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Τιμή μονόκλινου 70€ ανά διανυκτέρευση
Τιμή δίκλινου 85€ ανά διανυκτέρευση
Οικογενειακό δωμάτιο 95€ ανά διανυκτέρευση
Τιμή για τρίκλινο 115€ ανά διανυκτέρευση
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το πρωινό
Ο φόρος διανυκτέρευσης 4€ ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο δεν
συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές
Συμμετοχή στον βραδινό μπουφέ με 15€ το άτομο επιπλέον

reservations.mediterraneanvillage@sentidohotels.com
www.sentidohotels.com

Τιμές Δωματίων
• Μονόκλινο Δωμάτιο 25€ / διανυκτέρευση
• Δίκλινο Δωμάτιο 30€ / διανυκτέρευση
• Τρίκλινο Δωμάτιο με καναπέ-κρεββάτι 40€ / διανυκτέρευση
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχουμε την δυνατότητα για late check-out την
Κυριακή
12/05
** Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 0,50€ /
διανυκτέρευση
- Παρέχεται δωρεάν χώρος φύλαξης των ποδηλάτων και του εξοπλισμού των
συμμετεχόντων.
www.apollonparalia.gr

Τιμή Δίκλινο Δωματίου ανά βραδιά : 50€
συνεννοήσεως)
10 ετών δωρεάν
ου
ατόμου στο δίκλινο 15€ επιπλέον
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 1,5€/ διανυκτέρευση. Η
επιβάρυνσή για late check out την Κυριακή μέχρι ηις 18:00 είναι 20€ (κατόπιν
συνεννοήσεως). Για κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο mail :
info@olympus-thalassea.gr http://www.olympus-thalassea.gr/
http://www.olympus-thalassea.gr

HOTEL AKROPOL***
ΤΙΜΗ :
20€ / άτομο / ημέρα
σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια με πρωινό
Μονόκλινο : 25 €/ ημέρα με πρωινό
Tel. : +30 23510 61425 & 33038
Mob: +30 6947271475
Skype : hotelakropol
Email : hotelakrpol@yahoo.gr
Facebook : Hotel Akropol

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

30 μονόκλινο με πρωινό
40 δίκλινο με πρωινό
50 τρίκλινο με πρωινό
https://www.ecoparalia.gr/

40 ευρώ την διανυκτέρευση.
Ο τύπος δωματίων είναι ίδιος για όλα τα δωμάτια, δίκλινο δωμάτιο με King Size
bedroom
6976-184728
www.sksboutiquerooms.gr

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ) 25 €/ΒΡΑΔΥΑ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 30€/ΒΡΑΔΥΑ
http://www.johnandeve.gr/

Μονόκλινο
25 Ευρώ
Δίκλινο
30 Ευρώ
Τρίκλινο
40 Ευρώ
Τετράκλινο
50 Ευρώ
Σε όλους τους αθλητές προσφέρεται δωρεάν late check-out (μέχρι 19.00) ώστε
να ξεκουραστούν μετά το πέρας του αγώνα.
Επίσης διατίθεται χώρος φύλαξης των ποδηλάτων και του εξοπλισμού.





www.nepheli-paralia.gr



θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προσφορά για τo Mediterranean
Princess
ανέρχεται σε έκπτωση 20% στις αναγραφόμενες τιμές τις επίσημης
ιστοσελίδας https://mediterraneanhotels.gr/princess/
Θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με το ξενοδοχείο για να πραγματοποιηθεί
οποιαδήποτε κράτηση.
W www.mediterraneanhotels.gr

Τιμή Μονόκλινου Β/Β : 40.€
Τιμή Δίκλινου Η/Β……: 60.€
https://mediterraneanhotels.gr/resort/

Δίκλινο δωμάτιο : 55.00€ / διανυκτέρευση
Τρίκλινο δωμάτιο : 75.00€ / διανυκτέρευση

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους, εκτός από τον
φόρο διαμονής 3€ /δωμάτιο/διανυκτέρευση.

www.mythichotel.gr

Δίκλινο δωμάτιο 30 ευρω τη βραδιά,
Τρίκλινο δωμάτιο 35 ευρω τη βραδιά
www.calypsoparalia.gr

Δίκλινο δωμάτιο 30 ευρω τη βραδιά,
Τρίκλινο δωμάτιο 35 ευρω τη βραδιά
www.familyhotel-ino.gr

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ) 25€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 35€

http://www.hotel-denis.gr/el-gr

Evrostar Hotel
ξενοδοχείο 2 αστέρων
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ME
ΠΡΩΙΝΟ………………………………………………………….25,00€
ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ
ΠΡΩΙΝΟ………………………………………………………………….34,00€
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ
ΠΡΩΙΝΟ………………………………………………………………..45,00€
https://www.booking.com/hotel/gr/evrostar.el.html

