
 
 

 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 15/07-02/09/2021 
(επαναλαμβανόμενη για 7 εβδομάδες) 

 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
 

Αναχώρηση 
από Λάρνακα 

Ώρες Πτήσεων             
(CYRPUS AIRWAYS) 

Αναχώρηση 
από  

Ηράκλειο 

Ώρες Πτήσεων                       
(CYPRUS AIRWAYS) 

15/07/2021 13:00 – 14:30 22/07/2021 15:30 – 16:50 
22/07/2021 13:00 – 14:30 29/07/2021 15:30 – 16:50 
29/07/2021 13:00 – 14:30 05/08/2021 15:30 – 16:50 
05/08/2021 13:00 – 14:30 12/08/2021 15:30 – 16:50 
12/08/2021 13:00 – 14:30 19/08/2021 15:30 – 16:50 
19/08/2021 13:00 – 14:30 26/08/2021 15:30 – 16:50 
26/08/2021 13:00 – 14:30 02/09/2021 15:30 – 16:50 

 

Μετά τις εξαιρετικές εντυπώσεις των μελών μας στα πανέμορφα Χανιά, έχουν εξασφαλιστεί 
δεκαπέντε (15) δωμάτια/εβδομάδα στο ξενοδοχείο Iolida Beach 5* για επτά (7) εβδομάδες, την 
περίοδο 15/07-02/09/2021. Το ξενοδοχείο Iolida Beach είναι παραθαλάσσιο ξενοδοχείο πέντε 
αστέρων μόλις 10 λεπτά από την παλιά πόλη των Χανιών. Βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας 
Μαρίνας, ενός από τα δημοφιλέστερα καλοκαιρινά θέρετρα της βόρειας Κρήτης, που κατά τους 
θερινούς μήνες σφύζει από ζωή, παρέχοντας στον επισκέπτη ποιοτικές επιλογές για φαγητό, 
ποτό και διασκέδαση.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ξενοδοχείο τα μέλη μπορούν να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα www.smilehotels.gr (βλέπε Iolida Beach Hotel). 
 

 

Οι όροι/προϋποθέσεις για τη παραχώρηση επιπλέον 2ου δωματίου μετά την αποδοχή του μέλους, 
θα ισχύουν όπως και τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή θα παραχωρείται στα μέλη που θα 
ταξιδέψουν με τα ανύπαντρα παιδιά τους. Μέλη που θα ταξιδέψουν με 2 παιδιά άνω των 18 ετών 
θα πρέπει να διαμένουν σε 2 δωμάτια. 
 

 
H τιμή πακέτου περιλαμβάνει: 

1. Αεροπορικό εισιτήριο Ηράκλειο-Χανιά και Χανιά-Ηράκλειο.   
2. Φόρους αεροδρομίων. 
3. Διαμονή για 7 βράδια με ημιδιατροφή (πρόγευμα και δείπνο με μπουφέ). 
4. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.  
5. Φ.Π.Α. 

 
Στην τιμή πακέτου δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής €4 την ημέρα ανά δωμάτιο, ο 
οποίος θα πρέπει να πληρώνεται από το μέλος στο ξενοδοχείο.    
 

Προορισμός Τιμή με 
ημιδιατροφή 

Τιμή Παιδιών 

 
 
 
 
 

ΧΑΝΙΑ 
Hotel Iolida Beach,  

De lux 5* 

 
 
 
 

Μέλος - €460 
& 

Συνοδός                    
1ου βαθμού- €460 

 

στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες 
  μέχρι 2 ετών σε (baby cot)        €50 

1ο παιδί   2-12 ετών                                 €200 
2ο παιδί   2-12 ετών                                 €620 
                άνω των 12 ετών                      €810 
 
σε ξεχωριστό δωμάτιο (αναλόγως 
διαθεσιμότητας)  
               1ο παιδί (ανεξαρτήτου ηλικίας)  €750 
               2ο παιδί (ανεξαρτήτου ηλικίας)  €750                   
 

               3ο παιδί 
               2-12 ετών                                   €200 
               άνω των 12 ετών                        €810 
 

               4ο παιδί    
               2-12 ετών                                   €620 
               άνω των 12 ετών                        €810 

http://www.smilehotels.gr/

