


Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε 

τον Όμιλο “John & George”, μια οικογενειακή 

επιχείρηση με πολυετή παράδοση στο χώρο 

του τουρισμού.

         Η μακρόχρονη εμπειρία στην εγχώρια 

αγορά καθώς και οι συνεχείς επενδύσεις, μας 

δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε 

τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με 

επαγγελματισμό αλλά και με προσωπική 

συνεργασία και ευαισθησία.

         Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους 

μας έχουν στηρίξει στην μέχρι τώρα πορεία 

μας και να καλωσορίσομε όσους μελλοντικά 

μας εμπιστευθούν με τη συνεργασία τους.

Γιάννης & Γιώργος Γεωργιδάκης

 λιγα λογια



Η Πελοπόννησος είναι το νοτιότερο άκρο των 
Βαλκανίων και συνδέεται με τιν ηπειρωτική Ελλάδα 
με τον Ισθμό της Κορίνθου. Η περιοχή είναι 
ορεινή με γόνιμες πεδιάδες στους κόλπους και 
κατά μήκος τις ακτής. Η μορφολογία του εδάφους 
και η γεωγραφική της θέση έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην στην ιστορία της καθώς συγκέντρωσε 
λαούς διαφορετικής κουλτούρας και εθνικότητας. 
Σήμερα είναι χωρισμένη σε 7 νομούς, διατηρώντας 
τα ονόματα και σχεδόν τα σύνορα που είχαν στην 
αρχαιότητα: Αργολίδα, Κορινθία, Αχαϊα, Ηλεία, 
Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία. Σε κάθε περιοχή 
το παρελθόν κάνει έντονη την παρουσία του και το 
πλήθος των αρχαιολογικών μνημείων κάθε νομό 
ξεχωριστό. Μια μυθική περιοχή με ένα μύθο να 
κρύβεται σε κάθε γωνιά της. Η Πελοπόννησος 
αποτελείται από εικόνες και ήχους, την μυρωδιά 
της θάλασσας, των βουνών, της ελιάς, του 
αμπελιού και του πορτοκαλιού. Οι πόλεις και τα 
θέρετρα της περιοχής ήταν πολιτισμικά κέντρα 
στην αρχαιότητα και παραμένουν αντίστοιχα και 
σήμερα. Μερικά χωριά φαίνεται να ξεφυτρώνουν 
μέσα από τους γκρίζοπράσινους  όγκους, άλλα 
βλέπουν την ανοιχτή θάλασσα σε κάποιο κόλπο,  
όμως παντού οι κάτοικοι τους είναι φιλόξενοι και 
περήφανοι.

 Πελοπόννησος

1) Ναύπλιο, Μπούρτζι

2) Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

3) Η Ύδρα

4) Αρχαία Ολυμπία
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Παλιό ψαροχώρι, το Τολό είναι απλωμένο κατα 

μήκος μιας πανέμορφης παραλίας δημιουργώντας 

το ιδανικό θέρετρο για τις διακοπές σας 

συνδυάζοντας νυχτερινή ζωή, πολλές ταβέρνες, 

θαλάσσια σπορ και όλα αυτά σε ένα φιλόξενο 

περιβάλλον...

 Τολο





 John & George
h o t e l

Το ξενοδοχείο John & George βρίσκεται στο 

Τολό και έχει εξαιρετική θέα στον κόλπο του 

Τολού με τα δύο νησάκια Ρόμβη και Κορωνήσι. 

Αποτελείται από 58 δωμάτια και 4 διαμερίσματα τα 

οποία παρέχουν τουαλέτα με μπάνιο, τηλέφωνο, 

στεγνωτήρα μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο,  

κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνι.Υπάρχει 

ιδιόκτητο parking και η δυνατότητα για σύνδεση 

στο internet. Το ξενοδοχείο διαθέτει και δωμάτια 

για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να 

απολαύσετε το ποτό γύρω από την πισίνα ή να 

δοκιμάσετε την εκλεκτή κουζίνα του εστιατορίου. 

Από το Τολό μπορείτε να κάνετε εκδρομές 

στην Επίδαυρο, Μυκήνες, Αρχ. Κόρινθο, Ύδρα, 

Σπέτσες.
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Dolfin hotel

Tο ξενοδοχείο  Dolfin βρίσκεται πάνω στην 

παραλία του Τολού και έχει εξαιρετική θέα στον 

κόλπο του Τολού με τα δύο νησάκια Ρόμβη και 

Κορωνήσι. Αποτελείται από 33 δωμάτια τα οποία 

παρέχουν τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, 

κλιματισμό, τουαλέτα με μπάνιο, τηλεόραση, 

χρηματοκιβώτιο, ψυγείο και μπαλκόνι. Μπορείτε να 

απολαύσετε το ποτό σας δίπλα στη θάλασσα ή να 

δοκιμάσετε την εκλεκτή κουζίνα του εστιατορίου. 

Υπάρχει επίσης και μια αίθουσα μπιλιάρδου όπως 

και η δυνατότητα για σύνδεση στο internet. Από το 

Τολό μπορείτε να κάνετε εκδρομές στην Επίδαυρο, 

Μυκήνες, Αρχ. Κόρινθο, Ύδρα, Σπέτσες. 



Dolfin hotel
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BBQ boat

Αποδράστε σε μια ερημική παραλία λίγα λεπτά 

μακριά από το λιμάνι του Τολού. Απολαύστε τον 

ήλιο και την θάλασσα περιμένοντας να ετοιμαστεί 

το γεύμα σας από τον καπετάνιο του σκάφους.


