Απευθείας Πτήσεις

GIANNA SUITES ( ex. VILLA GIANNA )
Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο
βρίσκεται στα Φηρά πολύ κοντά στον
κεντρικό πεζόδρομο, προσφέροντας
όλες τις ανέσεις για μια πολυτελή
διαμονή. Διαθέτει πισίνα, αίθουσα
πρωινού και bar. Τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό,
τηλεόραση,
ψυγείο,
σεσουάρ και μπαλκόνι ή βεράντα.

OCEANIS
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο 4* βρίσκεται μπροστά στην αμμώδη
παραλία του Μονόλιθου. Το ξενοδοχείο διαθέτει καλαίσθητους
εξωτερικούς χώρους, όπως μεγάλη πισίνα, παιδική πισίνα, pool bar,
χώρους για αθλητικές δραστηριότητες. Αποτελεί ιδανική επιλογή για
ζευγάρια με παιδιά, καθώς διαθέτει αρκετά οικογενειακά δωμάτια.

KALMA
Το παραδοσιακό ξενοδοχείο σε κυκλαδίτικο ρυθμό βρίσκεται στο χωριό
Μεσαριά, κοντά στα Φηρά. Το άσπρο και το μπλέ κυριαρχούν, ενώ οι πέργκολες
με τις βοκαμβίλιες δημιουργούν ένα όμορφο, νησιωτικό περιβάλλον. Διαθέτει
πισίνα, μια καταπράσινη αυλή για να χαλαρώσετε, καθώς και δωρεάν internet.
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του διαθέτουν ραδιόφωνο, δορυφορική τηλεόραση,
σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο. Πολύ κοντά στο ξενοδοχείο βρίσκονται
σούπερ μάρκετ, καθώς και πολλές επιλογές για φαγητό.

SPENDOUR RESORT LUX
Tο πολυτελές ξενοδοχείο, χτισμένο μόλις το 2012, διαθέτει
όλες τις σύγχρονες ανέσεις για να ικανοποιήσει και τον
πιο απαιτητικό του επισκέπτη. Βρίσκεται στο Φηροστεφάνι,
10λεπτά με τα πόδια από το κέντρο των Φηρών. Διαθέτει
εστιατότιο, εξωτερική πισίνα, κήπο, μπαρ, ίντερνετ. Τα
δωμάτιά του όλα σχεδιασμένα με μοντέρνα διακόσμηση
και θέα στη θάλασσα, διαθέτουν τηλεόραση, ρυθμιζόμενο
κλιματισμό, τηλέφωνο, σεσουάρ, μίνι μπαρ, ψυγείο, safe
box. Απολαύστε ένα κοκτεήλ στο μπαρ με την εκπληκτική
θέα. Δυνατότητα επιλογής δωματίων.
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Λένε ότι η Σαντορίνη είναι το νησί του έρωτα . Η Σαντορίνη
είναι το νησί των ερωτευμένων , ένα νησί που μαγεύει τις
αισθήσεις και ξυπνά τη ρομαντική και τρυφερή διάθεση .
Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα ερωτευμένα ζευγάρια επιλέγουν
αυτό το νησί για τις διακοπές τους, ούτε ότι τόσοι έρωτες
γεννιούνται εκεί κάπου ανάμεσα στα σοκάκια στα Φηρά
το Ημεροβίγλι και στην Οία ή στις όμορφες παραλίες της
Σαντορίνης
Και καθώς το καλοκαίρι
πλησιάζει οι συζητήσεις για
τους καλοκαιρινούς έρωτες για αναθερμάνσεις σχέσεων
και καλοκαιρινές διακοπές δίνουν και παίρνουν. Φυσικά
κάποιοι υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα ο έρωτας
δεν εξαρτάται από το που βρίσκεται κανείς αλλά με ποιόν
βρίσκεται μαζί …. Ωστόσο τα πράγματα είναι μάλλον λίγο
διαφορετικά ότνα μιλάμε για την Σαντορίνη …

Η Σαντορινή δεν είναι
μόνο ένα νησί.
Η Σαντορίνη είναι
παγκόσμιο αξιοθέατο, είναι
ένα μέρος που πρέπει
οπωσδήποτε να δεις

ANDROMEDA VILLAS
Το ξενοδοχείο βρίσκεται «κρεμασμένο» στο βράχο του Ημεροβιγλίου
με απεριόριστη θέα στην καλνέρα. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, pool
bar, gourmet εστιατόριο με διεθνή αλλά και ελληνική κουζίνα, Jacuzzi,
Wi-Fi . Όλα τα δωμάτια (standard , superior, appartment, v.i.p. suites
private pool) διαθέτουν A/C, TV, ψυγείο, coffee-tea maker machine,
πιστολάκι για τα μαλλιά και φυσικά μπαλκόνι με την μοναδική θέα στο
ηφαίστειο και το ηλιοβασίλεμα.

Έχουμε εξασφαλισμένα δωμάτια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
για όλες τις περιόδους σε όλες τις περιοχές του νησιού
και για όλα τα “πορτοφόλια” Μην απόρρητε εάν στο INTERNET τα “βλέπετε χωρίς διαθεσιμότητά ή με σχεδόν διπλή
τιμή η εταιρεία μας προπληρώνει τα δωμάτια σχεδόν 1
χρόνο πριν γιατί η Σαντορίνη είναι νησί για επαγγελματίες
… Η ενοικίαση Ι.Χ. είναι μάλλον απαραίτητη αν και
υπάρχει και η επιλογή του scooter αλλά και του suv
για την εξερεύνηση του Νησιού και έχουμε καταφέρει να
εξασφαλίσουμε οχήματα προς ενοικίαση..
Στα πακέτα Fly&Drive σας προσφέρουμε αεροπορικά
εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, ανάλογη
διατροφή, ταξιδιωτική ασφάλιση και εφόσον επιθυμείτε
ενοικίαση αυτοκινήτου ή άλλες επιπλέον παροχές.

Αν δεν έχεις ζήσει ηλιοβασίλεμα στην Οία τότε, ΔΕΝ
ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ τι πάει να πει ηλιοβασίλεμα.
Φάβα, ντοματάκια, άσπρη μελιτζάνα, κάππαρη, κρασιά.
Αυτά είναι τα πράγματα που, κανονικά, θα έπρεπε να
χειροκροτούν οι τουρίστες. Δοκίμασε τα όλα, σε όλους
τους πιθανούς και απίθανους συνδυασμούς (βλέπε παγωτό
φάβα).
Τα ντοματάκια Σαντορίνης θα έπρεπε να είναι πιο διάσημα
από το ηφαίστειο.
Το 25% της μαγείας της Σαντορίνης είναι να φτάνεις με
το πλοίο και να σου κόβεται η άνασα όσο πλησιάζεις το
λιμάνι, να μην πιστεύεις που βρίσκεσαι και οι πολλές
επιλογές με κρουζιέρες στο Ηφάιστειο σας δίνουν αυτήν
την επιλογή
Το άλλο 25% είναι να σου κοπεί ξανά η ανάσα όταν θα
ανέβεις με το λεωφορείο, απ’το λιμάνι στα Φηρά.
Το υπόλοιπο 50% είναι η καλντέρα, το βλέμμα σου να
χάνεται στη θέα, ξάπλα σε μια
σεζ λονγκ στο Franco’s.
Αν βαρέθηκες τα κλασικά θεάματα, μην ξεχνάς τους
free-runners που μπορεί να δεις να ίπτανται από ταράτσα
σε ταράτσα.
CALDERA ROMANTICA 2* plus
Πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο στο Ακρωτήρι
σε απόσταση αναπνοής από την καλντέρα. Το
ξενοδοχείο έχει πλήρως ανακαινιστεί το 2015 σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους του δημιουργώντας
και ένα εξαιρετικό εστιατόριο που έχει αποσπάσει
εγκωμιαστικές κριτικές σε όλα τα αξιόπιστα sites.
Επιπλέον έχει πλέον ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση
των δωματίων που προσφέρουν τηλεόραση ατομικό
κλιματισμό ψυγείο.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

4ΗΜΕΡΕΣ

Σελ 26-27

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Αlexandra
Καμάρι

Villa Anemomilos
Περρίσα

Kalma

Μεσσαριά/Φηρά

Caldera Romantica
Ακρωτήρι

Gianna Suites
Φηρά

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Πρωινό

275

Διαμονή

1ο παιδί

Oceanis

2ο παιδί

309

-

299

199

-

-

Πρωινό

309

219

309

-

Πρωινό

350

199

-

Standard
garden view

Ημιδιατροφή

385

225

-

Standard
garden view

Πρωινό

345

259

-

-

199

-

0-6 ετών

Πρωινό

1139

Συνολοκή τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά

Αmbience Suites

Πρωινό

Φηροστεφάνι

Φηροστεφάνι

Θέα Θάλασσα
5ε / άτομο / διαν.
Ημιδιατροφή
13ε / γεύμα / άτομο

259

-

Deluxe suite

419

279

-

Superior suite

-

Standar sea view

269

Superior sea view

295

Junior pool suite
standard sea view

199

439

Πρωινό

Επιβαρύνσεις

379

399
Splendour Resort 5*

Παρατηρήσεις

219

0-6 ετών

329

Mονόλιθος/Καμάρι

25/5

0-6 ετών

469
Afrodite Venus 4*

Πρωινό

450

199

-

-

Alesahne Beach 4*

Ημιδιατροφή

450

240

-

-

Andromeda Villas 4*

Πρωινό

555

199

-

Superior doubles
caldera view

Καμάρι
Καμάρι

Ημεροβίγλι

Φόροι αεροδρομίων 35.
Rent a car

ΠΤΗΣΕΙΣ : ASTRA AIRLINES

4ημ

25/5 ΘΕΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
14.50-16.20

28/5 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΘΕΣ
16.40-18.10

Κατηγορία

Πιθανός τύπος
αυτοκινήτου

Τιμή αυτοκινήτου για 4
ημέρες

Α

Daewoo matiz 900cc

110

Β

Opel Corsa 1100cc

130

Aπεριόριστα χλμ και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε 6ΗΜ - 18ε
7ΗΜ - 22ε 8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν
αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου κατόπιν ζήτησης, όπου δεν αναγράφεται. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant και
πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.
Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low
cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα
μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Οι επιβάτες αεροπορικών
εκδρομών υποχρεούνται να είναι δυο ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή. 7. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝ/ΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
- Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, από 01/01/18 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται από τον πελάτη στο
ξενοδοχείο κατά την άφιξη. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση, ανά δωμάτιο και είναι όπως παρακάτω :
1-2 αστέρων ξενοδοχείο 0,50 ευρώ, 3 αστέρων ξενοδοχείο 1,50 ευρώ, 4 αστέρων ξενοδοχείο, 3,00 ευρώ, 5 αστέρων ξενοδοχείο 4,00 ευρώ

