
Πληροφορίες ∆ωµατίου

Θέα  στον κήπο σε superior κατηγορία , δωρεάν Wi Fi, LED TV µε δορυφορικά 
κανάλια, minibar, µπανιέρα και ντουζιέρα, ρόµπες µπάνιου και παντόφλες. 

Κάθε επιπλέον άτοµο στο δωµάτιο (ενήλικας ή παιδί) διαµένει µε προσθήκη 
επιπρόσθετου κρεβατιού που κοστίζει 15-30€.  

Παιδιά κάτω των 3 ετών διαµένουν σε παρκοκρέβατο που παρέχεται δωρεάν. 
Παιδιά 3-12 χρονών χρεώνονται επιπρόσθετα 25€ ανά παιδί. 

Check-in πολιτική

Check-in: 14:00, Check-out: 12:00

Πολιτική πληρωµής

50% προκαταβολή και 7 ηµέρες πριν την άφιξη πρέπει να γίνει εξόφληση όλου

του ποσού. Αν δεν εξοφληθεί η κράτηση ακυρώνεται.

∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής 4 €/διανυκτέρευση.

Πολιτική ακύρωσης

∆ωρεάν ακύρωσεις έως 7 ηµέρες πριν την άφιξη.

Για ακυρώσεις 6 µέρες πριν την άφιξη, µη εµφάνιση σας στο ξενοδοχείο 

ή πρόωρη αναχώρηση, το 100% του ποσού χρεώνεται.

OFFER: 330€

Superior Room Garden View 32 τµ. (δίκλινη χρήση)
Περιλαµβάνει πρωινό buffet στο εστιατόριο Da Vinci, γιορτινό δείπνο 

set menu στις 24/12/2019 (τα ποτά δεν συµπεριλαµβάνονται), 
δωρεάν parking, δωρεάν χρήση του Aqua Club Spa, δωρεάν wi-fi και 

όλοι οι φόροι.

OFFER: 390€

Superior Room Garden View 32 τµ. (δίκλινη χρήση)
Περιλαµβάνει πρωινό buffet στο εστιατόριο Da Vinci, γιορτινό δείπνο 
set menu στις 24/12/2019 και µεσηµεριανό buffet στις 25/12/2019 

(τα ποτά δεν συµπεριλαµβάνονται), δωρεάν parking, δωρεάν χρήση 
του Aqua Club Spa, δωρεάν wi-fi και όλοι οι φόροι.

×ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉÁÔÉÊÁ ÐÁÊÅÔÁ
24-26.12.2019



Room Details

Οverlooking the  garden in superior category, free Wi Fi, LED  TV with satellite 
channels, minibar, separate bathtub and shower, bathrobes and slippers.

Please note that extra person (adult or child) is accommodated with an extra 
bed that costs 15-30€ extra. 

Children under 3 years old stay free of charge in a baby crib. Children 3-12 
years old cost  25€  extra per child.  

Check-in policy

Check-in time: 14:00, Check-out time: 12:00

Payment policy

50% deposit upon agreement and 7 days prior to arrival, the whole amount must

be paid so your reservation is valid. Otherwise the reservation will be

cancelled. Accomodation tax 4€ /night is not included.

Cancellation policy

Free cancellation up to 7 days prior to arrival.

For any cancellations 6 days prior to arrival, non show or early departures, the

100% of total amount will be charged. 

CHRISTMAS PACKAGES
24-26.12.2019

OFFER: 330€

Superior Room Garden View 32 sqm (double use)
Includes breakfast buffet at Da Vinci restaurant, Festive dinner set 

menu on 24/12/2019 (drinks are not included), free parking, free use 
of Aqua Club Spa, free wi-fi, all taxes included.

OFFER: 390€

Superior Room Garden View 32 sqm (double use)
Includes breakfast buffet at Da Vinci restaurant, Festive dinner set 

menu on 24/12/2019 and lunch buffet on 25/12/2019 (drinks are not 
included), free parking, free use of Aqua Club Spa, free wi-fi, all taxes 

included.


