
 

Πληροφορίες και κρατήσεις: COOP TRAVEL 7777 1717 

 

H ΕΔΙΠΠΑΚ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

 

 
Επιλέξετε το ξενοδοχείο της αρεσκείας σας και επωφεληθείτε επιχορήγηση 10% 

για την κράτηση με μέγιστο όριο τα €150 

 

 
ATLANTICA MIRAMARE BEACH 4* στην Λεμεσό – ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
01-15 Μαΐου & 16-31 Οκτωβρίου Ελάχιστη Διαμονή 2 βράδια 

Double  €130 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12  

Deluxe  €160 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

16 Μαΐου – 30 Ιουνίου & 29 Αυγούστου – 15 Οκτωβρίου Ελάχιστη Διαμονή 2 βράδια 

Double  €145 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12  

Deluxe  €180 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

01 Ιουλίου – 28 Αυγούστου 2022 Ελάχιστη Διαμονή 3 βράδια 

Double  €175 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12  

Deluxe  €215 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

 

 

 
RODON HOTEL 3* στον Αγρό – ΠΡΟΓΕΥΜΑ 

Μάιος  

από Κυριακή μέχρι Παρασκευή 

Double €50 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2 

    €62 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί  μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2 

Family   €100 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2 

€110 το βράδυ για 2 ενήλικες & 3 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2 
 

για Σάββατο και αργίες 

Double €85 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2 

    €110 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί  μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2 

Family   €155 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2 

€175 το βράδυ για 2 ενήλικες & 3 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2 

 

 

 
TROODOS HOTEL σε Δωμάτια με Μπαλκόνι 

Μάιος – Ιούνιος & Σεπτέμβριος – Νοέμβριος – ΠΡΟΓΕΥΜΑ  
1 βράδυ διαμονή  €85 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-3  

2-4 βράδια διαμονή  €75 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-3  

Ιούλιος – Αύγουστος – ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
2 βράδια διαμονή  €250 για 2 βράδια για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-3  

3-4 βράδια διαμονή  €115 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-3  
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LEONARDO CYPRIA BAY 4* στην Πάφο – ALL INCLUSIVE 

Ελάχιστη Διαμονή 3 βράδια 
Μάιος  Double €190 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 

Family  €280 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

Ιούνιος Double €230 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 
Family  €330 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

Ιούλιος Double €260 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 

Family  €360 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

Αύγουστος  Double €270 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 

Family  €380 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 

 

ATLANTICA AQUA BLUE 4* στον Πρωταρά – ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
Ελάχιστη Διαμονή για Ιούλιο & Αύγουστο 3 βράδια – για τους υπόλοιπους μήνες 2 βράδια 

01 Μαΐου – 08 Ιουνίου  

Double €105 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

Family   €135 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 11 

09 Ιουνίου – 07 Ιουλίου & 25 Αυγούστου – 30 Σεπτεμβρίου  

Double  €160 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

Family   €195 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 11 

08 Ιουλίου – 24 Αυγούστου  

Double €180 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

Family   €220 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 11 

 

CALLISTO HOLIDAY VILLAGE στην Αγία Νάπα – ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΔΩΡΕΑΝ χρήση waterpark στο διπλανό ξενοδοχείο Electra 

Μάιος, Ιούνιος Ελάχιστη Διαμονή 3 βράδια 

Studio  €75 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 13 & 1 νήπιο 0-1 
One Bedroom €85 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 13 & 1 νήπιο 0-1  

02 Ιουνίου – 03 Ιουλίου Ελάχιστη Διαμονή 3 βράδια 

Studio  €115 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 13 & 1 νήπιο 0-1 

One Bedroom €125 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 13 & 1 νήπιο 0-1  
04 Ιουλίου – 31 Αυγούστου Ελάχιστη Διαμονή 5 βράδια 

Studio  €140 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 13 & 1 νήπιο 0-1 

One Bedroom €150 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 13 & 1 νήπιο 0-1  

 
SO NICE CLUB RESORT στην Αγία Νάπα – ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
Ιούνιος & 01-05 Σεπτεμβρίου Ελάχιστη Διαμονή 3 βράδια 

Standard  €140 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

€170 το βράδυ για 3 ενήλικες 

21 Ιουλίου – 20 Αυγούστου 2022 Ελάχιστη Διαμονή 5 βράδια 

Standard  €155 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

€185 το βράδυ για 3 ενήλικες 

 
SO WHITE CLUB RESORT στην Αγία Νάπα – ΠΡΟΓΕΥΜΑ 

01 Ιουνίου – 20 Ιουλίου & 21 Αυγούστου – 05 Σεπτεμβρίου Ελάχιστη Διαμονή 3 βράδια 
Double Pool View  €140 το βράδυ για 2 ενήλικες  

Deluxe One Bedroom €150 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

€160 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 11 

21 Ιουλίου – 20 Αυγούστου Ελάχιστη Διαμονή 5 βράδια 

Double Pool View   €160 το βράδυ για 2 ενήλικες  

Deluxe One Bedroom  €170 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 11 

€180 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 11 
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Όροι και προϋποθέσεις  

 

1. Η προσφορά ισχύει μόνο στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία που αναγράφονται 

πιο πάνω και δεν συνδυάζεται με άλλη προσφορά. 

2. Η διαδικασία κράτησης και πληρωμής θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω 

του ταξιδιωτικού γραφείου COOP TRAVEL. 

3. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων για αυτό απαιτείται ο έγκαιρος 

προγραμματισμός των κρατήσεων. 

4. Σε περίπτωση που σε κάποιο ξενοδοχείο δεν υπάρχει διαθεσιμότητα το 

ταξιδιωτικό γραφείο COOP TRAVEL μπορεί να προτείνει εναλλακτικό 

ξενοδοχείο με ελκυστικές τιμές για το οποίο θα υπάρχει και η αντίστοιχη 

επιχορήγηση. 

5. Κάθε μέλος μπορεί να διεκδικήσει επιχορηγημένα ταξίδια στο εξωτερικό ή 

διαμονή σε καταλύματα  στην Κύπρο, μόνο μία φορά το έτος  (01/01 - 

31/12). 

6. Σε περίπτωση που μία οικογένεια έχει 2 Μέλη εγγεγραμμένα στην ΕΔΙΠΠΑΚ 

τότε η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 20% με μέγιστο όριο τα €300. 

7. Το ταξιδιωτικό γραφείο COOP TRAVEL και η ΕΔΙΠΠΑΚ θα εξουσιοδοτούνται 

από τον αιτητή ώστε να ανταλλάσσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την ταυτοποίηση του Μέλους και την έγκριση της επιχορήγησης. 

8. Η προσφορά και η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη της 

ΕΔΙΠΠΑΚ και την οικογένεια τους (Σύζυγος και Παιδιά).  

9. Η προσφορά και η επιχορήγηση προϋποθέτει την παρουσία του μέλους 

της ΕΔΙΠΠΑΚ στο ξενοδοχείο. 

10. Η ΕΔΙΠΠΑΚ δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα 

παρέχονται από τα καταλύματα. 

11. Η επιχορήγηση θα αφαιρείται κατά την εξόφληση της κράτησης και δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως προκαταβολή 

12. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης θα εφαρμόζεται η πολιτική 

ακύρωσης του ταξιδιωτικού γραφείου COOP TRAVEL. 


