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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

Συνάδελφοι, 
Η  Γ.Σ.Ε.Ε. επαναλαμβάνοντας το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΚΟΠΩΝ προσφέρει και φέτος στα μέλη του Συλλόγου μας και στις οικογένειές τους το 
παρακάτω Πρόγραμμα σε  προσιτές διακεκριμένες υπηρεσίες.  
 

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ TRAVEL  
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους σε διακεκριμένα 

Ξενοδοχεία στη Κρήτη, τη Ρόδο, τη Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Κεφαλονιά, τη Μύκονο, την Ικαρία και 
τη Πελοπόννησο. 

1. ΠΑΝΟΡΑΜΑ  -  ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ  DE LUX 
www.panorama-hotel.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/6-31/6 1/7-31/7 1/8-31/8 
Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο 38 € 45€ 52€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

50% 50% 50% 

 Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 7. 
 

2.   SAN MARKO ΜΥΚΟΝΟΥ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  
www.sammarcomykonos.com 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 4/6-1/7 
12/9-30/9 

2/7-29/7 
27/8-11/9 

30/7-26/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο  55 € 71€ 88€ 
Παιδιά 2-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Ημιδιατροφή 21€ το άτομο. 
• ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 2 
 

3.  ΤΟΛΟ HOLIDAYS  Α΄ Κατηγορία 
www.tolo-holidays.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15/6-11/7 12/7-28/8 

http://www.septe.gr/�
http://www.panorama-hotel.gr/�
http://www.sammarcomykonos.com/�
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29/8-30/9 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο 46 € 48€ 
1ο Παιδί έως 4 ετών στο δωμάτιο των 

γονέων 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

1ο Παιδί 5-12 ετών σε δωμάτιο με τους 
γονείς 

50%€ 50% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 4 

4.ΤΟΛΟ HOΤΕL  Β΄ Κατηγορία 
www.hoteltolo.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15/6-11/7 
29/8-30/9 

12/7-28/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο  43 € 45€ 
1ο Παιδί έως 4 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
1ο παιδί 5-12 ετών σε δωμάτιο με τους γονείς 50%€ 50% 

 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 4 

5.  CHANDRIS ΔΑΣΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -   Α΄ Κατηγορία 
www.chandris.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Έως 10/7 
15/9-30/9 

11/7-24/7 
25/8-15/9 25/7-24/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο 

63 € 68€ 78€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο παιδί 7-12 ετών σε δωμάτιο με τους 
γονείς 

15€ 15€ 15€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 7 

 
6. BELVEDERE - ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ DE LUX 

www.belvederezante.com 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Σ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Σ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
JUNIOR SUITE 

37 € 47€ 62€ 

Παιδιά έως 4 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Παιδιά 4 εως 14 ετών σε δωμάτιο με τους 
γονείς 

15€ 15€ 15€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 7 

http://www.hoteltolo.gr/�
http://www.chandris.gr/�
http://www.belvederezante.com/�


 3 
 

7.  PALATINO ΖΑΚΥΝΘΟΥ  -  Α΄ Κατηγορία 
www.palatinohotel.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο 

36 € 39€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

15€ 15€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Ημιδιατροφή 15€ την ημέρα το άτομο 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 5 
 

8.ΔΙΟΝΥΣΟΣ HOΤΕL ΙΞΙΑ ΡΟΔΟΣ Α΄ Κατηγορία 
www.dionysos-hotel.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟ
Σ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Σ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο  

30 € 47€ 58€ 30€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑ
Ν 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί εως 12 ετών σε δωμάτιο με τους 
γονείς 

50%€ 50% 50% 50% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Ημιδιατροφή 15€ για ενήλικες 7€ για παιδιά άνω των 5 ετών. 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 5 τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και 7 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 

 
9.  IRINNA  - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - Β΄ Κατηγορία 

www.irinnahotel.gr 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 
15/6-15/7 

 
16/7-2/8 

23/8-15/9 
3/8-22/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο  

42 € 47€ 57€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

50%€ 50% 50% 

3ο άτομο ενήλικας 40% 40% 40% 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 7 
 

10.  ΕROFILI BEACH ΙΚΑΡΙΑΣ  - Α΄ Κατηγορία 
www.erofili.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1/6-11/6 
19/9-15/10 

12/6-12/7 
27/8-18/9 

13/7-31/7 1/8-26/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο 

25 € 33€ 40€ 58€ 

http://www.palatinohotel.gr/�
http://www.dionysos-hotel.gr/�
http://www.irinnahotel.gr/�
http://www.erofili.gr/�
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1ο Παιδί έως4 ετών   

1ο  Παιδί 4 έως 12 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ 

+20% 
ΔΩΡΕΑΝ 

+20% 
ΔΩΡΕΑΝ 

+20% 
ΔΩΡΕΑΝ 

+20% 
3ο άτομο ενήλικας 30%€ 30% 30% 30% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 4 
 

11.  IRIA MARE  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α΄ Κατηγορία 
www.iriamarehotels.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

Έως 15/7 
15/9-30/9 

16/7-31/7 
26/8-16/9 

1/8-25/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο  

6 € 49€ 56€ 

Παιδιά έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

50%€ 50%€ 50%€ 

3ο άτομο ενήλικας 30%€ 30% 30% 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 7 

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 ΑLPHA BANK  

Ο κάθε δικαιούχος , μέλος του ΣΕΠΤΕ, θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 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 ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡΔΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο Ξενοδοχείο 

REGINA MARE. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καταπληκτική παραλία Καραβοστάσι στην Πέρδικα 
Θεσπρωτίας (μεταξύ Πάργας και Σύβοτα, απέναντι από τους Παξούς), είναι 4 Αστέρων και όλα τα 
δωμάτια έχουν θέα θάλασσα. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες: www.reginamare.gr  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 29/4-30/5 
 

1/6-30/6 
11/9-30/9 

1/7-17/7 
1-10/9 

18/7-30/7 
23/8-30/8 

31/7-
6/8 

7/8-
22/8 

Ελάχιστες διανυκτερεύσεις 3-7 5-7 7 7 7 7 
Συμμετοχή κατ’ άτομο την 

ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με 
θέα θάλασσα: 

40€ 45€ 50€ 60€ 65 75€ 

1ο Παιδί 2-13 στο δωμάτιο 
γονέων 

2ο Παιδί 2-13 στο δωμάτιο 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ 
5€ 

ΔΩΡΕΑΝ 
5€ 

ΔΩΡΕΑ
Ν 

7,5€ 

7,5 € 
10€ 

8,5€ 
10€ 

10€ 
12,5€ 

2ο Παιδί 14-18 ετών στο 
δωμάτιο των γονέων 

7€ 8€ 10€ 12€ 
 

12€ 15€ 

3ο άτομο ενήλικας 15€ 20€ 25€ 30€ 32€ 35€ 
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων       

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 

http://www.iriamarehotels.gr/�
http://www.reginamare.gr/�
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• Δωμάτια με κλιματισμό, TV, mini bar,τηλέφωνο, μουσική σεσουάρ μαλλιών. 
• Ποτό καλωσορίσματος 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Υπηρεσίες και φόρους. 
• Χρήση πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων & παιδικής, ομπρέλες ,ξαπλώστρες 
• Τελεφερίκ- Γυμναστήριο-Σάουνα-parking 
• Ιδιωτική παραλία,  σκιάδες, ομπρέλες, παιδική χαρά, γίγα σκάκι. 
• Χρήση 2 γηπέδων τένις & μίνι Golf, μπάσκετ, βόλεϊ, τοξοβολία, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι. 
• Μini club, θεατρικές παραστάσεις ελληνικές βραδιές  
• Διεθνής ανιμασιόν. 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2665/097200-210 
& 91562FAX:2665/091118) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του 
(κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 75€ κατ’ άτομο με ταχυδρομική 
επιταγή για το Regina Mare Πέρδικα Θεσπρωτίας Τ.Κ 46100, στην οποία θα αναγράφεται το 
όνομα του καταθέτη, η ημερομηνία άφιξης και η ημερομηνία αναχώρησης. 

Ο κάθε δικαιούχος, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
REGINA MARE 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. 
 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ FIVE CONTINENT CRUISES 
Η συνεργασία περιλαμβάνει 7ήμερες κρουαζιέρες: 

• Στο Αιγαίο με προορισμούς τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, τη Σμύρνη και τη 
Κωνσταντινούπολη. 

•  Στην Ιταλία, Κροατία & Ελλάδα με προορισμούς Ντουμπρόβνικ, Βενετία, Μπρίντιζι και 
Κατάκολο  

• Αίγυπτο, Ισραήλ, Άγιους Τόπους, Κύπρο & Ελληνικά νησιά. 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες: www.fivecontinentcruises.com   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ  26/7 & 30/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε εξωτερική καμπίνα:     139€ 
ΙΤΑΛΙΑ  -  ΚΡΟΑΤΙΑ  -  ΕΛΛΑΔΑ   24/5,31/5,7/6 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε εξωτερική καμπίνα:  86€ 
28/6 & 13/9 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε εξωτερική καμπίνα:    109€ 
ΑΙΓΥΠΤΟ -  ΙΣΡΑΗΛ  -  ΚΥΠΡΟ  -   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ   2/9 & 1/11 
Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε εξωτερική καμπίνα:     64€ 

στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πλήρη διατροφή (4 γεύματα). 
• Όλα τα ποτά ΔΩΡΕΑΝ 24 ώρες επί του πλοίου 
• Διασκέδαση show. 
Δε συμπεριλαμβάνονται τα Λιμενικά τέλη και οι προαιρετικές εκδρομές  
Παιδιά 2-17 ετών μαζί με 2 ενήλικες 50% 

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 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ, θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 

http://www.fivecontinentcruises.com/�
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ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 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. 

 
4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ G HOTELS www. G-hotels.gr 
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία 

ΑTHOS PALACE, PALLINI BEACH, & SIMANTRO BEACH Α΄ κατηγορίας & ξενοδοχείο 
MACEDONIAN SUN Β΄ κατηγορίας, τα οποία βρίσκονται στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, για διαμονή 4 
και πλέον διανυκτερεύσεων. 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες  

Α΄  ATHOS PALACE  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 
3/5-20/5 
4-28/10 

21/5-17/6 
13/9-3/10 

18/6-22/7 
23/8-12/9 

23/7-22/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο  
1 με θέα θάλασσα: 

2 με θέα βουνό: 

 
31 € 
29€ 

 
47,50 € 
43,50€ 

 
68 € 

63,50€ 

 
86€ 
81€ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 40€ 61€ 89€ 114€ 
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο  των 

γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο παιδί 2-12 ετών σε δωμάτιο με τους 
γονείς -60%€ -60%€ -60%€ -60%€ 

3ο άτομο ενήλικας  -40%€ -40%€ -40%€ -40%€ 
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια) 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Επιβάρυνση All Inclusive:Ενήλικας  20€ 

1ο παιδί έως 7 ετών δωρεάν 
2ο παιδί έως 7 ετών 12€ 
παιδί 7-12 ετών 14€ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α)  ATHOS PALACE  
Για όλες τις κρατήσεις που θα γίνουν από 01.04.2010 και μετά και μόνο για αφίξεις από 
18.05 – 28.05.2010 προσφέρουμε 25% (είκοσι πέντε) έκπτωση στις τιμές συνεργασίας μας 
για το 2010.  
 
B)  ATHOS PALACE  
Για όλες τις κρατήσεις που θα γίνουν από 01.04.2010  - 31.05.2010 με άφιξη από 
01.06.2010 και μετά προσφέρουμε 20% (είκοσι) έκπτωση στις τιμές συνεργασίας μας για 
το 2010. Οι παραπάνω κρατήσεις είναι ονομαστικές και δεν θα γίνουν δεκτές αλλαγές 
ονομάτων ή ημερομηνιών 

 
Β΄PALLINI BEACH  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

3/5-20/5 
4-28/10 

21/5-17/6 
13/9-3/10 

18/6-22/7 
23/8-12/9 23/7-22/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο 
δωμάτιο: 

σε bungalow στη θάλασσα: 
σε bungalow με θέα κήπο 

30 € 
34€ 
30€ 

46 € 
53€ 

47,50€ 

65,50 € 
86€ 

75,5€ 

84 € 
129€ 
112€ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 40€ 61€ 89€ 114€ 
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των ΔΩΡΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
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γονέων Ν 

2ο παιδί 3-12 ετών μόνο σε byngalow με 
τους γονείς -60% -60% -60% -60% 

3ο άτομο ενήλικας -40% -40% -40% -40% 
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια) 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Επιβάρυνση All Inclusive:Ενήλικας  20€ 

1ο παιδί έως 7 ετών δωρεάν 
2ο παιδί έως 7 ετών 12€ 
παιδί 7-12 ετών 14€ 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α)  PALLINI BEACH  
Για όλες τις κρατήσεις που θα γίνουν από 01.04.2010 και μετά και μόνο για αφίξεις από 
18.05 – 28.05.2010 προσφέρουμε 25% (είκοσι πέντε) έκπτωση στις τιμές συνεργασίας μας 
για το 2010.  
 
B)  PALLINI BEACH  
Για όλες τις κρατήσεις που θα γίνουν από 01.04.2010  - 31.05.2010 με άφιξη από 01.06.2010 
και μετά προσφέρουμε 20% (είκοσι) έκπτωση στις τιμές συνεργασίας μας για το 2010. Οι 
παραπάνω κρατήσεις είναι ονομαστικές και δεν θα γίνουν δεκτές αλλαγές ονομάτων ή 
ημερομηνιών 

 
Γ΄ CALIMERA SIMANTRO BEACH  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3/5-20/5 
4/10-
28/10 

21/5-17/6 
13/9-3/10 

18/6-22/7 
23/8-12/9 23/7-22/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα  
σε δίκλινο δωμάτιο  

 
31 € 

 
49 € 

 
70,50 € 

 
89€ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 49€ 78€ 113€ 142€ 
1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο  των 

γονέων 
ΔΩΡΕΑ

Ν ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο παιδί 2-12 ετών σε δωμάτιο με τους γονείς -60% -60% -60% -60% 
3ο άτομο ενήλικας  -40% -40% -40% -40% 

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια) 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Επιβάρυνση All Inclusive:Ενήλικας  20€ 

1ο παιδί έως 7 ετών δωρεάν 
2ο παιδί έως 7 ετών 12€ 
παιδί 7-12 ετών 14€ 

 
Γ΄MACEDONIAN SUN  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

3/5-20/5 
4/10-
28/10 

21/5-17/6 
13/9-3/10 

18/6-22/7 
23/8-12/9 23/7-22/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο  23€ 34 € 49 € 63 € 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 36€ 54€ 78€ 100€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των -60% -60% -60% -60% 
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γονέων 

3ο άτομο ενήλικας -40% -40% -40% -40% 
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια) 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με τα Ξενοδοχεία στο τηλ:23740/22100- 
fax: 23740/23605, για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 
δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 50€ κατ’ άτομο σε λογαριασμό τράπεζας. 

Ο κάθε δικαιούχος, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- G ΗOTELS, 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 ΤΑ LAGOMANDRA HOTELS 
Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα Ξενοδοχεία 
LAGOMANDRA HOTEL και LAGOMANDRA BEACH HOTEL, πλήρως ανακαινισμένα το 2007, 
στη Σιθωνία Χαλκιδικής Α΄ κατηγορίας, για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες   - site: www.lagomandra.gr  

Α΄ LAGOMANDRA HOTEL: 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 
30/4-20/5 

1/10-20/10 
21/5-18/6 
10/9-30/9 

19/6-21/7 
25/8-9/9 

22/7-24/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ  70€ 
θέα θάλασσα 

75 

80€ 
θέα θάλασσα 

85 

120€ 
θέα θάλασσα 

130 

140€ 
θέα θάλασσα 

150 
JUNIOR SUITE 32-34  τ.μ 80€ 100€ 150€ 170€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ 45τ.μ 90€ 120€ 180€ 220€ 
1ο Παιδί έως 14 ετών στο 

δωμάτιο των γονέων 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί 2-14 ετών μόνο 
στη junior suite ή στη 

Μεζονέτα  

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3ο άτομο άνω των 15 ετών 
μόνο στη Μεζονέτα 

 
15€ 

 
15€ 

 
20€ 

 
20€ 

 
Β΄ LAGOMANDRA BEACH 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

30/4-20/5 
1/10-20/10 

21/5-18/6 
10/9-30/9 

19/6-21/7 
25/8-9/9 22/7-24/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ  SUPERIOR 70€ 85€ 30€ 155 
ΔΙΚΛΙΝΟ SUPERIOR 

Με θέα θάλασσα 75€ 90€ 135€ 165€ 

Οικογενειακό Δωμάτιο 24 τ.μ 80€ 100€ 150€ 180€ 
1ο Παιδί έως 12 ετών στο 

δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο  Παιδί έως 6  ετών μόνο 
στο οικογενειακό ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3ο άτομο άνω των12 ετών 15€ 15€ 20€ 20€ 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα με κλιματισμό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο, μουσική σεσουάρ 

μαλλιών. 

http://www.lagomandra.gr/�
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• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
• Δείπνο μπουφέ με επίσης μεγάλη διαιτολογική επιλογή. 
• Υπηρεσίες και φόρους. 
 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:2375/072217-8 
FAX:2375/072009) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 
δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 45€ κατ’ άτομο 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
LAGOMANDRA 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 ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 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: www.seagullsbay.gr   

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-31/10/2010 
ΔΙΚΛΙΝΟ 70 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 87 
ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4 Ενήλικες)  110€ 
ΜΕΖΟΝΕΤΑ (5 ενήλικες) 125 

6ο άτομο στη ΜΕΖΟΝΕΤΑ ενήλικας 18€ 
1ο & 2ο Παιδί 2-6 ετών  στο δωμάτιο  των 

γονέων 
ΔΩΡΕΑΝ 

 Παιδιά  5ο και 6ο στις ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 6€ 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με ποικιλία εδεσμάτων. 
• 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
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. 
 
7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ LESVOS INN RESORT & BELVEDERE AEOLIS 
RESORT ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 
Ξενοδοχείο LESVOS INN, Πύργοι Θερμής-Μυτιλήνη, κατηγορία πολυτελείας, και στο Ξενοδοχείο  
BELVEDERE AEOLIS RESORT, Μόλυβος Μυτιλήνης  για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 

http://www.seagullsbay.gr/�


 10 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: LESVOS INN www.lesvosinn.gr  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4-30/6 1/7-30/8 1/9-30/10 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 € 90 € 55 € 
Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με 

ημιδιατροφή 35 € 55 € 25 € 

Συμμετοχή κατ’ άτομο σε τρίκλινο δωμάτιο με 
ημιδιατροφή (Ενήλικες) 25 € 45 € 25 € 

1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων 15 € 20 € 15 € 

 
Προϋποθέσεις συμμετοχής - : BELVEDERE AEOLIS RESORT  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4-30/6 1/7-30/8 1/9-30/10 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 45 € 90 € 55 € 

Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με 
ημιδιατροφή 25 € 45 € 25 € 

Συμμετοχή κατ’ άτομο σε τρίκλινο δωμάτιο με 
ημιδιατροφή (Ενήλικες)  15 € 25 € 15 € 

1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων 10 € 15 € 10 € 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων. 
•  Δείπνο Μπουφέ 
• Ποτά και αναψυκτικά (εξαιρείται το εμφιαλωμένο νερό). 
• Γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, χρήση πισίνας με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ιδιωτική 

παραλία, ξαπλώστρες, ομπρέλες, παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ. 
 
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με τα Ξενοδοχεία (ΤΗΛ:2251/071781-4 
FAX:2251/071711& 22530/71772-71974-5 FAX:2253/71773) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή 40€ 
κατ’ άτομο στην διεύθυνση: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LESVOS INN, ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ή 
Ξενοδοχείο  BELVEDERE AEOLIS RESORT,81108 Μόλυβος ΛΕΣΒΟΣ 

Ο κάθε δικαιούχος, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
LESVOS INN & BELVEDERE AEOLIS RESORT 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. 
 
8. 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 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50μ. από τη θάλασσα και λειτουργεί 
όλο το χρόνο. Διαθέτει SPA,πισίνα, θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ, Jacuzzi, γυμναστήριο, 
παιδική χαρά, γήπεδα & νεροτσουλήθρες. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες: -site: www.aristoteles.gr  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

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 
26€ 30 44€ 59€ 

http://www.lesvosinn.gr/�
http://www.aristoteles.gr/�
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STUDIO (έως 4 άτομα) 30€ 36 56€ 75€ 

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2-4 άτομα) 90€ 110 145€ 215€ 
APARTMENT 90€ 110€ 135€ 205€ 

1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑ

Ν ΔΩΡΕΑΝ 

2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

50% 50% 50% 50% 

3ο άτομο ενήλικας 30%     
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 
• Δείπνο 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 5ο άτομο έως 6 ετών δωρεάν 

    5ο άτομο άνω των 12 –80% 
         5ο άτομο 7-12 ετών –90% 

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, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ARISTOTELES  
HOTEL ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 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. 
 

9.  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: : www.mariashouse.gr  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 
16/8-31/8 

1/8-15/8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ
ΟΣ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε δίκλινο με 
πρωινό: 

με ημιδιατροφή: 

23€ 
31€ 

28€ 
35€ 

20€ 
28€ 

Παιδί 6-12 ετών με πρωινό 
με ημιδιατροφή 

ΔΩΡΕΑΝ 
7€ 

ΔΩΡΕΑΝ 
7€ 

ΔΩΡΕΑΝ 
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 
• Δείπνο (Προαιρετικά) 
• Υπηρεσίες και φόρους. 

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, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 

http://www.mariashouse.gr/�
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ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
MARIA’S HOUSE ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 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 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 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. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:www.roseladshotel.gr 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 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 2-12 ετών στο δωμάτιοτων γονέων ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑ
Ν 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων   
 Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωϊνό μπουφέ. 
• Δείπνο 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: 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROSELANDS, Μαρμάρι, ΚΩΣ 85 300. 

Ο κάθε δικαιούχος, μέλος του ΣΕΠΤΕ,  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ROSELANDS 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 ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 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  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-30/6 
1/9-31/10 

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

ΔΙΚΛΙΝΟ 68€ 84€ 96€ 
ΜΕΖΟΝΕΤΑ(4 άτομα) 95€ 115€ 135€ 
ΣΟΥΙΤΑ (4-5 άτομα) 128 148 178 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (4-6 άτομα) 145 180 250 
Παιδιά πάνω από 5-12 ετών  50% 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 

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 

http://www.athorama.gr/�
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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, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ATHORAMA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 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. 
 
12. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟN ΞΕΝΩΝΑ ΜΟΥΣΕΣ ΠΗΛΙΟΥ 

Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στον 
Ξενώνα Μούσες, στον Άγιο Δημήτριο στο Ανατολικό Πήλιο για διαμονή 2 και πλέον 
διανυκτερεύσεων. 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες: 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-31/12/2010 
ΔΙΚΛΙΝΟ 35€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 45€ 
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ 55€ 

1ο Παιδί 2-12 ετών  στο δωμάτιο των γονέων ΔΩΡΕΑΝ 
2ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των γονέων 6€ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Στις 4 διανυκτερεύσεις η 5η Δωρεάν. 
 
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, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 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. 
 
13. 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: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

ΜΑΙΟΣ 
ΙΟΥΝΙΟΣ 
ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Σ 

ΣΤΟΥΝΤΙΟ  2 ατόμων 25 τ.μ  με πρωινό: 
με ημιδιατροφή: 

28€ 
56€ 

50€ 
74€ 

30€ 
58€ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ατόμων 45τ.μ  Με 
πρωινό: 

50€ 
110€ 

70€ 
130€ 

58€ 
112€ 
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Με ημιδιατροφή: 

Παιδιά 5-12 ετών με πρωινό 
με ημιδιατροφή 

12€ 
22€ 

12€ 
22€ 

12€ 
22€ 

Παιδιά έως 4 ετών δωρεάν στο δωμάτιο των γονέων (Παιδική Κούνια)    
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό σερβιριζόμενο με σπιτικά παραδοσιακά προϊόντα 
• Δείπνο (Προαιρετικά) 

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, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 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. 

 
14. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ MALACONDA BEACH ΕΡΕΤΡΙΑΣ  

Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στο 
Ξενοδοχείο Malaconda Beach   Ερέτριας κατηγορίας Β΄.  
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:www.airotel.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-15/7 
22/8-30/10 

16/7-21/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα  
σε δίκλινο &  τρίκλινο δωμάτιο 

35€ 55€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
2ο Παιδί έως 12 ετών  15€ 20€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 
• Δείπνο Μπουφέ 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο (ΤΗΛ:22290/68120- 
FAX:22290/68118) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 
δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει προκαταβολή ίση με μια διανυκτέρευση, σε λογαριασμό 
τράπεζας που θα του δοθεί και θα αποστέλλει το αποδεικτικό στο παραπάνω φάξ για να 
επικυρωθεί η κράτηση. 

Ο κάθε δικαιούχος, μέλος του ΣΕΠΤΕ   θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΜΑLACONDA 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. 

 
15. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑCROSS HOTELS  

Η συνεργασία περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των οικογενειών τους στα 
Ξενοδοχεία OLUMPIC KOSMAS, Χανιώτη Χαλκιδικής κατηγορία 3 αστέρων, PASHOS HOTEL, 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής και GAGOU BEACH, Βαθύ Σάμου για διαμονή 4 και πλέον 
διανυκτερεύσεων.  
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες: 

Α΄OLYMPIC KOSMAS www. hotelolympickosma.gr 
ΤΗΛ: 23740/52580-FAX:23740/62130 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 
1/5-25/5 

 
26/5-16/6 
26/8-30/9 17/6-9/7 10/7-25/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα  
σε δίκλινο δωμάτιο 

με ημιδιατροφή: 
all inclusine 

 
 

20€ 
27€ 

 
 

25€ 
32€ 

 
 

31€ 
38€ 

 
 

39€ 
47€ 

1o Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
2o Παιδί 2-12 ετών με 

ημιδιατροφή 
all  inclusine 

10€ 
15€ 

10€ 
15€ 

10€ 
15€ 

10€ 
15€ 

3ο άτομο άνω των 12 ετών με 
ημιδιατροφή 
all  inclusine 

 
15€ 
20€ 

 
15€ 
20€ 

 
15€ 
20€ 

 
15€ 
20€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 
• Δείπνο σε μπουφέ 
• Πλήρη διατροφή και ποτά(Προαιρετικά) 
 

Β΄ PASHOS HOTEL www.hotelpashos.com 
ΤΗΛ: 23740/22543-FAX:23740/23293 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-24/5 25/5-16/6 
26/8-30/9 17/6-9/7 10/7-25/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο 18€ 20€ 25€ 35€ 

1o Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑ
Ν ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2o Παιδί 2-12 ετών 5€ 5€ 5€ 5€ 
3ο άτομο άνω των 12 ετών 10€ 10€ 10€ 10€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 
 

Γ΄ GAGOU BEACH www.gagoubeach.gr 
ΤΗΛ: 22730/80911-12 -FAX:22730/22820 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-24/5 
 

25/5-16/6 
26/8-30/9 17/6-9/7 10/7-25/8 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
δίκλινο 27€ 32€ 41€ 49€ 

1o Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑ
Ν ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2o Παιδί 2-12 ετών 10€ 10€ 10€ 10€ 
3ο άτομο άνω των 12 ετών 15€ 15€ 15€ 15€ 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία ζεστών και κρύων εδεσμάτων 
• Δείπνο σε μπουφέ 

Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με το Ξενοδοχείο για να εξασφαλίσει τις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο δωματίων). Έν συνεχεία θα αποστέλλει 
προκαταβολή ίση με μία διανυκτέρευση 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ACROSS HOTEL 
ώστε να αποκλειστούν από το πρόγραμμα μη δικαιούχοι. 

http://www.hotelpashos.com/�
http://www.gagoubeach.gr/�
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Ο δικαιούχος καταβάλλει κατ’ ευθείαν στο Ξενοδοχείο την αξία της συμμετοχής του μείον το 

ποσό της προκαταβολής του. 
 

16. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 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 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

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€ 28€ 30€ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο την ημέρα σε 
τρίκλινο 15€ 17€ 20€ 24€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών  στο δωμάτιο των 
γονέων 8€ 8€ 10€ 10€ 

2ο  Παιδί 12-15 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων -50% -50% -50% -50% 

Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Δωμάτια 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:22220/93300-02 
FAX:22220/93303) 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 
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. 

 
17. 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: 
Α΄CLUB AGIA ANNA: www.clubagiaanna.gr  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

8/5-27/6 
1/9-20/9 

27/6-22/7 23/7-31/8 

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€ 
1ο Παιδί 2-12 ετών στο δωμάτιο των 

γονέων 
ΔΩΡΕΑΝ 12€ 12€ 

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

http://www.clubagiaanna.gr/�
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γονέων 

Παιδιά έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
3ο 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 
 
Διαμονή με δική σας σκηνή  8/5-8/7:  8,80€ το άτομο 
    9/7-22/7: 13€ το άτομο 
    23/7-22/8: 13,5 το άτομο 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Μεσημεριανό σερβιριζόμενο 
• Χρήση όλων των εγκαταστάσεων του χώρου 
Στις 5 διανυκτερεύσεις στην Α΄περίοδο δώρο 2  
 

Β΄ΤHALATTA HOTEL: www.thalattahotel.gr  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/5-19/6 

13/9-15/10 
20/6-2/7 

29/8-12/9 
3/7-23/7 24/7-

28/8 
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 100€ 120€ 140€ 170€ 

1ο Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 15€ 15€ 

2ο Παιδί έως12 ετών στο δωμάτιο των 
γονέων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 40€ 45€ 

3ο άτομο άνω των 12 ετών 30€ 35€ 45€ 50€ 
Στην συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ 
•  Δείπνο 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενουμένων και η 
ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 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. 

 
18.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 

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

ΑΝΕΜΟΛΙΑ, στην ΑΡΑΧΟΒΑ για διαμονή 4 και πλέον διανυκτερεύσεων. 
Ο δικαιούχος εργαζόμενος, θα επικοινωνεί κατ’ ευθείαν με την Εταιρεία (ΤΗΛ: 210/4291000 

FAX: 210/4291332) για να εξασφαλίσει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες των διακοπών του (κλείσιμο 
δωματίων). Εν 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, μέλος του ΣΕΠΤΕ  θα εφοδιάζεται από το Σύλλογό μας με ειδικό σημείωμα 
στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ των άλλων, τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενούμενων και η 

http://www.thalattahotel.gr/�
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ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΓΣΕΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΑΝΕΜΟΛΙΑ ΑΡΑΧΟΒΑΣ 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. 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Προσφερόμενες υπηρεσίες:www.anemolia.gr 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ    1/6/2010  -  31/3/2011 ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
Συμμετοχή κατ’ άτομο σε ο δωμάτιο με θέα 

βουνό   
36€ 33€ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο σε δωμάτιο με θέα 
Δελφούς   

43€ 36€ 

Συμμετοχή κατ’ άτομο Superior δωμάτιο   57€ 50€ 
 
Στη συμμετοχή περιλαμβάνεται: 
• Πρωινό μπουφέ 
• Δείπνο μπουφέ. 
• Χρήση Πισίνας 
• Υπηρεσίες και φόρους. 
• Παιδιά έως 6 ετών Δωρεάν 
Στις 6 διανυκτερεύσεις η 7η Δωρεάν 
 

Από 1/10/10 - 31/3/11 η διανυκτέρευση για Παρασκευή και Σάββατο είναι 50€ το απλό 
δίκλινο και 40€ το τρίκλινο το άτομο. 

Επίσης οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς, Θεοφανείων και Αποκριάς όπου θα διαμορφωθούν μετά από συνεννόηση. 

 
 
Συνάδελφοι,  
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή Πληροφορία να επικοινωνείτε με τη ΓΣΕΕ, Οργανωτικό 
Τμήμα,  820.2111,  820.2128 και 820.2108 
 
Παρακαλούμε επίσης 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. 
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