
                                  
ΜΗΤΕ 0206661000007801 

 

                                  ΕΕιιδδιικκέέςς  ππρροοσσφφοορρέέςς  ννεεόόννυυμμφφωωνν    
1155  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  ––  3311  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22001166  

MMaaλλδδίίββεεςς    
  SSuunn  iissllaanndd  rreessoorrtt  &&  ssppaa  44**SS  ((ssuuppeerriioorr  bbeeaacchh  bbuunnggaallooww))  
1155//0011--2200//0044::      11116655  €€  ααννττίί  γγιιαα  11334455  €€  

2211//0044--2255//0077::      886655  €€     

2266//0077--3311//0088::    992255  €€      

0011--3300//0099  ::            889955  €€  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::      ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  

ηημμιιδδιιααττρροοφφήή,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο..EEππιιββάάρρυυννσσηη  σσττοο  ππαακκέέττοο  1155//66--1155//99  ττοο  άάττοομμοο  

114400  €€  ..    

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  EEνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί  ,,  κκααιι  κκααλλάάθθιι  μμεε  φφρροούύτταα  

  

KKuurruummbbaa  VViillllaaggee  55**  ((ssuuppeerriioorr  rroooomm))  

1111//0011--1155//0044  ::      11338855  €€     

0011//0055--2244//0077::      11002255  €€  ααννττίί  11110055  €€    

2255//0077--3311//1100::    999955  €€  ααννττίί  11009955  €€  

ΚΚρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  TTuurrkkiisshh  

AAiirrlliinneess  μμέέσσωω  ΚΚωωνν//πποολληηςς    ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο,,  κκααιι  11  ρροομμααννττιικκήή  

κκρροουυααζζιιέέρραα  ττοο  ηηλλιιοοββαασσίίλλεεμμαα  μμέέχχρριι  1155//0044..  EEππιιββάάρρυυννσσηη  σσττοο  ππαακκέέττοο  1155//66--1155//99  ττοο  άάττοομμοο  114400  €€  ..  

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο  μμεε  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί  ,,  δδώώρροο  ααππόό  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  &&  3300  

δδοολλάάρριιαα  δδώώρροο  γγιιαα  θθεερρααππεείίαα  σσππαα..  

  

VVeellaassssaarruu  MMaallddiivveess  55**  ((ddeelluuxxee  bbuunnggaallooww))  

1111//0011--1155//0044  ::      11553355  €€   ααννττίί  11773355  €€  

0011//0055--2244//0077::      999955  €€  ααννττίί  11221155  €€    

2255//0077--3311//0088::    11331155  €€  ααννττίί  11559955  €€  

0011//0099--3311//1100::    11118855  €€  ααννττίί  11229955  €€  

ΚΚρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  TTuurrkkiisshh  

AAiirrlliinneess  μμέέσσωω  ΚΚωωνν//πποολληηςς    ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο,,    

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  TTaaiittttiinnggeerr  σσααμμππάάννιιαα,,  ΤΤάάππααςς  σσττοο  ηηλλιιοοββαασσίίλλεεμμαα  σσττοο  CChhiillllii  BBaarr  μμεε  

εεππιιλλοογγήή  33  ππιιάάττωωνν  κκααιι  22  πποοττήήρριιαα  κκρραασσίί  ,,  δδώώρροο  ααππόό  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  &&  2255  δδοολλάάρριιαα  δδώώρροο  γγιιαα  θθεερρααππεείίαα  

σσππαα..  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  337755€€..  EEππιιββάάρρυυννσσηη  σσττοο  ππαακκέέττοο  1155//66--1155//99  ττοο  άάττοομμοο  

114400  €€  ..    
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MMaaυυρρίίκκιιοοςς    
LLee  MMaauurriicciiaa  44**  ((ssttaannddaarrdd  rroooomm))    

  2255//0011--1177//0044  ::  11116655  €€  ααννττίί  11224455€€    

1188//0044--3300//0099::  11110055  €€  ααννττίί    11118855€€        

ΚΚρρααττήήσσεειιςς  μμέέχχρριι  3311//0033..                                                                                  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  AAiirr  

MMaauurriittiiuuss  μμέέσσωω  ΝΝττοουυμμππάάιι  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  aallll  iinncclluussiivvee,,  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο..  

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμιικκρρόό  μμπποουυκκάάλλιι  σσααμμππάάννιιαα  ,,φφρροούύτταα  

κκααιι  δδώώρροο  ααππόό  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  442200  €€..    

  

ΣΣεεϋϋχχέέλλλλεεςς    
AAvvaannii  SSeeyycchheelllleess  BBaarrbbaarroonnss  rreessoorrtt  &&  ssppaa  44**  ((aavvaannii  bbeeaacchh  

aacccceessss  rroooomm))    

  1155//11--1188//0033  &&  0022//0044--1155//0077  &&  0011//0099--3311//1100  ::  11227755  €€  ααννττίί  

11335500  €€                                            

1199//0033--0011//0044  &&  1166//0077--3311//0088::    11338855  €€  ααννττίί  11447755  €€                    

ΚΚρρααττήήσσεειιςς  μμέέχχρριι  3311//0033  κκααιι  4455  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  ααννααχχώώρρηησσηη                                                                

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  EEttiihhaadd  ,,  55  

ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο..  

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  κκέέιικκ,,  κκααιι  

ΔΔιιαακκόόσσμμηησσηη  δδωωμμααττίίοουυ  ..  

  

KKeemmppiinnsskkii  SSeeyycchheelllleess  RReessoorrtt  55**  ((hhiillll  vviieeww  rroooomm))    

  1155//11--1188//0033  &&  0022//0044--3311//1100    ::  11339955  €€  ααννττίί  11667755  €€                                            

1199//0033--0011//0044  ::    11447755  €€  ααννττίί  11884455  €€                    

ΚΚρρααττήήσσεειιςς  μμέέχχρριι  3311//0033..                                                                

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  EEttiihhaadd  ,,  55  

ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο..  

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  κκέέιικκ,,  λλοουυλλοούύδδιιαα  

κκααιι  ααννααββάάθθμμιισσηη  σσεε  ααννώώττεερροο  ττύύπποο  δδωωμμάάττιιοο  κκααιι  ααννααββάάθθμμιισσηη  

σσεε  ααννώώττεερροο  ττύύπποο  δδωωμμααττίίοουυ  κκααττόόππιινν  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  227700  €€..  

ΕΕππιιββααρρύύννσσεειιςς  μμεε  ααννααχχώώρρηησσηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή--ΚΚυυρριιαακκήή  2255  €€  ττοο  άάττοομμοο  

  

ΜΜππααλλίί  ((ΙΙννδδοοννηησσίίαα))  
RRaammaaddaa  BBeennooaa  44**  ((ssuuppeerriioorr  ggaarrddeenn  vviieeww))  

1155//0011--3311//0077  &&  0011//0099--3311//1100  ::  883355  €€                                  

0011//0088--3311//0088  ::  887755  €€  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  &&  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ    1155//11--3300//66    

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο,,  μμίίαα  οολλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  ΚΚιιννττααμμάάννιι,,  μμίίαα  

οολλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  ΑΑννααττοολλιικκόό  ΜΜππααλλίί  κκααιι  μμιισσήή  ηημμέέρραα  

εεκκδδρροομμήή  γγιιαα  ααγγοορρέέςς  μμππααττίίκκ..    
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ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΔΔιιαακκόόσσμμηησσηη  δδωωμμααττίίοουυ  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  εεκκττόόςς  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  σσττιιςς  66  ννύύχχττεεςς  

εεππιιππλλέέοονν  11  ννύύχχτταα  ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ..  

  

MMeelliiaa  BBaallii  rreessoorrtt  &&  ssppaa  55**  

1155//0011--3311//0033::  11332255  €€                                                            

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  

έέωωςς  3311//33  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  77  ννύύχχττεεςς  μμεε  μμπποουυφφέέ  ππρρωωιιννόό,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  

ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο  &&  δδώώρροο  μμίίαα  οολλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  

ΚΚιιννττααμμάάννιι,,  μμίίαα  οολλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  ΑΑννααττοολλιικκόό  ΜΜππααλλίί  κκααιι  

μμιισσήή  ηημμέέρραα  εεκκδδρροομμήή  γγιιαα  ααγγοορρέέςς  μμππααττίίκκ..  

ΈΈξξττρραα  ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν  ::  ΤΤοούύρρτταα  ,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  δδωωμμααττίίοουυ  

μμεε  λλοουυλλοούύδδιιαα,,  6600  λλεεππττάά  μμππααλλιιννέέζζιικκοο  μμαασσάάζζ,,  3300  λλεεππττάά  ααρρωωμμααττοοθθεερρααππεείίαα  σσττοο  YYHHII  ssppaa,,  έένναα    

ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο  μμεε  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  εελλεεύύθθεερρηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  γγυυμμνναασσττηηρρίίοουυ..  

    

  

PPiittaa  MMaahhaa  rreessoorrtt  &&  ssppaa  55**  ((UUbbuudd--PPooooll  ggaarrddeenn  vviillllaa))  

1155//0011--3311//1100::  11226655  €€                                                            

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  

έέωωςς  3300//66  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  33  ννύύχχττεεςς  μμεε  ααμμεερριικκάάννιικκοο  ππρρωωιιννόό,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  

κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο..    

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο  μμεε  κκρραασσίί  &&  μμοουυσσιικκήή  

ααππόό  ττοοππιικκάά  μμππααμμπποούύ,,  22  ώώρρεεςς  σσππαα  ,,  11  ώώρραα  μμππααλλιιννέέζζιικκοο  

μμαασσάάζζ,,  κκααθθηημμεερριιννάά  ττσσάάιι  κκααιι  κκααφφέέ,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  δδωωμμααττίίοουυ  

κκααιι  μμππάάννιιοουυ  μμίίαα  οολλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  σσττοο  ΚΚιιννττααμμάάννιι,,  μμίίαα  οολλοοήήμμεερρηη  εεκκδδρροομμήή  κκααιι  ττοούύρρτταα  

ννεεόόννυυμμφφωωνν..    

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  442200  €€  

  

  

  

ΠΠοουυκκέέττ  ((TTaaυυλλάάννδδηη  ))  
NNoovvootteell  RReessoorrtt  PPaattoonngg  44**  ((ssuuppeerriioorr  sseeaa  vviieeww  rroooomm))  

1155//0011--3311//1100    ::  887755  €€  ααννττίί  997755  €€   

ΚΚρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  3311//11  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  

έέωωςς  3300//66  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  έένναα  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο,,  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΔΔιιαακκόόσσμμηησσηη  δδωωμμααττίίοουυ,,  δδωωρρεεάάνν  3300  

λλεεππττάά  θθεερρααππεείίαα  σσππαα  κκααιι  2200%%  έέκκππττωωσσηη  γγιιαα  άάλλλλεεςς  θθεερρααππεείίεεςς..  
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TThhee  VViijjiitttt  RReessoorrtt  55**  ((  ddeelluuxxee  vviillllaa))  

0011//0033--1155//0044//22001166::  998855  €€  ααννττίί  11118855€€                          

1166//0044--3311//1100  ::  885555  €€  ααννττίί  11005555  €€  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  

έέωωςς  3300//66  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,  έένναα  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο,,  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΔΔωωρρεεάάνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  σσεε  ddeelluuxxee  sseeaa  

vviieeww  vviillllaa,,  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  φφρρέέσσκκαα  φφρροούύτταα,,  ττοοππιικκάά  

γγλλυυκκάά..  

  

  

MMeerriiddiieenn  rreessoorrtt  aanndd  ssppaa  55**  ((ddeelluuxxee  ggaarrddeenn  rroooomm))   

0011//44--3311//1100    ::  11226655  €€  ΕΕιιδδιικκήή  ττιιμμήή  γγιιαα  ννεεόόννυυμμφφοουυςς  μμόόννοο  γγιιαα  ττοο  CCoossmmoorraammaa  

ΗΗ  κκρράάττηησσηη  γγιιαα  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  νναα  έέχχεειι  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  μμέέχχρριι    3311//0033//1166  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  

ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  έέωωςς  3300//66  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  55  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς,,    VVIIPP  ππρρωωιιννόό  σσττοο  εεσσττιιααττόόρριιοο  

PPoorrttooffiinnoo  ,,  έένναα  ddeelluuxxee  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί    

,,  έένναα  σσππέέσσιιααλλ  κκοοκκττέέιιλλ  σσττοο  TToonn  SSoonn  BBaarr,,  11  φφόόρραα  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  

ΤΤααυυλλααννδδέέζζιικκοο  μμαασσάάζζ,,  ηη  ΣΣοουυηηδδιικκόό  ααρρωωμμααττιικκόό  μμαασσάάζζ  γγιιαα  6600  

λλεεππττάά,,  11  φφοορράά  μμααθθήήμμαατταα  ΤΤααυυλλααννδδέέζζιικκηηςς  κκοουυζζίίννααςς  κκααιι  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  σσεε  ααννώώττεερροο  ττύύπποο  

δδωωμμααττίίοουυ  δδωωρρεεάάνν,,  MMeerriiddiieenn  δδώώρραα  ,,  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί  ,,  

φφρροούύτταα  κκααιι  λλοουυλλοούύδδιιαα  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο  κκααττάά  ττηηνν  άάφφιιξξηη  σσααςς..  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  444455  €€  

  

  

  

ΣΣααμμοούύιι  ((ΤΤααυυλλάάννδδηη))  
SSaabbooeeyy  rreessoorrtt  &&  vviillllaass  44**  ((  ssuuiittee))  

1155//0011--3311//0033  &&  1111//0077--3311//0088::  773355  €€  ααννττίί  779955€€   

0011//0044--1100//0077  &&  0011//0099--3311//1100::  669955€€  ααννττίί  773355  €€    

ΚΚρρααττήήσσεειιςς  6600  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  ααννααχχώώρρηησσηη  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  

έέωωςς  3300//66  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,    μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο      
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CCeennttaarraa  GGrraanndd  BBeeaacchh  rreessoorrtt  55**  ((ddeelluuxxee  oocceeaann  ffaacciinngg  rroooomm))  

0011//0033--1100//0044  &&  0011//0077--3311//0088  ::  994455€€  ααννττίί  11001155  €€  

1111//0044--3300//0066  &&  0011//0099--3311//1100  ::  889955  €€  ααννττίί  993355  €€  

ΚΚρρααττήήσσεειιςς  6600  ηημμέέρρεεςς  ππρριινν  ττηηνν  ααννααχχώώρρηησσηη  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ::  ΕΕΚΚΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ττοο  άάττοομμοο  222200  €€  μμεε  έέκκδδοοσσηη  

εειισσιιττηηρρίίοουυ  μμέέχχρριι  1199//22  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  ττααξξιιδδιιοούύ  ααππόό  1155//11  

έέωωςς  3300//66  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSiinnggaappoorree  

AAiirrlliinneess  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ππρρωωιιννόό,,    μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΔΔωωρρεεάάνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  σσεε  ddeelluuxxee  sseeaa  vviieeww  

vviillllaa,,  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  φφρρέέσσκκαα  φφρροούύτταα  ,,λλοουυλλοούύδδιιαα..  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  444455  €€  

  

  

ΖΖααννζζιιββάάρρηη  ((ΤΤααννζζααννίίαα))  

IInnddiiggoo  BBeeaacchh  ZZaannzziibbaarr  33**SS  ((oocceeaann  ffrroonntt  bbuunnggaallooww))   

1155//0011--2200//0033::  886655€€  ααννττίί  997755€€                                                                    

2211//0033--3300//0066  &&  1155//0099--3311//1100::  996655€€  ααννττίί  11007755€€                                                                    

0011//0077--1144//0099  ::  11110055€€  ααννττίί  11118855  €€  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  TTuurrkkiisshh  

AAiirrlliinneess  &&  PPrreecciissiioonn  AAiirrwwaayyss  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή  μμεε  

εειιδδιικκέέςς  ττιιμμέέςς  ννεεόόννυυμμφφωωνν  ,,  έένναα  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο  μμεε  κκρραασσίί,,  

μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  ρροομμααννττιικκόό  δδεείίππννοο  μμεε  κκρραασσίί    σσττοουυςς  

κκήήπποουυςς  ηη  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα..  

  

  

  

KKaarraaffuuuu  bbeeaacchh  rreessoorrtt  &&  ssppaa  44**SS  ((ggaarrddeenn  rroooomm))  

1155//0011--3311//0033::  999955€€  ααννττίί  11119955€€                                                                    

0011//0044--3300//0066  ::  995555€€  ααννττίί  11007755€€    ((κκρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  2299//0022))                                                                

0011//0077--1144//0099  ::  11116655€€  ααννττίί  11228855  €€  ((κκρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3300//0044))  

1155//0099--3311//1100  ::  11004455€€  ααννττίί  11115555  €€€€  ((κκρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3311//0077))  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  TTuurrkkiisshh  

AAiirrlliinneess  &&  PPrreecciissiioonn  AAiirrwwaayyss  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή  μμεε  

εειιδδιικκέέςς  ττιιμμέέςς  ννεεόόννυυμμφφωωνν    ,,    μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΦΦρροούύτταα,,  λλοουυλλοούύδδιιαα  &&  έένναα  μμπποουυκκάάλλιι  

κκρραασσίί  ,,  1100%%  έέκκππττωωσσηη  σσττοο  ““  SSaammaawwaattii  ssppaa””  ,,  1100%%  έέκκππττωωσσηη  σσττοο  κκέέννττρροο  κκααττααδδύύσσεεωωνν  κκααιι  σσεε  κκρράάττηησσηη  

77  ννυυχχττώώνν  εεππιιππλλέέοονν  1100%%  έέκκππττωωσσηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  ..  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  330000  €€  
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ΠΠοούύνντταα  ΚΚάάνναα  ((ΔΔοομμιιννιικκααννήή  ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα))  
RRiiuu  BBaammbbuu  55**  ((ssttaannddaarrdd  rroooomm))   

2266//0011--2277//0033::  11221155€€                                                                

2288//0033--3300//0044  ::  999955€€   

0011//0055--2211//0066  ::  994455€€    

2222//0066--1166//0088  ::  11004455€€    

1177//0088--3311//1100  ::  992255€€    

ΚΚρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSwwiissss  ,,77  

ννύύχχττεεςς  μμεε  aallll  iinncclluussiivvee,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ::  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  σσεε  ααννώώττεερροο  ττύύπποο  δδωωμμααττίίοουυ  κκααττόόππιινν  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς..  

  

  

  

MMaajjeessttiicc  CCoolloonniiaall    55**  ((jjuunniioorr  ssuuiittee  wwiitthh  jjaaccuuzzzzii))   

0011//0022--3300//0044::  11554455€€                                                                      

0011//0055--1166//0088  11226655€€                                                                      

1177//0088--3311//1100  ::  11111155€€    

ΚΚρράάττηησσηη  μμέέχχρριι  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001166  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  SSwwiissss  ,,77  

ννύύχχττεεςς  μμεε  aallll  iinncclluussiivvee,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  σσεε  ααννώώττεερροο  ττύύπποο  δδωωμμααττίίοουυ  

κκααττόόππιινν  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς..  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  552277  €€  

  

  

  

MMοοννττέέγγκκοο    ΜΜππέέιι    ((ΤΤζζααμμάάιικκαα))  
SSaannddaallss  MMoonntteeggoo  BBaayy    --  LLuuxxuurryy  IInncclluuddeedd      ((CCaarriibbbbeeaann  

ddeelluuxxee  rroooomm))   

1155//0011--2233//0033::  11665555€€  ααννττίί  γγιιαα  22116655  €€                                                                

2244//0033--3311//1100  ::  11662255€€  ααννττίί  γγιιαα  22006655  €€   

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  DDeellttaa  

AAiirrlliinneess  μμέέσσωω  ΑΑττλλάάνντταα  5577  ννύύχχττεεςς  μμεε  ssuuppeerr  aallll  

iinncclluussiivvee((ππλλήήρρηη  δδιιααττρροοφφήή,,  pprreemmiiuumm  πποοττάά,,  όόλλαα  τταα  σσπποορρ  κκααιι  

πποολλλλάά  άάλλλλαα))  ,,    μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  σσττοο  

δδωωμμάάττιιοο  κκααιι  έένναα  ππρρωωιιννόό  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο..    
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ΝΝεεγγκκρρίίλλ    ((ΤΤζζααμμάάιικκαα))  
SSaannddaallss  NNeeggrriill  BBeeaacchh  rreessoorrtt  &&  ssppaa    --  LLuuxxuurryy  IInncclluuddeedd  

((CCaarriibbbbeeaann  ddeelluuxxee  rroooomm))    

1155//0011--2233//0033::  11889955€€      ααννττίί  γγιιαα  22449955  €€                                                                                                                      

2244//0033--3300//0044  ::  11774455€€   ααννττίί  γγιιαα  22227755  €€   

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  DDeellttaa  

AAiirrlliinneess  &&  ττηηνν  AAmmeerriiccaann  AAiirrlliinneess  μμέέσσωω  ΑΑττλλάάνντταα  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  

ssuuppeerr  aallll  iinncclluussiivvee((ππλλήήρρηη  δδιιααττρροοφφήή,,  pprreemmiiuumm  πποοττάά,,  όόλλαα  τταα  

σσπποορρ  κκααιι  πποολλλλάά  άάλλλλαα))  ,,    μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  

ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  σσττοο  

δδωωμμάάττιιοο  κκααιι  έένναα  ππρρωωιιννόό  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο..  

  ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  660000  €€  &&  ηη  EESSTTAA  ΗΗΠΠΑΑ  

  

ΜΜππααχχάάμμεεςς    
SSaannddaallss  RRooyyaall  BBaahhaammiiaann  ssppaa  rreessoorrtt  &&  ooffffsshhoorree  iissllaanndd      --  

LLuuxxuurryy  IInncclluuddeedd  ((RRooyyaall  VViillllaaggee  ddeelluuxxee  rroooomm))   

1155//0011--2299//0022  &&  0011//0088--3311//1100::  11776655€€      ααννττίί  γγιιαα  22334455  €€                                                                                                                                                                          

0011//0033--3311//0077  ::  11881155€€  ααννττίί  γγιιαα  22441155  €€  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  AAmmeerriiccaann  

AAiirrlliinneess    μμέέσσωω  ΛΛοοννδδίίννοουυ  &&  ΜΜααϊϊάάμμιι,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ssuuppeerr  aallll  

iinncclluussiivvee((ππλλήήρρηη  δδιιααττρροοφφήή,,  pprreemmiiuumm  πποοττάά,,  όόλλαα  τταα  σσπποορρ  κκααιι  

πποολλλλάά  άάλλλλαα))  ,,    μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  σσττοο  

δδωωμμάάττιιοο  κκααιι  έένναα  ππρρωωιιννόό  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο..    

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  553355  €€  &&  ηη  

EESSTTAA  ΗΗΠΠΑΑ  ..  ΕΕππιιββάάρρυυννσσηη  σστταα  ππαακκέέτταα  ττοο  άάττοομμοο  110000  €€  γγιιαα  11--1155//66,,  11--3311//77,,1166//88--1155//99  

  

ΣΣάάνντταα  ΛΛοουυττσσίίαα    
SSaannddaallss  HHaallkkyyoonn  BBeeaacchh  SStt..LLuucciiaa      --  LLuuxxuurryy    ((CCaarriibbbbeeaann  ddllxx  ))    

1155//0011--2233//0033::  11995555€€      ααννττίί  γγιιαα  22444455  €€                                                                                                                      

2244//0033--3311//1100  ::  11884455€€   ααννττίί  γγιιαα  22330000  €€   

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  BBrriittiisshh  

AAiirrwwaayyss    μμεε  δδιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  σσττοο  ΛΛοοννδδίίννοο  σσεε  44**  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  

μμεε  ππρρωωιιννόό  ,,  55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ssuuppeerr  aallll  iinncclluussiivvee  ((ππλλήήρρηη  δδιιααττρροοφφήή,,  

pprreemmiiuumm  πποοττάά,,  όόλλαα  τταα  σσπποορρ  κκααιι  πποολλλλάά  άάλλλλαα))  ,,    μμεεττααφφοορρέέςς  

ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  σσττοο  

δδωωμμάάττιιοο  κκααιι  έένναα  ππρρωωιιννόό  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο..    

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  553355  €€  &&  ηη  EESSTTAA  ΗΗΠΠΑΑ  ΕΕππιιββάάρρυυννσσηη  σστταα  ππαακκέέτταα  ττοο  

άάττοομμοο  226600  €€  γγιιαα  2266//66--1199//88  
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ΜΜππααρρμμππάάννττοοςς    
SSaannddaallss  BBaarrbbaaddooss  LLuuxxuurryy    ((CCaarriibbbbeeaann  vviillllaaggee  ddeelluuxxee  

rroooomm))     

1155//0011--2233//0033::  11998855€€        ααννττίί  γγιιαα  22554455  €€                                                          

2244//0033--3311//1100  ::  11992255€€   ααννττίί  γγιιαα  22446655  €€      

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΑΑεερροοπποορριικκάά  εειισσιιττήήρριιαα  μμεε  ττηηνν  BBrriittiisshh    

μμέέσσωω  ΛΛοοννδδίίννοουυ  κκάάθθεε  ΠΠέέμμ..  ΣΣάάββ,,  ΚΚυυρρ,,    55  ννύύχχττεεςς  μμεε  ssuuppeerr  aallll  

iinncclluussiivvee((ππλλήήρρηη  δδιιααττρροοφφήή,,  pprreemmiiuumm  πποοττάά,,  όόλλαα  τταα  σσπποορρ  κκααιι  

πποολλλλάά  άάλλλλαα))  ,,  μμεεττααφφοορρέέςς  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο,,      

ΔΔώώρραα  ΝΝεεόόννυυμμφφωωνν::  ΈΈνναα  μμπποουυκκάάλλιι  κκρραασσίί,,  δδιιαακκόόσσμμηησσηη  σσττοο  

δδωωμμάάττιιοο  κκααιι  έένναα  ππρρωωιιννόό  σσττοο  δδωωμμάάττιιοο  

ΔΔεενν  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    ΟΟιι  φφόόρροοιι  ααεερροοδδρρόόμμιιωωνν  335500  €€..  ΕΕππιιββάάρρυυννσσηη  σστταα  ππαακκέέτταα  ττοο  άάττοομμοο  226600  €€  γγιιαα  

2266//66--1199//88  

  

  


