
Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... 



Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά  
 
Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 
από πρόσφυγες που προέρχονταν 
από το νησί του Μαρμαρά της     
Προποντίδας.  
 
Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί τις 
καταγάλανες και παρθένες παραλίες 
της περιοχής καθώς και τις ακτές  
εντός του Ν. Μαρμαρά. 
 
Τριγύρω από το Μαρμαρά υπάρχουν 
αναρίθμητα μικρά λιμανάκια και σε 
περιοχές έξω από το χωριό           
υπάρχουν πανέμορφες, μικρές,     
απομονωμένες ακρογιαλιές και     
συμπλέγματα μικρών νησιών.  
 
Ο Νέος Μαρμαράς είναι μια    
σύγχρονη πόλη που συνδυάζει     
φυσική ομορφιά και τη νυχτερινή 
ζωή.  
 
Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν 
π ο λ λά  μ ι κρ ά  πα ρ α δ ο σ ι α κ ά            
καταστήματα, καφέ-μπαρ, εστιατόρια 
και   νυχτερινά κέντρα που             
ταιριάζουν σε όλες τις ανάγκες και τα    
γούστα.  

Ποιοι είμαστε… 
 
Σε μία από τις πιο καταπράσινες γωνιές 
της Ελλάδας, μόλις 1,2 Km από το        
κοσμοπολίτικο χωριό του Νέου Μαρμαρά, 
στην πιο όμορφη και ήσυχη περιοχή της       
Χαλκιδικής, στη χερσόνησο της Σιθωνίας, 
η φιλοξενία της οικογένειας Βαλαχή       
συναντά την άριστη τουριστική υποδομή.  
 
Μόλις 50 m από την  ακρογιαλιά, εκεί που 
το βουνό συναντά τη  θάλασσα σε μια    
τ έλε ια  αρμονία ,  βρ ίσκετα ι  το                                                                                                    
συγκρότημα ενοικιαζομένων  διαμερισμά-
των Fantasia, και σας προσφέρει χαρού-
μενες, φθηνές και ασφαλείς διακοπές. 

 
 

Υπηρεσίες-Διευκολύνσεις δωματίων 
 
Τα ανακαινισμένα μας δωμάτια έχουν        
ανεξάρτητη είσοδο, διαθέτουν ατομικό 
μπάνιο και μπαλκόνι με θέα στην            
θάλασσα. Είναι κομψά επιπλωμένα,      
παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις ανέσεις 
μιας σύγχρονης κατοικίας: δορυφορική 
LCD τηλεόραση,    ψυγείο, κουζίνα με όλα 
τα απαραίτητα σκεύη και κλιματισμό. 



Επιπλέον διευκολύνσεις 
 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας    
βρίσκονται στη διάθεσή σας:          
υπηρεσία υποδοχής, ασφαλής       
χώρος για να αφήσετε τις απο-
σκευές σας μέχρι την αναχώρηση, 
υπηρεσία πλυντηρίου (κατόπιν πα-
ραγγελίας), 24hζεστό νερό, ιδιωτι-
κός χώρος στάθμευσης, υπηρεσία 
δωματίου, πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(ελεύθερο wi-fi), υπαίθριος χώρος 
με τραπεζοκαθίσματα κοινής          
χρήσης, και  barbeque. 

Στη Φαντασία θα συναντήσετε τη 

ζεστασιά μιας τυπικής ελληνικής 

οικογένειας.  

 
Εδώ, θα κεραστείτε τσίπουρο και 

μεζέδες παραγωγής μας.  

Στον κοινόχρηστο χώρο μας σας   δίνε-

ται η δυνατότητα να  συναναστραφείτε 

με τους υπόλοιπους πελάτες του      

ξενοδοχείου και να γευτείτε τοπικά           

εδέσματα του Νέου Μαρμαρά. 



Δεν είμαστε μόνο κοντά στη         
θάλασσα… 

 
Για όσους αγαπούν το βουνό και 
τις περιηγήσεις, μπορούν να απο-
λαύσουν την πλούσια φύση της 
περιοχής.  

Εκτός από την άμεση πρόσβαση 
σε έναν μεγάλο αριθμό           
παραλιών, ένα πυκνό δίκτυο   
μονοπατιών, σε μικρή απόσταση 
από το συγκρότημα, οδηγούν 
στο     πευκόφυτο όρος Ίταμος    
κ α ι  τ ο  γρ α φ ι κό  χ ω ρ ι ό             
Παρθενώνας.  

Καλοκαιρινές δραστηριότητες 
 

 Να κολυμπήσεις στις βραβευμένες με 
μπλε σημαίες παραλίες μας και τους         
δεκάδες κολπίσκους 
 
 Να κάνεις κρουαζιέρες στον Τορωναίο 
Κόλπο με τα σκάφη που ξεκινούν από το 
λιμάνι του Νέου Μαρμαρά 
 Να απολαύσεις τον υποθαλάσσιο     
κόσμο της περιοχής κάνοντας υποβρύχιες   
καταδύσεις 
 
 Να απολαύσεις τον υποθαλάσσιο     
κόσμο της περιοχής κάνοντας υποβρύχιες 
καταδύσεις 
 
 Να επισκεφτείς με τα θαλάσσια ταξί το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα του Πόρτο     
Καρράς  

Δραστηριότητες όλο το χρόνο 
 
 Να περπατήσεις στα χαραγμένα       
δασικά μονοπάτια που οδηγούν στο όρος 
Δραγουντέλι και στον οικισμό Παρθενώνα 
και συγκεκριμένα από αυτό που ξεκινάει    
μόλις λίγα μέτρα από εμάς 
 
 Να γευτείς τις τοπικές γεύσεις και προ-

ϊόντα στις ταβέρνες και εστιατόρια του   
Νέου Μαρμαρά 

 
 Να ψωνίσεις τα καθημερινά σου προϊό-

ντα από την ανοιχτή λαϊκή αγορά της Πέ-
μπτης 

 
 Να δοκιμάσεις την τύχη σου στο        

καζίνο του Πόρτο Καρράς 



Fantasia  

studios and apartments 

 

Neos Marmaras 

Sithonia, Halkidiki, Greece 

www.fantasia-studios.gr 

 
info@fantasia-studios.gr   

00302375072384  

 

G.N.T.O. Authorization Number 
09.38.K.11.2K.00598.0.0   
09.38.K.11.2K.00599.0.0  

Χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να μας βρείτε 
 
Με αυτοκίνητο: Το σπίτι μας βρίσκεται 1.2 χιλιόμετρα από την κεντρική 
είσοδο του Νέου Μαρμαρά, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, 3 χιλιόμετρα 
από την Παραλία της Λαγόμανδρας και 1 χιλιόμετρο πριν την παραλία του 
Παράδεισου. Οι δορυφορικές συντεταγμένες μας είναι       
N:40.06.44.88 ; E:23.46.35.42 
 
Με λεωφορείο: θα πάρετε το λεωφορείο από το Σταθμό υπεραστικών   
λεωφορείων για Χαλκιδική (προσοχή, τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής δεν            
στεγάζονται στα ΚΤΕΛ Μακεδονία, αλλά βρίσκονται από την άλλη πλευρά 
της Θεσσαλονίκης) και θα σταματήσετε μπροστά ακριβώς από το σπίτι 
μας, στην κεντρική οδό, στη στάση Κεραμαριά. 
 
Με αεροπλάνο: Στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και από 
εκεί είτε με ενοικιασμένο αυτοκίνητο ή με λεωφορείο (προτιμότερο να    
πάρετε αυτοκίνητο). Υπάρχουν πολλές απευθείας πτήσεις για              
Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα το καλοκαίρι υπάρχουν πτήσεις σχεδόν από κάθε 
αεροδρόμιο Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πόλης. 
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