Mediterranean Princess
Mediterranean Resort
Olympus Mediterranean

Aνέρχεται σε έκπτωση 20% στις αναγραφόμενες τιμές τις επίσημης ιστοσελίδας
http://mediterraneanhotels.gr/ αντίστοιχα για το κάθε ένα. Θα πρέπει να
προηγηθεί επικοινωνία με το επιθυμητό ξενοδοχείο για να πραγματοποιηθεί
οποιαδήποτε κράτηση.
http://mediterraneanhotels.gr/

Τιμές Δωματίων
• Budget Δίκλινο Δωμάτιο - με 2 μονά κρεββάτια - Μονόκλινο 25€ /
διανυκτέρευση
• Budget Δίκλινο Δωμάτιο - με 2 μονά κρεββάτια - Δίκλινο 30€ / διανυκτέρευση
• Standard Δίκλινο Δωμάτιο - με 1 king-size κρεββάτι - Μονόκλινο 30€ /
διανυκτέρευση
• Standard Δίκλινο Δωμάτιο - με 1 king-size κρεββάτι - Δίκλινο 35€ /
διανυκτέρευση
• Τρίκλινο Δωμάτιο με καναπέ-κρεββάτι - Τρίκλινο 40€ / διανυκτέρευση
** Continental Πρωινό έξτρα χρέωση: 5€ / άτομο
Ειδική Προσφορά
Εξοικονομήστε την 4η μέρα. Μείνετε 4 νύχτες και πληρώστε μόνο τις 3.
- Οι ανωτέρω τιμές είναι ειδικές, αφορούν αποκλειστικά το 5ο almiraMAN και
περιλαμβάνουν
όλους τους νόμιμους φόρους και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Οι
συμμετέχοντες θα
πρέπει να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο αναφέροντας το συμμετοχή τους στη
διοργάνωση.
- Παρέχεται δωρεάν χώρος φύλαξης των ποδηλάτων και του εξοπλισμού των
συμμετεχόντων.
www.apollonparalia.gr

Τιμή Δίκλινο Δωματίου ανά βραδιά : 50€
 Συμπεριλαμβάνεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
 Δυνατότητα δωρεάν late check out την Κυριακή μέχρι τις 14:00 (κατόπιν
συνεννοήσεως)
 Παιδιά έως 10 ετών δωρεάν
 Χρέωση 3ου ατόμου στο δίκλινο 15€ επιπλέον
( το παιδί ή το 3ο άτομο κοιμάται σε κρεβάτι ή πολυθρόνα κρεβάτι ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα) Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής
1,5€/διανυκτέρευση. Η επιβάρυνσή για late check out την Κυριακή μέχρι τις
18:00 είναι 20€ (κατόπιν συνεννοήσεως). Τρόποι επικοινωνίας για κράτησή
( αναφέρετε σαν αιτιολογία κράτησής τον αγώνα almiraMAN)
http://www.olympus-thalassea.gr/

HOTEL AKROPOL***
ΤΙΜΗ :
18€ / άτομο / ημέρα
σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό
Μονόκλινο : 25 €/ ημέρα με πρωινό
Tel. : +30 23510 61425 & 33038
Fax : +30 23510 62240
Mob: +30 6947271475
Skype : hotelakropol
Email : hotelakrpol@yahoo.gr
Facebook : Hotel Akropol

70 ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
http://www.megkas-rooms.gr/

45 δίκλινο με πρωινό
60 τρίκλινο με πρωινό
http://www.ecohotelparalia.com/el-gr

35 μονόκλινο,45 Δίκλινο με πρωινό
επικοινωνία 6972096574
http://www.hoteleuropeinn.gr/

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ) 25€/ΒΡΑΔΥΑ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 27€
http://www.johnandeve.gr/

