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ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 2015 
 

 

 

 

Low season:   29/4 – 28/5     &     28/9 – 31/10    
Middle season Α:  29/5 – 28/6 & 14/9 – 27/9  

(Αγ. Πνεύμαηορ Γεςηέπα 1/6/2015) 
Middle season Β:  29/6 – 16/7 & 24/8 – 13/9 
High season:  17/7 – 23/8  
 

Έναπξη ξενοδοσείος: Τεηάπηη 29 Αππιλίος 2015 
 

Γενικά 

 

 Οι ηιμέρ είναι ηελικέρ (με θόποςρ) και ζςμπεπιλαμβάνοςν πλήπερ 
ππωινό ζε μποςθέ και μεηαθοπά από και ππορ ηο λιμάνι καηά ηην 
άθιξη και ανασώπηζη. 

 Για ηα νήπια πος σπηζιμοποιούν παπκοκπέβαηο (έωρ 3 εηών) δεν 
ςπάπσει σπέωζη, ενώ ηο ξενοδοσείο παπέσει ηον απαιηούμενο 
εξοπλιζμό.  

 

Το ξενοδοσείο αποηελείηαι από 25 δωμάηια (15 δίκλινα, 6 ηπίκλινα & 4 
ηεηπάκλινα – ςπάπσει η δςναηόηηηα να δημιοςπγηθούν 3 connecting rooms, 
ενώ 1 δωμάηιο έσει όλερ ηιρ απαιηούμενερ ςποδομέρ για άηομα με ειδικέρ 
ανάγκερ). Σςνολικά μποπεί να θιλοξενήζει 64 άηομα. Σηιρ εγκαηαζηάζειρ 
ςπάπσει εζηιαηόπιο και μπαπ με θέα ηην πιζίνα (ηηρ οποίαρ οι διαζηάζειρ είναι 
110 η.μ.), ημι-ςπαίθπιο jacuzzi 8 αηόμων, SPA με hamam, άνεηορ σώπορ 
parking και καηάζηημα με πποϊόνηα Apivita κ.α. 
 

Δίδος Γωματίοσ Low Middle Α Middle Β High 

         Γίκλινο 110 125 140 150 

Τπίκλινο 125 140 155 170 

Τεηπάκλινο 140 155 170 190 

Βπεθικέρ Παποσέρ  
(ωρ 3 εηών) 

Χωπίρ Χπέωζη Χωπίρ Χπέωζη Χωπίρ Χπέωζη Χωπίρ Χπέωζη 
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Προκαταβολή:  ηο 20% ηος ζςνολικού κόζηοςρ ηηρ κπάηηζηρ. 
 
Ακσρωτική Πολιτική: 
 
 20 ημέπερ ππιν ηην άθιξη ηος πελάηη, ηα ακςπωηικά ανέπσονηαι ζηο 

20% ηος κόζηοςρ ηηρ ζςνολικήρ κπάηηζηρ 
 19 – 8 ημέπερ ππιν ηην άθιξη ηος πελάηη, ηα ακςπωηικά ανέπσονηαι ζηο 

35% ηος κόζηοςρ ηηρ ζςνολικήρ κπάηηζηρ 
 7 – 4 ημέπερ ππιν ην άθιξη ηος πελάηη, ηα ακςπωηικά ανέπσονηαι ζηο 

50% ηος κόζηοςρ ηηρ ζςνολικήρ κπάηηζηρ 
 3 ημέπερ ππιν ηην άθιξη ηος πελάηη, ηα ακςπωηικά ανέπσονηαι ζηο 

ζύνολο ηος κόζηοςρ ηηρ κπάηηζηρ 

 
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΩΜΑΣΙΑ 2015 
 
Η πποζθοπά ιζσύει καηόπιν διαθεζιμόηηηαρ ηος ξενοδοσείος 
 

 Για 1 μέπα διανςκηέπεςζη:  -5,00 εςπώ ανά ηύπο δωμαηίος από ηην 
ηιμή πόπηαρ,  

 Για 2 βπάδια διανςκηέπεςζη: -10,00 εςπώ ανά ηύπο δωμαηίος από ηην 
ηιμή πόπηαρ, 

 Για 3 βπάδια διανςκηέπεςζη και πάνω: -12% ζηην απσική ηιμή ηος κάθε 
ηύπος δωμαηίος 

 
 
 


