
Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2

AJAX HOTEL

Μέσα Γειτονιά

Τηλ.: 25 590 000

Email: info@ajaxhotel.com

€100,00* €100,00* €100,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€30 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €100 την ημέρα.
* Classic room.

€60,00* €65,00*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες

€65,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€15 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €50 την ημέρα.
* River view apartment.

1

AGIOS NICOLAOS RIVER PARK 

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Πέρα Πεδί

Τηλ.: 97 620 789

Email: ayiomamitis.m@gmail.com

3

AMBELIKOS 

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Ξενοδοχείο)

Ποταμίτισσα

Τηλ.: 25 522 211

Email: info@ambelikos.com

€70,00 €70,00 €70,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€25 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€25 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

€70 την ημέρα (Μάϊος)

€75 την ημέρα (Ιούνιος και Ιούλιος)

1



Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες
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CARAVEL HOTEL

Λεμεσός

Τηλ.: 25 812 121

Email: hotelcaravel@cytanet.com.cy

€60,00 €65,00 €70,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα (Μάϊος)

€16,25 το παιδί την ημέρα (Ιούνιος)

€17,50 το παιδί την ημέρα (Ιούλιος)

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€22,50 το άτομο την ημέρα (Μάϊος)

€24,38 το άτομο την ημέρα (Ιούνιος)

€26,25 το άτομο την ημέρα (Ιούλιος)

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €45 την ημέρα.

ATLANTICA OASIS HOTEL

Λεμεσός

Τηλ.: 25 883 500
Email: reservations_oasis@atlanticahotels.com

€100,00* _ _

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

1ο παιδί: Δωρεάν

2ο παιδί: €20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€35 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €90 την ημέρα.

4

ARSORAMA VILLAGE HOMES

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Άρσος

Τηλ.: 25 817 000,  97 889 999

Email: zkounounis@cytanet.com.cy

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

€85 την ημέρα*

€100 την ημέρα**

* Σπίτι Ευάγγελου και 

Σπίτι Ζωηρώς

** Παρπιρκότου 

Μιχαήλη και 

Μακροναρίτης 

Παρασκευούς

€85,00*

€100,00**

€85,00*

€100,00**

€85,00*

€100,00**

* Double inland view 

room.

5
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες
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ELENI'S COTTAGE

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Αψιού

Τηλ.: 99 649 331, 99 785 647

Email: kpararis@cytanet.com.cy

€50,00 €50,00 €50,00

Παιδιά 0-2 ετών: ΔΕ.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:  

ΔΕ.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

Δ/Ε.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €50 την ημέρα.
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HYLATIO TOURIST VILLAGE

Πισσούρι

Τηλ.: 25 222 701

Email: hylatio@cytanet.com.cy

€60,00 €70,00 €80,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€15 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €60 την ημέρα.

8

FOREST PARK HOTEL

Πάνω Πλάτρες

Τηλ.: 25 421 751

Email: forest@cytanet.com.cy

€80,00* €80,00* €85,00*

* Standard room with 

balcony.

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

1ο παιδί: Δωρεάν 

2ο παιδί: €20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€28 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €70 την ημέρα.
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες

IACOVOS HOUSE

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Όμοδος

Τηλ.: 99 333 961

Email: c.christou@hotmail.com

10 €100,00 €100,00 €100,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: Δ/Ε.

* Deluxe double room 

with balcony. Family 

room with balcony 

(maximum 4 persons).
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KALLITHEA INN

Πάνω Πλάτρες

Τηλ.: 25 422 002,  99 756 796

Email: info@kallitheainn.com

€80,00* €90,00* €90,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€25 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€25 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: Ίδια τιμή με δίκλινο.
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JUBILEE HOTEL

Τρόοδος

Τηλ.: 25 420 107

Email: ion.markides@cypoil.com.cy

€80,00* €80,00* _

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €50 την ημέρα.

* Economy room.
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες
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LIVADHIA HOTEL

Κυπερούντα

Τηλ.: 25 532 929

Email: livadiahotel@cytanet.com.cy

€80,00 €80,00 €80,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €50 την ημέρα.

KAPETANIOS HOTEL

Λεμεσός

Τηλ.: 25 586 266
Email: imassolhotel@kapetaniosgroup.com

13

14

€70,00 €70,00 €70,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

Δωρεάν.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €56 την ημέρα.

KAPETANIOS ODYSSEIA HOTEL

Λεμεσός

Τηλ.: 25 591 111
Email: odysseiahotel@kapetaniosgroup.com

€80,00 €80,00 €80,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

Δωρεάν.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €64 την ημέρα.
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες
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METROPOLE HOTEL

Λεμεσός

Τηλ.: 25 362 330

Email: mitsingah@cytanet.com.cy

€91,00 €91,00 €91,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €78 την ημέρα.
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MBLE 

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Αψιού

Τηλ.: 99 649 331, 99 785 647

Email: kpararis@cytanet.com.cy

€100,00 €100,00 €100,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €100 την ημέρα.

€70,00* €80,00* €90,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€30 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

€62 την ημέρα (Μάϊος)

€72 την ημέρα (Ιούνιος)

€80 την ημέρα (Ιούλιος)  

18

NAVARRIA HOTEL

Άγιος Τύχωνας

Τηλ.: 25 320 855

Email: navarriablue@cytanet.com.cy

* Mountain view room.
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες

€100,00 €100,0019

NEW HELVETIA HOTEL

Πλάτρες

Τηλ.: 25 421 348

Email: newhelvetia@cytanet.com.cy

21

OKELLA HOTEL

Μονιάτης

Τηλ.: 99 656 127

Email: ssavva2675@gmail.com

€60,00 €60,00 €60,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€10 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €50 την ημέρα.

€100,00

20

OINOESSA

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

(adults only)

Λόφου

Τηλ.: 25 899 499,  99 373 371

Email: frontdesk@oinoessa.com

Παιδιά 0-2 ετών: Δ/E.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

Δ/E.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

Δ/E.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

€80 την ημέρα (Kamari)

€90 την ημέρα (Sterna)

€100 την ημέρα (Sospitos)

€80,00
(Kamari)

€90,00
(Sterna)

€100,00

(Sospitos)

€80,00
(Kamari)

€90,00
(Sterna)

€100,00

(Sospitos)

€80,00
(Kamari)

€90,00
(Sterna)

€100,00

(Sospitos)

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€15 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€25 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €75 την ημέρα.
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες

€100,00* €100,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

Δ/Ε.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

Δ/Ε.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €75 την ημέρα. * Standard room.

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

1ο παιδί: €15 το παιδί την ημέρα

2ο παιδί: €10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€20 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

€80 την ημέρα (Μάϊος)

€88 την ημέρα (Ιούνιος και Ιούλιος)

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€30 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

€90 την ημέρα (Μάϊος)

€100 την ημέρα (Ιούνιος και Ιούλιος)

22

PARK BEACH HOTEL

Γερμασόγεια

Τηλ.: 25 321 301

Email: reservation@parkbeach.cy.net

€90,00 €100,00 €100,00

€100,00*23

PETIT PALAIS HOTEL

Πλάτρες

Τηλ.: 25 421 723

Email: res@petitpalais.com.cy

24

POSEIDONIA BEACH HOTEL

Άγιος Τύχωνας

Τηλ.: 25 321 000
Email: reservation@poseidonia-beachhotel.com

€100,00* €100,00*

* Double mountain view 

room. Maximum 3 

persons.

€100,00*

8



Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες

25

RODON MOUNT HOTEL AND RESORT

Αγρός

Τηλ.: 25 521 201

Email: reservations@rodonhotel.com

€60,00*

(Κυριακή-Πέμπτη)

€80,00*
(Παρασκευή-

Σάββατο)

€60,00*

(Κυριακή-Πέμπτη)

€80,00*
(Παρασκευή-

Σάββατο)

26

27

ROTHKIA'S HOME 

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Παρεκκλησιά

Τηλ.: 99 228 880,  25 325 601 

Email: rothkia@hotmail.com

€60,00*

€70,00**

€90,00***

€60,00*

€70,00**

€90,00***

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€10 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€15 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: Ίδια τιμή με δίκλινο.

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€30 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €90 την ημέρα.

€90,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:
Μάϊος και Ιούνιος: €15 την ημέρα (Κυριακή-Πέμπτη)

                             €22,50 την ημέρα (Παρασκευή-Σάββατο) 

Ιούλιος: €20 την ημέρα (Κυριακή-Πέμπτη)

             €22,50 την ημέρα (Παρασκευή-Σάββατο) 

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 
Μάϊος και Ιούνιος: €22,50 την ημέρα (Κυριακή-Πέμπτη)

                             €33,75 την ημέρα (Παρασκευή-Σάββατο) 

Ιούλιος: €30 την ημέρα (Κυριακή-Πέμπτη)

             €33,75 την ημέρα (Παρασκευή-Σάββατο) 

Τιμή μονόκλινου δωματίου: 

Μείον €10 στην τιμή του δίκλινου.

* Double room.

* Ελαία και Αθασιά.

** Καφενές και Ανόï της 

Ροθκιάς.

*** Κάμαρα.

_

STOU KYR' GIANNI 

(Παραδοσιακή Οικοδομή / Διαμερίσματα)

Όμοδος

Τηλ.: 25 422 100,  7000 0100  

Email: info@stoukiryianni.com

€90,00 €90,00 €90,00
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Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος

Α/Α

Όνομα Καταλύματος

Τηλέφωνο

Email

Περίοδος

Τιμή για δίκλινο δωμάτιο

με πρόγευμα ανά ημέρα Επιπρόσθετες χρεώσεις Άλλες πληροφορίες

19/04/2022

29

TSANOTEL

Γερμασόγεια

Τηλ.: 25 322 667

Email: nicoletta@tsanotel.com

€90,00

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€30 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €60 την ημέρα.

28

TROODOS HOTEL

Τρόοδος

Τηλ.: 25 420 000

Email: reservations@troodoshotel.com

€80,00* €80,00* €80,00*

Παιδιά 0-2 ετών: Δωρεάν.

Παιδιά 3-12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς:

€20 το παιδί την ημέρα.

Τρίτο άτομο άνω των 13 ετών σε δίκλινο δωμάτιο: 

€30 το άτομο την ημέρα.

Τιμή μονόκλινου δωματίου: €70 την ημέρα.

Σημειώσεις: 

1.  Από τις πιο πάνω προσφερόμενες τιμές αφαιρείται το ποσό των 20 ευρώ για δίκλινο δωμάτο, το οποίο θα καταβάλλεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

2.  Ενδέχεται όπως κάποιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαφοροποιήσουν την περίοδο λειτουργίας τους.

3.  Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  

4.  Για πληροφορίες ως προς το επίπεδο προσβασιμότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τις ξενοδοχειακές

     επιχειρήσεις.

5.  Τα ξενοδοχεία μπορούν να καθορίσουν από μόνα τους τον αριθμό των δωματίων που θα διαθέσουν για τις ανάγκες του σχεδίου.

6.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές µεταξύ των ελληνικών και των αγγλικών καταλόγων, οι ελληνικοί κατάλογοι είναι επικρατέστεροι.

* Standard room.

€90,00 €90,00
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