ΤΙΜΕΣ ΠΑΣΧΑ 2018
Καθορισμένη
Χωρητικότητα

Μέγιστη
Χωρητικότητα

Μονόκλινο δωμάτιο

1

1

Μπανγκαλόου θέα κήπο

2

3

168,00

Δίκλινο δωμάτιο θέα κήπο

2

3

179,00

Μπανγκαλόου θέα θάλασσα

2

3

199,00

Δίκλινο Superior θέα θάλασσα

2

3

209,00

Μπανγκαλόου με κοινόχρηστη πισίνα θέα θάλασσα

2

2

239,00

Μπανγκαλόου με ιδιωτική πισίνα θέα θάλασσα

2

2

269,00

Μπανγκαλόου Σουίτα θέα θάλασσα

2

3

279,00

Μπανγκαλόου με πισίνα θέα θάλασσα
(Deep Blue Deluxe Waterfront)

2

2

Τύπος Δωματίου

05.04-11.04

135,00

309,00

Παρατηρήσεις
1. Οι τιμές ισχύουν για μεμονωμένους πελάτες με Ελληνικό/Κυπριακό διαβατήριο είναι σε Ευρώ ανά δωμάτιο, ανά
διανυκτέρευση για ελάχιστη διαμονή 3 ημερών με Ημιδιατροφή, περιλαμβάνουν το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα αντί των δικαιωμένων (εκτός των ποτών), πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αφορούν την
καθορισμένη χωρητικότητα δωματίου. Οι τιμές για τις Σουίτες είναι ανά μονάδα και αφορούν την μέγιστη
χωρητικότητα δωματίου
2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται φόροι και υπηρεσίες. Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής όπως
προβλέπεται από το νόμο 4387/2016, το ποσό του οποίου καταβάλλεται, όπως αυτό ορίζεται, κατά την άφιξη στο
ξενοδοχείο
3. To Ξενοδοχείο δεν μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά έως 16 ετών
4. Αναστάσιμο Δείπνο:
€ 60,00 ανά άτομο
5. Πασχαλινό γεύμα:
€ 70,00 ανά άτομο
6. Έκπτωση στην τιμή ατόμου για επιπλέον άτομο που μοιράζεται δίκλινο δωμάτιο ή Μπανγκαλόου: 50%
7. Οι παραπάνω αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες τιμές προσφοράς σε πελάτες. Δεν επιτρέπετε η δημοσίευση
χαμηλότερων τιμών από τις παραπάνω χωρίς την έγγραφη επιβεβαίωση του ξενοδοχείου
8. Προκαταβολή αξίας δύο διανυκτερεύσεων είναι απαραίτητη για να οριστικοποιηθεί η κράτηση
9. Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων κρατήσεων 1 – 6 ημέρες πριν την άφιξη και no shows χρεώνονται με ποσό ίσο με
την αξία 2 διανυκτερεύσεων. Έκτακτες αναχωρήσεις χρεώνονται με το ήμισυ της υπολειπόμενης διαμονής

Προσφορές
Πασχαλινό cocktail, τσουρέκι & Πασχαλινά αυγά, Λαμπάδα, έντυπο του επιτάφιου θρήνου, καλάθι με φρέσκα
φρούτα και 1 φιάλη κρασί
Ποτό καλωσορίσματος, καλάθι με φρούτα, μπουκάλι κρασί, εμφιαλωμένο νερό, ελεύθερη είσοδος στο γυμναστήριο
και στην σάουνα

1

