ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ
6,8 ΗΜΕΡΕΣ
Ένα χαρμάνι πολιτισμών και φυσικών τοπίων.
Γνωρίστε την πόλη με τα καλοδιατηρημένα νεοκλασικά κτίρια,
τις πολυσύχναστες αγορές και βέβαια τα εντυπωσιακά μνημεία
της μακραίωνης βενετσιάνικης και οθωμανικής περιόδου.
Περιπλανηθείτε στους λαβυρινθώδεις δρόμους της παλιάς πόλης
με τις κρήνες, τις περιποιημένες οικίες και τους γραφικούς ναούς.

Παραλίες: Μπάλος, Ελαφονήσι, Φαλάσαρνα και οι

HALEPA HOTEL 3*
Σε βολική τοποθεσία λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο των Χανίων, αυτό το χαλαρωτικό
καταφύγιο βρίσκεται στη συνοικία Χαλέπα. Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο
συνδυάζει την γοητεία και το χαρακτήρα του χθες με τις ανέσεις και την τεχνολογία του
σήμερα, καθιστώντας το ένα ιδανικό μέρος για όσους αναζητούν το συνδυασμό του
ιστορικού και του σύγχρονου σε έναν μόνο προορισμό.

κοντινότερες Παραλία Νέας Χώρας, Αλμυρίδα, Καλύβες.

Σας προσφέρουμε:
Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες
θέσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία με προνομιακές τιμές.
Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου με παραλαβή-παράδοση
στο αεροδρόμιο. Ταξιδιωτική ασφάλιση.

PORTO PLATANIAS VILLAGE ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 4*

EPIMENIDIS HOTEL 3*

Μόλις 200μ. μακριά από την παραλία του Πλατανιά, το Porto Platanias
Village Resort είναι ένα συγκρότημα που θυμίζει χωριό, με λιθόστρωτα
μονοπάτια, κήπους και υπέροχη πισίνα. Προσφέρει καταλύματα με
κλιματισμό και DVD player.Τα στούντιο και τα διαμερίσματα στο Porto
Platanias έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στην πισίνα και στους
κήπους του ξενοδοχείου. Όλα περιλαμβάνουν άρτια εξοπλισμένη
μικρή κουζίνα, δορυφορική τηλεόραση με διεθνή κανάλια, θυρίδα
ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.

Το Epimenidis 2 αστέρων βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150μ. από την παραλία της Αγίας Μαρίνας
και προσφέρει ευρύχωρα καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων. Αυτό το ξενοδοχείο
αποτελείται από 35 στούντιο και διαμερίσματα, τα οποία περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο. Οι επισκέπτες
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε στούντιο με ενιαία διαρρύθμιση υπνοδωματίου και σαλονιού ή
μεγαλύτερα διαμερίσματα με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο και σαλόνι. Όλες οι μονάδες διαθέτουν μικρή
κουζίνα.

ΧΑΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ELETHERIA HOTEL 3*

ΗARIDIMOS APARTMENTS ΤΑΥΡΟΝΊΤΗΣ

Χτισμένο πάνω σε ένα λόφο και προσφέροντας
εκπληκτική θέα στη θάλασσα, το Eleftheria Hotel
παρέχει εύκολη πρόσβαση στην παραλία της Αγίας
Μαρίνας, μόλις 8 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων.
Το ξενοδοχείο διαθέτει σάουνα και γυμναστήριο.

Το Haridimos Apartments βρίσκεται στον Ταυρωνίτη και προσφέρει εποχική εξωτερική πισίνα και θέα
στη θάλασσα. Ορισμένες μονάδες περιλαμβάνουν τραπεζαρία ή/και μπαλκόνι. Υπάρχει επίσης μικρή
κουζίνα με ψυγείο. Παρέχονται πετσέτες. Στο Haridimos Apartments θα βρείτε επίσης ηλιόλουστη
βεράντα, καθώς και εστιατόριο.

IOLIDA HOTEL 5*
Το Iolida Beach Hotel απέχει λίγα μέτρα από την
παραλία της Αγίας Μαρίνας. Στεγάζεται σε 2 κτήρια
που συνδέονται με μια εντυπωσιακή γυάλινη
γέφυρα, η οποία παρέχει εύκολη πρόσβαση
σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Οι
περισσότερες φωτεινές και καλαίσθητες, λιτά
επιπλωμένες μονάδες του Iolida έχουν ιδιωτικό
μπαλκόνι.

SIRIOS VILLAGE LUXURY
HOTEL 4*
Το Sirios Village Hotel & Bungalows βρίσκεται σε απόσταση 4χλμ. από το κέντρο των Χανίων. Διαθέτει μεγάλη
πισίνα και γήπεδο τένις. Περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Προσφέρει καταλύματα με μπαλκόνι και
απέχει 300μ. από την παραλία. Τα δωμάτια και διαμερίσματα του Sirios είναι φωτεινά και επιπλωμένα με
γούστο. Είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και στεγνωτήρα μαλλιών.
Ορισμένες μονάδες έχουν θέα στο Κρητικό Πέλαγος ενώ άλλες προσφέρουν υδρομασάζ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΧΑΝΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ

5 ΗΜΈΡΕΣ κάθε Πεμπτη με την αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines/ Olympic Air
Θεσσαλονίκη - Χανιά 21.05 - 22.20 // Χανιά - Θεσσαλονίκη 22.55 - 00.05
8 ΗΜΈΡΕΣ κάθε Τρίτη με την αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines/ Olympic Air
Θεσσαλονίκη - Χανιά 21.05 - 22.20 // Χανιά - Θεσσαλονίκη 22.55 - 00.05

Ενοικίαση αυτοκινήτου με απεριοριστα χιλιόμετρα , A/C, ασφάλεια (απαραίτητη πιστωτική κάρτα )
Τιμή A KAT 1000cc

6 ημ 195 €

8 ημ 265 €

Τιμή B KAT 1200cc

6 ημ 205 €

8 ημ 285 €

Στην περίπτωση που η ώρα επιστροφής είναι αργότερα ( πάνω από δύο ώρες ) από την ώρα άφιξης υπάρχει επιπλέον μρέωση μίας ημέρας

HALEPA HOTEL 3* ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ ( ΠΌΛΗ )
ΠΕΡΊΟΔΟΣ

02/06 - 15/07 // 25/08 - 26/09

16/07 - 24/08

Διάρκεια

5ημ

8ημ

5ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

419 €

515 €

439 €

565 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

229 €

299 €

229 €

299 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 0.5 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΧΑΝΙΑ

EPIMENIDIS HOTEL 3* ΠΡΩΙΝΌ ( ΑΓΊΑ ΜΑΡΊΝΑ )
ΠΕΡΊΟΔΟΣ

11/06 - 10/07 // 01/09 - 30/09

11/07 - 31/08

Διάρκεια

5ημ

8ημ

5ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

415 €

545 €

445 €

565 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

165 €

195 €

165 €

195 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 1.5 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

ELETHERIA HOTEL 3* ΠΡΩΙΝΌ ( ΑΓΊΟΙ ΑΠΌΣΤΟΛΟΙ )
11/06 - 20/07 // 01/09 - 30/09

ΠΕΡΊΟΔΟΣ

21/07 - 31/08

Διάρκεια

5ημ

8ημ

5ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

425 €

515 €

445 €

555 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

195 €

195 €

195 €

195 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 1.5 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

PORTO PLATANIAS VILLAGE 4* ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ ( ΠΛΑΤΑΝΙΆΣ )
01/06 - 30/06

ΠΕΡΊΟΔΟΣ

01/07 - 31/08

Διάρκεια

5ημ

8ημ

5ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

595 €

805 €

659 €

855 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

199 €

199 €

199 €

199 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΧΑΝΙΑ

IOLIDA HOTEL 5* ALL INCLUSIVE ( ΑΓΊΑ ΜΑΡΊΝΑ )
01/06 - 15/07

ΠΕΡΊΟΔΟΣ

15/07 - 31/08

Διάρκεια

5ημ

8ημ

6ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

599 €

899 €

659 €

919 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

199 €

199 €

199 €

199 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

ΗARIDIMOS APARTMENTS ΠΡΩΙΝΌ ( ΤΑΥΡΟΝΊΤΗΣ )
ΠΕΡΊΟΔΟΣ

11/06 - 10/07 // 01/09 - 30/09

11/07 - 31/08

Διάρκεια

5ημ

8ημ

5ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

375 €

525 €

395 €

545 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

165 €

195 €

165 €

195 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 0.5 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

SIRIOS VILLAGE LUXURY HOTEL 4* ALL INCLUSIVE ( ΚΆΤΩ ΔΑΡΆΤΣΟ )
ΠΕΡΊΟΔΟΣ

21/06 - 20/07 // 01/09 - 30/09

21/07 - 31/08

Διάρκεια

6ημ

8ημ

6ημ

8ημ

Τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο

549 €

709 €

559 €

719 €

Family Room

1520 €

1950 €

1600 €

2040 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

105 €

105 €

105 €

105 €

Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 35 €. Περιλαμβάνει 8 kg χειραποσκευή ανα άτομο και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο
Φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανα δωμάτιο ανα διανυκτέρευση

