EXCLUSIVE PLAN 
SUITES  

Τιμή ανά σουίτα με 
πρωινό 

 

1/7-15/9/2020 

 

16/9-10/10/2020 

 

11/10-31/11/2020 

Junior suite with private 
outdoor hot tub MAX 2 
PAX  

290,00 

 

240.00 

 

170.00 

 
  



AMBIENCE SUITES 

 

Στο Φηροστεφάνι, σε κοντινή απόσταση από τα κεντρικά εστιατόρια, το Ambience suites φαντάζει το 

ιδανικό μέρος για διακοπές και ξεκούραση. Τα κομψά διακοσμημένα και πλήρη επιπλωμένα δωμάτια, 

σας κάνουν να νιώθετε σαν στα σπίτια σας. Οι βεράντες και οι καναπέδες μπροστά από την πισίνα σας 

δίνουν την δυνατότητα χαλάρωσης κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας με θέα την πισίνα. Τα Φηρά είναι 

σε κοντινή απόσταση και σας δίνουν την δυνατότητα να περάσετε τις βραδινές και όχι μόνο ώρες της 

ημέρας σας. Τα δωμάτια περιέχουν Ιδιωτικό μπάνιο με χτιστό ντους, Κλιματισμός, επίπεδες τηλεοράσεις, 

στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Η δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ – Wi-Fi 

επίσης παρέχεται στους χώρους.  

                                    3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

1-31/10 10/6-7/7 
& 

9-30/9 

8/7-8/9 1-31/10 10/6-7/7 
& 

9-30/9 

8/7-8/9 1-31/10 10/6-7/7 
& 

9-30/9 

8/7-8/9 

Σε deluxe suite 
garden view 

99 139 199 165 229 329 229 315 459 

Σε superior 
suite garden 

view 

129 169 229 215 279 379 299 385 529 

1st child 0-6 
in superior 

suite 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
deluxe suite 

175 245 359 289 405 595 399 565 829 

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 

Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 30 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 8/7-8/9 που 

έχει χρέωση 40 ευρώ 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 25 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 8/7-8/9 

που έχει χρέωση 30 ευρώ 

▪ Φόρος διαμονής , 0,5 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  



Καμάρι 

 Afroditi Venus Beach Hotel & Spa 4* 

 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο χωριό Καμάρι, προσφέροντας όλες τις ανέσεις που αναζητά ο επισκέπτης 

του. Δίπλα σε ιδιωτική παραλία αλλά και με ευρύχωρη πισίνα για τις βουτιές και την ηλιοθεραπεία του. 

Τα Beach και pool Bars σας δροσίζουν με τα μοναδικά κοκτέιλ τους. Τα 2 εστιατόρια με τις μοναδικές 

τους γεύσεις σας σερβίρουν πιάτα επιμελημένα από τους σεφ τους ξενοδοχείου. Το Spa του 

ξενοδοχείου και οι ειδικοί μασέρ σας προσφέρουν τις υπηρεσίες του Σπα με Σάουνα, εσωτερική πισίνα 

και υδρομασάζ. Τα κομψά σχεδιασμένα δωμάτια σας προσφέρουν την χαλάρωση που χρειάζεστε μαζί 

με όλες τις ανέσεις που μπορείτε να χρειάζεστε. 

Room Types – Διαμονή με πρωινό 2/7 – 15/7 16/7 – 31/7 1/8 – 31/8 

DOUBLE ROOM 99 129 150 

Superior Double Room 105 150 170 

JUNIOR SUITE (Max Occupancy 3 Pax) 135 185 205 

MAISONETTE, (2 bedrooms) for 3pax 160 215 260 

MAISONETTE, (2 bedrooms) for 4pax 186 250 290 

90JUNIOR SUITE with Jacuzzi (Max 

Occupancy 3 Pax) 
160 220 265 

SUITE (1 Bedroom & Living-room) (Max 

Occupancy 3 Pax) 
160 220 265 

Deluxe Double with Outdoor Jacuzzi and 

Sea View 
185 285 310 

 



IRA HOTEL 4* 

 

Η ιδανική τοποθεσία και η φανταστική θέα στη καλντέρα σε συνδυασμό με την θάλασσα και το 

υπέροχο τοπίο, το καθιστούν το ιδανικό μέρος για ηλιοθεραπεία, χαλάρωση στις ξαπλώστρες 

και στην πισίνα με την θέα.  Οι υπηρεσίες του bar δίπλα στην πισίνα, το Wi-Fi, το room service, 

η 24ωρη ρεσεψιόν και οι υπηρεσίες ενοικίασης οχήματος και διοργάνωσης εκδρομών είναι οι 

λίγες δυνατότητες που σας προσφέρει το IRA HOTEL. Η αίθουσα πρωινού σας προσφέρει 

καθημερινά τις περισσότερες επιλογές για να απολαύσετε το πρωινό καφέ και γεύμα σας με την 

ιδανική θέα του ξενοδοχείου. Το Spa προσφέρει τις υπηρεσίες του την χαλάρωση των 

επισκεπτών. Τα δωμάτια προσφέρουν τις ιδανικές ανέσεις για την ξεκούραση σας όπως 

κλιματιστικό, μεγάλα κρεβάτια, Wi-Fi, ευρύχωρη τουαλέτα, Τηλεόραση.  

IRA HOTEL 4* Διαμονή με πρωινό                                             01/07 - 15/09 

Standard Cave room 115€ 

Superior cave room 150€ 

Caldera view standard room 161€ 

Superior caldera view room 219€ 

Junior suite 276€ 

Honeymoon suite 334€ 

Exclusive suite 391 € 

 

▪ All above mentioned rates include breakfast 

▪ The accommodation tax is 3€ per room per night and it is payable directly to the hotel. 



HOTEL MARGARITA 3* 

 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Φηροστεφάνι στην Σαντορίνη ακριβώς στην Καλντέρα. Τα μοναδικά 

χρώματα του νησιού, συνδυάζονται στο ξενοδοχείο μαζί με την καταπληκτική θέα και δημιουργούν την 

τέλεια εμπειρία διαμονής. Οι χώροι της πισίνας με τις οργανωμένες ξαπλώστρες μπροστά από τα 

δωμάτια μαζί με το σνακ μπαρ, υπόσχονται να σας προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ησυχίας. Τα 

μοντέρνα αλλά συγχρόνως παραδοσιακά δωμάτια σας προσφέρουν την διαμονή που αναζητούσατε σε 

ένα όμορφο νησί όπως η Σαντορίνη. Οι ανέσεις και η θέα συνδυάζονται για την άνετη και ήρεμη 

διαμονή σας. 

MARGARITA   3*  
Περιοχή :  ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ 

 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Δίκλινο δωμάτιο  240 245 290 295 

3ο άτομο  160 165 190 195 

▪ Το πρωινό    σερβίρεται στο δωμάτιο  
▪ Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής   1.5 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση    

 

Προσφορά: 5 διανυκτερεύσεις + 1 ΔΩΡΟ! 

 

 

 

 

 



 

Cliff Side Suites 4* 

 

Οι σουίτες Cliff Side βρίσκονται σε μια επιβλητική θέση πάνω στη πλαγιά με θέα τον ορίζοντα των 

βραχονησίδων και της θάλασσας της Σαντορίνης. Οι σουίτες διακοσμημένες με τα χρώματα του νησιού 

και νησιώτικο στυλ δεν παραλείπουν καμία άνεση. Με πετρόχτιστα κρεβάτια και θέα στην θάλασσα και 

την Καλντέρα τα δωμάτια δημιουργούν μια μοναδική εικόνα και η διαμονή σας, σας προσφέρει στιγμές 

χαλάρωσης και ηρεμίας. Η πισίνα τύπου Infinity με θέα την Καλντέρα σας δίνει την εντύπωση ότι 

κολυμπάτε στον αέρα και οι ανέσεις υδρομασάζ ανοιχτού τύπου και οι υπηρεσίες μασάζ κάτω από το 

μοναδικό ηλιοβασίλεμα, είναι λίγες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο κατάλυμα.  

THE CLIF SUITES   4*  
Περιοχή :  ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ 

 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Δίκλινο δωμάτιο 325 335 380 390 

3ο άτομο 220 230 260 265 

▪ Το πρωινό ( αμερικάνικου τύπου )  σερβίρεται στο δωμάτιο  
▪ Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής 3 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.     

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 5 διανυκτερεύσεις + 1 ΔΩΡΟ! 

 

 

 

 

 



 

ARETI HOTEL 3* 

 

Το ξενοδοχείο Areti βρίσκεται στο Καμάρι της Σαντορίνης. Σε λιγότερο από 500 μέτρα βρίσκεται η 

κεντρική παραλία και ο κεντρικός πεζόδρομος ή αλλιώς γνωστός σαν «βόλτα». Ο μεγάλος χώρος 

μπροστά από το ξενοδοχείο προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας συνδυάζοντας την ευρύχωρη 

πισίνα και τις οργανωμένες ξαπλώστρες μαζί με το μπαρ και τους χώρους του για να απολαύσετε τον 

καφέ η το ποτό σας. Το σαλόνι του ξενοδοχείου σας προσφέρει στιγμές ησυχίας με την δορυφορική 

τηλεόραση, το κλιματιζόμενο περιβάλλον και τους βολικούς καναπέδες. Τα δωμάτια είναι με θέα στη 

θάλασσα η στο βουνό και διακοσμημένα με το παραδοσιακό νησιώτικο στυλ που αρμόζει στο νησί και 

στις διακοπές σας. Οι ανέσεις των δωματίων και σε συνδυασμό με το μπαλκόνι τους προσφέρουν 

στιγμές χαλάρωσης και σας βάζουν στο πνεύμα των διακοπών.  

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 

Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 20 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 16/7-5/9  που 

έχει χρέωση 25 ευρώ 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 15 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 16/7-

5/9 που έχει χρέωση 20 ευρώ 

▪ Φόρος διαμονής , 1,5 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο                                                       

                                    3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

 
3-20/7 

21-31/7 
& 

1-30/9 

 
1-31/8 

 
3-20/7 

21-31/7 
& 

1-30/9 

 
1-31/8 

 
3-20/7 

21-31/7 
& 

1-30/9 

 
1-31/8 

Σε double 
room 

 

109 125 145 179 205 239 249 285 329 

1st child 0-6 
 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
 

185 215 255 305 355 419 425 495 579 



Splendour Resort 

 

Το ξενοδοχείο Splendour βρίσκεται στο γραφικό Φηροστεφάνι. Η μοναδική του τοποθεσία το καθιστά 

ιδανικό για χαλαρωτικές στιγμές στις διακοπές σας. Η πισίνα βρίσκεται στο ιδανικό ύψος για να 

απολαμβάνετε την θέα στην θάλασσα και τα νησάκια στον ορίζοντα. Η ευρύχωρη πισίνα με τις 

οργανωμένες ξαπλώστρες και η συνοδεία του μπαρ, σας δροσίζουν και φροντίζουν να απολαύσετε την 

κάθε στιγμή. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου φροντίζει να σας προσφέρει γευστικές επιλογές από 

ελληνικό και μεσογειακό μενού. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια και σουίτες του καταλύματος προσφέρουν 

τις καλύτερες ανέσεις για την ιδανική διαμονή σας, και περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα.  

                                        3 διανυκτερεύσεις 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

20-30/6 
& 

1-31/10 

1-20/7 
& 

16-30/9 

21/7-
15/9 

20-30/6 
& 

1-31/10 

1-20/7 
& 

16-30/9 

21/7-
15/9 

20-30/6 
& 

1-31/10 

1-20/7 
& 

16-30/9 

21/7-
15/9 

Σε standard 
double sea 

view 

145 209 255 239 345 415 329 475 569 

Σε superior 
double sea 

view 

165 245 295 269 405 485 369 565 665 

Σε junior suite 
with pool sea 

view 

195 295 359 319 485 595 439 675 825 

** Family 2+2ch 

mezonetta sea 
view 

429 629 769 709 1.045 1.275 985 1.459 1.775 

1st child 0-6 δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 255 375 455 419 619 755 579 859 1.045 

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 
** Συνολική τιμή για Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά έως 12 ετών        

Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 40 ευρώ ημερησίως σε executive room 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 35 ευρώ ημερησίως  

▪ Φόρος διαμονής , 4 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  
 



ORIZONTES HOTEL & VILLAS 4* 

 

Το ξενοδοχείο Orizontes βρίσκεται στο χωριό του Πύργου στην Σαντορίνη. Σε απόσταση 3 χιλιόμετρα 

από τα Φηρά, τα πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια του ξενοδοχείου προσφέρουν θέα στη θάλασσα 

και στην καλντέρα. Οι μεγάλοι εξωτερικοί χώροι περιλαμβάνουν την πισίνα για μικρούς και μεγάλους 

και τις οργανωμένες ξαπλώστρες με τις ομπρέλες για την ευχάριστη εμπειρία μπάνιου. Το μπαρ και το 

εστιατόριο σας προσφέρουν μοναδικές ποικιλίες από φαγητά και ποτά για την απόλαυση σας. Τα 

δωμάτια διαθέτουν τις σύγχρονες ανέσεις που θα χρειαστείτε όπως και επίσης μπαλκόνι ή βεράντα με 

θέα στη θάλασσα ή στον κήπο.  

                                       3 διανυκτερεύσεις 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

20-30/6 
& 

1-31/10 

1-20/7 
& 

11-30/9 

21/7-
10/9 

20-30/6 
& 

1-31/10 

1-20/7 
& 

11-30/9 

21/7-
10/9 

20-30/6 
& 

1-31/10 

1-20/7 
& 

11-30/9 

21/7-
10/9 

Σε standard 
double garden 

view 

149 179 219 245          295 359 339 409 499 

Σε executive 
double garden 

view 

169 219 259 279 359 425 385 499 589 

Σε executive 
double sea view 

185 235 275 299 389 455 419 539 629 

** Family 2+2ch 

Superior sea 
view 

499 599 685 825 995 1.135 1.149 1.385 1.579 

1st child 0-6 δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
 garden view 

265 315        389 439 519 645 609 719 895 

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 
** Συνολική τιμή για Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά έως 12 ετών        

Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 40 ευρώ ημερησίως σε executive room 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 35 ευρώ ημερησίως  

▪ Φόρος διαμονής , 3 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  



AURORA LUXURY SUITES & SPA 

 

Με τοποθεσία στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, το Aurora Luxury Suites & Spa προσφέρει μοναδική 

εικόνα με τα λευκά χρώματα, την τεράστια πισίνα με τις οργανωμένες ξαπλώστρες και τα μπαρ 

μπροστά. Οι μοντέρνοι χώροι πληρούν κάθε φιλοδοξία των επισκεπτών τους για την διαμονή τους. Τα 

υπερσύγχρονα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν μπαλκόνι με θέα. Το εστιατόριο του 

ξενοδοχείο σερβίρει ειδικά επιμελημένα πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Το γυμναστήριο του ξενοδοχείου 

δεν σας επιτρέπει να βγείτε εκτός του προγράμματος εκγύμνασης σας κατά την διάρκεια των 

διακοπών.  

                                    3 διανυκτερεύσεις 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

01-
31/10 

29/6-
22/7 

& 
6-30/9 

23/7-
5/9 

1-31/10 29/6-
22/7 

& 
6-30/9 

23/7-5/9 1-31/10 29/6-22/7 
& 

6-30/9 

23/7-5/9 

Σε standard 
suite 

215 249 315 355 409 519 489 565 719 

Σε executive 
cave suite  

279 359 425 459 589 699 635 815 969 

Σε superior 
suite 

315 399 465 519 659 769 719 915 1.065 

Σε executive 
suite  sea view 

349 429 499 575 709 825 799 985 1.145 

1st child 0-6 δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single suite 365 425 535 599 699 889 829 959 1.239 

 

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 
Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 45 ευρώ ημερησίως σε executive room 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 35 ευρώ ημερησίως  

▪ Φόρος διαμονής , 4 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  

 



MARY BILL 3*sup 

 

Το ξενοδοχείο Mary Bill βρίσκεται στην Περίσσα της Σαντορίνης, μόλις 100 μέτρα από την ηφαιστειακή 

παραλία της. Ο μεγάλος χώρος μπροστά στο ξενοδοχείο με την ευρύχωρη πισίνα και τις οργανωμένες 

ξαπλώστρες σας προσφέρουν ιδανικές στιγμές χαλάρωσης με θέα στο βουνό. Τα παραδοσιακά 

δωμάτια του ξενοδοχείου παρέχουν όλες τις ανέσεις που θα χρειαστούν οι επισκέπτες του. Οι βεράντες 

των δωματίων προσφέρουν μοναδική θέα και στιγμές χαλάρωσης για τις διακοπές σας. 

 

 

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό)…. 
Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 20 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 16/7-5/9  που 

έχει χρέωση 30 ευρώ 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 15 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 16/7-

5/9 που έχει χρέωση 20 ευρώ 

▪ Φόρος διαμονής , 1,5 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  

 

 

 

                                    3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

21/9-
10/10 

25/6-
15/7 

& 
6-20/9 

16/7-5/9 21/9-
10/10 

25/6-
15/7 

& 
6-20/9 

16/7-5/9 21/9-
10/10 

25/6-
15/7 

& 
6-20/9 

16/7-
5/9 

Σε double room 
 

79 129 165 129 229 215 179 299 385 

1st child 0-6 
 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
 

135 219 279 225 365 465 315 509 649 



SUNNY DAYS HOTEL  

 

Το ξενοδοχείο Sunny Days βρίσκεται στα Φηρά της Σαντορίνης. Τα παραδοσιακά χρώματα και ο 

νησιώτικος σχεδιασμός είναι σήμα κατατεθέν του νησιού και του ξενοδοχείου. Η εξωτερική πισίνα με 

τις ξαπλώστρες και το μπαρ με τα ειδικά κοκτέιλ φροντίζουν να σας δροσίζουν κατά την διάρκεια της 

διαμονής σας. Τα απογεύματα σας μπορείτε να τα περνάτε ευχάριστα και ήρεμα στον κήπο του 

ξενοδοχείου ή στο κοινόχρηστο σαλόνι που διαθέτει. Τα δωμάτια είναι πλήρη εξοπλισμένα με όλες τις 

ανέσεις που θα χρειαστούν οι επισκέπτες τους για την ήσυχη διαμονή τους.  

                                    3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

R/R 
Μόνο διαμονή 

5-30/6 
& 

21-30/9 

1-15/7 
& 

6-20/9 

16/7-
5/9 

5-30/6 
& 

21-30/9 

1-15/7 
& 

6-20/9 

16/7-5/9 5-30/6 
& 

21-30/9 

1-15/7 
& 

6-20/9 

16/7-5/9 

Σε double room 
 

79 109 129 129 179 215 179 249 299 

1st child 0-6 
 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
 

135 195 229 225 319 385 315 445 535 

 

Τιμές ανά άτομο μόνο διαμονή…. 
Λοιπές χρεώσεις : 

▪ 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 20 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 16/7-5/9  που 

έχει χρέωση 25 ευρώ 

▪ 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 15 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 16/7-

5/9 που έχει χρέωση 20 ευρώ 

▪ Φόρος διαμονής , 0,5 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο  

▪ Επιβάρυνση για το πρωινό , 6 ευρώ ανά άτομο ημερησίως 

 

 

 

 



Hotel Star Santorini 3* 

 

Το ξενοδοχείο Star βρίσκεται στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης, σε μια ξεχωριστή και ήρεμη τοποθεσία. 

Οι χώροι γύρω από το ξενοδοχείο είναι μεγάλοι και βολικοί για βόλτα και χαλάρωση αλλά και οι χώροι 

της πισίνας είναι ιδανικοί για την ξεκούραση σας. Το πρωινό σερβίρεται σε μπουφέ καθημερινά, ενώ το 

εστιατόριο σας εξυπηρετεί με τις γευστικές επιλογές του. Το Pool bar σερβίρει σνακ και ποτά καθ’ όλη 

την διάρκεια της ημέρας. Τα δωμάτια είναι πλήρη εξοπλισμένα και διαθέτουν μπαλκόνι με θέα. 

▪ OI ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.   

▪ (*) ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΓΙΑ OΛA ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΣ. CHECK IN 2:00 p.m. CHECK OUT 12:00 noon. 

 

Τιμή κατ’ άτομο με  ΠΡΩΙΝΟ 

3 νύχτες 5 νύχτες 

1 - 30/7 &        
1 – 31/10 

1 -  31/8 
1 - 30/7 &        
1 – 31/10 

1 -  31/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ 125  € 150  € 195 € 235 € 

3ος Ενήλικας σε τρίκλινο 75 € 75 € 125 € 125 € 

1o παιδί έως 12 ετών σε δίκλινο ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

SUITE * ( για 2 άτομα ) 360 € 440 € 590 € 720 € 

SUITE * ( για 3 άτομα ) 440 € 515 € 720 € 840 € 

SUITE * ( για 4 άτομα ) 515 € 595 € 840 € 975 € 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 180 € 210 €  290 € 340 € 


