
Τις τελευταίες μέρες παίρνω 
όλο και περισσότερα μηνύμα-
τα με ερωτήσεις σχετικά με 
τον προγραμματισμό των κα-

λοκαιρινών διακοπών και δε σας κρύβω 
ότι από τη μια μεριά κυριαρχούν η ανυ-
πομονησία για να ξεκινήσουν κι από την 
άλλη η ανησυχία για το πώς θα πραγ-
ματοποιηθούν με ασφάλεια. Γι αυτό το 
λόγο, εδώ και αρκετές μέρες, φροντίζω 
να μαθαίνω όσα περισσότερα μπορώ 
για προορισμούς και καταλύματα που 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές για ξέ-
γνοιαστο και εντελώς free  από τον ιό 
SARS-CoV-2.
Χάρηκα, λοιπόν, πολύ που ανακάλυψα 
ότι  άνθρωποι της Grecotel σχεδίασαν 
με έμπνευση ένα νέο τρόπο διακοπών 
στη φύση και τη θάλασσα, ήσυχο και 
ασφαλή και τον προτείνουν με σιγουριά. 
Το πρόγραμμα ονομάζεται «Καλοκαίρι 

στη Θάλασσα» και επωφελείται από 
τις απίστευτα μεγάλες εκτάσεις των 
resorts, οι οποίες είναι ιδανικές προκει-
μένου να εξασφαλίσουν όχι μόνο την 
απαραίτητη ιδιωτικότητα, αλλά και το 
αναγκαίο -λόγω των συνθηκών- social 
distancing. Μαθαίνω ότι κάθε δωμάτιο 
συνοδεύεται από την ομπρέλα του στη 
θάλασσα ή τις πισίνες, ενώ τα πάντα 
φροντίζονται από απόσταση με ειδικά 
ωράρια και διαδρομές. Παράλληλα, η 
χαρά του φαγητού προσφέρεται 100% 
υπαίθρια σε συνδυασμούς μπουφέ, 
family style και self service.

Μέσα από την ιστοσελίδα www.
grecotel.com/el/index.html μπορείτε 
να πλοηγηθείτε σε όλα τα προτεινόμε-
να πακέτα, αλλά και στις προσφορές 
του ομίλου. Ενημερωτικά και μόνο να 
σας πω ότι η Grecotel ανακοίνωσε στις 
15 Μαΐου το άνοιγμα των ξενοδοχείων 
της σε Πελοπόννησο, Σούνιο και Μύ-
κονο (πρόκειται για το Grecotel Cape 
Sounio, το Grecotel Riviera Olympia & 
Aquapark, στην Κυλλήνη με τα ξενοδο-
χεία: Grecotel Μandola Rosa, Grecotel 
Olympia Riviera και Grecotel  Oasis, 
το Grecotel Casa Marron στην Αχαΐα, 
το Grecotel Filoxenia στην Καλαμάτα 
και το Grecotel Mykonos Blu, ενώ συνε-
πής στο σχεδιασμό της, ανακοινώνει το 
άνοιγμα περαιτέρω 10 ξενοδοχειακών 
μονάδων σε Κρήτη, Κέρκυρα, Χαλκι-
δική, Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, τα 
οποία είναι τα εξής:

• Grecotel Amirandes, 
Ηράκλειο, Κρήτη στις 3 Ιουλίου 2020
• Grecotel Creta Palace, 
Ρέθυμνο, Κρήτη στις 10 Ιουλίου 2020
• Grecotel Caramel, 
Ρέθυμνο, Κρήτη στις 15 Ιουλίου 2020
• Grecotel Meli Palace, 
Λασίθι, Κρήτη στις 3 Ιουλίου 2020
• ΝΕΟ Grecotel Margo Bay, 
Κασσάνδρα, Χαλκιδική στις 10 Ιουλίου 2020
• Grecotel Daphnila Bay, 
Δασιά, Κέρκυρα στις 4 Ιουλίου 2020
• NEO Gelina Resort, 
Αχαράβη, Κέρκυρα στις 10 Ιουλίου 2020
• Grecotel Vouliagmeni Suites, 
Αττική Ριβιέρα, Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2020
• Grecotel Astir, 
Αλεξανδρούπολη στις 15 Ιουνίου 2020
• Grecotel Egnatia, 
Αλεξανδρούπολη στις 15 Ιουνίου 2020
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