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ΕΠ/17-5-11 

Αθήνα, 23-5-11 
 

Προς 

Tα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες 

∆ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε.  
Συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας υπ’ αριθµ 3/31-3-2011, που αφορά το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ, η Γ.Σ.Ε.Ε. σας γνωστοποιεί τις παρακάτω 

συνεργασίες για τη περίοδο των φετινών διακοπών προσφέροντας προσιτές διακεκριµένες υπηρεσίες 

στον µέσο εργαζόµενο και την οικογένειά του: 
 

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ TRAVEL  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους σε διακεκριµένα 

Ξενοδοχεία στη Σαντορίνη, τη Νάξο, τη Κέρκυρα, τη Χαλκιδική, τη Κρήτη, τη Ρόδο, , τη Ζάκυνθο, 

τη Κεφαλονιά, την Ικαρία και τη Πελοπόννησο για διαµονή 5 και πλέον διανυκτερεύσεων . 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες  
1 AFRODITI VENUS  

ΚΑΜΑΡΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

www.afroditivenushotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

18/6-15/7 15-7-3/9 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 50 € 65€ 

1
ο
 Παιδί έως 6 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 50% 50% 

 Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 
 

2.DREAM VIEW HOTEL Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΝΑΞΟΥ 

www.dreamviewhotel.gr 
Βρίσκεται σε µία όµορφη περιοχή µε πανέµορφη θέα δίπλα στη θάλασσα. Όλα τα δωµάτιά του είναι 

διαµερίσµατα χωρητικότητας 4 ατόµων και έχουν θέα θάλασσα.. 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

29/5-30/6 

11/9-24/9 

1/7-30/7 

28/8-10/9 

31/7-27/8 

Τιµή διαµερίσµατος χωρητικότητας  
4 ατόµων (2 ενήλικες& 2 παιδιά έως 12) 

 

74 € 

 

89€ 

 

114€ 

Τιµή πρωϊνού 5 € το άτοµο 

3. LAGOS MARE Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΝΑΞΟΥ 

www.lagosmare.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

29/5-25/6 

11/9-24/9 

26/6-23/7 

28/8-10/9 

24/7-27/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 

σε δίκλινο δωµάτιο 

 

53 € 

 

70€ 

 

83€ 

1
ο
 & 2οΠαιδί 2- 6 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

1ο & 2
ο
 Παιδί έως 6 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 50% 
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Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 
 

4. .  CHANDRIS ∆ΑΣΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ Κατηγορία 

www.chandris.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/6-8/7 

1/9-30/9 

9/7-22/7 

24/8-31/8 

23/7-23/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 

σε δίκλινο δωµάτιο 

 

57 € 

 

62€ 

 

72€ 

1ο Παιδί έως 14 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 4-14 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
22 22 22 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• . ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 

.5.ELEA BEACH HOTEL ∆ΑΣΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α΄ Κατηγορία 

www.eleabeach.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

22/5-20/6 

1/9-20/9 

21/6-25/7 

 

26/7-31/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 

σε δίκλινο δωµάτιο 

 

49 € 

 

63€ 

 

68€ 

1
ο
 Παιδί έως 6 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 7-12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 50% 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30% 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• . ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

• 14€ την ηµέρα οι ενήλικες και 10€ τα παιδιά για all inclusive 
 

6. COSTA BLU HOTEL ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ DE LUX 

www.holidays-corfu.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/6-8/7 

1/9-30/9 

9/7-22/7 

24/8-31/8 

23/7-23/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 

σε δίκλινο δωµάτιο 

 

65 € 

 

69€ 

 

75€ 

1
ο
 Παιδί έως 6 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 7-12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
50% 50% 50% 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30% 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• . ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

• Όλα τα δωµάτια είναι σουίτες µε θέα θάλασσα 
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7 ALEXANDER THΕ GREAT  

ΚΡΥΟΠΗΓΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α΄ Κατηγορία 

www.papcorp.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

10/5-9/6 

12/9-30/9 

14/6-14/7 

29/8-11/9 

15/7-31/7 

15/8-28/8 

10/6-13/6 

1/8-14/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

37 € 

 

44,5€ 

 

52€ 

 

67€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2 παιδιά εως 12 ετών σε 
FAMILY δωµάτιο  

50% 50% 50% 50% 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30% 30% 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• . ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

 

8. ΑΓΙΟΝΗΣΙ HOTEL 
ΑΜΟΥΛΙΑΝΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ Α΄ Κατηγορία 

www.papcorp.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

10/5-9/6 

12/9-30/9 

14/6-14/7 

29/8-11/9 

15/7-31/7 

15/8-28/8 

10/6-13/6 

1/8-14/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

37 € 

 

44,5€ 

 

52€ 

 

67€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2 Παιδιά  εως 12 ετών σε 
FAMILY δωµάτιο  

50% 50% 50% 50% 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30% 30% 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• . ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 

 

 

9.ΤΟΛΟ HOLIDAYS  Α΄ Κατηγορία 

www.tolon-holidays.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

18/6-14/7 

29/8-30/9 

15/7-19/8 20/8-10/9 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  

σε δίκλινο µε πρωϊνό: 

σε δίκλινο µε ηµιδιατροφή: 

 

31€ 

40€ 

 

35€ 

44€ 

 

31€ 

40€ 

Τρίκλινο το δωµάτιο µε πρωϊνό: 

Με ηµιδιατροφή: 

87€ 

114€ 

97€ 

121€ 

87€ 

114€ 

1
ο
 Παιδί έως 4 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

1
ο
 Παιδί 5-12 ετών σε δωµάτιο µε τους γονείς 50%€ 50% 50% 
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10.ΤΟΛΟ HOΤΕL  Β΄ Κατηγορία 

www.hoteltolo.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

18/6-14/7 

20/8-10/9 

15/7-19/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  

σε δίκλινο µε πρωϊνό: 

σε δίκλινο µε ηµιδιατροφή: 

 

27 

35 

 

30 

38 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ το δωµάτιο 

µε πρωϊνό 

µε ηµιδιατροφή 

 

74 

98 

 

83 

107 

1
ο
 Παιδί έως 4 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

1
ο
 Παιδί 5-12 ετών σε δωµάτιο µε 

τους γονείς 
50%€ 50% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

 

11.PALATINO ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α΄ Κατηγορία 

www.palatinohotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

27 € 

 

30€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
  Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 

50% 50% 

3
ο
 άτοµο ενήλικας -30% -30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

 

12. BELVEDERE ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ DE LUX 

www.belvederezante.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε JUNIOR SUITE 

 

37 € 

 

47€ 

 

62€ 

Παιδιά έως 4 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Παιδιά 4 εως 14 ετών σε 
δωµάτιο µε τους γονείς 

15€ 15€ 15€ 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30% 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο Μενού. 
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13. IRINNA ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α΄ Κατηγορία 

www.irinnahotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

Μέχρι 10/7 

29/8-10/9 

10/7-3/8 

20/8-28/8 

4/8-20/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

39 € 

 

42€ 

 

55€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
50%€ 50% 50% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
 

14 SUNSHINE ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟ∆ΟΣ 

www.sunshinevacationsclubs.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

22/4-9/7 

1/9-27/10 

10/7-23/7 

23/8-31/8 

24/7-22/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

FAMILY ROOM 

2 ενήλικες & 2 παιδιά  

ή 3 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 

43 € 

 

 

135€ 

65€ 

 

 

195€ 

75€ 

 

 

225€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

all inclusive 
 

15. ∆ΙΟΝΥΣΟΣ HOΤΕL ΙΞΙΑ ΡΟ∆ΟΣ Α΄ Κατηγορία 

www.dionysos-hotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

37 € 

 

42€ 

 

52€ 

 

42€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• Ηµιδιατροφή 14€ για ενήλικες 7€ για παιδιά  5-12 ετών. 

 

16. ORION ΡΕΘΥΜΝΟ Α΄ Κατηγορία 

www.orionhotelcrete.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

22/5-25/6 

25/9-8/10 

26/6-16/7 

28/8-24/9 

1/7-27/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

35 € 

 

40€ 

 

47€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο 

δωµάτιο των γονέων 
50%€ 50% 50% 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30% 30% 30% 
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Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

 

17 SUNSHINE ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

www.sunshinevacationsclubs.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

14/5-9/7 

1/9-25/10 

10/7-23/7 

23/8-31/8 

24/7-22/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

FAMILY ROOM 

2 ενήλικες & 2 παιδιά  

ή 3 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 

43 € 

 

 

135€ 

65€ 

 

 

195€ 

75€ 

 

 

225€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Τρίτο άτοµο ενήλικας 30%€ 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

all inclusive 
 

18. ΕROFILI BEACH ΙΚΑΡΙΑΣ Α΄ Κατηγορία 

www.erofili.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/6-11/6 

19/9-15/10 

12/6-12/7 

27/8-18/9 

13/7-31/7 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο δωµάτιο 

 

25 € 

 

33€ 

 

40€ 

1
ο
 Παιδί έως4 ετών   

2ο
 Παιδί 4 έως 12 ετών 

∆ΩΡΕΑΝ 

+20% 

∆ΩΡΕΑΝ 

+20% 

∆ΩΡΕΑΝ 

+20% 

3
ο
 άτοµο ενήλικας 30%€ 30% 30% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το ΑΝΝΑ TRAVEL (Κουµπάρη 5 

Τ.Κ 106.74 Πλατεία Κολωνακίου) στο τηλ:210/3607222- fax: 210/3607221, για να εξασφαλίσει τις 

συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει 

προκαταβολή 50€ κατ’ άτοµο στο λογαριασµό 994-002101-080925 της ΑΛΦΑ BANK  

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΑΝΝΑ TRAVEL, 

ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

 Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο ΑΝΝΑ TRAVEL την αξία της συµµετοχής του µείον 

το ποσό της προκαταβολής. Η εξόφληση γίνεται 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία άφιξης στο 

ξενοδοχείο, µετρητοίς ή σε 24 άτοκες δόσεις µε πιστωτική κάρτα. 

 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FIVE CONTINENT CRUISES 

Η συνεργασία περιλαµβάνει 3ήµερες,4ήµερες, 7ήµερες κρουαζιέρες στο Αιγαίο & στη 

Τουρκία και 7ήµερες κρουαζιέρες µε προορισµό τις ∆αλµατικές ακτές, µε τα πολυτελή 

κρουαζιερόπλοια ZENITH  & HORIZON.  
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Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: www.fivecontinentcruises.com 

 ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3ήµερη κρουαζιέρα 

συν πακέτο ∆ιαµονής/εκδροµής Κωνσταντινούπολη 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο:240€ συν 60€ Λιµενικά τέλη 

Παιδιά έως 16 ετών µόνο λιµενικά τέλη 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ ∆ΩΡΕΑΝ 

Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 35€ το άτοµο  
∆εν περιλαµβάνεται Αεροπορικό Εισιτήριο  

ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ στις 26/9 

(Ενδεικτική τιµή 100€ περίπου) 

 

26/9-30/9/11 

26/9 ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ 

27/9 ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ 

28/9 Εν Πλώ 

29/9 ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ 

30/9 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4ήµερη κρουαζιέρα 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα 

190€ συν 85€ Λιµενικά τέλη 

Παιδιά έως 16 ετών120€ σύν λιµενικά τέλη 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ ∆ΩΡΕΑΝ 

Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 40€ το άτοµο  
∆εν περιλαµβάνεται Αεροπορικό Εισιτήριο  

ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ στις 12/7 

(Ενδεικτική τιµή 100€ περίπου) 

 

8-12/7/2011 

 

8/7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

9/7 ΜΥΚΟΝΟΣ 

10/7 ΡΟ∆ΟΣ 

11/7 ΣΜΥΡΝΗ 

12/7  ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗ 

7ήµερη κρουαζιέρα 
Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα 

540€ συν 180€ Λιµενικά τέλη 

Παιδιά έως 16 ετών µόνο λιµενικά τέλη 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ ∆ΩΡΕΑΝ 

Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 65€ το άτοµο  
 

 

8/7/11 

15/7/11 

22/7/11 

29/7/11 

19/8/11 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΡΟ∆ΟΣ 

ΣΜΥΡΝΗ 

ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΗ 

ΕΝ ΠΛΩ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

7ήµερη κρουαζιέρα 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινη εσωτερική καµπίνα: 350€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινη εξωτερική καµπίνα:450€ 

συν 180€ Λιµενικά τέλη 

Παιδιά έως 16 ετών µόνο λιµενικά τέλη 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ ∆ΩΡΕΑΝ 

Υποχρεωτική χρέωση υπηρεσιών πλοίου 65€ το άτοµο  
∆εν περιλαµβάνεται Αεροπορικό Εισιτήριο 

ΙΤΑΛΙΑ-ΑΘΗΝΑ 

20/6/11 

4/7/11 

18/7/11 

1/8/11 

15/8/11 

29/8/11 

12//9/11 

26/9/11 

10/10/11 

24/10/11 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΚΑΤΑΚΟΛΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ 

ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΡΑΒΕΝΝΑ 

στη συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πλήρη διατροφή (4 γεύµατα). 

• Όλα τα ποτά ∆ΩΡΕΑΝ 24 ώρες επί του πλοίου 

• ∆ιασκέδαση show. 

∆ε συµπεριλαµβάνονται τα Λιµενικά τέλη, οι προαιρετικές εκδροµές & τα αεροπορικά εισιτήρια  

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατα, τις εκδροµές  και το κλείσιµο 

αεροπορικών εισιτηρίων  θα επικοινωνείτε απευθείας µε την εταιρεία. 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε την Εταιρεία (ΤΗΛ:210/4291000 

FAX:210/4291317) για να εξασφαλίσει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία για τη κρουαζιέρα της επιλογής 

του. Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 100€ σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα 
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αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη και η ηµεροµηνία επιλογής της 

κρουαζιέρας, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- FIVE CONTINENT 

CRUISES , ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στην Εταιρεία την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 
 

3.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ HOTEL MARIA’S HOUSE  

H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ξενοδοχείο, 

το οποίο βρίσκεται σε ένα πανέµορφο καταπράσινο περιβάλλον στην Νικήτη Χαλκιδικής, για 

διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:site: www mariashouse.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

16/8-31/8 

1/8-15/8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  

σε δίκλινο δωµάτιο 

µε πρωινό: 

µε ηµιδιατροφή: 

 

 

23€ 

31€ 

 

 

28€ 

35€ 

 

 

20€  

28€ 

Παιδί έως 6  ετών µε πρωινό 

µε ηµιδιατροφή 

∆ΩΡΕΑΝ 

7€ 

∆ΩΡΕΑΝ 

7€ 

∆ΩΡΕΑΝ 

7€ 

Παιδί πάνω από 7 ετών µε πρωινό 

µε ηµιδιατροφή 

5€ 

12€ 

5€ 

12€ 

5€ 

12€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• ∆είπνο (Προαιρετικά) 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/061162- 

FAX:2375/061165) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 30€ κατ’ άτοµο σε λογαριασµό τράπεζας που 

θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

MARIA’S HOUSE ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 
 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Seagull’s bay HOTEL  ΣΤΗΝ ΚΩ 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο Seagull’s 

bay για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. Το ξενοδοχείο είναι καινούργιο 3 αστέρων και αποτελείται 

από 36 διαµερίσµατα τύπου Μεζονέτας. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:site www seagullsbay.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-30/6 

1/9-31/10 

1/7-31/8 

∆ΙΚΛΙΝΟ 47 56 
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ΤΡΙΚΛΙΝΟ 63 75 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4 Ενήλικες)  76€ 90 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (5 ενήλικες) 88 106 

1
ο 

& 2
Ο
 Παιδί 2-6 ετών  στο δωµάτιο 

 των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Παιδιά έως 12 ετών 5ο και 6ο στις 
ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

• Πρωινό µπουφέ 6€ το άτοµο 

• ∆είπνο σερβιριζόµενο 15€ το άτοµο 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2242/059294-7 

FAX:22420/59298) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό 

που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Seagull’s bay ΚΩΣ ώστε να αποκλειστούν 

από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑRISTOTELES HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ  

H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο ΗΟΤΕL 

ARISTOTELES, κατηγορία Α΄, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 50µ. από τη θάλασσα και 

λειτουργεί όλο το χρόνο. ∆ιαθέτει SPA,πισίνα, θερµαινόµενη πισίνα, σάουνα, χαµάµ, Jacuzzi, 

γυµναστήριο, παιδική χαρά, γήπεδα & νεροτσουλήθρες. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: -site:www.aristoteles.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

3/5-20/5 

1/10-31/10 

21/5-10/7 

3/9-30/9 

11/7-29/7 

25/8-2/9 

30/7-24/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45€ 54 69€ 110€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα  

σε δίκλινο δωµάτιο 

 

26€ 

 

30 

 

44€ 

 

59€ 

STUDIO (έως 4 άτοµα) 30€ 36 56€ 75€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2-4 άτοµα) 90€ 110 145€ 215€ 

APARTMENT 90€ 110€ 135€ 205€ 

1
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των 

γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των 

γονέων 
50% 50% 50% 50% 

3
ο
 άτοµο ενήλικας  -30%  

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• ∆είπνο µπουφέ επίσης µε µεγάλη ποικιλία από ζεστά και κρύα εδέσµατα, φρούτα και γλυκά 

• Τιµές all inclusive:16€ το άτοµο άνω των 13 ετών – 12€ 3-12 ετών 

• Στη µεζονέτα & στο διαµέρισµα 5
ο
 άτοµο έως 6 ετών δωρεάν 

    5
ο
 άτοµο άνω των 12 –80% 

         5
ο
 άτοµο 7-12 ετών –90% 
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Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2377/024025-27 

FAX:2377/024000) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε διεύθυνση ή σε 

λογαριασµό Τράπεζας που θα του δοθεί. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ARISTOTELES  

HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη 

δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 
 

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟN ΞΕΝΩΝΑ ΜΟΥΣΕΣ ΠΗΛΙΟΥ 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στον Ξενώνα 

Μούσες, στον Άγιο ∆ηµήτριο στο Ανατολικό Πήλιο για διαµονή 2 και πλέον 

διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-31/12/2011 

 

∆ΙΚΛΙΝΟ 40€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 55€ 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 70€ 

1
ο
 Παιδί 2-12 ετών  στο δωµάτιο 

 των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
 

6€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µε σπιτικά παραδοσιακά εδέσµατα. 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:24260/31530 

FAX:24260/31530) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό 

Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του 

καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΩΝΑΣ 

ΜΟΥΣΕΣ ΠΗΛΙΟΥ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 

 

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ROSELANDS ΣΤΗΝ ΚΩ 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ROSELANDS, κατηγορία Β,΄ το οποίο βρίσκεται στο Μαρµάρι Κώ, για διαµονή 4 και πλέον 

διανυκτερεύσεων. 
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Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:www.roseladshotel.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-30/6 

16/9-15/10 

1/7-14/7 

1/9-15/9 

15/7-

31/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο για 7 διαν/σεις µε πρωινό 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε δίκλινο για 7 διαν/σεις µεδείπνο  

140€ 

210€ 

175€ 

245€ 

227 

280€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε τρίκλινο για 7 διαν/σεις µε πρωινό 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο σε τρίκλινο για 7 διαν/σεις µε δείπνο 

140 

210€ 

175 

245€ 

210 

280€ 

Παιδί 2-8 ετών στο δωµάτιο µε πρωινό 

                                     µε ηµιδιατροφή 

70 

105 

70 
105 

70 
105 

Παιδί 9-12 ετών στο δωµάτιο µε πρωινό 

                                     µε ηµιδιατροφή 

105 

140 

105 

140 

105 

140 

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων  

 Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωϊνό µπουφέ. 

• ∆είπνο σερβιριζόµενο (προαιρετικά)  
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2242/041550-650 

FAX:2242/041651) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 30€ κατ’ άτοµο στην διεύθυνση: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

ROSELANDS, Μαρµάρι, ΚΩΣ 85 300. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ROSELANDS ώστε να αποκλειστούν από το 

πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ATHORAMA  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ATHORAMA Νέα Ρόδα Χαλκιδικής κατηγορία Α΄, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: :www.athorama.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-30/6 

1/9-31/10 

1/7-31/8 

∆ΙΚΛΙΝΟ 68€ 84€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ(4 άτοµα) 95€ 125€ 

ΣΟΥΙΤΑ (4-5 άτοµα) 128 148 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (4-6 άτοµα) 145 188 

Παιδιά πάνω από 5-12 ετών  50% 50% 

Παιδιά έως 5 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων  

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• Γεύµα µπουφέ 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:23770/31195- 

FAX:2377/071003) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε λογαριασµό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

ATHORAMA ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 
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9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ MEDITERRANIAN STUDIOS ΧΑΝΙΩΝ  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

MEDITERRANEAN STUDIOS APARTMENTS, Καστέλλι Χανίων, για διαµονή 4 και πλέον 
διανυκτερεύσεων.  

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: site: wwwmedkiss.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

ΜΑΙΟΣ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Σ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡ
ΙΟΣ 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ  2 ατόµων 25 τ.µ 

Το άτοµο µε πρωινό: 

Το άτοµο µε ηµιδιατροφή: 

 

16€  

28€ 

 

18€ 

30€ 

 

25€ 

37€ 

 

13€ 

25€ 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ατόµων 45τ.µ 

Το άτοµο µε πρωινό: 

Το άτοµο µε ηµιδιατροφή: 

 

13€ 

25€ 

 

17€ 

29€ 

 

20€ 

37€ 

 

14€ 

25€ 

Παιδιά 5-12 ετών µε πρωινό 

µε ηµιδιατροφή 

8€ 

20€ 

8€ 

20€ 

8€ 

20€ 

8€ 

20€ 

Παιδιά έως 4 ετών ∆ΩΡΕΑΝ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό σερβιριζόµενο µε σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα 

• ∆είπνο (Προαιρετικά) 

• Στις 6 διανυκτερεύσεις η7η ∆ΩΡΕΑΝ (εκτός 15/7-31/8) 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:28220/83120- 

FAX:28220/83121) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση, σε λογαριασµό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- MEDITERRANEAN 

STUDIOS APARTMENTS ΧΑΝΙΩΝ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 
 

10. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΣΚΥΡΟΥ 

H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, για διαµονή 3 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην , ΑΣΠΟΥΣ ΣΚΥΡΟΥ και λειτουργεί όλο το χρόνο.  

 

 Προϋποθέσεις συµµετοχής:r- Προσφερόµενες υπηρεσίες 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

15/3-15/6 

6/9-6/12 

16/6-13/7 

22/8-5/9 

14/7-30/7 

 

31/7-21/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 35€ 40€ - - 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε δίκλινο  

 

20€ 

 

22€ 

 

25€ 

 

28€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την 
ηµέρα σε τρίκλινο  

 

15€ 

 

15€ 

 

18€ 

 

24€ 
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Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία από κρύα εδέσµατα. 

• Υπηρεσίες και φόρους. 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:22220/93300 

FAX:22220/93303) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε δύο διανυκτερεύσεις σε Τραπεζικό Λογαριασµό 

που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ώστε να αποκλειστούν από το 

πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το 

ποσό της προκαταβολής του. 
 

11.   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FLORIDA BLUE BAY HOTEL 

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών 

τους στο Ξενοδοχείο FLORIDA BLUE BAY RESORT & SPA, Ψαθόπυργος Πάτρας 

3*superior, για διαµονή 7 ηµερών ή 2 ηµερών εκτός Παρασκευής &Σαββάτου. 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - FLORIDA BLUE BAY HOTEL:www.floridabluebay.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

15/5-15/6 

 

16/6-11/7 

1/9-30/9 

12/7-5/8 

 

6/8-20/8 21/8-31/8 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 

σε δίκλινο  

 

25€ 

 

27€ 

 

34€ 

 

40€ 

 

32€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών  στο 

δωµάτιο των γονέων 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 
2ο  Παιδί 12-15 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 

-50% 

 

-50% 

 

-50% 

 

-50% 

 

-50% 

 

3ο άτοµο ενήλικας -50% -50% -50% -50% -50% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, µουσική σεσουάρ µαλλιών. 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

• Υπηρεσίες και φόρους. 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2610/931279-230 

FAX:2610/931977) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση. σε Τραπεζικό Λογαριασµό 

που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO FLORIDA BLUE BAY ώστε να 

αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό της 

προκαταβολής του. 
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12.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ISMAROS HOTEL 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

ISMAROS HOTEL στη Μαρώνεια στο Νοµό Ροδόπης 4 αστέρων, για διαµονή 4 και πλέον 

διανυκτερεύσεων.  

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:site: wwwismaroshotel.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1-31/10 

 

1-30/6 

1-30/9 

1/7-31/8 

 

∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 60€ 65€ 75€ 

∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ 50 55 65 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ 100€ 110€ 120€ 

1
ο
 Παιδί έως 5  ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί  5-12  ετών στο δωµάτιο των γονέων 50% 50% 50% 
Επιπλέον 4ο & 5ο άτοµο στη ΜΕΖΟΝΕΤΑ 25% 25% 25% 

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)  

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο σερβιριζόµενο 

• Χρήση σάουνας, υδροµασάζ 

• Χρήση πισίνας, οµπρέλες, ξαπλώστρες 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:25330/61200-1 

FAX:25330/61207) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε λογαριασµό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα 

του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να 

επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  

ISMAROS HOTEL ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 

 

13.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ PORTO SKALA HOTEL 

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

Ξενοδοχείο PORTO SKALA, Σκάλα Κεφαλονιάς κατηγορίας 4* 
 

Προϋποθέσεις συµµετοχής wwwportoskala.com 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

30/5-22/6 

22/9-1/10 

23/6-22/7 

24/8-21/9 

23/7-23/8 

Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 2 5 5 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ µε µερική θέα θάλασσα 45€ 60€ 80 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε δίκλινο  

µε µερική θέα θάλασσα 

 

35€ 

 

45€ 

 

55€ 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα σε τρίκλινο 

µε µερική θέα θάλασσα  

 

32€ 

 

41€ 

 

50€ 

1
ο
 Παιδί 3-13 ετών  στο δωµάτιο των γονέων  

9€ 

 

9€ 

 

12€ 
2ο  Παιδί 3-15 ετών στο δωµάτιο των γονέων -50% -50% -50% 
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Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• ∆ωµάτια µε κλιµατισµό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, µουσική σεσουάρ µαλλιών. 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ µε επίσης µεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26710/83501 

FAX:2671/083500) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση. σε Τραπεζικό Λογαριασµό 

που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα αναγράφονται 

µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO PORTO SKALA ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ώστε 
να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 
 

14.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ PARK HOTEL 

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους 

στο Ξενοδοχείο PARK Τσιλιβί Ζακύνθου 3 αστέρων, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων.  

Προϋποθέσεις συµµετοχής -:wwwhotel-park.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/6-1/7 

25/8-30/9 

1/7-25/7 

 

25/7-25/8 

 

∆ΙΚΛΙΝΟ 65€ 85€ 105€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 80€ 105€ 130€ 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 80€ 105€ 130€ 

ΣΟΥΙΤΑ 1 ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 105€ 130€ 150€ 

ΣΟΥΙΤΑ 2 ∆ΩΜΑΤΙΩΝ 120€ 150€ 180€ 

1
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)  

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων. 

• ∆είπνο µπουφέ 

• Υπάρχει δυνατότητα πληρωµής σε 6 άτοκες δόσεις 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:26950/23790 

FAX:26950/26121) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε λογαριασµό 

τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα 

του καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να 

επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ  

PARK ΖΑΚΥΝΘΟΥ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 

15. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟN ΞΕΝΩΝΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΥΘΝΟΥ 

Το πρόγραµµα των διακοπών περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών 

τους στον Ξενώνα ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, που βρίσκεται στον πανέµορφο όρµο των Λουτρών Κύθνου δίπλα 

στην θάλασσα για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
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Προϋποθέσεις συµµετοχής 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/3-20/4/12 

 

5/5-15/6 15/6-15/7 15/7-30/8 1/9-30/11 

Συµµετοχή κατ’ άτοµο την ηµέρα 

σε δίκλινο  

 

35€ 

 

45€ 

 

50€ 

 

60€ 

 

35€ 

1
ο
 Παιδί έως 5 ετών  στο δωµάτιο 

των γονέων 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

 

∆ΩΡΕΑΝ 

Παιδιά 6-15 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 

-50% 

 

-50% 

 

-50% 

 

-50% 

 

-50% 

 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µε σπιτικά παραδοσιακά εδέσµατα. 

• Υπηρεσίες και φόρους. 
Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:22810/31650 

FAX: 22810/31650) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε δύο διανυκτερεύσεις σε Τραπεζικό 

Λογαριασµό που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του 

καταθέτη, η ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η 

κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΥΘΝΟΥ ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 

 

16. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ SAINT MINAS BEACH  

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 

Ξενοδοχείο SAINT MINAS BEACH, περιοχή Αγίου Μηνά Χαλκίδας κατηγορία Α΄, για διαµονή 4 

και πλέον διανυκτερεύσεων.  

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες:wwwsminas.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

3/6-30/6 

1/9-30/9 

1/7-20/7 21/7-31/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ µε πρωινό: 

              µε ηµιδιατροφή: 

        µε πλήρη διατροφή: 

60€ 

75€ 

86€ 

60€ 

75€ 

86€ 

64€ 

79€ 

90€ 

     ∆ΙΚΛΙΝΟ µε πρωινό: 

              µε ηµιδιατροφή: 

       µε πλήρη διατροφή: 

70€ 

100€ 

122€ 

75€ 

105€ 

127€ 

80€ 

110€ 

132€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ +20% 

Στο δίκλινο 

+20% 

στο δίκλινο 

+20% 

στο δίκλινο 

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ +10% 

στο τρίκλινο 

+10% 

στο τρίκλινο 

+10% 

στο τρίκλινο 

Παιδιά έως 6 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

Παιδιά 7-12  ετών στο δωµάτιο των γονέων 50% 50% 50% 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• Γεύµα & ∆είπνο σερβιριζόµενα (προεραιτικά)  

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2221/099562 

FAX:22210/99559) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο 



 17 

δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε διεύθυνση ή σε 

λογαριασµό Τράπεζας που θα του δοθεί. 

Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

SAINT MINAS BEACH  ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 
 

17. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙ GROUP HOTELS  

H συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα ξενοδοχεία 

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙ GROUP HOTELS, τα οποία βρίσκονται στη Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής, είναι 3 αστέρων, 

διαθέτουν εσωτερική και εξωτερική Πισίνα, γυµναστήριο, σάουνα, τζακούζι, χαµάµ, κέντρο SPA και 

αισθητικής. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: site:www.mykonosparadise.com 

Α΄ ΜΥΚΟΝΟΣ PARADISE 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

4/1-31/5 

1/10-24/12 

1/6-30/6 

1/9-30/9 

1/7-31/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 35€ 50€ 60€ 

∆ΙΚΛΙΝΟ 42€ 60€ 70€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 57€ 75€ 85€ 

1
ο
 Παιδί  έως12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων  
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 6  έως12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων  
5€ 5€ 5€ 

 Παιδί έως 6 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων   

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• ∆είπνο µπουφέ10€ ο ενήλικας 7€ το 2
ο
 παιδί  

 

Β΄ HOTEL ALKYONIS 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

4/1-31/5 

1/10-24/12 

1/6-30/6 

1/9-30/9 

1/7-31/8 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 30€ 45€ 50€ 

∆ΙΚΛΙΝΟ 40€ 50€ 60€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 55€ 65€ 75€ 

1
ο
 Παιδί  έως12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων  
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

2
ο
 Παιδί 6  έως12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων  
5€ 5€ 5€ 

 Παιδί έως 6 ετών δωρεάν στο δωµάτιο των γονέων   

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ µε µεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσµάτων 

• ∆είπνο µπουφέ10€ ο ενήλικας 7€ το 2
ο
 παιδί  

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν µε το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:23990/48555-

588- FAX:23990/24041) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του 

(κλείσιµο δωµατίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση 30€ . σε 

λογαριασµό τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να 

επικυρωθεί η κράτηση. 
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Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

ΜΥΚΟΝΙΑΤΙ GROUP HOTELS ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 

 

18. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ CLUB AGIA ANNA &ΤHALATTA HOTEL. 

Η συνεργασία περιλαµβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο CLUB 

AGIA ANNA & στο ΤHALATTA HOTEL, για διαµονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

 Το CLUB AGIA ANNA & το ΤHALATTA HOTEL 4 αστέρων είναι στη περιοχή της Αγίας 

Άννας στη Βόρεια Εύβοια, µέσα σε ένα πευκόφυτο δάσος πάνω στη µαγευτική παραλία της Αγίας 

Άννας. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: 
CLUB AGIA ANNA: www.clubagiaanna.gr 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

20/5-25/6 

1/9-19/9 

26/6-21/7 22/7-31/8 

Συµµετοχή το άτοµο σε YURTS 30€ 34€ 35,50€ 

Συµµετοχή το άτοµο σε CABANAS 32,5€ 36,5€ 39,5€ 

Συµµετοχή το άτοµο σε CABANAS SUITE 42€ 45€ 47,50€ 

1
ο
 Παιδί 2-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων ∆ΩΡΕΑΝ 12€ 12€ 

2
ο
 Παιδί 4-12 ετών στο δωµάτιο των γονέων 8€ 8€ 8€ 

Παιδιά έως 2 ετών ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

3
ο
 άτοµο άνω των 12 ετών 12€ 12€ 12€ 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πλούσιος πρωινός και βραδινός µπουφές 

• Χρήση όλων των εγκαταστάσεων του χώρου 

• Η προσφορά ισχύει για τετράκλινη χρήση σε δωµάτια 40τ.µ 

 
∆ιαµονή µε δική σας σκηνή 20/5-7/7:  8,80€ το άτοµο 

    8/7-21/7: 13€ το άτοµο 

    22/7-21/8: 13,5 το άτοµο 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Μεσηµεριανό σερβιριζόµενο. 

• Χρήση όλων των εγκαταστάσεων του χώρου 

Στις 5 διανυκτερεύσεις στην Α΄περίοδο δώρο 2  

 

 

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες: r 

ΤHALATTA HOTEL: www.thalattahotel.g 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

 

1/5-16/6 

12/9-26/10 

17/6-30/6 

29/8-11/9 

1/7-21/7 22/7-28/8 

∆ΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 100€ 120€ 140€ 170€ 

1
ο
 Παιδί έως 12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 15€ 15€ 

2
ο
 Παιδί έως12 ετών στο δωµάτιο 

των γονέων 
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 40€ 45€ 

3
ο
 άτοµο άνω των 12 ετών 30€ 35€ 45€ 50€ 



 19 

Στην συµµετοχή περιλαµβάνεται: 

• Πρωινό µπουφέ 

•  ∆είπνο µπουφέ 

• Χρήση  όλων των δραστηριοτήτων του CLUB 

 

Ο δικαιούχος εργαζόµενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν στο τηλ:22270/97185 FAX:22270/97100 

για να εξασφαλίσει τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες των διακοπών του (κλείσιµο δωµατίων). Έν 

συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση µε µία διανυκτέρευση σε Τραπεζικό Λογαριασµό που θα 

του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα του καταθέτη, η 

ηµεροµηνία άφιξης και η ηµεροµηνία αναχώρησης, στο παραπάνω fax για να επικυρωθεί η κράτηση. 

.Ο κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από την Οργάνωσή του µε ειδικό σηµείωµα στο οποίο θα 

αναγράφονται µεταξύ των άλλων, τα ονοµατεπώνυµα των φιλοξενουµένων και η ένδειξη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ-CLUB AGIA ANNA 

&ΤHALATTA HOTEL ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραµµα µη δικαιούχοι. 

Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συµµετοχής του µείον το ποσό 

της προκαταβολής του. 
 

 

Συνάδελφοι, 

 Παρακαλούµε να παρακολουθείτε το site της ΓΣΕΕ(www.gsee.gr) ώστε να 

ενηµερώνεστε για πιθανή διαφοροποίηση των τιµών στα ξενοδοχεία µε τα 

οποία συνεργαζόµαστε σtην Εγκύκλιο. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση να επικοινωνείτε µε το Οργανωτικό Τµήµα της 

ΓΣΕΕ στα τηλέφωνα:210/82 02 111, 82 02 108 και 82 02 128. 
 

Επίσης, επειδή έχουµε γίνει αποδέκτες παραπόνων, παρακαλούµε το 

συντοµότερο δυνατόν να ενηµερώσετε τα Σωµατεία Μέλη σας, για 

τις παραπάνω συνεργασίες. 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς 
 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ 

 

 

Συνηµµένα: 18 ειδικά σηµειώµατα 


