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Συνεχίζουμε τις διακοπές μας και τον Σεπτέμβρη  

 

Είτε φεύγουμε για διακοπές, είτε επιστρέψαμε, το σίγουρο είναι πως δεν θέλουμε να 

τελειώσει από τώρα το καλοκαίρι. Γι’ αυτό σας προτείνουμε να  εκμεταλλευτείτε τις 

ζεστές μέρες του Σεπτεμβρίου και να συνεχίσετε τις διακοπές σας μια ανάσα από την 

πόλη, στον μικρό παράδεισο του Alkyon Resort Ηοtel & Spa στο Βραχάτι Κορινθίας.  

 

Αναλυτικά, η προσφορά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ισχύει από 3 έως 30 

Σεπτεμβρίου 2017 και περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

 Πολυτελή Διαμονή σε δωμάτιο ή σουίτα της επιλογής σας  

 Πλήρη Διατροφή στον πλούσιο μπουφέ του Sky Bar Restaurant: 

o Πιστοποιημένο Ελληνικό Πρωινό Κορινθίας 

o Γεύμα και Δείπνο  

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

 Μουσικές βραδιές 

 Kids Club - Παιδική απασχόληση (καθημερινά έως 9/9) 

 

Στο βραβευμένο Spa Center: 
 Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου και της εσωτερικής πισίνας (ενήλικες) 

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

Suites) 

 Δυνατότητα επιλογής ολοκληρωμένων πακέτων, σε ειδική τιμή προσφοράς 

 

 Family Care: 
 ΔΩΡΕΑΝ για ένα παιδί έως 12 ετών (standard /superior/executive/Junior Suite) 

 ΔΩΡΕΑΝ 2o παιδί έως 3 ετών (superior) 

 ΔΩΡΕΑΝ Baby cot σε όλους τους τύπους δωματίων 

 

Summer Kids: 
 Kids Club - Παιδικά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης (καθημερινά, έως 

9/9) 

 Καραγκιόζης, Θεατρικό παιχνίδι 

 Παιδότοπος 

 Καταπράσινο πάρκο με παιδική χαρά 

 Παιδική πισίνα 55 τμ. 

 Ποδήλατα 

 Ηλεκτρονικά παιχνίδια  

 Πινγκ - πονγκ και ποδοσφαιράκι  

 Γήπεδο βόλει και μπάσκετ 

 

 

Από 75€, ενδεικτική τιμή κατ' άτομο σε δίκλινο ανά διανυκτέρευση 



Alkyon Resort Hotel & Spa  Tel. +30 27410 52010 
200 06 Vrahati Corinth  Fax. +30 27410 51166 
www.alkyonhotel.gr  

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις τιμές προσφοράς στο www.alkyonhotel.gr  

Για τις κρατήσεις σας επικοινωνήστε: 

Τηλ.: 27410 52010, 210 6425393, e-mail: resa@alkyonhotel.gr 

Online κρατήσεις: www.alkyonhotel.gr  

 

 

  

Λίγα λόγια για το Alkyon Hotel Resort & Spa 5★ : 

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, βρίσκεται στο Βραχάτι Κορινθίας. Χτισμένο σε μια έκταση 

25.000 τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης και πολυτέλειας 

για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πολυτελούς 

διαμονής, υγείας και ευεξίας, εστίασης, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων. 

 

Με θέα στους καταπράσινους κήπους όλα τα δωμάτια Standard, Superior και Executive, 

συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ τα ευρύχωρα 

διαμερίσματα και οι μεζονέτες εξασφαλίζουν μοναδική άνεση για ξέγνοιαστες 

οικογενειακές διακοπές.  

 

Το βραβευμένο πολυτελές κέντρο υγείας και ευεξίας ‘Spa Center’ του ξενοδοχείου 

προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε όσους επιθυμούν υψηλές υπηρεσίες 

χαλάρωσης, ομορφιάς, αντιγήρανσης, αναζωογόνησης και ευεξίας. Οι υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν: Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, θερμαινόμενο 

Jacuzzi 6 θέσεων, Turkish bath, Hamam, 2 Saunas, Spa jet, Γυμναστήριο, Κομμωτήριο, 

Τμήμα αντιγήρανσης, 4 ατομικές καμπίνες θεραπειών, Spa Suite, Αρωματικό λουτρό 

υδρομασάζ & Spa Boutique. 

 

Το ξενοδοχείο διαθέτει μοναδικούς χώρους συνεδρίων, παρουσιάσεων, εταιρικών 

συναντήσεων, σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δεξιώσεων. Οι κομψές 

αίθουσες μπορούν να φιλοξενήσουν από μια μικρή συνάντηση των 10 ατόμων μέχρι μια 

εκδήλωση 1100 ατόμων. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, οι άριστες υπηρεσίες 

υποστήριξης και το έμπειρο προσωπικό διασφαλίζουν με φροντίδα την επιτυχία κάθε 

εκδήλωσης. 

 

Η προνομιακή θέση του Alkyon Resort Hotel & Spa 5★, σε απόσταση μιας ώρας από την 

Αθήνα, δίπλα σε αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και μόλις 80 μέτρων από την 

βραβευμένη με γαλάζια σημαία παραλία του Βραχατίου, το καθιστά πρώτο στην 

προτίμηση των επισκεπτών για τις μικρές ή τις μεγάλες αποδράσεις τους όλες τις εποχές 

του χρόνου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.AlkyonHotel.gr 

 

 

 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Καλλιόπη Μαρούλη 
Advertising & Communications Manager 
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