
Μοναδική ευκαιρία για διαµονή στο Club Med Gregolimano! 
 

 
 
Το Club Med Gregolimano, το πιο δηµοφιλές θέρετρο της Βορείου Ευβοίας, 
προσφέρει για λίγα µόνο δωµάτια και σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, τη δυνατότητα 
κράτησης διήµερης ή µονοήµερης διαµονής (περιορισµένη διαθεσιµότητα)!  
 
Μη χάσετε την ευκαιρία για µια σύντοµη απόδραση στον καταπράσινο παράδεισο 
του Αγίου Γεωργίου Λιχάδας! 
 
 
 
∆ύο ∆ιανυκτερεύσεις Τιµή δωµατίου Τύπος δωµατίου 

29 - 31 Ιουλίου 1.870 € Deluxe Room - Sea View, Terrace, Hotel  
A2H - τελευταίο δωµάτιο 

02 - 04 Αυγούστου 1.440 € Club Room - Olympe, Terrace, Sea Side 
C2A+ 

04 - 06 Αυγούστου 1.440 € Club Room - Olympe, Terrace, Sea Side 
C2A+ 

27 - 29 Αυγούστου 686 € Club Room - Hotel  C2H 
03 - 05 Σεπτεµβρίου 686 € Club Room - Hotel C2H 

 
Μία ∆ιανυκτέρευση Τιµή δωµατίου Τύπος δωµατίου 
09 -10 Σεπτεµβρίου 342 € Club Room - Olympe C2A 
05 - 06 Αυγούστου 720 € Club Room - Olympe, Terrace, Sea Side  

C2A+ 
 
 
 
 
 
 



Το All – Inclusive πακέτο περιλαµβάνει:  
 

• ∆ιαµονή µε Πλήρη διατροφή (3 γεύµατα την ηµέρα σε µπουφέ µε απεριόριστη 
κατανάλωση µπύρας, κρασιού και αναψυκτικών).  

• Check-in από τις 15.00 και πρώτο γεύµα το βραδινό της άφιξης.  
• Check-out έως τις 10.00 και τελευταίο γεύµα το µεσηµεριανό της 

αναχώρησης.  
• Αναχώρηση από το Κέντρο ∆ιακοπών έως τις 15.00 
• Οµαδικές αθλητικές δραστηριότητες (Flying Trapeze Academy, Τοξοβολία, 

Fitness Academy, Ιστιοπλοΐα, Aquadynamic, Pilates, Mini waterskiing)  
• ∆ωρεάν/ χωρίς εκπαιδευτή: Beach volleyball, Mini football, Club Med Gym® 

cardio-training room, Kin Ball  
• Νυχτερινή διασκέδαση (animation)  
• Οpen bar : δωρεάν snacks, παγωτά, ποτά & ροφήµατα (µη εµφιαλωµένα 

κρασί, απεριτίφ, αναψυκτικά, καφέδες κτλ.) από το µπαρ όλη τη διάρκεια της 
ηµέρας και το βράδυ (εκτός από σαµπάνια, premium brands αλκοολούχων 
ποτών, εµφιαλωµένων οίνων από το a-la-carte εστιατόριο) 

 

 
 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν:  
 
Οδική/ ακτοπλοϊκή µεταφορά προς και από το resort, ιδιαίτερα µαθήµατα σκι, 
θαλασσίων σπορ, τένις (Snorkelling, Scuba diving/ καταδύσεις µε µπουκάλα), έξοδα 
εγγραφής ανά ενήλικα/ €17,70 και ανά παιδί ηλικίας 4 - 11 ετών/ €8,90 εάν 
επιλέξετε εβδοµαδιαία παραµονή (7 διανυκτερεύσεις και άνω). 
 
Οι διαθεσιµότητες είναι ενδεικτικές. Καλέστε άµεσα στο 210- 9947300- 8 ώστε να 
ελέγξουµε διαθεσιµότητα και για µεγαλύτερο αριθµό ατόµων ή για οικογενειακό 
πακέτο!  
 


