ΠΑΚΈΤΑ ΔΙΑΚΟΠΏΝ
Aποκλειστικά για
τo ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
& τις οικογένειες τους

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρης Αντωνόπουλος
Τ: 210 3738 110
Ε: a.antonopoulos@smileacadimos.gr

Τρόποι πληρωμών
Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με απευθείας πληρωμή στα γραφεία μας.
Για την έγκυρη κράτηση σας απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης εντός 2
εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αργότερο έως
και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού ή της
προσφερόμενης υπηρεσίας.
Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ειδικούς όρους ακυρώσεων, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τους εκπροσώπους του γραφείου μας.

EUROBANK:
0026.0072.70.0200466388

IBAN: GR6302600720000700200466388

Για τα υπόλοιπα καλοκαιρινά συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, ισχύει ΈΚΠΤΩΣΗ 5-8%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΆΝΤΕ ΚΡΆΤΗΣΗ ΧΩΡΊΣ ΆΓΧΟΣ!

Kάντε την κράτηση σας ελεύθερα!
Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων συνθηκών η εκδρομή δεν
μπορέσει να πραγματοποιηθεί, σας επιστρέφουμε το 100%
του ποσού που μας έχετε καταβάλλει.
Σε περίπτωση που προσβληθείτε ή νοσήσετε από τον
Covid-19 ή μπείτε σε υποχρεωτική καραντίνα πριν από το
ταξίδι σας, σας επιστρέφουμε πλήρως το χρηματικό ποσό
που έχετε καταβάλλει.
Για πακέτα με παροχές αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ισχύει η πολιτική της εκάστοτε εταιρίας.

ΕΘΝΙΚΗ:
040/002959-90

IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK:
101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY:
SMILE ACADIMOS ΙΚΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε
να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνομα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την
κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:
1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε
Έως 6 άτοκες δόσεις σε
επιλεγμένα πακέτα διακοπών
& ταξίδια εξωτερικού!

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
και έγκαιρης ανίχνευσης ενδεχομένων κρουσμάτων του COVID-19, παρακαλούμε πολύ όπως
φροντίσετε για τις απαιτούμενες διαδικασίες πριν από το ταξίδι και τη συμπλήρωση των απαραίτητων
εντύπων τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται κατόπιν ζήτησης.
Η υποχρέωση διενέργειας PCR Test, Rapid Test ή Self Test, αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό
Εμβολιασμού, ισχύει για όλους τους επιβάτες και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αρνητικό.
Τέλος, παρακαλούμε πολύ μην παραλείπετε τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων και την
υποχρεωτική χρήση της μάσκας κατά το ταξίδι.

NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018,
βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε
όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων
Ο φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο.
Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WWW.SMILEACADIMOS.GR

Ισχύει για όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα επιστροφή. Από την ενέργεια εξαιρούνται τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ!
Οι κατάλογοι μας αποστέλλονται δωρεάν και ταχυδρομικώς σε όλους τους ενεργούς μας πελάτες μας. Μπορείτε
να μας ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη διακοπή της αποστολής των καταλόγων καθώς και να τροποποιήσετε τους
τρόπους με τους οποίους θέλετε να επικοινωνούμε μαζί
σας, για τα νέα και τις προσφορές μας, με τους παρακάτω
τρόπους: Με email στο info@smileacadimos.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 37 38 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή
09:00-18:00) ή με fax 210 32 38 173.

ΠΕΤΑΛΙΔΙ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

SUNRISE VILLAGE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

29/6-5/7 & 8/9-21/9

6/7-26/7 & 24/8-7/9

27/7-23/8

Δίκλινο Garden View

90 €

113 €

136 €

Δίκλινο Sea View

96 €

119 €

141 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2ο παιδί 0 - 12 ετών

25%

25%

25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

30%

30%

30%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 ΝΎΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.

Είναι χτισμένο σε ένα μαγευτικό μέρος με απρόσκοπτη
θέα στον Μεσσηνιακό Κόλπο και τον Ταΰγετο, καθώς και
την πόλη της Καλαμάτας. Περιτριγυρισμένο από πλούσια
Μεσογειακή βλάστηση, το ξενοδοχείο αποτελεί μοναδική
«συνταγή» απόδρασης από την καθημερινότητα!
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Στο κεντρικό κτίριο του Sunrise Village Beach Hotel
υπάρχουν 52 ανακαινισμένα δωμάτια με θέα κήπο ή θέα
θάλασσα και στα μπανγκαλόου άλλα 200 δωμάτια, με
θέα είτε στον κήπο είτε στην πισίνα. Όλα προσφέρουν
κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική TV, σεσουάρ, καλλυντικά,
μπαλκόνι ή βεράντα.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι πελάτες του Sunrise Village Beach Hotel εξυπηρετούνται
για τα γεύματά τους από το εστιατόριο του ξενοδοχείου,
ενώ μπορούν να απολαύσουν σνακ και δροσερά ποτά στα
beach bar που υπάρχουν σε κάθε μία από τις δύο ιδιωτικές
του παραλίες. Επίσης, υπάρχει πισίνα με μπαρ, παιδική
πισίνα, αίθουσα Spa, γήπεδα για αθλοπαιδιές, Wi-Fi,
πάρκινγκ, παιδότοπος.

EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

ERETRIA HOTEL & SPA

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

21-30/6

1-31/7 &
20-31/8

1-19/8

1- 30/9

Δίκλινο Bungalow Garden View

111 €

166 €

183 €

144 €

Δίκλινο Bungalow Pool View

122 €

177 €

199 €

155 €

Δίκλινο Bungalow Sea View

133 €

188 €

221 €

166 €

Δίκλινο Bungalow Garden View
Private Pool

221 €

353 €

353 €

274 €

Family Bungalow Garden View

183 €

287 €

287 €

221 €

Family Bungalow Sea View

205 €

321 €

321 €

243 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών
στα απλά Bungalows

50 €

50 €

50 €

50 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 ΝΎΧΤΕΣ

3 ΝΎΧΤΕΣ

3 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα και σε μια ειδυλλιακή
τοποθεσία, υπάρχει ο ιδανικός προορισμός για κοντινές
αποδράσεις, στο όμορφο νησί της Εύβοιας.Το πλήρως
ανακαινισμένο Eretria Hotel & Spa Resort, σας προσκαλεί
για να ζήσετε μια μοναδική και all-inclusive εμπειρία,
απολαμβάνοντας πραγματικά ξέγνοιαστες διακοπές δίπλα
στο κύμα.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Οι καλαίσθητες σουίτες με την απέραντη θέα στη θάλασσα
και τα κομψά bungalows, μερικά από αυτά με ιδιωτική
πισίνα και τα ευρύχωρα Family Bungalows είναι ιδανικά
για ζευγάρια, φίλους και οικογένειες. Οι προσεγμένες
εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να μπορούν όλοι
να απολαύσουν ιδιωτικές στιγμές αλλά και στιγμές με την
παρέα τους.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Το θέρετρο διαθέτει μοναδική αρχιτεκτονική, εμπνευσμένη
από τη γραφικότητα των ελληνικών χωριών. Οι καταπράσινοι κήποι, η μαγευτική θέα, η ομορφιά του τοπίου και η
πολυτελής μεγάλη πισίνα, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές
υπηρεσίες φαγητού και ποτού, δημιουργούν τις ιδανικές
συνθήκες για να ζήσετε και να απολαύσετε, την πραγματική
έννοια της ελληνικής φιλοξενίας.
Το σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο spa / γυμναστήριο,
με καταρτισμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες,
σας περιμένει για να χαρίσετε στον εαυτό σας πραγματική
ευεξία και αναζωογόνηση.

ΕΡΑΤΕΙΝΗ, ΦΩΚΙΔΑ

DELPHI BEACH

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

7/6-4/7 & 30/8-20/9

5/7-18/7 & 23/8-29/8

19/7-22/8

Δίκλινο Mountain View

94 €

104 €

114 €

Δίκλινο Sea View

104 €

114 €

125 €

Family Room (με κουκέτα) Mountain View

117 €

130 €

143 €

Family Room (με κουκέτα) Sea View

130 €

143 €

156 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

35%

35%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία. ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi.
Δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα διαθέσιμα (connecting rooms) με χρέωση 4 ενηλίκων.

5 ΝΎΧΤΕΣ

Μια «ανάσα» από το Γαλαξίδι, το Delphi Beach ανοίγει
ένα παράθυρο στο πέλαγος και κλείνει μέσα του τις πιο
όμορφες στιγμές των διακοπών σας! Ιδανικός προορισμός
για ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση αλλά
μακριά από το άγχος της πόλης. Στο Delphi Beach 4* θα
νιώσετε την απαράμιλλη αυθεντική περιποίηση και την πιο
ζεστή φιλοξενία, από την πρώτη κιόλας διαμονή.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Για την άνετη και πολυτελή φιλοξενία σας, το Delphi Beach
διαθέτει 177 δωμάτια σε ένα κεντρικό κτίριο. Θα βρείτε
δωμάτια όπου μπορούν να διαμείνουν μέχρι 3μελείς 4μελείς οικογένειες, με αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο,
δορυφορική TV, τηλέφωνο, ενσύρματη σύνδεση στο Internet
ή Wi-Fi, ιδιωτικό μπαλκόνι κ.ά.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ
Στο Delphi Beach θα βρείτε μπαρ, σαλόνι, αίθουσα
δορυφορικής TV, παιδότοπο/παιδική χαρά, εξωτερική
πισίνα και παραλία, για να περάσετε ευχάριστα τις ώρες της
διασκέδασης ή ξεκούρασης των διακοπών σας. Οι χώροι
εστίασης είναι πολλοί και τα είδη κουζίνας που σερβίρονται
ποικίλλουν, ενώ τα ονόματα των εστιατορίων είναι
δανεισμένα από τα νησιά των Κυκλάδων και την Ελληνική
μυθολογία.

ΓΥΘΕΙΟ, ΛΑΚΩΝΙΑ

INFINITY HOTEL

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10/6-23/7 & 27/8-25/9

24/7-26/8

Δίκλινο Sea View

99 €

120 €

Family (έως 4 άτομα) Sea View

156 €

177 €

1ο παιδί 0 - 6 ετών σε Sea View

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

1o παιδί 6 - 12 ετών σε Sea View

25 €

25 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών + σε Sea View

25 €

25 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 ΝΥΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.
ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi.

Βρίσκεται στο Γύθειο χτισµένο αµφιθεατρικά στους
πρόποδες του αρχαίου όρους Λαρυσίου. Με αφετηρία το
ξενοδοχείο µπορείτε να γνωρίσετε το πανέµορφο Γύθειο,
αλλά και να διανύσετε µικρή και βατή απόσταση για
εκδροµές στο Σπήλαιο Διρού, τη Μονεµβασιά, τον Μυστρά,
το Ακρωτήριο Ταίναρο. Η Σπάρτη απέχει 44 χλμ. και η Αθήνα
περίπου 260 χλμ.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Διαθέτει άνετα και λειτουργικά δωμάτια και σουίτες, όλα
με μπαλκόνι και θέα στη θάλασσα. Είναι εξοπλισμένα με
κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης μίνι μπαρ κ.ά.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Προσφέρει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα και διαθέτει οικογενειακά δωμάτια και βεράντα. Παρέχονται 24ωρη ρεσεψιόν,
υπηρεσία δωματίου και δωρεάν Wi-Fi.
Το μοναδικό απέραντο της θάλασσας, η ελληνική φιλοξενία
μας, οι τοπικές γεύσεις στο πρωινό μας, αποτελούν ιδανική
επιλογή για διακοπές χαλάρωσης και ηρεμίας.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΤΣΑ, ΠΙΕΡΙΑ

DION PALACE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1-10/6 & 18-30/9

11/6-11/7 & 28/8-17/9

12/7-27/8

Δίκλινο Classic Land View

108 €

130 €

140 €

Δίκλινο Classic Sea/Pool View

119 €

140 €

151 €

Δίκλινο Superior Land View

162 €

184 €

184 €

Δίκλινο Superior Sea/Pool View

173 €

194 €

194 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o παιδί 0 - 12 ετών σε Superior

25%

25%

25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

35%

35%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 ΝΎΧΤΕΣ

3 ΝΎΧΤΕΣ

3 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην παραλία.
ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi.

Βρίσκεται εκεί, στην «πύλη» του βουνού των αρχαίων
θεών, και δίνει στους επισκέπτες μια γεύση από μυθική
φιλοξενία... Πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο πολυτελές
συγκρότημα πάνω στην παραλία Γρίτσα (Λιμένας
Λιτοχώρου), που συνδυάζει το βουνό (Όλυμπος) και τη
θάλασσα σε ένα υπέροχο περιβάλλον. Θα το βρείτε 80χλμ.
από τη Θεσσαλονίκη και 76χλμ. από τη Λάρισα.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Τα 187 δωμάτια Classic και Superior υψηλών
προδιαγραφών είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό,
δορυφορική TV, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο,
σεσουάρ, σύνδεση Internet, είδη ατομικής υγιεινής,
μπουρνούζι, παντόφλες, μπαλκόνι ή βεράντα. Επίσης,
υπάρχουν 8 σουίτες μπανγκαλόου με ιδιωτικές πισίνες.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Διαθέτει 2 εστιατόρια, 3 μπαρ, mini club, παιδική χαρά,
γήπεδο τένις, πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο, θαλάσσια σπορ,
μίνι μάρκετ, υπηρεσία δωματίου, Internet corner και
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, αίθουσες συνεδρίων,
3 πισίνες ενηλίκων και 1 παιδική και beach volley για
το καλοκαίρι. Επιπλέον, πάρκινγκ, play room, αίθουσα
τηλεόρασης.
Το Κέντρο Ευεξίας «Le Spa», σας καλωσορίζει με
ολοκληρωμένα ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών και
επαγγελματικά προϊόντα που εμπιστεύονται τα μεγαλύτερα
Spa, με πληθώρα προγραμμάτων περιποίησης και
αισθητικής, καθώς και θερμαινόμενη πισίνα με hydrojets,
Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ, solarium, γυμναστήριο,
κομμωτήριο κ.ά. (Κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να μη
λειτουργούν λόγω των περιστάσεων)

METAMOΡΦΩΣΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

VILLAGE MARE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/6-15/6 &
13/9-25/9

16/6-1/7 &
8/9-12/9

2/7-19/7 &
25/8-7/9

20/7-24/8

Δίκλινο Eco

111 €

145 €

167 €

176 €

Δίκλινο Standard

114 €

150 €

172 €

180 €

Δίκλινο Family Standard με κουκέτα

140 €

178 €

203 €

212 €

Δίκλινο Maisonettes Ground Floor
με κουκέτα

182 €

218 €

248 €

265 €

1o Παιδί 0 - 13 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 13 ετών σε Family &
Maisonettes

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 13 ετών σε Eco Room

24 €

27 €

30 €

31 €

3o Παιδί 0 - 13 ετών σε Maisonettes

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +
(σε Standard)

33 €

38 €

43 €

48 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 ΝΎΧΤΕΣ

3 ΝΎΧΤΕΣ

3 ΝΎΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.
Επιπλέον χρέωση για ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία 3€ την ημέρα το σετ.
ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi.

To Ξενοδοχείο Village Mare στην Σιθωνία Χαλκιδικής είναι
ένας μοναδικός τόπος οικογενειακών διακοπών, ένα
όμορφο καταφύγιο όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν
αρμονικά. Βρίσκεται σε μια κατάφυτη έκταση μόλις 90 μέτρα από την θάλασσα και με θέα τον καταγάλανο Τορωναίο
κόλπο.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
‘Ολα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι και περιλαμβάνουν
κλιματισμό, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο και τηλεόραση
επίπεδης οθόνης.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Tο ξενοδοχείο αποτελείται από 11 κτίρια και το κεντρικό.
Θα βρείτε 3 πισίνες, εστιατόριο, 24ωρη ρεσεψιόν, αίθουσα
παιχνιδιών με τραπέζι πινγκ πονγκ και μπιλιάρδο. Για τους
μικρούς φίλους, εκτός από την παιδική πισίνα, υπάρχει
και ένας χαρούμενος παιδότοπος για ατέλειωτες ώρες
παιχνιδιού και ξεγνοιασιάς.

ΠΑΛΑΙΡΟΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

PALEROS BEACH RESORT

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/7-3/9

3/9-30/9

Δίκλινο

164 €

152 €

Family 2+2

187 €

176 €

1ο παιδί 2 - 16 ετών

12 €

12 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 ΝΎΧΤΕΣ

5 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.
Δραστηριότητες (wind surf, paddle, boarding, kayaking, tennis).

Σχεδιασμένο με μια μοντέρνα, κομψή αισθητική, το πλήρως
ανακαινισμένο Paleros Beach Resort σας καλωσορίζει
για αξέχαστες διακοπές. Το συγκρότημα περιβάλλεται από
ελαιώνες και περιτριγυρίζεται από το εκθαμβωτικό Ιόνιο
Πέλαγος. Είναι ιδανικό για δράση και εξερεύνηση καθώς
και για χαλάρωση.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Μέσα σε καταπράσινους κήπους, φροντισμένους με γκαζόν
και λουλούδια, το ελκυστικό κατάλυμα διαθέτει 150
σύγχρονα δωμάτια, δίκλινα, οικεγενειακά αλλά και σουίτες.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν δωρεάν πετσέτες και προϊόντα
περιποίησης για να χαλαρώσετε, καθώς και στεγνωτήρα
μαλλιών, και μίνι ψυγείο, θυρίδες ασφαλείας και βραστήρα
για τσάι και καφέ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Οι επισκέπτες απολαμβάνουν καθημερινά πρωινό σε
μπουφέ. Τοπικά υλικά και παραδοσιακές ελληνικές επιρροές είναι το κλειδί για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο σε
μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο.
Σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις στα spa, σας προτείνουμε μια σειρά από πολυτελείς θεραπείες ευεξίας,
χρησιμοποιώντας θρεπτικά φυσικά συστατικά. Eπιπλέον,
μια σειρά από όργανα γυμναστικής τελευταίας τεχνολογίας
σας περιμένουν.

ΞΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

CEPHALONIA PALACE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/6-30/6 & 1/9-30/9

1/7-31/8

Δίκλινο Standard

113 €

138 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o παιδί 0 - 12 ετών

25%

25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

42 €

52 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

5 ΝΎΧΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/6-30/6 & 1/9-30/9

1/7-31/8

Δίκλινο Standard

167 €

192 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o παιδί 0 - 12 ετών

25%

25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

63 €

72 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα.
Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες στην παραλία με επιπλέον χρέωση 6 €/σετ.
ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi.

5 ΝΎΧΤΕΣ

Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο, ελάχιστα μέτρα από τη διάσημη παραλία Ξι, με την κεραμιδί άμμο, που επιφυλάσσει
στους επισκέπτες του έναν κόσμο ξεκούρασης και αναψυχής. Σας κρατά μακριά από οτιδήποτε κουραστικό, αλλά
χωρίς να δυσκολεύει τις μετακινήσεις σας στο πανέμορφο
νησί: στο Ληξούρι φθάνετε σε μόνο 6χλμ., ενώ το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς απέχει λιγότερο από 12χλμ.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Δίκλινα, οικογενειακά δωμάτια με θέα κήπο είναι οι επιλογές για τη διαμονή σας. Όλα έχουν κλιματισμό, δορυφορική
τηλεόραση και ψυγείο, μπαλκόνι ή βεράντα, σεσουάρ και
προϊόντα μπάνιου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Στο συγκρότημα υπάρχει κεντρικό εστιατόριο και κεντρικό
μπαρ με βεράντες, μπαρ στην πισίνα, πισίνα ενηλίκων και
ξεχωριστή παιδική. Η σύνδεση στο Internet είναι εφικτή
στους χώρους του κεντρικού κτιρίου και σε ορισμένα
δωμάτια. Επιπλέον, προσφέρονται μασάζ και θεραπείες
προσώπου/σώματος με τη φυσική άργιλο της παραλίας Ξι.
Για τους φίλους των αθλημάτων, υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο
τένις και ποδοσφαίρου 5x5.

TΡΑΓΑΚΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ATLANTICA ELEON

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

22/6-30/9

Δίκλινο Garden View

190 €

Δίκλινο Family Garden View

314 €

1ο παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

2o παιδί 0 - 12 ετών σε Family

ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία.

To Atlantica Eleon Grand Resort είναι ιδανικά τοποθετημένο
ακριβώς μπροστά στα καταγάλανα νερά του σαγηνευτικού
Ιονίου Πελάγους, 7 χλμ. από την πόλη της Ζακύνθου.
Βρίσκεται σε ένα βιολογικό κτήμα 41 στρεμμάτων γεμάτο
με αιωνόβιες ελιές και καταπράσινους κήπους. Απολαύστε
ξέγνοιαστες ώρες στις εξωτερικές πισίνες, την παραλία και
το υδάτινο πάρκο με τις νεροτσουλήθρες.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
To Atlantica Eleon Grand Resort προσφέρει άνετη διαμονή
μπροστά στην θάλασσα με επιλογές δωματίων με θέα στην
βραβευμένη με Γαλάζια σημαία παραλία ή στους καταπράσινους κήπους με ιδιωτικές πισίνες, δωρεάν ασύρματο Wi-Fi,
infinity pool και εξωτερική πισίνα με τζακούζι.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Στο ξενοδοχείο θα βρείτε επίσης ένα πλήρως εξοπλισμένο
γυμναστήριο, Kids club, εσωτερικό και εξωτερικό παιδότοπο. Mπορείτε, τέλος, να επισκεφτείτε το φιλόξενο
Aegeo Spa που θα σας προσφέρει σίγουρα μια χαλαρωτική
εμπειρία με επιλεγμένες αναζωογονητικές θεραπείες και
προϊόντα, καθώς και μια σαγηνευτική εσωτερική πισίνα.

MEΣΣΟΓΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ

SENTIDO APOLLO PALACE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/6-11/6 &
12/9-25/9

12/6-2/7

3/7-17/7 &
18/8-11/9

18/7-17/8

Δίκλινο Garden View

130 €

144 €

171 €

198 €

Τετράκλινο 2 + 2 Garden View

169 €

187 €

221 €

255 €

Μονόκλινο Garden View

91 €

101 €

119 €

138 €

1ο παιδί 0 - 14 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

35%

35%

35%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΑLL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/6-11/6 &
12/9-25/9

12/6-2/7

3/7-17/7 &
18/8-11/9

18/7-17/8

Δίκλινο Garden View

170 €

184 €

211 €

238 €

Τετράκλινο 2 + 2 Garden View

219 €

237 €

271 €

305 €

Μονόκλινο Garden View

111 €

121 €

139 €

158 €

1ο παιδί 0 - 14 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

35%

35%

35%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

2 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στις πισίνες. Στην παραλία με χρέωση 6 €/σετ.
ΔΩΡΕΆΝ Wi-Fi.
Δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους - Παιδική χαρά - Θεματικές ψυχαγωγικές βραδιές

Το Sentido Apollo Palace απλώνεται σ’ ένα επίπεδο
ελαιώνα 50 στρεμμάτων που γειτονεύει με την αμμώδη
παραλία του μαγευτικού κόλπου της Μεσογγής.
Σχεδιασμένο με σεβασμό στο περιβάλλον και την
Κερκυραϊκή αρχιτεκτονική το Sentido Apollo Palace
θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα ξενοδοχεία της
Κέρκυρας.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Μέσα σ’ αυτή τη φυσική ομορφιά είναι διασκορπισμένα
μικρά διώροφα συγκροτήματα Κερκυραϊκής αρχιτεκτονικής
με κεραμοσκεπές και καμάρες που περιβάλλονται από
καταπράσινο γκαζόν και πολύχρωμα λουλούδια. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν βεράντα ή μπαλκόνι και άμεση επαφή
με τον πανέμορφο κήπο του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο
εκτός από τα κανονικά δωμάτια διαθέτει επίσης studio
και σουίτες. Τα δωμάτια όλων των τύπων είναι ευρύχωρα,
φωτεινά και καλόγουστα διακοσμημένα. Οι ανέσεις αυτές
περιλαμβάνουν: κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, mini
bar κ.ά.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Διαθέτει 2 μεγάλες πισίνες που η καθεμία έχει ειδικά
διαμορφωμένο χώρο για παιδιά. Επίσης, διαθέτει ένα
υπερσύγχρονο εστιατόριο περιτριγυρισμένο από κήπους,
3 μπαρ καθώς και ένα a la cart εστιατόριο που λειτουργεί
το μεσημέρι δίπλα στην πισίνα. Την ατμόσφαιρα του
παραδοσιακού Κερκυραϊκού χωριού συμπληρώνει η
εκκλησία που βρίσκεται στο κέντρο του ξενοδοχείου,
η λίμνη με το ξύλινο γεφυράκι και τα χρωματιστά
της νούφαρα καθώς και ένα υπαίθριο αμφιθέατρο. Οι
λιληπούτιοι φίλοι μας μπορούν να παίξουν στην παιδική
χαρά και οι λάτρεις του αθλητισμού να χρησιμοποιήσουν τις
αθλητικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΚΥΡΟΣ

SKIROS PALACE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

21/6-1/7 & 5-30/9

2-20/7

21/7-4/9

Δίκλινο

81 €

91 €

108 €

Family 4 άτομα

108 €

119 €

161 €

1ο Παιδί 0 - 12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0 - 12 ετών
σε δίκλινο με κουκέτα & Family

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

15 €

15 €

15 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 ΝΎΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα. Το 2ο παιδί σε δίκλινο δωμάτιο διαμένει σε κουκέτα.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! Για διαμονή άνω των 6 διανυκτερεύσεων ΔΏΡΟ μια επιπλέον νύχτα.

Στο μαγευτικό και ήρεμο νησί των Σποράδων, στο
βόρειο τμήμα του, δίπλα στη θάλασσα της περιοχής
Γυρίσματα-Κάμπος και 2,5χλμ. από τη Χώρα, βρίσκεται το
ανακαινισμένο Skiros Palace, με εύκολη πρόσβαση από
το λιμάνι Λιναριά (14χλμ.) και το αεροδρόμιο (13χλμ.). Το
φιλόξενο περιβάλλον του ξενοδοχείου χαρακτηρίζεται από
την απλότητα, την άνεση, την ευγένεια και το χαμογελαστό,
φιλικό πνεύμα του προσωπικού.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Το Skiros Palace ακολουθεί τις αρχές της παραδοσιακής
Αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής και έτσι αποτελείται από
6 ανεξάρτητα διώροφα κτίρια με συνολικά 80 δίκλινα και
τρίκλινα δωμάτια. Στο βασικό εξοπλισμό των δωματίων
περιλαμβάνονται κλιματισμός, τηλεόραση, ψυγείο, σεσουάρ
και ευρύχωρο μπαλκόνι.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Kατά τη διαμονή σας στο Skiros Palace μπορείτε να χαρείτε
και να απολαύσετε στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης στο
χώρο γύρω από την πισίνα, που είναι περιτριγυρισμένη
από πράσινο και πολύχρωμα λουλούδια. Εκεί μπορείτε
να συνδυάσετε την ηλιοθεραπεία με αγαπημένα ποτά,
δροσιστικά κοκτέιλ αλλά και ελαφρά γεύματα/σνακ από
το μπαρ. Παράλληλα, τα όμορφα έναστρα βράδια -και
όχι μόνο- μπορείτε να γευθείτε Μεσογειακά πιάτα στο
εστιατόριο του ξενοδοχείου.Στο ξενοδοχείο υπάρχει
πάρκινγκ και Wi-Fi στο χώρο της υποδοχής.

ΔΡΕΠΑΝΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

THE GROVE SEASIDE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

2-15/7 & 6-19/9

16/7-5/9

Δίκλινο Garden View

91 €

104 €

Μονόκλινο Garden View

70 €

78 €

Δίκλινο Sea View

96 €

109 €

Μονόκλινο Sea View

74 €

82 €

1o Παιδί 0 - 6 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6 - 12 ετών

20 €

20 €

2o Παιδί 2 - 12 ετών

20 €

20 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35 €

35 €

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

2-15/7 & 6-19/9

16/7-5/9

Δίκλινο Garden View

110 €

123 €

Μονόκλινο Garden View

79 €

88 €

Δίκλινο Sea View

115 €

128 €

Μονόκλινο Sea View

84 €

93 €

1o Παιδί 0 - 6 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6 - 12 ετών

25 €

25 €

2o Παιδί 2 - 12 ετών

25 €

25 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

45 €

45 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 ΝΎΧΤΕΣ

5 ΝΎΧΤΕΣ

ΔΩΡΕΆΝ ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα. ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi.
Παιδική χαρά, γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, υπαίθριο σκάκι, πινγκ-πονγκ.

Ένα ιστορικό ξενοδοχείο αναβαθμισμένο σε 4*, πλήρως
ανακαινισμένο και με νέο όνομα, για να προσφέρει ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, μέσα σε καταπράσινο κήπο 12 στρεμμάτων, γεμάτο
πορτοκαλιές, χαρακτηριστικό στοιχείο της Αργολικής γης!
Το `The Grove Seaside' στο Ναύπλιο βρίσκεται σε μια μοναδική γραφική τοποθεσία που προσφέρει συνδυασμό του
φυσικού τοπίου με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ
Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν σε ένα από τα 140
κομψά δωμάτιά του, που «παντρεύουν» την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική με μοντέρνες πινελιές, έχοντας ταυτόχρονα
όλες τις ανέσεις. Βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου,
πολύ κοντά στο Ναύπλιο (8χλμ.,15 λεπτά οδήγηση) και
μόλις 2,5χλμ. από το Τολό. Tα δωμάτια του ξενοδοχείου διακρίνονται σε Standard και μπανγκαλόου, όλα με μπάνιο με
σεσουάρ και προϊόντα περιποίησης, μίνι μπαρ, κλιματισμό,
τηλέφωνο, δορυφορική TV, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι.
Κάθε ένα με τις αποκλειστικές διακοσμητικές «πινελιές»
του, έργα τέχνης και ποιοτικά έπιπλα ,minimal και κομψά,
που σε συνδυασμό με τους γήινους χρωματισμούς προσδίδουν στο χώρο φιλοξενίας μοναδικό χαρακτήρα.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΈΣ
Μέσα σε μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, το εξαιρετικό
εστιατόριο του ξενοδοχείου προσκαλεί τους επισκέπτες να
ξεκινήσουν ένα λαχταριστό γευστικό ταξίδι στη φημισμένη
αυθεντική Ελληνική κουζίνα. Στο μπαρ της πισίνας θα
συνοδεύσετε τις δροσερές σας στιγμές με κοκτέιλ, αναψυκτικά, ποτά που θα σας ξεδιψάσουν.Επίσης, λειτουργούν
εξωτερικό πάρκινγκ, παιδική χαρά, πισίνα, γήπεδο τένις και
διατίθενται ξαπλώστρες στην παραλία, επιτρέποντας στους
επισκέπτες να απολαύσουν τον ήλιο με όλες τις ανέσεις.

