
Μητροπόλεως26-28, (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. 

 

ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ 

 

MARGARITA   3* 

MARGARITA   3* Περιοχή :  ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  
ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ  

 5 διαν/σεις 7 δια/σεις  
 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Δίκλινο δωμάτιο  180 €  210 € 220 €  240 € 290 €  305 €  

3ο άτομο  130 € 155€ 160 € 170 € 210 € 215 €  

  

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ  
1Ο παιδί 6-12 ετών 10 ημερησίως    
 
  

Το ξενοδοχείο   έχει πιστοποίηση  υγειονομικών  μέτρων .  

Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής   1.5 € το δωμάτιο ανα δια/ση    

 

KAFIERSIS VIEW   3* 

KAFIERSIS VIEW   3* Περιοχή :  ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ  ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ  

 5 διαν/σεις 7 δια/σεις 

mailto:info@grefis.gr


 
15/06-16/07 

& 01/09-
31/08 

17/07-31/08  15/06-16/07 
& 01/09-

31/08 

17/07-31/08  

Δίκλινο δωμάτιο  300 € 325 € 400 € 435 €  

Δίκλινο δωμάτιο θεά 
καλντέρα    

325 € 340 € 440 € 465 €  

3ο άτομο δωμάτιο θεά 
καλντέρα    

220 € 235 € 305 € 320 €  

  
 

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ  
1Ο παιδί 6-12 ετών 20 ημερησίως    
 
 

Το ξενοδοχείο   έχει πιστοποίηση  υγειονομικών  μέτρων .  

Δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής 3 € το δωμάτιο ανα δια/ση    

 

SPLENDOUR RESORT 5*   

 

 

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. 

 

3ήμερο Αγίου Πνεύματος 

  2 Διανυκτερεύσεις 3 Διανυκτερεύσεις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

3 ΜΕΡΕΣ/2 ΝΥΧΤΕΣ ( 18-20/06 ή            

19-21/06 ) 4 ΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ( 18-21/06 ) 

Σε standard δίκλινο 165€ 235€ 



Τιμές ανά άτομο με ημιδιατροφή 

 
 

EARLY BOOKING : Προσφέρουμε έκπτωση 20% στις παραπάνω τιμές για κρατήσεις που θα γίνουν 

έως 30/5. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Διαμονή 2 ή 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SPLENDOUR RESORT 5* 

• Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ 

• Μεσημεριανό ή δείπνο καθημερινά σε μενού 3 πιάτων 

• Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα του ξενοδοχείου  

• Φ.Π.Α 
 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Φόρος διαμονής (4 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο) 
 

Σημειώσεις : 

• H δωρεάν πολιτική για παιδί 2-12 ετών , ισχύει όταν αυτό μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες 
ως 3ο άτομο. 

με θέα θάλασσα 

Σε standard μονόκλινο  

με θέα στον κήπο/πισίνα 259€ 375€ 

Σε superior δίκλινο 

με θέα θάλασσα 185€ 265€ 

Σε junior suite with private pool  

με θέα θάλασσα 225€ 325€ 

1Ο παιδί έως 12 ετών 
 

δωρεάν δωρεάν 

3ο άτομο 
 

110€ 150€ 

Οικογενειακό δωμάτιο-μεζονέτα  

2 Ενήλικες & 2 Παιδιά έως 12 ετών 

(συνολική τιμή) 510€ 735€ 



• Οικογένεια με 2 ενήλικες και 2 παιδία , φιλοξενείται σε δωμάτιο 2 επιπέδων(μεζονέτα 80-90 
τετραγωνικών) 

 

 

                                        3 διανυκτερεύσεις 5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

B/B 
Διαμονή με 

πρωινό 

10-30/6 
& 

1-31/10 

1-23/7 
& 

16-30/9 

24/7-
15/9 

10-30/6 
& 

1-31/10 

1-23/7 
& 

16-30/9 

24/7-
15/9 

10-30/6 
& 

1-31/10 

1-23/7 
& 

16-30/9 

24/7-
15/9 

Σε standard 
double sea 

view 

149 199 225 245 325 359 339 449 499 

Σε superior 
double sea 

view 

179 229 255 295 375 409 409 519 569 

Σε junior suite 
with pool sea 

view 

195 295 335 319 485 555 439 675 775 

** 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 269 359 409 445 585 649 609 809 899 

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

 

EARLY BOOKING : ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26/6 

 

ΔΩΡΟ το δείπνο της 1ης ημέρας  

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. 
 

 

 

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 1/6-14/7 
& 

9-30/9 

15/7-
8/9 

1-31/10 1/6-14/7 
& 

9-30/9 

15/7-8/9 1-31/10 1/6-14/7 
& 

9-30/9 

15/7-8/9 

Σε deluxe suite 
garden view 

99 135 175 165 219 285 229 299 399 

Σε superior 
suite garden 

view 

119 155 195 195 249 315 279 349 449 

1st child 0-6 
in superior 

suite 

δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

Σε single 
deluxe suite 

175 220 295 289 385 515 399 530 715 

Τιμές ανά άτομο (διαμονή με πρωινό) 

EARLY BOOKING : ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26/6!! 

 

Λοιπές χρεώσεις : 

• 3ο άτομο ενήλικας , χρέωση 30 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 15/7-8/9 που 

έχει χρέωση 40 ευρώ. 

• 3ο άτομο παιδί 6-12 ετών , χρέωση 25 ευρώ ημερησίως , εκτός από την υψηλή περίοδο 15/7-

8/9 που έχει χρέωση 30 ευρώ. 

• Φόρος διαμονής , 0,5 ευρώ ημερησίως ανά δωμάτιο. 

 


