
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΤΙΜΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ 
 
 

2410 687600 

 
                                                
 
 
 
IMPERIAL 
 

 

 

 Μονόκλινο 
Bungalow  € 86,00 
ανά δωμάτιο/ανά 
διανυκτέρευση 

 Μονόκλινο Superior 
Guest Room  € 
96,00 ανά 
δωμάτιο/ανά 
διανυκτέρευση 

 

 

 Δίκλινο Bungalow 
€ 96,00  ανά 
δωμάτιο/ανά 
διανυκτέρευση 

 Δίκλινο Superior 
Guest Room   € 
106,00  ανά 
δωμάτιο/ανά 
διανυκτέρευση 

 

 
Δεν περιλαμβάνεται το ειδικό τέλος 
διανυκτέρευσης το οποίο ανέρχεται στα 4 € ανά 
δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.   
Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν  πρωινό σε 
Αμερικάνικο μπουφέ 

2410 252791 

 
DIVANI 

 
100€  πρωινό σε μπουφέ 

 
120€ πρωινό σε μπουφέ 

Δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Διαμονής 4 € ανά 
δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

2410 593939 

 
 
 
 
 
 
OLYMPUS 
TERRA 
 
 
 
 
 

 

75,00 € ανά διανυκτέρευση 
με παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./SGL ROOM 

80,00 € ανά διανυκτέρευση 
με παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./TWIN 
STANDARD –SGL ROOM 

85,00 € ανά διανυκτέρευση 
με παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 

 

95,00 € ανά 
διανυκτέρευση με 
παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./DBL 
STANDARD ROOM 

105,00 € ανά 
διανυκτέρευση με 
παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./DBL 

 

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος 
διαμονής 3,00 € ανά διανυκτέρευση. 

**Τα Standard δωμάτια περιλαμβάνουν 
πετσέτες, προϊόντα περιποίησης (σαμπουάν- 
αφρόλουτρο), στεγνωτήρα μαλλιών, mini- bar 
με επιπλέον χρέωση, αυτόνομη θέρμανση. 

     Τα Superior δωμάτια περιλαμβάνουν 
πετσέτες, μπουρνούζια, παντόφλες, προϊόντα 
περιποίησης (σαμπουάν- αφρόλουτρο), 
στεγνωτήρα μαλλιών, mini- bar με επιπλέον 
χρέωση, αυτόνομη θέρμανση. 



από το «Ελληνικό 
πρωινό»./DBL 
STANDARD –SGL ROOM 

90,00 € ανά διανυκτέρευση 
με παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./DBL 
SUPERIOR-SGL ROOM 

115,00 € ανά 
διανυκτέρευση με 
παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./DBL DELUXE-
SGL ROOM 

 

SUPERIOR ROOM 

130,00 € ανά 
διανυκτέρευση με 
παραδοσιακό πρωινό σε 
μπουφέ πιστοποιημένο 
από το «Ελληνικό 
πρωινό»./DBL DELUXE 
ROOM 

 
 

     Τα Deluxe δωμάτια περιλαμβάνουν 
πετσέτες, μπουρνούζια, παντόφλες, προϊόντα 
περιποίησης (σαμπουάν- αφρόλουτρο, κρέμα 
σώματος, οδοντόβουρτσα-οδοντόκρεμα,shower 
cap, shaving Kit), στεγνωτήρα μαλλιών, mini- 
bar με επιπλέον χρέωση, αυτόνομη θέρμανση. 

 

2410 230101 

 
 
 
ΔΙΟΝΥΣΟΣ  

 
 
 
60  με πρωινό 

 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

 

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος 
διαμονής 1,50 € ανά διανυκτέρευση. 

 
 

 
75 με 
πρωινό 

 
85 με 
πρωινό 

  
2410 537161-5 

 
ΜΕΤΡΟΠΟΛ 

  Superior μονόκλινο με 

πρωινό 57,00€  

  Superior μονόκλινο χωρίς 

πρωινό 52,00€ 

  Superior δίκλινο με 

πρωινό 73,00€ 

  Superior δίκλινο χωρίς 

πρωινό 63,00€ 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής/ανά 

δωμάτιο 

 

callto:2410%20537161-5

