
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΑΜΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Γάμοι & Εκδηλώσεις 

Η περιοχή του χωριού Ακρωτήρι είναι μια από τις ανερχόμενες περιοχές στη Σαντορίνη. Εδώ, η 
βίλα μας σας δίνει το χώρο και την αίσθηση να απολαύσετε τον τέλειο συνδυασμό 
παραμυθένιου ρομαντισμού, διαχρονικής παράδοσης και αξέχαστων εμπειριών, 
απολαμβάνοντας τη θέα που έκανε τη Σαντορίνη διάσημη. Με έναν υπαίθριο χώρο που 
φιλοξενεί οικείες εκδηλώσεις μικρών γκρουπ και μια πολυτελή πισίνα ιδανική για φωτογραφίες 
γάμου στο ηλιοβασίλεμα, το Hemera Holiday Home Villa In Santorini είναι πράγματι το απόλυτο 
σκηνικό για το μήνα του μέλιτος, επετείους, γαμήλιες προτάσεις, δεξιώσεις αρραβώνων και 
γαμήλιες τελετές και δεξιώσεις.  

Η πρόθεσή μας είναι απλή: στοχεύουμε να συνδυάσουμε μια εκπληκτική τοποθεσία με ένα 
περιβάλλον ομορφίας και στυλ, ενώ ταυτόχρονα συμπληρώνουμε την ελληνική φιλοξενία.  

Πάντα στη διάθεσή σας,  
Hemera Holiday Home in Santorini  

 ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΕΛΕΤΗ & ΔΕΞΙΩΣΗ  

1. Ελάχιστη διαμονή στη βίλα: 4 διανυκτερεύσεις  

2. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για τις γαμήλιες τελετές και τις γαμήλιες τελετές + δεξιώσεις 
καθημερινά από τις 10:00 έως τις 16:00 και μόνο από τις 17:00 έως τις 00:15  

3. Μέγιστη χωρητικότητα: 12 φιλοξενούμενοι.  

4. Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης: 2 ώρες & χρόνος κλεισίματος: 00:15 

5. Η τελετή / δεξίωση πραγματοποιείται στην εκπληκτική βεράντα με θέα την καλντέρα δίπλα 
στην πισίνα.  

6. Γεύμα ή δείπνο γάμου σερβίρεται μόνο σε εξωτερικούς χώρους.  

7. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε διάφορους τύπους προσαρμοσμένων εκδηλώσεων, όπως 
γαμήλιες τελετές και δεξιώσεις γάμου, πάρτι γενεθλίων κ.λπ.  

8. Σας ενημερώνουμε ότι είναι υποχρεωτικό να προσλάβετε έναν επαγγελματία οργάνωσης 
γάμου για τις διακοσμήσεις τραπεζιού, τις ανθοσυνθέσεις, τη γαμήλια τούρτα, χρήση μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τους διασκεδαστές και τα νομικά έγγραφα κ.λπ.. Το 
Hemera Holiday Home Villa στη Σαντορίνη και η κυρία Βάιλα δεν είναι υπόλογοι ή 
υπεύθυνοι για όλες τις παραπάνω ενέργειες, παρά μόνο για τη μίσθωση της διαμονής και 
του χώρου.  



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΧΟΥ  

1. Στις 23:00, η μουσική κατεβαίνει για να διατηρήσει την ηρεμία της Καλντέρας και την 
ηρεμία των γειτονικών προσκεκλημένων.  

Η ένταση της μουσικής δεν μπορεί για κανέναν λόγο να υπερβεί το μέγιστο των 60 dB από τις 
17:00 έως τις 23:00 από εκείνη τη στιγμή έως το τέλος της εκδήλωσης, η ένταση πρέπει να είναι 
σημαντικά χαμηλότερη. Δυστυχώς, πρέπει να κλείσετε πλήρως οποιαδήποτε πηγή μουσικής στις 
23:30.  

2. Ζωντανή μουσική (μπάντα, πιάνο, κιθάρα, άρπα κ.λπ.) στη βεράντα της τελετής είτε κατά τη 
διάρκεια της γαμήλιας τελετής, είτε κατά τη διάρκεια της δεξίωσης γάμου επιτρέπεται μόνο 
κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

1. Tα φανάρια δεν επιτρέπονται από τον ελληνικό νόμο για την πυροσβεστική και πολιτική 
προστασία. Δεν επιτρέπονται πυροτεχνήματα από τις εγκαταστάσεις του Hemera Holiday 
Home Villa. Ωστόσο, μετά από ειδική άδεια από τις τοπικές αρχές και με δική σας ή την 
ευθύνη του αρμόδιου για το γάμο σας μπορεί να επιτραπεί από διαφορετικό σημείο και έως 
τις 22:00. Απαγορεύεται η θραύση πιατικών και η χρήση χαρτιού / κομφετί γκλίτερ, κομφετί 
ρυζιού, σκόνης / λάμψης χρυσού και ψηλά κεριά σε οποιαδήποτε στιγμή της εκδήλωσης, 
τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε εσωτερικούς. Τα βεγγαλικά χειρός και τα φυσικά 
πέταλα λουλουδιών είναι επιλέξιμα για χρήση μετά από προηγούμενη συμφωνία.  

2. Η κυρία Βάιλα και η ιδιοκτησία δεν φέρουν ευθύνη έναντι του επισκέπτη:  

α. Για προσωρινό ελάττωμα ή διακοπή στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών στο ακίνητο, ούτε 
σε σχέση με οποιοδήποτε εξοπλισμό, μηχανήματα ή συσκευή στην ιδιοκτησία ή στον κήπο. β. 
Για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό, το οποίο είναι αποτέλεσμα δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, ταραχών, πολέμου, απεργιών ή άλλων θεμάτων πέρα από τον έλεγχο της. 
γ. Οι επισκέπτες και οι φιλοξενούμενοί τους αναγνωρίζουν ότι η χρήση ανέσεων όπως 
υδρομασάζ, πισίνες, σπα, τζάκια, μπάρμπεκιου, καταστρώματα κ.λπ. μπορεί να είναι δυνητικά 
επικίνδυνα και να ενέχουν πιθανούς κινδύνους εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα, ιδιαίτερα 
σε σχέση με τα παιδιά και η ευθύνη της χρήσης τους βαρύνει τον επισκέπτη. Μην αφήνετε 
ποτέ τα ανήλικα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή, 
καθώς η βίλα βρίσκεται στην πλαγιά. Οι γονείς και οι επόπτες πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις πολιτικές μας και να έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά.  
δ. Για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκλήθηκε ή υπέστη ο επισκέπτης. Οι 
επισκέπτες πρέπει να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα πριν φύγουν από τις 
εγκαταστάσεις. Προσωπικά αντικείμενα αξίας όπως γυαλιά ηλίου, κινητά τηλέφωνα, τσάντες 
κ.λπ. δεν πρέπει να μένουν χωρίς παρακολούθηση.  



3. Η πισίνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή μετά από αυτήν ‐ 
οποιοδήποτε ατύχημα μπορεί να προκληθεί είναι ευθύνη των επισκεπτών.  

4. Προβλέπεται εποπτεία καθ 'όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης από έναν εκπρόσωπό σας και 
την κ. Βάιλα.  

5. Η χρήση όλων των κοινόχρηστων χώρων πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες 
ασφαλείας. Σε περίπτωση υπαιτιότητας ενός επισκέπτη, αυτός / αυτή γίνεται πλήρως 
υπεύθυνος. Παρόλο που το ακίνητο είναι πλήρως ασφαλισμένο, δεν καλύπτει ατυχήματα 
λόγω βλάβης των φιλοξενούμενων ή της συντροφιάς τους.  

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

1. Δεν παρέχεται μεταφορά για τους επισκέπτες ή το ζευγάρι από και προς τον χώρο. Είναι 
υποχρεωτικό να κανονίσετε μεταφορά για τους επισκέπτες να αναχωρήσουν από τον χώρο 
στις 00:15 π.μ. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά, η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί 45 
λεπτά νωρίτερα από το συμφωνημένο, ώστε οι επισκέπτες να αποχωρήσουν εγκαίρως από 
τις εγκαταστάσεις.  

2. Η ώρα άφιξης των επισκεπτών δεν μπορεί να είναι νωρίτερη από τις 10:00 ή τις 17:00 (δεν 
μπορεί να είναι η ώρα έναρξης της γαμήλιας τελετής). Ο χώρος κλείνει στις 00:15, επομένως 
όλοι οι επισκέπτες θα έπρεπε να έχουν αναχωρήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Λόγω της 
μεγάλης ζήτησης για ταξί και πούλμαν σε τόσο αργές ώρες, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα 
να έχετε κάνει κράτηση εκ των προτέρων για όλους τους επισκέπτες.  

3. Ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης των οχημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους 
φιλοξενούμενους και τους πιθανούς κατοίκους της βίλας και όχι για τους καλεσμένους της 
εκδήλωσης.  

4. Η βεράντα της γαμήλιας τελετής / δεξίωσης είναι διαθέσιμη για λόγους διακόσμησης την 
ημέρα της εκδήλωσης, δύο ώρες πριν από την άφιξη των επισκεπτών. Παρακαλούμε 
ενημερώστε μας εκ των προτέρων (κατά τη συνάντηση πριν από το γάμο) εάν χρειάζεστε 
περισσότερο χρόνο.  

5. Όλα τα γαμήλια δώρα ή άλλα αντικείμενα του γάμου θα πρέπει να συλλέγονται μετά το 
τέλος της εκδήλωσης.  

6. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Εάν 
κάποιος από τους επισκέπτες επιθυμεί να καπνίσει, μπορεί πάντα να χρησιμοποιήσει τους 
εξωτερικούς χώρους που υποδεικνύονται.  

7. Το Hemera Holiday Home Villa στη Σαντορίνη διατίθεται καθημερινά για επισκόπηση, από 
τις αρχές Απριλίου έως τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου μόνο κατόπιν ραντεβού. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e‐mail στο Τμήμα Κρατήσεων για να 
κανονίσετε ένα ραντεβού.  



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

1. Για την επιβεβαίωση μιας κράτησης, υπάρχει ελάχιστη διαμονή 4 διανυκτερεύσεων στο 
HEMERA HOLIDAY HOME VILLA IN SANTORINI.  

2. Με την κράτηση σας αποδέχεστε τους όρους και τις πολιτικές κράτησης που αναφέρονται 
στον επίσημο ιστότοπό μας.  

3. Κατά την επιβεβαίωση απαιτείται προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους κράτησης για 
διαμονή & χώρους, χωρίς επιστροφή χρημάτων.  

4. Το υπόλοιπο που δεν επιστρέφεται, πρέπει να καταβληθεί 60 ημέρες πριν από την άφιξη 
για να εγγυηθεί την κράτηση.  

5. Σε περίπτωση αποτυχίας πληρωμής, η βίλα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση 
χωρίς περαιτέρω υποχρέωση και ειδοποίηση.  

6. Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την κράτηση, πρέπει να προσκομιστεί κατά το 
check in από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος πρέπει να υπογράψει το απόκομμα της πιστωτικής 
του κάρτας. Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν προσκομιστεί κατά το check in, το 
κατάλυμα θα ζητήσει να χρεώσει άλλη πιστωτική κάρτα επιτόπου και θα επιστρέψει στην 
αρχική κάρτα που παρασχέθηκε, το αντίστοιχο ποσό. Φωτοαντίγραφα και φωτογραφίες 
πιστωτικών καρτών, καθώς και πιστωτικών καρτών τρίτων δεν γίνονται δέκτες. Δεν 
επιτρέπονται ηλεκτρονικές πιστωτικές κάρτες (e‐cards, virtual cards). Η κράτηση είναι 
αυστηρά προσωπική για το άτομο που είχε αρχικά δεσμευτεί και δεν μπορεί να 
μεταβιβαστεί σε κανέναν άλλο.  

7. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ και φόρους. Στην απίθανη περίπτωση αύξησης του φόρου, θα 
υποχρεωθούμε να αλλάξουμε τις τιμές μας μετά την ειδοποίηση.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1. Σε περίπτωση ακύρωσης, μη εμφάνισης ή πρόωρης αναχώρησης οι καταβολές διαμονής και 
χρήσης χώρου δεν επιστρέφεται. 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης (βάσει διαθεσιμότητας) 60 ημέρες πριν την άφιξη, η πρώτη 
κατάθεση (50%) δεν επιστρέφεται και ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις ανάλογα 
με την τιμή των νέων ημερομηνιών. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πόλεμος, στρατιωτική 
επέμβαση, πολιτική αναταραχή, γενική απεργία, τρομοκρατική ενέργεια, σεισμός, 
πανδημία, απαγόρευση ταξιδιού, πυρκαγιά, κατακλυσμός ή άλλη φυσική καταστροφή) ο 
οικοδεσπότης δεν φέρει καμία ευθύνη, ο οποίος θα δικαιούται την πλήρη και ολοσχερή 
εξόφληση. 

4. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων εάν το συνολικό ποσό της νέας κράτησης είναι 
μικρότερο από αυτό που χρεώνεται για την ακυρωμένη κράτηση. 



Η βίλα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση και 
ειδοποίηση σε περίπτωση που έχουν παρασχεθεί άκυρα στοιχεία ή δεδομένα πιστωτικής 
κάρτας. 

  

Η βίλα Hemera Holiday Home στη Σαντορίνη είναι ένα μέρος φτιαγμένο με σεβασμό και ιδιαίτερη φροντίδα για 
την ευεξία των επισκεπτών του στο νησί!!  

Η υπογραφή σας στη φόρμα κράτησης θα ληφθεί ως η αποδοχή των παραπάνω όρων από εσάς και τη συντροφιά σας  


