
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 3+1 ημέρες 
summer weekend break

8 Ιουλίου & 12 Αυγούστου &
 2,9 Σεπτεμβρίου

ΠΤΗΣΕΙΣ
VOLOTEA

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

NIKOS HOTEL 
Φηρά - 

Καρτεράδος

Βρίσκεται 1χλμ από τα 
Φηρά, είναι ανακαινισμένο 
και προσφέρει δωμάτια σε 

κυκλαδίτικο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Standard 365 350 215

KYKLADONISIA
TRADITIONAL 
SETTLEMENT 

Φηρά

Βρίσκεται στα Φηρά, μόλις 
250μ από την κεντρική πλατεία. 
Καινούριο κατάλυμα με δωμάτια 
σε μοντέρνο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, πιστολάκι μαλλιών

 και ψυγείο.
βαθμολογία booking 8.3

 - Standard 390 380 215

DIVELIA 2*
Περίσσα 

Αν θέλετε διαμονή κοντά στην 
παραλία αυτό είναι το σωστο 

μέρος για να μείνετε. 350μ από 
την παραλία, διαθέτει πισίνα και 
αίθουσα πρωινού. Στα δωμάτια 

θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, βραστήρα, μηχανή 

καφέ και μπαλκόνι. Διαθέτει και 
οικογενειακά δωμάτια 

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Double / twin 
with balcony 429 410 215

DAEDALUS 5*
Φηρά 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Διαθέτει πισίνα και 

αίθουσα πρωινού. Τα δωμάτια 
είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα όπως αρμόζει σε ένα 
καλο ξενοδοχείο 4*. 

βαθμολογία booking 8.4

Πρωινό STD DOUBLE 495 485 295

GIZIS EXCLUSIVE 
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Βρίσκεται στην πιο φημισμένη 
περιοχή της Σαντορίνης στον 

περίφημο βράχο στο Ημεροβίγλι.
Καθίστε στο μπαλκόνι σας 

και απολαύστε την απίστευτη 
θέα στην Καλντέρα και το 

ηλιοβασίλεμα.
Στο δωμάτιο θα βρείτε 
κλιματισμό, TV, ψυγείο, 

στεγνωτήρα μαλλιών, μηχανή 
καφέ, βραστήρα, safe deposit 

box και free wifi 
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

STD DOUBLE

CALDERA 
VIEW

550 540 -

KALESTESIA 
SUITES Ακρωτήρι

θέα στην Καλντέρα
ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 
2022

δωρεάν μεταφορά 
από το αεροδρόμιο 

στο ξενοδοχείο 
και αντίστροφα

Βρίσκεται σε μια ιδανική 
τοποθεσία που συνδυάζει θέα 
στην Καλντέρα, στο ηφαίστειο 

και σχεδόν σε όλο το νησί! 
Διαθέτει πισίνα, pool bar, και 

εστιατόριο με μεσογειακή 
παραδοσιακή κουζίνα . 

Απολαύστε καθημερινά  ένα 
φρέσκο μεσογειακό πρωινό με 
μοναδική θέα. Τα δωμάτια είναι 

πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν ατομικό μπαλκόνι 
με υπέροχη  θέα &  δωρεάν wi fi. 
Είναι ιδανικό και για οικογένειες.

βαθμολογία booking 9.2

Πρωινό

COMFORT 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

590 580
1o παιδί 175
2ο παιδί 330

PREMIUM
JACUZZI 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

735 720
1o παιδί 175
2ο παιδί 410 

ANDROMEDA 
VILLAS & SPA 

RESORT
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Στο φημισμένο Ημεροβίγλι, 
συνδυάζει πολυτέλεια με 

υπέροχη θέα. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της 
περιοχής στο οποίο θα βρείτε 

πισίνα, pool bar, εστιατόριο, well-
ness spa, hot tub. Τα δωμάτια 
είναι πλήρως εξοπλισμένα και 

διαθέτουν προσωπικό μπαλκόνι 
με υπέροχη θέα.  

βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

SUPERIOR
CALDERA VIEW 650 640 390

JUNIOR SUITE
CALDERA VIEW 725 710 460

VIP SUITE 
OUTDOOR 
JACUZZI

870 860 570

σύνολο φόρων +35€ / άτομο



VOLOTEA 4 ημέρες 
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

όλες οι ημερομηνίες 22.15 - 23.10 19.20 - 20.30

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
      1 χειραποσκευή (40 Χ 20 Χ 25cm) & 1 χειραποσκευή 10κ ανά άτομο

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 5 ημέρες 8,23,30 Ιουλίου & 
7,13,19,21,28 Αυγούστου & 2,9 Σεπτεμβρίου ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

NIKOS HOTEL 
Φηρά-Καρτεράδος

Βρίσκεται 1χλμ από τα 
Φηρά, είναι ανακαινισμένο 
και προσφέρει δωμάτια σε 

κυκλαδίτικο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Standard 345 330 245

KYKLADONISIA
TRADITIONAL 
SETTLEMENT 

Φηρά

Βρίσκεται στα Φηρά, μόλις 
250μ από την κεντρική πλατεία. 
Καινούριο κατάλυμα με δωμάτια 
σε μοντέρνο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, πιστολάκι μαλλιών

 και ψυγείο.
βαθμολογία booking 8.3

 - Standard 385 370 245

DIVELIA 2*
Περίσσα 

Αν θέλετε διαμονή κοντά στην 
παραλία αυτό είναι το σωστο 

μέρος για να μείνετε. 350μ από 
την παραλία, διαθέτει πισίνα και 
αίθουσα πρωινού. Στα δωμάτια 

θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, βραστήρα, μηχανή 

καφέ και μπαλκόνι. Διαθέτει και 
οικογενειακά δωμάτια 

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Double / twin 
with balcony 450 435 245

DAEDALUS 5*
Φηρά 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Διαθέτει πισίνα και 

αίθουσα πρωινού. Τα δωμάτια 
είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα όπως αρμόζει σε ένα 
καλο ξενοδοχείο 4*. 

βαθμολογία booking 8.4

Πρωινό STD DOUBLE 570 550 245

GIZIS EXCLUSIVE 
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Βρίσκεται στην πιο φημισμένη 
περιοχή της Σαντορίνης στον 

περίφημο βράχο στο Ημεροβίγλι.
Καθίστε στο μπαλκόνι σας 

και απολαύστε την απίστευτη 
θέα στην Καλντέρα και το 

ηλιοβασίλεμα.
Στο δωμάτιο θα βρείτε 
κλιματισμό, TV, ψυγείο, 

στεγνωτήρα μαλλιών, μηχανή 
καφέ, βραστήρα, safe deposit 

box και free wifi 
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

STD DOUBLE

CALDERA 
VIEW

595 570 -

KALESTESIA 
SUITES Ακρωτήρι

θέα στην Καλντέρα
ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 
2022

δωρεάν μεταφορά 
από το αεροδρόμιο 

στο ξενοδοχείο 
και αντίστροφα

Βρίσκεται σε μια ιδανική 
τοποθεσία που συνδυάζει θέα 
στην Καλντέρα, στο ηφαίστειο 

και σχεδόν σε όλο το νησί! 
Διαθέτει πισίνα, pool bar, και 

εστιατόριο με μεσογειακή 
παραδοσιακή κουζίνα . 

Απολαύστε καθημερινά  ένα 
φρέσκο μεσογειακό πρωινό με 
μοναδική θέα. Τα δωμάτια είναι 

πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν ατομικό μπαλκόνι 
με υπέροχη  θέα &  δωρεάν wi fi. 
Είναι ιδανικό και για οικογένειες.

βαθμολογία booking 9.2

Πρωινό

COMFORT 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

675 650 1o παιδί 175
2ο παιδί 370

PREMIUM
JACUZZI 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

850 825 1o παιδί 175
2ο παιδί 370



ANDROMEDA 
VILLAS & SPA 

RESORT
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Στο φημισμένο Ημεροβίγλι, 
συνδυάζει πολυτέλεια με 

υπέροχη θέα. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο ξενοδοχείο 

της περιοχής στο οποίο 
θα βρείτε πισίνα, pool 

bar, εστιατόριο, wellness 
spa, hot tub. Τα δωμάτια 
είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν προσωπικό 
μπαλκόνι με υπέροχη θέα.  
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

SUPERIOR
CALDERA 

VIEW
725 695 245

JUNIOR 
SUITE

CALDERA 
VIEW

795 780 279

VIP SUITE 
OUTDOOR 
JACUZZI

940 920 380

σύνολο φόρων +35€ / άτομο

AEGEAN 5 ημέρες
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

8,12/7 
19,23/8

2,6,9,14/9
15.00 - 16.20 23.15 - 00.25 

23,27,30/7
 3,13,17/8

21.35 - 22.40 22.50 - 23.59

7,11,8 21,25, 28/8 16.45 - 18.05 23.25 - 00.30

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
1 χειραποσκευή έως 8kg & 1 αποσκευή 23κ ανά άτομο 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 6 ημέρες 
5,12,19,26 Ιουλίου & 2,9,16 Αυγούστου & 6,13,20 

Σεπτεμβρίου

ΠΤΗΣΕΙΣ
VOLOTEA

Ξενοδοχείο / 
περιοχή Σύντομη περιγραφή Διατροφή Τύπος 

δωματίου
Τιμή 

σε δίκλινο
Τιμή 

σε τρίκλινο
παιδί 

έως 12 ετών

NIKOS HOTEL 
Φηρά  Καρτεράδος

Βρίσκεται 1χλμ από τα 
Φηρά, είναι ανακαινισμένο 
και προσφέρει δωμάτια σε 

κυκλαδίτικο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και μπαλκόνι.

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Standard 433 420 275

KYKLADONISIA
TRADITIONAL 
SETTLEMENT 

Φηρά

Βρίσκεται στα Φηρά, μόλις 
250μ από την κεντρική πλατεία. 
Καινούριο κατάλυμα με δωμάτια 
σε μοντέρνο στυλ με κλιματισμό, 
τηλεόραση, πιστολάκι μαλλιών

 και ψυγείο.
βαθμολογία booking 8.3

 - Standard 449 430 275

DIVELIA 2*
Περίσσα 

Αν θέλετε διαμονή κοντά στην 
παραλία αυτό είναι το σωστο 

μέρος για να μείνετε. 350μ από 
την παραλία, διαθέτει πισίνα και 
αίθουσα πρωινού. Στα δωμάτια 

θα βρείτε κλιματισμό, τηλεόραση, 
ψυγείο, βραστήρα, μηχανή 

καφέ και μπαλκόνι. Διαθέτει και 
οικογενειακά δωμάτια 

βαθμολογία booking 8.6

πρωινό Double / twin 
with balcony 535 520 275

DAEDALUS 5*
Φηρά 

Βρίσκεται στην καρδιά της 
χώρας, κοντά στην κεντρική 
πλατεία. Διαθέτει πισίνα και 

αίθουσα πρωινού. Τα δωμάτια 
είναι πολυτελή και πλήρως 

εξοπλισμένα όπως αρμόζει σε ένα 
καλο ξενοδοχείο 4*. 

βαθμολογία booking 8.4

Πρωινό STD DOUBLE 645 629 275



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - RENT A CAR
Παραλαβή / Παράδοση στο Αεροδρόμιο

τιμή αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χ.λ.μ.

Κατηγορία Πιθανός τύπος αυτοκινήτου 5 ημέρες 6 ημέρες

A FIAT PANDA 1.1 240 290

Β OPEL CORSA  1.4 250 310

C FIAT 500cc 325 390

 * προσοχή μη ξεχάσετε το δίπλωμα και την πιστωτική σας κάρτα!

GIZIS EXCLUSIVE 
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Βρίσκεται στην πιο φημισμένη 
περιοχή της Σαντορίνης στον 

περίφημο βράχο στο Ημεροβίγλι.
Καθίστε στο μπαλκόνι σας 

και απολαύστε την απίστευτη 
θέα στην Καλντέρα και το 

ηλιοβασίλεμα. Στο δωμάτιο θα 
βρείτε κλιματισμό, TV, ψυγείο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, μηχανή 
καφέ, βραστήρα, safe deposit 

box και free wifi 
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

STD DOUBLE

CALDERA 
VIEW

650 635 -

KALESTESIA 
SUITES Ακρωτήρι

θέα στην Καλντέρα
ΠΛΗΡΩΣ 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 
2022

δωρεάν μεταφορά 
από το αεροδρόμιο 

στο ξενοδοχείο 
και αντίστροφα

Βρίσκεται σε μια ιδανική 
τοποθεσία που συνδυάζει θέα 
στην Καλντέρα, στο ηφαίστειο 

και σχεδόν σε όλο το νησί! 
Διαθέτει πισίνα, pool bar, και 

εστιατόριο με μεσογειακή 
παραδοσιακή κουζίνα. Απολαύστε 

καθημερινά  ένα φρέσκο 
μεσογειακό πρωινό με μοναδική 
θέα. Τα δωμάτια είναι πλήρως 

εξοπλισμένα και διαθέτουν 
ατομικό μπαλκόνι με υπέροχη  

θέα &  δωρεάν wi fi. 
Είναι ιδανικό και για οικογένειες.

βαθμολογία booking 9.2

Πρωινό

COMFORT 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

790 745
1o παιδί 175
2ο παιδί 370

PREMIUM
JACUZZI 
SUITE 

CALDERA 
VIEW

1050 1020
1o παιδί 175
2ο παιδί 450 

ANDROMEDA 
VILLAS & SPA 

RESORT
Ημεροβίγλι

θέα στην Καλντέρα

Στο φημισμένο Ημεροβίγλι, 
συνδυάζει πολυτέλεια με 

υπέροχη θέα. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο ξενοδοχείο 

της περιοχής στο οποίο 
θα βρείτε πισίνα, pool 

bar, εστιατόριο, wellness 
spa, hot tub. Τα δωμάτια 
είναι πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν προσωπικό 
μπαλκόνι με υπέροχη θέα.  
βαθμολογία booking 8.5

Πρωινό

SUPERIOR
CALDERA 

VIEW
875 860 275

JUNIOR 
SUITE

CALDERA 
VIEW

990 965 330

VIP SUITE 
OUTDOOR 
JACUZZI

1180 1150 590

 σύνολο φόρων +35€ / άτομο

VOLOTEA 6 ημέρες 
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

όλες οι ημερομηνίες 10.35 - 11.40 13.20 - 14.30 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
      1 χειραποσκευή (40 Χ 20 Χ 25cm) & 1 χειραποσκευή 10κ ανά άτομο


