
Τιμή 
Πακέτου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο

Anse Sol Beachcomber 3* πρωινό 20/1-31/10 640 € 77 € 140 € 0 €

6-31/1, 15/5-30/6 & 1-30/9 908 € 131 € 241 € 0 €
 1-28/2 & 1-22/7 944 € 138 € 254 € 0 €

1/3-14/5, 23/7-31/8 & 1-31/10 1.076 € 164 € 374 € 0 €

6/1-2/4, 17/4-31/7 & 26/8-22/12 686 € 86 € 156 € 0 €
3-16/4 & 1-25/8 770 € 103 € 190 € 0 €

Valmer Resort Ocean 
View (Suite) 3* πρωινό 01/01-31/10 910 € 131 € 262 € 0 €

11/1-2/4, 7/5-27/6 & 8/9-31/10 1.020 € 153 € 291 € 0 €

3/4-6/5 & 28/6-7/9 1.095 € 168 € 322 € 0 €

11/1-31/3 & 1/7-31/10 1.265 € 202 € 424 € 0 €
11/5-30/6 1.334 € 216 € 374 € 0 €
1/4-10/5 1.586 € 266 € 440 € 0 €

6-31/1, 15/5-30/6 & 1-30/9 1.223 € 194 € 347 € 0 €
128/2 & 1-22/7 1.268 € 203 € 364 € 0 €

1/3-14/5, 23/7-31/8 & 1/10-31/10 1.418 € 233 € 425 € 0 €

7/1-30/4 1.676 € 284 € 473 € 0 €
1/5-16/7 1.508 € 251 € 407 € 0 €
17-31/7 1.718 € 293 € 491 € 0 €

1/11-22/12 1.628 € 275 € 454 € 0 €

πρωινό

πρωινό

4*

πρωινό5*Kempinski Seychelles 
Sea View Room 

5*Constance Ephelia 
Resort Junior suite 

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 45 μέρες πριν 
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 35,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος, ρομαντική διακόσμηση κρεβατιού, μία τσάντα καλωσορίσματος, γλυκά και έκπτωση σε 
συγκεκριμένες θεραπείες Spa.
https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/seychelles/ephelia/

Double Tree by Hilton 
Allamanda Resort King 
Deluxe Ocean View Room

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ                

MAHE 

Berjaya Beau Vallon 
Bay Beach Resort & 
Casino 

3*

Επιπλέον διανυκτέρευση κατ' 
άτομο

3*

πρωινό

Coral Strand  

ημιδιατροφή

Το ξενοδοχείο θα παραμείνει κλειστό 1-30/06/23
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 60,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρεται: ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος
https://www.ansesoleilbeachcomber.com/

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 μέρες πριν 

Στη μέση του Ινδικού Ωκεανού βρίσκεται ένας κρυμμένος παράδεισος με πυκνή βλάστηση και καταγάλανα νερά, εντυπωσιακές λευκές 
παραλίες και χρυσά ηλιοβασιλέματα. 
Mahé, Praslin, La Digue... υπόσχονται άνετη διαμονή σε πολυτελή θέρετρα με πλούσιες παροχές και ποικιλία εγκαταστάσεων. Όλα 
συμπληρώνονται με λευκές αμμώδεις παραλίες, καταγάλανα νερά και φοινικόδεντρα που φθάνουν ως την άκρη της θάλασσας!  

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 45,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 80,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
https://coralstrand.com/

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 μέρες πριν και προσφορά 4=5 νύχτες 
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 40,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 75,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρεται: ένα πιστωτικό 158€/άτομο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις παρακάτω παροχές: 1 δείπνο με 1 μπουκάλι αφρώδη οίνο, 
μπισκότα, 1 καλάθι με φρούτα κατά την άφιξη και αναβάθμιση δωματίου στην επόμενη ανώτερη κατηγορία (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της 
κράτησης).

https://www.berjayahotel.com/mahe

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 52,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση

http://valmerresort.com/
Στους νεόνυμφους προσφέρεται: ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος, πιατέλα με φρούτα και στολισμός με λουλούδια.

Savoy Resort & Spa 
Standard Room

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 μέρες πριν  
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 60,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρεται: Εκπτώσεις στη διαμονή, ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος και τούρτα σε σχήμα καρδιάς κατά την άφιξη, ένα ρομαντικό πρωινό στο 
δωμάτιο, ένα ρομαντικό πικ νικ στην παραλία, ρομαντική διακόσμηση δωματίου και δώρα για το ζευγάρι.  

https://www.hilton.com/en/hotels/sezdtdi-doubletree-seychelles-allamanda-resort-and-spa/

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 μέρες πριν  
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 85,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρεται: Ρομαντική διακόσμηση δωματίου, έκπτωση στο spa, δώρα καλωσορίσματος, ένα δωρεάν μάθημα γιόγκα και ένα σπέσιαλ 
γαμήλιο ποτό στο Planters Bar.  
https://www.kempinski.com/en/seychelles-resort

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 μέρες πριν  

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 72,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρεται: ένα μπουκάλι κρασί, λουλούδια και κάρτα κατά την άφιξη και αναβάθμιση στην επόμενη ανώτερη κατηγορία δωματίου (ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης)
https://savoy.sc/

5* πρωινό
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9/1-31/3, 17/4-31/5 & 1/9-30/9 1.490 € 247 € 493 € 0 €
1/6-6/7 1.274 € 204 € 408 € 0 €

1-16/4, 7/7-31/8 & 1-31/10 1.700 € 289 € 579 € 0 €

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων από Αθήνα:

Τιμή Πακέτου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο

Le Relax Beach Resort 
Superior Room 3* πρωινό 13/1-31/10 (5=4 νύχτες) 805 € 89 € 153 € 0 €

6/1-2/4, 17/4-31/7 & 26/8-31/10 755 € 88 € 156 € 0 €
3-16/4 & 1-25/8 890 € 101 € 184 € 0 €

1/2-31/3, 16/4-31/7 & 1/9-31/10 1.283 € 179 € 308 € 0 €
4-31/1 1.160 € 155 € 266 € 0 €

1-15/4 & 1-31/8 1.298 € 182 € 316 € 0 €

Bliss Praslin Seychelles 
& Beach House Eden 
Garden Charm Room

4* πρωινό 13/1-31/10 1.037 € 130 € 260 € 0 €

6/1-31/7 & 24/8-31/10 1.655 € 344 € 590 € 0 €
1-23/8 1.905 € 352 € 704 € 0 €

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων από Αθήνα:

Τιμή Πακέτου

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 7ΗΜ/5ΝΥΧ 2-κλινο 1-κλινο 3-κλινο
Le Relax Βeach Resort 
Deluxe Garden View 
Room

3* πρωινό 13/01-31/10 (5=4 νύχτες) 805 € 122 € 153 € 0 €

Ethiopian Airlines: +490€

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει: Aεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο λιμάνι, 
εισιτήρια πλοίου για το Praslin και μεταφορά στο νησί, ταξιδιωτική ασφάλεια, πληροφοριακό φάκελο του προορισμού, 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, υπηρεσίες 
τοπικού αντιπροσώπου. Αναχώρηση από την Αθήνα με την Ethiopian Arilines μέσω Αντίς Αμπέμπα. Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων (δυνατότητα και για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που πετάνε στον προορισμό). 

Επιπλέον διανυκτέρευση κατά 
άτομο

5*

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει: Aεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, ταξιδιωτική 
ασφάλεια, πληροφοριακό φάκελο του προορισμού, 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. Αναχώρηση από την Αθήνα με την Ethiopian 
Arilines μέσω Αντίς Αμπέμπα. Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων (δυνατότητα και για όλες τις αεροπορικές εταιρείες 
που πετάνε στον προορισμό).

https://lescaleresort.com/our-resort/

πρωινό

Acajοu 4*

1. Ethiopian Airlines: +490 €

πρωινό

Paradise Sun Superior 
Room 

Στους νεόνυμφους προσφέρονται (με ελάχιστη διαμονή 6 διανυκτερεύσεων): Έκπτωση στο δωμάτιο, καλάθι με φρούτα κατά την άφιξη και ένα ρομαντικό δείπνο 
με κεριά και μισό μπουκάλι αφρώδης οίνος.

4*

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 90 μέρες πριν 
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 45,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Επιπλέον έκπτωση στο δωμάτιο, ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος και έκπτωση σε θεραπείες Spa.

https://www.acajouseychelles.com/

Για τις παρακάτω ημερομηνίες, μια νύχτα δώρο: 6/1/23-2/4/23, 17/4/23-31/7/23 & 24/8/23-31/10/23						

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 35,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση

ημιδιατροφή

LA DIGUE

Επιπλέον διανυκτέρευση κατά 
άτομο

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 35,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: ρομαντική διακόσμηση δωματίου κατά την άφιξη, πιατέλα με φρούτα και κοκτέιλ με συνοδεία tapas.

https://bliss-praslin.net/en

https://www.southernsun.com/paradise-sun?utm_source=google&utm_medium=businesslisting&utm_campaign=resort_paradise-sun

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 58,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση

https://www.berjayahotel.com/praslin

L'Escale Resort Marina 
& Spa Club Mountain 
View 

PRASLIN 

πρωινό

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 μέρες πριν 

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Γλυκά κατά την άφιξη και αναβάθμιση στην επόμενη ανώτερη κατηγορία δωματίου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τη στιγμή 
της κράτησης)

3*Berjaya Praslin Βeach 
Ρesort Standard Room

Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 88,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Eπιπλέον έκπτωση στο δωμάτιο, ρομαντική διακόσμηση δωματίου, ένα κοκτέιλ και έκπτωση σε θεραπείες Spa.

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 35,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Έκπτωση στο δωμάτιο, ρομαντική διακόσμηση δωματίου κατά την άφιξη, πιατέλα με φρούτα και κοκτέιλ με συνοδεία tapas.
http://www.lerelaxhotel.com/

Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 45,00€/άτομο ανά διανυκτέρευση
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7/1-9/2, 21/4-15/7 & 1/9-31/10 755 € 163 € 326 € 0 €
10/2-20/4 & 16/7-31/8 1.271 € 177 € 354 € 0 €

Le Nautique Luxury 
Waterfront Hotel Sea 
Front King Room

4* πρωινό
13/01-31/10 1.118 € 146 € 293 € 0 €

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων από Αθήνα:

https://www.ladigue.sc/

 Οποιαδήποτε αλλαγή στον επίναυλο καυσίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προσαύξηση της τιμής των φόρων (MHTE 0206E6000046601)

7) Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
8) Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή ύψους 40% επί του συνόλου.                                                                                        
9) Εξόφληση 40-30 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού και αναλόγως την πολιτική του ξενοδοχείου .
10) Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου.

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος κατά την άφιξη, έκπτωση στα εστιατόρια και bars και αναβάθμιση στην αμέσως επόμενη 
κατηγορία δωματίου (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τη στιγμή της κράτησης)

Ethiopian Airlines: +490 €
1) All Incusive: πρωινό, γεύμα, δείπνο, αναψυκτικά, καφέδες, μπύρα, κρασί κτλ. 						
2) Όλες οι τιμές είναι κατ' άτομο σε € (ευρώ) και έχουν υπολογισθεί με βάσει τις νομισματικές ισοτιμίες, καθώς και τις τιμές ξενοδοχείων και αεροπορικών ναύλων 
που ισχύουν την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου						

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει: Aεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή,μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο λιμάνι, 
εισιτήρια πλοίου για το La Digue και μεταφορά στο νησί, ταξιδιωτική ασφάλεια, πληροφοριακό φάκελο του προορισμού, 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, υπηρεσίες 
τοπικού αντιπροσώπου. Αναχώρηση από την Αθήνα με την Ethiopian Arilines μέσω Αντίς Αμπέμπα. Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων (δυνατότητα και για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που πετάνε στον προορισμό).

https://lenautique.sc/ladigue/

6) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 

ανάλογης αναπροσαρμογής των τιμών. Oποιαδήποτε διαφορά ναύλου, λόγω διαθεσιμότητας, αεροπορικών θέσεων επιβαρύνει τον πελάτη.
3) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων η εταιρία μας φέρει δικαίωμα  

5) Τρίκλινα δεν υφίστανται και δεν συνιστώνται καθώς ουσιαστικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη.
4) Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση από τον αεροπορικό ναύλο και ενδεχομένως και από το ξενοδοχείο.

http://www.lerelaxhotel.com/

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εκπτώσεις και προσφορές νεόνυμφων δίδονται με πιστοποιητικό γάμου και μόνο 

La Digue Island Lodge 
Standard Garden View 4 ημιδιατροφή 

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: έκπτωση στο δωμάτιο, ρομαντική διακόσμηση δωματίου κατά την άφιξη, πιατέλα με φρούτα, 1 μπουκάλι κρασί και ένα 
ρομαντικό δείπνο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην ισχύουσα τιμή πετρελαίου  

    ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων.
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