
Alkyon Resort Hotel & Spa  
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ   

Το εορταστικό πακέτο ισχύει από 17 έως 20 Ιουνίου 2016, με ελάχιστη 
παραμονή τις 2 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει: 
 

 Ποτό καλωσορίσματος  

 Πλήρη Διατροφή: Πλούσιο Πρωινό, Γεύμα και Δείπνο σε μπουφέ  
  (Δικαιούμενο γεύμα και δείπνο την ημέρα της άφιξης) 

 

 Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων (λευκό και κόκκινο κρασί, νερό και αναψυκτικά) 
 

 Βραδινή διασκέδαση: 
 Το Σάββατο και την Κυριακή στο Sky Bar, το ντουέτο μας θα συντροφεύσει τις βραδυές 

με μουσική και τραγούδι 
 

 Πρωινή και απογευματινή Παιδική απασχόληση, το Σάββατο και την Κυριακή  
 

Spa Center:  

 Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου  και εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας (ενήλικες) 

 ∆ωρεάν χρήση Sauna, Hammam και Jacuzzi (για  τους  διαµένοντες  σε  Junior Suites) 

 15% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα)  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι τιμές είναι κατ’ άτομο, ανά διανυκτέρευση, περιλαμβάνουν το πακέτο ως αναφέρεται παραπάνω και όλους τους νόμιμους φόρους 
 

 Επιπλέον άτομο: 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση  

 Ένα παιδί έως 12 ετών σε πρόσθετη κλίνη σε standard, superior, executive δίκλινο δωμάτιο και Junior 

Suite μαζί με τους γονείς: ΔΩΡΕΑΝ  
    2o παιδί έως 3 ετών σε πρόσθετη κλίνη σε superior δωμάτιο μαζί με τους γονείς: ΔΩΡΕΑΝ 
     2o παιδί από 4 – 12 ετών σε πρόσθετη κλίνη σε superior δωμάτιο μαζί με τους γονείς: €35/ διανυκτέρευση 

 1 ενήλικας και 1 παιδί έως 12 ετών σε standard δίκλινο δωμάτιο: χρέωση μονόκλινου 

 Baby cot σε όλους τους τύπους δωματίων, χωρίς χρέωση 

 Δεν ισχύουν παιδικές εκπτώσεις σε διαμερίσματα και μεζονέτες 

 
Ακυρώσεις από 7- 2 ημέρες πριν από την άφιξη, επιβαρύνονται με το 50% της συνολικής κράτησης 
Ακυρώσεις από 2– 0 ημέρες πριν από την άφιξη ή Non Show, χρεώνονται με το 100% της  διαμονής 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 

 

Τιμή κατ’ άτομο ανά  

διανυκτέρευση 

 

3 διανυκτερεύσεις 
 

2 διανυκτερεύσεις 

MONOKΛINO 130 140 

ΔΙΚΛΙΝΟ STANDARD 80 90 

ΔΙΚΛΙΝΟ SUPERIOR 90 100 

ΔΙΚΛΙΝΟ EXECUTIVE 100 110 

JUNIOR SUITE  130 140 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ /ΜΕΖΟΝΕΤΑ           

(4 ατόμων) 
55 60 

  

 Για τις κρατήσεις σας επικοινωνήστε: 
 Τηλ.:27410 52010, 210 6425393 
 e-mail: resa@alkyonhotel.gr 
 

 www.alkyonhotel.gr 

BOOK NOW 

https://alkyon.reserve-online.net/

