
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállásaink – Sithonia 



 

Általános információk 

 

Apartman felszereltsége, paraméterei: 

 

- Érkezési idő:  14:00 – 22:00-ig 

- Távozási idő: 9:00 

- Apartmanok elhelyezkedése: Sarti Beach, a tengertől való távolság: 0 – 400 m-ig 

- Külön fürdőszoba (Törölközőt hozni kell!) 

- Konyha alapfelszereléssel + asztal 

- Erkély 

- Ágynemű 

- Takarítás egyszer érkezés előtt 

- Légkondi használat: kb. 5 Euro (helyszínen igényelhető) 

 

2,3 fős stúdió     4,5 fős stúdió 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellátás igénylésére a helyszínen van lehetőség (helyi étteremben): 

- Reggeli (kontinentális): 3 Euro 

- Vacsora (főétel + saláta): 8 Euro 

- Félpanzió: (reggeli + vacsora) 11 Euro 



 

Alexandros Studios 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

Minden stúdióban két egyszemélyes ágy, egy franciaágy, ruhásszekrény, konyhasarok, fürdőszoba, valamint erkély található. (asztallal és székekkel) A 

konyhasarok alapfelszereltséggel rendelkezik, melyben hűtőszekrény, 2 lapú villanyfőző, egy főzőedény, egy serpenyő, egy kisméretű vízforraló edény, 

valamint az ágyak száma szerint tányér, evőeszköz és pohár áll a vendégek rendelkezésére. A fürdőszoba felszereltsége: zuhany, mosdókagyló és WC. A 

stúdiók Sat Tv-vel, valamint légkondicionálóval felszereltek. 

Távolság a tengerparttól: 400 Méter 

Távolság a központtól: 1500 Méter 

 

Berendezés 
Kert, Grill, Privát parkoló 

  

 

  



 

Anna House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Két részből álló épületegyüttes. A főutcára néző „A" épület  földszintjén 1 db apartman és 1 db stúdió, a belső udvarban elhelyezkedő "B"épületben 

háromágyas stúdiólakások, valamint egy földszinti apartman lakás található. Parkolási lehetőség az utcán lehetséges. Közelében szupermarketek és pékség 

található. 

 

Távolság a tengerparttól: 70 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 

 

 



 

Apostolos House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház új Sarti területén kb: 70 m-re a tengerparttól helyezkedik el. A ház fél szuterén részében 2 ágyas stúdiók, az emeleti szinteken 4 ágyas apartmanok 

találhatók. A szálláslehetőség kitűnő választás elsősorban családoknak, akik egy csendes részen szeretnék eltölteni a szabadságukat, közel a meseszép homokos 

tengerparthoz. A stúdiók ill. apartmanok Sat Tv-vel, valamint légkondicionálóval felszereltek. Közelében szupermarket és pékség található. 

 

Távolság a tengerparttól: 70 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 

Berendezés 

Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 

 



 

Aristea Stúdió Ház 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A ház Sarti bejáratánál, kb: 5 perc sétára a homokos tengerparttól, az Ófalu részen helyezkedik el egy dombon. A teraszról/erkélyről kilátás nyílik a 

csodálatosan kék tengerre, vagy a hatalmas hegyekre, ill. a hangulatos falura. A modern igényesen berendezett stúdiólakások különböző színűek. Az autóval 

érkező vendégek részére a parkolás biztosított. Elsősorban olyan családok és párok számára ajánljuk, akik csendes és nyugodt pihenésre vágynak. 

Távolság a tengerparttól: 300 Méter 

Távolság a központtól: 150 Méter 

 

Berendezés 

Min. tartózkodás: 5 éj, Tetőkert, Grill, Privát parkoló 



 

Aristotelis House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház új Sarti területén, közvetlenül a homokos tengerpart közelében, a központtól nem messze helyezkedik el. A háztól néhány lépésnyire hangulatos taverna, 

széles áruválasztékot kínáló pékség, valamint szupermarket található. Az apartmanok tágas és nagy erkéllyel, szemből, vagy oldalt tengerre néző kilátással 

rendelkeznek. Kitűnő választás azon vendégek számára, akik egy békés, mégis eseménydús nyaralást kívánnak eltölteni. 

Távolság a tengerparttól: 10 Méter 

Távolság a központtól: 350 Méter 

 

Berendezés 

10-12 éjszakás turnus 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Asteras House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

 

Igényes apartmanház, új Sarti csendes részén,  kb 70 méterre tengerparttól helyezkedik el. Az épületben 2-3 ágyas modern berendezésű stúdió lakások 

találhatók. A lakásokban légkondicionáló, Sat TV, áll a vendégek rendelkezésére. Az épület előtt szabad parkolási lehetőség biztosított. 

 

Távolság a tengerparttól: 100 Méter 

Távolság a központtól: 350 Méter 

 

Berendezés 

Min. tartózkodás: 3 éj, Recepció, Kert 

 



 

Asteria House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

Az Ófalu egy csendes részén, néhány lépésre a falu káprázatos főterétől, egy kellemes környezetben épült modern apartman ház. A házban található 

apartmanok mindegyike két helységből áll, leginkább családok részére ajánlott. Az épület előtt parkolási lehetőség biztosított.  

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 Méter 

Távolság a központtól: 40 Méter 

 

Berendezés 

10-12 éjszakás turnus 

 

 



 

Avra House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A ház Sarti nagy parkolójának közelében, mindössze 40m-re található a csodálatos homokos tengerparttól. A stúdiók és az apartmanok az első és második 

emeleten találhatók. A lakások berendezését 2012 ben felújitották, modern, praktikus bútorzatra. Az étterem részt bezárták, helyén egy Gyros büfé üzemel. 

Autóval érkező vendégek részére parkolás, a ház közelében található nagy parkolóban lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 40 Méter 

Távolság a központtól: 150 Méter 

 

Berendezés 

Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Étterem, Csomagmegőrző 

 



 

Azalea Hotel 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház új Sarti területén, a homokos tengerpart közelében helyezkedik el. A háztól néhány lépésnyire széles áruválasztékot kínáló pékség, valamint 

szupermarket található. Az apartmanok tágas és nagy erkélye lenyűgöző kilátást nyújt az örökzöldekkel borított hegyekre. Kitűnő választás azon vendégeknek, 

akik egy békés, nyugalmas pihenést kívánnak eltölteni. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 80 Méter 

Távolság a központtól: 400 Méter 

 

 



 

Babinis House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Az épület a központtól kb: 500 méterre, a csodálatos tengerparttól kb: 300 méterre található a  főút mellett, melyet árnyas fa és pálma vesz körül. Az 

apartmanházhoz egy szép gondozott kert tartozik, melyet a színes virágok varázsolnak még hangulatosabbá. Parkolási lehetőség, a szálloda oldalán kerítésen 

belül biztosított. A szálloda mögött medence napágyakkal,továbbá egy kellemes kerti grillező is a vendégek rendelkezésére áll. 

Távolság a tengerparttól: 240 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 

Berendezés 

Medence, Pool Bar, Napozóágyak/ Napernyő, Kert, Grill, Privát parkoló 



 

Barracuda Hotel 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

Sarti Beach területén helyezkedik el,100 méterre a tengerparttól, egy a főútról nyiló csodálatosan ápolt kerttel körülvéve. Kerti grillező és kölönleges szineken 

pompázó virágok kellemes pihenést kinálnak. Az épület mögötti kis gyalogösvényen keresztül tudják megközeliteni a tengerpartot, ahol számtalan taverna és 

kávézó is található.Az épület kertjéen korlátozott számú parkoló áll a vendégek rendelkezésére. Továbi parkolási lehetőség az kerten kivül lehetséges. 

 Távolság a tengerparttól: 100meter 

Távolság a központtól: 1km  

 

Berendezés 
Kert, Grill, Privát parkoló 



 



 

Dimis Ház 

- Halkidiki, Sarti, Ófalu 

Új építésű (2010-ben épült) családias hangulatú ház Sarti központjában, kb : 30 m-re a  homokos tengerparttól. A stúdiók modern, igényes berendezésűek, 

közelében szupermarketek, tavernák, beach bárok, diszkó, valamint hangulatos kávézók találhatók. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 30 Méter 

Távolság a központtól: 30 Méter 

 

Berendezés 
Min.tartózkodás: 7 éj 

 

 



 

Elisabeth House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház új Sarti területén helyezkedik el, kb : 10 m-re a csodálatos homokos tengerparttól. A ház 2-3 ágyas ill. 4 ágyas stúdió lakásokkal rendelkezik. A 

szálláslehetőség kitűnő választás elsősorban családoknak, akik egy csendes részen szeretnék eltölteni a szabadságukat, közel a meseszép homokos 

tengerparthoz. Parkolási lehetőség a ház előtt lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 10 Méter 

Távolság a központtól: 800 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj 

 



 

Erifili Studios & Apartments 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

Az Erifili Stúdiók és Apartmanok Sarti Beach területén helyezkednek el, kb:100 m-re a különböző színekben pompázó meseszép tengertől. A barátságos 

környezetű épületben, 13 tágas és jól felszerelt igényes apartman és stúdió lakás várja a vendégeket. A lakások kialakítása gondosan megválasztott modern 

berendezésének köszönhetően, praktikus és kellemesen barátságos. Parkolási lehetőség az épület előtt lehetséges. 

 

Távolság a tengerparttól: 100 Méter 

Távolság a központtól: 1500 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj 

 



 

Evros House 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

A ház Sarti Beach területén helyezkedik el, kb:150 m-re a fantasztikus tengerparttól.  2-3 ágyas stúdiókkal és 4-5 ágyas apartmanokkal rendelkezik. A stúdiók 

berendezése egyszerű, praktikus. Az épület hátsó szárnyában étterem működik, mely közelsége kényelmet biztosít, egy friss reggeli, ebéd vagy vacsora 

elfogyasztására.  Autóval érkező vendégek részére parkolás lehetőség a ház közelében lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 150 Méter 

Távolság a központtól: 1500 Méter 

 

Berendezés 
Reggeli felár, Vacsora felár, Étterem, Grill 

 



 

Exohi Apartmant 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Sarti központjától mindössze néhány lépésre helyezkedik el az Exohi Apartman, mely sok szeretettel várja a turistákat garantálva kényelmes, kellemes 

pihenésüket. Minden apartman saját konyhával, fürdőszobával, légkondicionálóval, TV-vel felszerelt, valamint kis erkély tartozik hozzá, ahonnan 

gyönyörködni lehet a kilátásban. A gyermekes családoknak biztosítva van gyerek játszórész, valamint grillezésre is van lehetőség. A stúdiók és az apartmanok 

3,4 és 5 ágyasak,igény szerint. Ideális hely azon párok és családok számára, akik eme varázslatos falu szívében szeretnének nyaralni 

 

 

Távolság a tengerparttól: 150 Méter 

Távolság a központtól: 100 Méter 

 

Berendezés 
Kert, Grill 

 



 

Fotini Ház 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

Az épület 2009-ben épült, Sarti Ófalu részében, kb:200 m-re a kedvelt  homokos tengerparttól és  kb:100 méterre a hangulatos, élénk központtól. A közelben 

helyezkedik el, a falu főtere, éttermekkel és ajándékokat kínáló boltokkal. Az épületben, 2-3 ágyas stúdió lakások találhatók, melyek modern, igényes és szép 

bútorokkal vannak berendezve. Kitűnő választás, ha valaki nyugalmas és csendes éjszakákat szeretne a nyaralása alatt. Minden korosztály számára ajánljuk! 

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 Méter 

Távolság a központtól: 70 Méter 

 

Berendezés 
Min.tartózkodás: 7 éj 

 

 



 

Frau Irini Haus 

Halkidiki, Sarti , sarti village  

Renovated in 2011, “Frau Irene Haus” is a family accommodation in the center of Sarti, only a breath away from the beach (80m) and within a five minute walk 

from the village's touristic market. Its privileged spot enjoys quiet and privacy, without being detached from the lively, cosmopolitan Sarti. 

Its 8 rooms are full furnished and tastefully decorated to ideally accommodate vacationers, travelers, as well as families looking for a high quality stay that 

combines a home's privacy and independence with a hotel's conveniences. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 80 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 



 

Galini Haus 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Ház a festői Új Sarti részen helyezkedik el, mindössze 10 m-re a csodálatos, páratlan színekben pompázó homokos tengertől. A házban kétágyas szobák, 

stúdiók és apartmanok találhatók. A kényelmes szállások, a háztulajdonosok vendégszeretetével valamint a ház személyzetével együtt szavatolnak minden 

vendégnek felejthetetlen, élményekben gazdag szabadságot. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 10 Méter 

Távolság a központtól: 700 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Recepció 

 

 
 



 

Grigoris 

Halkidiki, Sarti , sarti village  

This new house (construction 2014) The house is in the area of New Sarti, about 80 m from the sandy beach. Close to the house you can find supermarkets and bakery. In 
the house we offer 2-3 beds studios . The house is proposed for all ages. We recommend this house for your holidays close to the fantastic beach in a quiet environment.  
 
Távolság a tengerparttól: 50 Méter 
Távolság a központtól: 400 Méter 
 
Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Recepció, Grill 

 



 

Iliadis (Sokratis) Ház 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A ház Sarti központjában helyezkedik el, kb: 70 m-re a  homokos tengerparttól. Közvetlenül a központban van, így  a közelében több étterem, taverna, 

supermarket, kávézó, pékség és különböző üzletek találhatók. Autóval érkező vendégek részére parkolási lehetőség, az épület saját parkolójában biztosított. A 

ház rendelkezik recepcióval, egy kellemes előtérrel, ahol Sat Tv és szabad Wi-fi internet hozzáférés áll a vendégek rendelkezésére. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 70 Méter 

Távolság a központtól: 100 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Recepció, TV szoba, Privát parkoló 

 



 

Ilias House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház új Sarti területén kb: 80 m-re a tengerparttól helyezkedik el, közelében szupermarket és pékség található. A ház 4 ágyas apartmanokat kínál. A 

szálláslehetőség kitűnő választás elsősorban családoknak, akik egy csendes részen szeretnék eltölteni a szabadságukat, közel a meseszép homokos 

tengerparthoz. Az apartmanok Sat Tv-vel, valamint légkondicionálóval felszereltek. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 80 Méter 

Távolság a központtól: 400 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 



Irida Villa 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

 

Sarti Beach területez közel helyezkedik el, kb:200 m-re a csodálatos látványt nyújtó homokos tengerparttól . Az itt található szobákat rendkívül hangulatosan, 

ügyelve az apró részletekre alakították ki. A ház nevének kiválasztása a szivárvány színein és a természeten alapult, ez megmutatkozik  a szobák díszítésén. A 

villához olajfákkal és virágokkal tarkított kert tartozik, melyben egy kedves gyerek játszórész is található. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 Méter 

Távolság a központtól: 1200 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Kert, Grill, Játszótér, Privát parkoló, Kisméretű állatbarát 

 

 



 

Kipriotis House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

Egyedi stílussal rendelkező apartmanház, mely  Sarti temploma feletti domboldalra épült. A modern berendezésű  lakások, tágas  balkonnal,  utcára vagy belső 

udvarra  néző kilátással,  csendes  nyugodt környezettel,  felejthetetlen pihenést kínálnak. A lakásokban légkondicionáló, Sat TV,  áll a vendégek 

rendelkezésére. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 100 Méter 

Távolság a központtól: 50 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 

 
 
 

 



 

Klio Ház 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

Az új építésű ház Sarti központjában található, 100 méterre a homokos tengerparttól. Igényes stúdiólakások, kialakítása gondosan megválasztott modern 

berendezésének köszönhetően, praktikus és kellemesen barátságos. Parkolási lehetőség az épület mellett lehetséges. Mivel az épület Sarti szívében található, a 

nyüzsgő éjszakai élet miatt, előszeretettel ajánljuk fiatal, szórakozást kedvelő vendégeink számára. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 70 Méter 

Távolság a központtól: 200 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Grill 

 



 

Kosmas House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház egy csendes környezetben, New Sarti területén kb: 80 méterre helyezkedik el a homokos tengerparttól. Közelében szupermarketek és pékség található. A 

házban 2-3 ágyas és 4 ágyas stúdiókat kínálunk, mely minden korosztály számára ideális, elsősorban azonban egy, vagy két gyerekkel rendelkező családok 

részére javasoljuk. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 80 Méter 

Távolság a központtól: 400 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj 

 



 

Mare Doro Studios  

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Mare Doro Stúdió a Sithonia félsziget gyönyörű falujában Sartin található.Az épület mindössze 2 perc sétára helyezkedik el a Golden Beach Sartitól,melyet ma 

is Halkidiki egyik legszebb partjának tartanak.Mare Doro egy családi vállalkozás 1980 óta, 2011-ben pedig  teljesen felújították,kellemes 

kikapcsolódást,pihenést nyújt minden kedves vendégnek. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 100 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Privát parkoló 

 



 

Maria House Sideras 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A barátságos, békés hangulatú ház új Sarti területén, néhány lépésnyire a csodálatos homokos tengerparttól helyezkedik el. A közelében minden olyan üzlet 

megtalálható, melyre egy nyaralás ill. kikapcsolódáshoz szükség lehet. Modern berendezésű 2-3-4 akár 5 ágyas stúdiók, valamint 4-5 ágyas apartmanok 

találhatók itt. A szobák többsége közvetlen tengerre, más részük oldalról tengerre néző. 

  

 

 

Távolság a tengerparttól: 5 m Méter 

Távolság a központtól: 600 m Méter 

 



 

Michalis House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A színvonalas apartmanház medencével a természet közepén, Új Sarti területén, csendes, nyugodt zöldövezetben található. A házat egy tágas, rendezett nagy 

kert veszi körül, ahol medence napozógyakkal áll a vendégek rendelkezésére. A stúdiók és apartmanok kilátással a kerti medencére ill. Sarti csodálatos hegyeire 

tekintenek. A gépjárművel érkező vendégek részére az apartmanház  parkolási lehetőséget biztosít. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 290 Méter 

Távolság a központtól: 800 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Medence, TV szoba, Napozóágyak/ Napernyő, Kert, Grill, Játszótér, Privát parkoló 

 



 

Olga Hotel 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A ház  200 m-re a homokos tengerparttól és 100 m-re Sarti varázslatos központjától helyezkedik el. Közelében Sarti főtere, ahol számos étterem, ajándékbolt és 

 szupermarket található. A házban 2, 3 ill. 4 ágyas stúdiókat kínálunk vendégeinknek, melyek szépen és praktikusan berendezettek. Jó választás, amennyiben 

nyugodt és eseménydús napokat kíván eltölteni. A szálláslehetőséget minden korosztály számára ajánljuk ! 

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 Méter 

Távolság a központtól: 70 Méter 

 

Berendezés 
Recepció, Tetőkert, Grill 

 



 

Panorama (Triphon ) 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Festői Új Sarti részen helyezkedik el, mindössze 10 m-re a csodálatos, páratlan színekben pompázó homokos tengertől. A házban 2-3 ágyas stúdió lakások  és 

4-5 ágyas apartmanok találhatók. A szobák többsége páratlan tengerre néző kilátást nyújt, szemből vagy oldalról tengerre néző kilátásával. Az épület mellett 

egy nagyméretü kerti terasz áll a vendégek rendelkezésére, mely kiválló lehetőséget kinál, kisebb csoportok közös programjának szinhelyeként vagy egy 

kellemes grillezési lehetőséget kinál. Parkolási a ház előtt és mellett lehetséges. 

 

Távolság a tengerparttól: 10 Méter 

Távolság a központtól: 1000 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Recepció, Grill, Kisméretű állatbarát 

 



 

Papus House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház Sarti főutcáján kb: 50 m-re a tengerparttól helyezkedik el. Közelében szupermarket és pékség, taverna, boltok találhatók. Az épület felső emeletén kaptak 

helyet a 2-3 ágyas stúdiók, a földszinten és a középső szinten a 4-5 ágyas apartmanok vannak. Parkolás az épület mellett lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 50 Méter 

Távolság a központtól: 250 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Kisméretű állatbarát 

 



 

Paris House  

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

Az épület Sarti Ófalu részében, kb:200 m-re a kedvelt  homokos tengerparttól és  kb:100 méterre a hangulatos, élénk központtól. A közelben helyezkedik el, a 

falu főtere, éttermekkel és ajándékokat kínáló boltokkal. Az épületben, 2-3 ágyas stúdiólakások találhatók, melyek modern, igényes és szép bútorokkal vannak 

berendezve. Kitűnő választás, ha valaki nyugalmas és csendes éjszakákat kíván a nyaralása alatt. Minden korosztály számára ajánljuk! 

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 Méter 

Távolság a központtól: 50 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 



 

Petrino House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A Petrino house Sarti egyik meseszép részén fekvő gondosan tervezett ház.A gyönyörű homokos tengerpart közelében helyezkedik el, mindegyik apartmanhoz saját erkély 
tartozik, varázslatos kilátással. Az apartmanok 4 és 5 fő részére alkalmasak, hangulatosan, igényesen felszerelt konyhasarokkal, mini hűtővel, valamint légkondicionáló, TV 
és Wi-fi internet hozzáféréssel áll a vendégek rendelkezésére.  
 
Távolság a tengerparttól: 250 Méter 
Távolság a központtól: 100 Méter 
 
Berendezés 
Privát parkoló, Kisméretű állatbarát 
 

 
 



 

Pigasos - Sotiria House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

Az épület a templom felett elhelyezkedő dombon található, csendes környezetben. 250 méterre a homokos tengerparttól és csak néhány lépésre a falu főterétől. 

A házban modern berendezésű, csodálatos panorámával rendelkező 2 ágyas stúdiólakások találhatók. Minden korosztály számára ajánljuk! Parkolás a ház előtt 

lehetséges. 

  

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 Méter 

Távolság a központtól: 120 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Recepció, Csomagmegőrző 

 



 

Prokopis House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A ház  200 m-re a homokos tengerparttól és 40 m-re Sarti varázslatos központjától helyezkedik el. Közelében Sarti főtere, ahol számos étterem, ajándékbolt és  

szupermarket található. A házban 2, 3 ill. 4 ágyas stúdiókat kínálunk vendégeinknek, melyek szépen és praktikusan berendezettek. Jó választás, amennyiben 

nyugodt és eseménydús napokat kíván eltölteni. A szálláslehetőséget minden korosztály számára ajánljuk! 

 

 

Távolság a tengerparttól: 200 m Méter 

Távolság a központtól: 40 m Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 



 

Salatas House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Új Sarti területén található az épület, kb:30 méterre a tengerparttól. A ház apartman lakásai az épület földszintjén találhatóak. Egyszerű, praktikus 

berendezésűek, tágas belső térének és nagyméretű erkélyének köszönhetően a vendégek körében kedvelt szálláshely. Az épület közelében szupermarket, pékség 

és ajándékboltok, valamint tavernák találhatók. Kitűnő választás gyermekes családok részére. Parkolás a ház mellett lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 30 Méter 

Távolság a központtól: 400 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 



 

Sarti Plaza Hotel 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A Hotel kb:150 méterre helyezkedik el a homokos tengerparttól, közel Sarti központjához. Itt 2-3 ágyas szobákat ill. 4-5 ágyas stúdiókat ajánlunk a vendégek 

számára. A szobák/stúdiók teljesen felszereltek.(Sat Tv, fürdőszoba, erkély, wi-fi internet elérés, légkondicionáló) A szállodához medence is tartozik, 

napozóágyakkal és napernyőkkel felszerelve. A hotel egész évben nyitva áll a vendégek részére. Minden korosztály számára ajánljuk ! 

  

Távolság a tengerparttól: 150 Méter 

Távolság a központtól: 250 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 3 éj, Reggeli felár, Recepció, Medence, Pool Bar, Napozóágyak/ Napernyő, Kert, Akadálymentesített szobák, Privát parkoló 

 



 

Sartios House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

2010 -en épült Sartios ház. kb 100 méterre található  a tengerparttól, néhány lépesre a falu főterétől.  Modern látványos épület az ófalu központnak egy csendes 

nyugodt részén kapott helyet. Parkolási lehetőség a haz elötti  lehetséges.  

 

 

Távolság a tengerparttól: 100 Méter 

Távolság a központtól: 30 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Grill 

 



 

Sky Hotel 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Sky Hotel 60 méterre a tengerparttól egy méhány percere a központtól közel és a nagyparkoló közelében található.Az épületben modern kivitelő tágas  stúdió 

lakásokat kinálunk. Utácára vagy belső udvarra néző balkonnal. Parkolási legetőség a házzal szemen biztositott.   

 

 

Távolság a tengerparttól: 80 Méter 

Távolság a központtól: 200 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Grill 

 



 

Spanos Ház 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Az épület 2008-ban épült új Sarti területén. A ház 2 ágyas stúdiókkal rendelkezik, közvetlen közelében szupermarket, pékség  valamint éttermek találhatók.  A 

stúdiók balkonja  tengerre, ill. az utcára néz. Minden korosztály számára ajánljuk ! 

 

 

Távolság a tengerparttól: 50 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 



 

Stamatis House 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

Az épület olajfák által körülölelt csendes környezetben, távol a falu mozgalmas és nyüzsgő életétől, Sarti központjától kb:1 kilométerre és 400 m-re a homokos 

tengerparttól helyezkedik el. A kertben egy medence, egy hangulatos kerti grillező áll a vendégek rendelkezésére. Személygépjárművel érkező vendégek 

részére parkolási lehetőség az udvarban lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 150 m Méter 

Távolság a központtól: 1,5 km Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj, Kert, Grill, Privát parkoló 

 



 

Stavros House  

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Mediterán stilusban épült épület közvetlen a tengerparton helyezkedik el. Az épületül minden lakásából kilátás nyilik a tengerre. A ház közelében pékség és 

szupermarket is megtalálható. De egy rövid séta és máris a falu központjában vannak.Parkolási lehetőség a ház mellett és elött lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 15 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 5 éj, Kisméretű állatbarát 

 



 

Stefani Hotel  

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

A kis családi hotel kb: 100 méterre a homokos tengerparttól helyezkedik el. A szállodában 2-3 ill. 4 ágyas, tengerre néző szobák találhatók. A hotel medencével 

és szervezett strandolási szolgáltatással rendelkezik, napernyőket és napágyakat is biztosít vendégei számára. A szállodában megtalálható mini market, 

kényelmes lehetőséget nyújt a vendégeknek a mindennapos szükségleteiknek megfelelő áruk beszerzésében. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 150 Méter 

Távolság a központtól: 1500 Méter 

 

Berendezés 

Min. tartózkodás: 3 éj, Reggeli felár, Vacsora felár, Recepció, Medence, Étterem, Napozóágyak/ Napernyő, Kert, Grill, Minimarket, Privát parkoló 

 



 

Stelitsa House 

Halkidiki, Sarti , Ófalu  

A ház Sarti központjában és kb : 50 méterre a homokos tengerparttól található. Minden stúdió modern berendezésű, a stúdiókhoz tartozó erkély utcára vagy 

oldalt tengerre néz kilátással. A közelben levő parti út mentén tavernák és kávézók találhatók. 

 

Távolság a tengerparttól: 50 Méter 

Távolság a központtól: 50 Méter 

 

Berendezés 
Szombattól szombatig tartó turnus, Min.tartózkodás: 7 éj 

 



 

Thalassa Boutique Hotel 

Halkidiki, Sarti , Sarti Beach  

A Hotel Sarti Beach közkedvelt homokos tengerpartja előtt helyezkedik el. Innen ered a szálloda elnevezése is. 'Thalassa ' magyarul, tengert jelent. A vadonatúj 

minimál stílusban épült , 2-3 ágyas szobák  erkélyéről a csodálatos panorámában ,ill. az Athos hegy szépségében gyönyörködhetnek. A szálloda kellemes és 

kényelmes nyaralást biztosít minden idelátogató számára. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 100 Méter 

Távolság a központtól: 1000 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 3 éj, Reggeli felár, Recepció, Medence, Internet sarok, Beach Bar, Napozóágyak/ Napernyő, Kert, Privát parkoló, Lift, Csomagmegőrző 

 



 

Viky Hotel 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A hotel, Új Sarti felkapott területén található, kb:70 m-re  a homokos tengerparttól ,néhány perc sétára a falu központjától. Családi vállalkozásban működő 

szálloda, 11 kényelmes szobájával, 2-3-4 fős családok részére kínál felejthetetlen pihenést. A hotel közelében szupermarketek, tavernák, valamint hangulatos 

kávézók találhatók. Parkolási lehetőség az épület mellett lehetséges. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 70 Méter 

Távolság a központtól: 500 Méter 

 

Berendezés 
Min. tartózkodás: 3 éj, Reggeli felár, Recepció, Bár, TV szoba, Internet sarok, Akadálymentesített szobák 

 



 

Vrachakia House 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

Új Sarti szélén a focipálya közelében található épület. Az épület egyszerű praktikus berendezésű 2-3-4 ágyas stúdiólakásokat és 4-5 ágyas apartmanokat kínál. 

Kitűnő választás, ha valaki nyugalmas és csendes éjszakákat kíván a nyaralása alatt. Minden korosztály számára ajánljuk! Parkolási lehetőség az épület mellett 

biztosított. 

 

 

Távolság a tengerparttól: 80 m Méter 

Távolság a központtól: 800 m Méter 

 

Berendezés 
Reggeli felár, Beach Bar, Napozóágyak/ Napernyő, Kert, Grill, Játszótér, Privát parkoló, Kisméretű állatbarát 

 



 

Wienna house 

Halkidiki, Sarti , Új Sarti  

A ház kb: 50 m-re a homokos tengerparttól és kb: 600 m-re az élénk, hangulatos központtól helyezkedik el. Közelében széles áruválasztékkal rendelkező 

üzletek találhatók. A ház 2 és 3 ágyas stúdiókból, ill. 4 - 5 ágyas apartman lakásokból áll. Különösen gyerekes családok számára ajánljuk! 

 

 

Távolság a tengerparttól: 50 m Méter 

Távolság a központtól: 600 m Méter 

 

 


