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ΠΠρροοσσφφοορρέέςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν  γγιιαα  ττηη    

1122ηη  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΦΦοορρέέωωνν  ΠΠρρόόλληηψψηηςς    
ττηηςς  ΕΕξξάάρρττηησσηηςς  

 
 
Για τη διαμονή σας στο Ηράκλειο τις ημέρες της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της 
Εξάρτησης, 6-9 Νοεμβρίου 2019, προτείνουμε κάποιο από τα παρακάτω ξενοδοχεία. Όταν κάνετε την 
κράτησή σας χρειάζεται να δηλώσετε «12η Πανελλήνια Συνάντηση». 
 

Aquila Atlantis Hotel -το ξενοδοχείο όπου θα γίνει η Πανελλήνια- 

Διεύθυνση: Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης, 71201 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30  2810 229103 
Fax: +30 2810 226265 
Ε-mail: info.at@aquilahotels.com 
Ιστοσελίδα: www.aquilahotels.com 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Μονόκλινο - Comfort room: (θέα την πόλη) 64,00 € 
 Δίκλινο - Comfort room: (θέα την πόλη) 77,00 €  
 Μονόκλινο/ Δίκλινο - Business room: (θέα την πόλη ή τη θάλασσα) 81,00 €  
 Μονόκλινο/ Δίκλινο - Executive room: (θέα τη θάλασσα) 85,00 €  
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, με πρωινό (Αmerican buffet) και 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ.   
Ο Ειδικός Φόρος Διαμονής (4,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση), που προβλέπεται βάσει του Νόμου 
4389/2016, θα καταβληθεί απευθείας από τους διαμένοντες κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο.  
Πολιτική Πληρωμής Δωματίων: Προκαταβολή ποσού ίσου με την αξία μίας (1) διανυκτέρευσης μέσω 
πιστωτικής κάρτας, είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της κράτησης.  
Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού είναι απαραίτητη κατά την άφιξη του διαμένοντα στο ξενοδοχείο. 
 Ηλεκτρονική κράτηση: 
Ο ειδικός σύνδεσμος (link) του τμήματος κρατήσεων του ξενοδοχείου, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες/ 
διαμένοντες θα μπορούν να κάνουν απευθείας τις κρατήσεις τους είναι: 
 URL: https://aquilaatlantishotel.reserve-online.net/?bkcode=1901106&checkin=2019-11-06 
 Code: 191106 
 Περίοδος: In: 06.11.2019 - Out: 10.11.2019 (4 διανυκτερεύσεις) ή όσες επιθυμείτε: 
 Κράτηση 100 δωματίων για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31/07/2019. 
 Κράτηση 80 δωματίων για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31/08/2019. 
 Κράτηση 70 δωματίων για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι 30/09/2019. 
Σημείωση: Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, οι κρατήσεις δωματίων θα επιβεβαιώνονται 
κατόπιν ζήτησης και βάσει διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. 
 
 

El Greco Hotel 
Διεύθυνση: οδός 1821, Ηράκλειο Κρήτης, 71201 (κέντρο, πλατεία Λιονταριών) 
Τηλέφωνο: +30 2810 281071- 4 
Fax: +30 2810 281075 
Ε-mail: elgrecohotel@her.forthnet.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.elgrecohotel.gr   
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Μονόκλινο: 35,00 €  
 Δίκλινο: 42,00 €  
Με πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους, εκτός το φόρο διανυκτέρευσης. 

https://www.google.gr/maps/place/71,+%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82+2,+%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF+712+02/@35.339828,25.1357407,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x149a5a2c53faa3eb:0x719bdca627b9b8c8!8m2!3d35.3398236!4d25.1379294?hl=el
info.at@aquilahotels.com
www.aquilahotels.com
https://aquilaatlantishotel.reserve-online.net/?bkcode=1901106&checkin=2019-11-06
elgrecohotel@her.forthnet.gr%20
http://www.elgrecohotel.gr/
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Kastro Hotel 
Διεύθυνση: Θεοτοκοπούλου 22, Ηράκλειο Κρήτης, 71202 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 284185, +30 2810 285020 
Fax: +30 2810 223622 
Ε-mail: info@kastro-hotel.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.kastro-hotel.gr 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Μονόκλινο: 35,00 €  
 Δίκλινο: 45,00 €  
Με πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους, εκτός το φόρο διανυκτέρευσης, που είναι 1,50€ ανά 
δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση. 
 
 

Olympic Hotel 
Διεύθυνση: Πλατεία Βιτσέντζου Κορνάρου 43, Βαλιδέ Τζαμί,  Ηράκλειο Κρήτης, 71201 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 288861 
Ε-mail: info@hotelolympic.com  
Ιστοσελίδα: http://www.kastro-hotel.gr    
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Μονόκλινο BB: 47,00 €  
 Δίκλινο BB: 59,50 €  
Με πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους, εκτός το φόρο διανυκτέρευσης. 
Για την επιβεβαίωση της κράτησης είναι απαραίτητο να λάβουν το κινητό τηλέφωνο του πελάτη, καθώς 
και μία πιστωτική κάρτα του πελάτη, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για την εγγύηση της κράτησης. Δε θα 
προχρεώσουν την κάρτα μέχρι την άφιξη στο ξενοδοχείο, ενώ η πληρωμή θα γίνεται με την άφιξη είτε με 
μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. 
Πολιτική ακύρωσης: Ακυρώσεις που λαμβάνονται σε διάστημα μέχρι 2 ημέρες πριν την άφιξη δεν 
χρεώνονται. Ακυρώσεις που λαμβάνονται σε διάστημα λιγότερο από 2 ημέρες χρεώνονται με το 100% της 
συνολικής αξίας διαμονής. Μη εμφάνιση του πελάτη (non show), χρεώνεται με 100% της συνολικής αξίας 
διαμονής στην πιστωτική κάρτα του πελάτη. 
 
 

Marin Dream Hotel 
Διεύθυνση: Επιμενίδου 46, Ηράκλειο Κρήτης, 71202 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 300019 
Fax: +30 2810 300319 
Ε-mail:  info@marinhotel.gr    
Ιστοσελίδα: http://www.marinhotel.gr/gr 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Μονόκλινο standard: 47,00€  
 Δίκλινο standard: 55,00€  
Με πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους και τα δημοτικά τέλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kastro-hotel.gr/popupwindow.asp?image=heraklion_city_map.gif
http://www.kastro-hotel.gr/popupwindow.asp?image=heraklion_city_map.gif
info@kastro-hotel.gr%20
http://www.kastro-hotel.gr/
http://www.kastro-hotel.gr/
http://olympic.heraklion-crete.hotel-crete.net/el/#map
http://olympic.heraklion-crete.hotel-crete.net/el/#map
info@hotelolympic.com%20
http://www.kastro-hotel.gr/
http://www.marinhotel.gr/media/1046/marinhotelmap.pdf
mailto:info@marinhotel.gr
http://www.marinhotel.gr/gr
http://www.marinhotel.gr/gr
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Capsis Astoria Hotel 
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 11, Ηράκλειο Κρήτης, 71201 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 343080 (Δευτέρα - Σάββατο, 09:00-17:00) 
Fax: +30 2810 229078 
Ε-mail: reservation@astoriacapsis.gr ή astoria@astoriacapsis.gr   
Ιστοσελίδα: http://www.capsishotels.gr/el/astoria 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Economy Room μονόκλινο: 59,00 €  
 Economy Room δίκλινο: 65,00 €  
 Superior μονόκλινο: 70,00 €  
 Superior δίκλινο: 81,00 €  
 Superior τρίκλινο: 93,00 €  
 Executive μονόκλινο: 82,00 €  
 Executive δίκλινο: 92,00 €   
 Executive τρίκλινο: 103,00 €   
Με πρωινό και όλους τους νόμιμους φόρους, εκτός το φόρο διανυκτέρευσης που είναι 3,00€ ανά 
δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, που θα εξοφληθεί απευθείας από τον κάθε πελάτη πριν την αναχώρησή 
του από το ξενοδοχείο. 
Για την κράτηση θα πρέπει παράλληλα να δίνονται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας για εγγυητικούς 
λόγους. Προκαταβολή ή εξόφληση, δεν θα πάρουν από την κάρτα των συμμετεχόντων, θα  γίνεται μόνο 
μια  προέγκριση της μίας διανυκτέρευσης για εγγυητικούς λόγους και για να τσεκάρουν ότι  η κάρτα  είναι 
έγκυρη. Εάν ωστόσο δεν εμφανιστούν στο ξενοδοχείο το ξενοδοχείο θα εισπράξει από την κάρτα τους  το 
ποσό που αντιστοιχεί σε μια διανυκτέρευση. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται πάντα με την συγκατάθεση 
του κατόχου της πιστωτικής κάρτας.  
 
 

Lato Boutique Hotel 
Διεύθυνση: Επιμενίδου 15, Ηράκλειο Κρήτης, 71202 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 302920 
Fax: +30 2810 240350 
Ε-mail: reservations@lato.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.lato.gr/gr 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Superior δωμάτιο μονόκλινο: (θέα την πόλη) 55,00 € 
 Superior δωμάτιο δίκλινο: (θέα την πόλη) 60,00 € 
 Superior δωμάτιο μονόκλινο: (θέα τη θάλασσα) 70,00 € 
 Superior δωμάτιο δίκλινο: (θέα τη θάλασσα) 75,00 € 
 
 

Olive Green 
Διεύθυνση: Μεραμβέλλου & Ιδομενέως, Ηράκλειο Κρήτης,  71202 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 302920 
Ε-mail: reservations@olivegreenhotel.com   
Ιστοσελίδα: http://www.olivegreenhotel.com 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Popular δωμάτιο μονόκλινο: 60,00 € 
 Popular δωμάτιο δίκλινο: 65,00 € 
 Urban δωμάτιο μονόκλινο: 70,00 € 
 Urban δωμάτιο δίκλινο: 75,00 € 
 OG Club δωμάτιο μονόκλινο: 80,00 € 
 OG Club δωμάτιο δίκλινο: 85,00 € 

http://www.capsishotels.gr/el/epikoinwnia-capsis-astoria-heraklion
reservation@astoriacapsis.gr%20
mailto:astoria@astoriacapsis.gr
http://www.capsishotels.gr/el/astoria
http://www.lato.gr/media/property/1/64/site/7/west_gr.jpg
http://www.lato.gr/media/property/1/64/site/7/west_gr.jpg
reservations@lato.gr
http://www.lato.gr/gr
https://www.google.gr/maps/dir/Heraklion+Airport+N.+Kazantzakis,+Heraklion/Olive+Green+Hotel,+22+Idomeneos+st.,+Heraklion+71202/@35.3369862,25.1378773,14z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x149a5bfbffffffff:0x2b99fcda10e0aed2!2m2!1d25.1747483!2d35.33
https://www.google.gr/maps/dir/Heraklion+Airport+N.+Kazantzakis,+Heraklion/Olive+Green+Hotel,+22+Idomeneos+st.,+Heraklion+71202/@35.3369862,25.1378773,14z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x149a5bfbffffffff:0x2b99fcda10e0aed2!2m2!1d25.1747483!2d35.33
reservations@olivegreenhotel.com%20%20
http://www.olivegreenhotel.com/
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Και για τα δύο παραπάνω ξενοδοχεία: Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και 
περιλαμβάνουν πρωινό σε μπουφέ, ΦΠΑ και δημοτικό φόρο. Το τέλος διανυκτέρευσης δε 
συμπεριλαμβάνεται, το οποίο αφορά: 3,00€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση (Olive Green Hotel) και 
1,50€  ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση (Lato Boutique Hotel).  
 Οικονομική πολιτική: 1 διανυκτέρευση προκαταβολή απαιτείται για την εγγύηση της κράτησης.  
 Πολιτική Ακύρωσης: Δωρεάν ακύρωση έως 7 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης. Πλέον των 7 ημερών 
100% ακυρωτικά.  
 
 

Atrion Hotel 
Διεύθυνση: Χρονάκη 9, Ηράκλειο Κρήτης, 71202 (χάρτης) 
Τηλέφωνο: +30 2810 246000 
Fax: +30 2810 223292 
Ε-mail: info@atrion.gr 
Ιστοσελίδα: http://www.atrion.gr 
Τιμές ανά διανυκτέρευση: 
 Μονόκλινο:  45,00 €  
 Δίκλινο:  55,00 €  
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται:  δωμάτιο, πρωινό, τέλη και φόροι. Επιπλέον, βάση του  νέου  τουριστικού  
φόρου από 01/01/2018, χρέωση 1,50€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, θα καταβληθεί απευθείας στο 
κατάλυμα κατά το check-in από τον επισκέπτη. 

https://www.google.com/maps/place/Atrion+Hotel/@35.345165,25.131741,15z/data=!4m5!3m4!1s0x149a5a2fa6330f2b:0x317eb88fed9da210!8m2!3d35.34188!4d25.131831?hl=en
info@atrion.gr
http://www.atrion.gr/

