
 

 

AEGEAN VIEW AQUA RESORT 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ  
 
Φηηζκέλν αξκνληθά κέζα ζηε θύζε θαη δηαζέηνληαο εγθαηαζηάζεηο παγθόζκηαο θιάζεο, ην Aegean 

View Resort είλαη ζπλώλπκν ηεο πνιπηέιεηαο θαη ηνπ εθιεπηπζκέλνπ θαγεηνύ.   

Τν Aegean View έρεη σο ζηόρν λα εθπιεξώζεη θάζε ζαο επηζπκία γηα κηα αμέραζηε απόδξαζε. 

 

 Διαμομή 
1. Δίκλινο δωμάηιο 

Οη επηζθέπηεο καο απνιακβάλνπλ ζην έπαθξν ηελ νκνξθηά ηνπ κεζνγεηαθνύ αξρηηεθηνληθνύ ζηπι, 
όπσο απηό παξνπζηάδεηαη κε ιηηόηεηα θαη θηλέηζα ζηα δσκάηηά καο.  
Όια ηα standard δσκάηηα έρνπλ ζύγρξνλν αξρηηεθηνληθό ζηπι θαη πξνζθέξνπλ άλεζε.  
 
2. Superior Δίκλινο Δωμάηιο με θέα ζηη Θάλαζζα 

Πξνζθέξνληαο εθπιεθηηθή ζέα ζηε ζάιαζζα είλαη ηδαληθή επηινγή γηα όζνπο επηζθέπηεο 

αλαδεηνύλ ζηπι θαη απιόηεηα πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ αίζζεζε πνιπηέιεηαο, άλεζεο θαη 

δεζηαζηάο γηα λα θάλεη ηε δηακνλή ηνπο επράξηζηε θαη κνλαδηθή. Δηαζέηεη ππλνδσκάηην κε king size 

θξεβάηη, κπαληέξα ή / θαη ληνπο. Παξέρεη επίζεο βξαζηήξα. 

 
3. Junior Suite με θέα ζηη Θάλαζζα 

Πξνζθέξνληαο εθπιεθηηθή ζέα ζηε ζάιαζζα είλαη ηδαληθή επηινγή γηα όζνπο επηζθέπηεο 

αλαδεηνύλ ζηπι θαη απιόηεηα πνπ ζπλνδεύεηαη από ηελ αίζζεζε πνιπηέιεηαο, άλεζεο θαη 

δεζηαζηάο γηα λα θάλεη ηε δηακνλή ηνπο επράξηζηε θαη κνλαδηθή. Δηαζέηεη ππλνδσκάηην κε king size 

θξεβάηη, θαλαπέ-θξεβάηη θαη κπάλην. Παξέρεη επίζεο βξαζηήξα. 

 
4. Οικογενειακή Suite με θέα ζηη θάλαζζα  
Η δηακνλή ζαο ζηελ θνκςή Σνπίηα καο ζα γίλεη κηα επράξηζηε θαη αμέραζηε εκπεηξία γηα εζάο 

ραξίδνληάο ζαο πνηνηηθέο ζηηγκέο.  

Η επξύρσξε θαη ειηόινπζηε Σνπίηα, κε ιεηηνπξγηθή δηάηαμε θαη μερσξηζηό ρσι, ζαο δίλεη επειημία 

ρξήζεο ηνπ ρώξνπ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

Φηηζκέλε ζε δύν επίπεδα δηαζέηεη θαζηζηηθό, ππλνδσκάηην κε king size θξεβάηη, κπάλην θαη έλα 

δεύηεξν ππλνδσκάηην ζηνλ 2ν όξνθν. Παξέρεη επίζεο βξαζηήξα. 

 
5. Οικογενειακό Δωμάηιο 

● Α6 Μεδνλέηεο: Θέα ζηε ζάιαζζα ή ζηνλ θήπν: Οη κεδνλέηεο καο απνηεινύληαη από θνκςά 

δσκάηηα πνπ πξνζθέξνπλ ραιαξσηηθή ζέα πξνο ηνπο αλζηζκέλνπο θήπνπο ή ζηε ζάιαζζα 

θαη είλαη ρηηζκέλεο ζε δύν επίπεδα. Σην ηζόγεην ππάξρεη έλα ππλνδσκάηην, κπάλην θαη 

μύιηλε ζθάια πνπ νδεγεί ζην δεύηεξν επίπεδν όπνπ βξίζθεηαη ην δεύηεξν ππλνδσκάηην. 

Επίζεο, ηα δσκάηηα δηαζέηνπλ θνηλόρξεζηε πηζίλα. 

● Α6 Δηακέξηζκα κε Θέα ζηε ζάιαζζα ή ζηνλ θήπν: Δηαζέηεη 2 ππλνδσκάηηα ζαιόλη θαη 

κπάλην. 

 
 
6. Οικογενειακό Δωμάηιο με θέα ζηον Κήπο 

Άλεηα δσκάηηα κε 2 ππλνδσκάηηα θαη κπάλην. Μπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ έσο 4 άηνκα. 



 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
 

Παροχές Δωματίου  Παροχές Ξεμοδοχείου  

 
● Δηπιό ή 2 κνλά θξεβάηηα 

● Κιηκαηηδόκελνο ρώξνο κε αηνκηθό έιεγρν 

● Απεπζείαο ηειεθσληθή γξακκή  
● Δνξπθνξηθή Τειεόξαζε  
● Χπγείν 

● Μπαιθόλη ή Ταξάηζα  
● Μπάλην κε κπαληέξα ή ληνπο 

● Πηζηνιάθη καιιηώλ  
● Μηθξόο Καζξέθηεο  
● Πεηζέηεο ζαιάζζεο (αιιαγή δύν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα) 

 

● Φξεκαηνθηβώηην (κε ρξέσζε) 

 

Ημερήζια χρήζη - Αναχώρηζη ζηις 

12.00 

Διάρκεια Κόζηος 
(Για ένα μικρό δωμάηιο) 

Μέχρι ηις 16.00 

Μέχρι ηις 18.00 

20 € 

           30 € 

Μέχρι ηις 20.00  40 € 
Μέχρι ηις 24.00 50 € 

Επιπλέον χρέωζη 10 € για μεγαλύηερο 
δωμάηιο 

 
 

● 24 ώξεο ξεζεςηόλ  
● Καζεκεξηλή ππεξεζία θαζαξηζκνύ  
● Υπεξεζίεο Spa 
● Αζύξκαην Internet ADSL  
ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο (δσξεάλ)  
● Ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ 
● Θαηξηθή Φξνληίδα 
● Υπεξεζία θαζαξηζηεξίνπ (κε ρξέσζε) 
● Μίλη Μάξθεη  
● Εηδηθό ιεσθνξείν κε δξνκνιόγην ηέζζεξηο  
θνξέο ηελ εκέξα, κεηαθέξεη ηνπο πειάηεο καο  
ζηε δεκόζηα παξαιία 
● Porters 
● Mini club 
● Animation 
● Water Park 

 
Χρημαηοκιβώηιο 

 

Διάρκεια Κόζηος 

1 εβδομάδα 20 € 
10 ημέρες  25 € 

2 εβδομάδες      30 € 
3 εβδομάδες 45 € 

 

   
   
 



All Inclusive Program 
● Κεμτρικό εστιατόριο 

Πρωινό (07.30-10.00): Πινύζηνο κπνπθέο πξσηλνύ κε θξνύηα επνρήο, γιπθίζκαηα, γηανύξηη θαη 
κέιη θιπ. 
Μεζημεριανό (13.00-14.30): Μπνπθέο κε ηνπηθά θξαζηά, βαξειίζηα κπύξα, αλαςπθηηθά θαη 
ρπκνύο. 
Δείπνο (19.00-21.00): Μπνπθέο κε ηνπηθά θξαζηά, βαξειίζηα κπύξα, αλαςπθηηθά θαη 
ρπκνύο. 
Tip: Καηά ηε δηάξθεηα όισλ ησλ παξαπάλσ γεπκάησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη κεζνγεηαθόο κπνπθέο 
ρακειώλ ζεξκίδσλ.  
 

● Ταβέρμα Οίστρος 

Γεπκαηίδνληαο ζε κία κνλαδηθή αηκόζθαηξα θαη απνιακβάλνληαο ην θιαζηθό ειιεληθό 

κπάξκπεθηνπ. Η ηαβέξλα  Οίζηξνο είλαη αλνηρηή 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα από ηηο 19:00 έως ηις 

21:00, κε κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα, 90 άηνκα. Πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε θξάηεζε ζηελ ηαβέξλα  

“Οίζηξνο” ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε ξεζεςηόλ, κία εκέξα λσξίηεξα 

Ανοιτηό: Τέινο Μαΐνπ έσο ηέινο Σεπηεκβξίνπ 

● Εστιατόριο Aegean View  

Γεπκαηίζηε ζε έλα ήζπρν πεξηβάιινλ, απνιακβάλνληαο εθιεθηή Μεζνγεηαθή θνπδίλα, 

αγλαληεύνληαο ην Αηγαίν Πέιαγνο. Τν '' Aegean View '' είλαη αλνηρηό 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα από 

ηηο 07.30 - 10.00 & 19.00-21.00, κε κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα, 120 άηνκα. 

Ανοιτηό: Τέινο Μαΐνπ έσο ηέινο Σεπηεκβξίνπ 

● Pool bar 

Τνπηθά θξαζηά, βαξειίζηα κπύξα, δηεζλή εθιεθηά νηλνπλεπκαηώδε πνηά, αλαςπθηηθά, ρπκνί, 

θαθέο θίιηξνπ θαη ηζάη (09,00-23,00) 

Ζεζηά θαη δξνζεξά ζλαθ, π.ρ. Παγσηό, ηνζη, hot dogs θαη ζάληνπηηο (09.00-17.00) 

● Spa 

Υπεξεζίεο Spa κε επηπιένλ ρξέσζε: Μαζάδ, Θεξαπείεο Οκνξθηάο, Μαληθηνύξ θαη Πεληηθηνύξ.   

● Παραλία 

Εηδηθό ιεσθνξείν κε δξνκνιόγην ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα, κεηαθέξεη ηνπο πειάηεο καο ζηε 

δεκόζηα παξαιία, ζηελ πεξηνρή Χαιίδη. 

● Πρόγραμμα Αθλητισμού/ Animation  

Παηρλίδη κε βειάθηα, Πηλγθ πνλγθ, Γπκλαζηήξην, Μπηιηάξδν (κε ρξέσζε), Υδξνκαζάδ, Θαιάζζην 
Volley θιπ. 
Πρόγραμμα Animation: Πιήξεο πξόγξακκα, 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα, πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηόζν ηα 
παηδηά όζν θαη ηνπο ελήιηθεο. (παηρλίδηα κε λεξό, αζιήκαηα, bingo, ειιεληθέο βξαδηέο, ζεκαηηθά 
πάξηπ, shows, ρνξεπηηθά αγσλίζκαηα, mini disco θ.α.).  

● Water Park  

Water Park 10.00-17.00 - Τν Aegean View Aqua Park βξίζθεηαη ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ Aegean 

View Aqua Resort, απ’ όπνπ κπνξείηε λα απνιαύζεηε  παλνξακηθή ζέα ζην Αηγαίν.  

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρεη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ειηθίεο δηαρσξίδνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ παηδηώλ αλά πάζα ζηηγκή. 

Tip: Υπάξρεη κπαξ πνπ ζεξβίξεη ζλαθ θαη πνηά από ηηο 10.00 έσο ηηο 17.00 

● Μεσημεριαμό σε Πακέτο  

Παξέρεηαη θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ην αίηεκα ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία εκέξα πξηλ έσο ηηο 18.00  

(Αληί κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο - δελ δηαηίζεηαη ηελ εκέξα αλαρώξεζεο). 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σηην αρτή ή / και ζηο ηέλος ηης ζεζόν ενδέτεηαι οριζμένες εγκαηαζηάζεις να μην 
λειηοσργούν όπως είναι ηο Οίζηρος και ηο Aegean View λόγω μικρής πληρόηηηας  ή λόγω καιρικών 
ζσνθηκών. 
 
 

   
 
 

Αποστάσεις  
 ● Κσο: 2.5 ρικ         ● Αεξνδξόκην: 22ρικ            ● Ληκάλη: 2.5 ρικ     ● Χαιίδη: 2 ρικ       

Χαιίδη 85300, Κσο, Δσδεθάλεζα, Ειιάδα, T: +30 22420 23537, F: +30 22420 48734 
info@aegeanview.gr , www.aegeanview.gr 

 
 

 
 


