
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Γιορτές με Πολυτέλεια & Λάμψη 
Η Μαγεία των Χριστουγέννων στη Grecotel 

 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 

Ζήστε τα αγαπημένα ξενοδοχεία της Grecotel στα ομορφότερα μέρη της χώρας μας 
τυλιγμένα στη Χριστουγεννιάτικη Μαγεία τους. Με αποκλειστικές προσφορές από την 
καρδιά μας και μοναδικές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, σας προσκαλούμε να 
επιλέξετε το γιορτινό πακέτο που σας ταιριάζει. Απολαύστε πολυτελή διαμονή και 
μοναδικές στιγμές χαράς και κεφιού στα πιο λαμπερά ρεβεγιόν και τα πιο in γεύματα της 
πόλης με την υπογραφή των ανθρώπων της Grecotel. 

Εκεί που η Ελλάδα είναι ομορφότερη, στο κέντρο της πόλης και τις ωραιότερες αγορές: 
Αθήνα, Βουλιαγμένη, Ρέθυμνο, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, το έργο του Αϊ Βασίλη θα 
είναι πιο εύκολο. Νοσταλγήστε τα Χριστούγεννα των παιδικών σας χρόνων δίπλα στο 
αναμμένο τζάκι,  στροβιλιστείτε στην κοσμοπολίτικη λάμψη της γιορτής και χαρίστε σε 
αυτούς που αγαπάτε τις πιο υπέροχες αναμνήσεις στα ξενοδοχεία Pallas Athena, 
Vouliagmeni Suites, Caramel, Larissa Imperial και Astir*Egnatia Alexandroupolis. 

Ζητείστε να σας ενημερώσουμε για τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές και τα εορταστικά 
πακέτα των ξενοδοχείων μας. 
 
Το Κεντρικό Τμήμα Κρατήσεων του Ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη-Grecotel εξυπηρετεί  το 
κοινό με την παροχή πληροφοριών για τα ξενοδοχεία, τα προγράμματα, τα πακέτα 
προσφορών, συνεργασίες με τράπεζες, τουριστικά γραφεία κ.ά., καθώς και τη δυνατότητα 
κρατήσεων στο:  210 7280404.  
 
 
Σημείωση: Πλούσιο φωτογραφικό υλικό υψηλής ή χαμηλής ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη της Grecotel πατώντας εδώ ή να επικοινωνήσετε απ’ευθείας με το γραφείο Τύπου. 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel:  
Ελένη Χουρίδου 210 3743527, Ελένη Γιακουμάκη 210 3743600 

 
www.grecotel.com 
 

http://www.grecotel.com/
http://www1.grecotel.com/medialibrary/pages/SystemUserlogin.aspx
http://www.grecotel.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-grecotel
http://www.grecotel.com/
http://www.grecotel.com/


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  

2016-17 
 
 
ΑΘΗΝΑ 
PALLAS ATHENA, Πλατεία Κοτζιά 
 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ & ΛΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
Μοντέρνα, chic και glamorous είναι τα Χριστούγεννα στο Pallas Athena στην καρδιά της 
πόλης. Αφεθείτε στη γοητεία του Art Boutique Hotel της Grecotel με δωμάτια και χώρους 
που παραπέμπουν σε νεοϋορκέζικη gallery έργων τέχνης. Ζητήστε να μείνετε στα Art 
Collection Rooms, τις Pallas Suites ή τις μοναδικές Loft Suites. Στροβιλιστείτε στη γιορτινή 
ατμόσφαιρα του κέντρου και γιορτάστε με αυτούς που αγαπάτε στα λαμπερά Ρεβεγιόν με 
φροντισμένο μενού από το δεξιοτέχνη σεφ Σάκη Τζανέτο. Μη χάσετε το μοναδικό Recovery 
Breakfast για τους ξενύχτηδες της Πρωτοχρονιάς και το εορταστικό Brunch που έγινε must 
στην πόλη! 
 
Τηλ: 210 3250900 
www.grecotelpallasathena.com 
 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 
Χριστούγεννα 24.12.2016 68€ ανά άτομο 
Πρωτοχρονιά 31.12.2016 98€ ανά άτομο 
Πρωτοχρονιάτικο πρωινό 01.01.2017 30€ ανά άτομο 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
από € 109 ανά διαν/ση σε Superior Guestroom 

Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης: 
 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά  
 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης μέχρι τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
 Δωρεάν Wi-Fi 

 

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
από 159€ ανά διαν/ση σε Superior Guestroom 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων. 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 
 Εορταστικό δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς 

συνοδεία μουσικής (μενού 5-πιάτων-εξαιρούνται τα ποτά)  
 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

http://www.grecotelpallasathena.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-PA
http://www.grecotelpallasathena.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-PA
http://www.grecotelpallasathena.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-PA


 Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
 Δωρεάν Wi-Fi 

 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
από € 289 ανά διαν/ση για 2 ενήλικες & 2 παιδιά σε Family Graffiti Guestroom 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων. 
 

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης: 
 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 
 Εορταστικό δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς 

συνοδεία μουσικής (μενού 5-πιάτων-εξαιρούνται τα ποτά)  
 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
 Δωρεάν Wi-Fi 

 
 
VOULIAGMENI SUITES, Βουλιαγμένη 
 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΛΥΚΑ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
 
Ζήστε την πιο κοσμοπολίτικη παραλία της Αθήνας τυλιγμένη στη Χριστουγεννιάτικη Μαγεία 
της. Ονειρευτείτε suite dreams στις πιο ατμοσφαιρικές σουίτες της πόλης πλάι στη 
θάλασσα και γιορτάσετε με τους αγαπημένους σας στο πιο ρομαντικό σκηνικό. Θα τινάξετε 
τη χρυσόσκονη των ημερών στη λαμπερή αγορά των νοτίων προαστίων και στα πιο in 
στέκια. Το Vouliagmeni Suites διακριτικό και φιλόξενο σας υποδέχεται με μοναδικές 
προτάσεις για τις γιορτινές σας αποδράσεις.  
 
 
Τηλ. 210 8964901 
www.vouliagmenisuites.com 
 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
από € 137 ανά διαν/ση για 2 άτομα σε Deluxe Guestroom με θέα θάλασσα 

Ισχύει για μεμονωμένες κρατήσεις συνεχόμενων διανυκτερεύσεων (τουλάχιστον τριών) και 
περιλαμβάνει: 
 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, καθημερινά 
 Δωρεάν μία διανυκτέρευση  

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν Wi-Fi 
 Δωρεάν υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης 
 Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 

 

http://www.vouliagmenisuites.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-VS
http://www.vouliagmenisuites.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-VS
http://www.vouliagmenisuites.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-VS


 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ASTIR*EGNATIA ALEXANDROUPOLIS 
 
ΝΟΣΤΑΛΓΗΣΤΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΑΣ  ΧΡΟΝΩΝ 
 
Στη γοητευτική Αλεξανδρούπολη το Αstir*Egnatia σας υποδέχεται με υπέροχες προτάσεις  
για αξέχαστες γιορτές δίπλα στο αναμμένο τζάκι. Ιδανικά τοποθετημένο μέσα σε 
καταπράσινο πευκοδάσος δίπλα στη θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από τη γιορτινή 
αγορά  και τα αξιοθέατα της πόλης αποτελεί μοναδική αφετηρία για εξορμήσεις στο 
παραμυθένιο δάσος της Δαδιάς και το συναρπαστικό Δέλτα του Έβρου. Ζητείστε να μείνετε 
στις υπέροχες σουίτες με τζάκι και χαλαρώστε στο ατμοσφαιρικό Elixir Fitness Club. Το 
συγκλονιστικό τοπίο του Βορρά και η φιλοξενία των ανθρώπων της Grecotel θα σας 
χαρίσουν τις πιο πολύτιμες γιορτινές αναμνήσεις. 
 
 
Τηλ: 25510 38000 
 www.astiregnatia.com  
 
 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 
Χριστούγεννα 24.12.2016 42€ ανά άτομο 
Πρωτοχρονιά 31.12.2016  52€ ανά άτομο 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
από € 80 ανά διαν/ση σε Egnatia Superior Guestroom. Το παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο 
δωμάτιο των γονιών 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων. 
 
Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 
 Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Elixir Fitness Club που περιλαμβάνει: 

εσωτερική πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και γυμναστήριο  

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν Wi-Fi 
 Δωρεάν παρκινγκ 

 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
από € 120 ανά διαν/ση σε Egnatia Superior Guestroom 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Μείνετε 3 νύχτες & πληρώστε την 4η στη μισή τιμή. Μείνετε 5 νύχτες 
και πληρώστε μόνο τις 4! 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 
 Δωρεάν το παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονιών 

http://www.astiregnatia.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-AE
http://www.astiregnatia.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-AE
http://www.astiregnatia.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-AE
http://www.astiregnatia.com/el/index.html?utm_source=mail&utm_medium=press&utm_campaign=Xmas-2015-press-AE


 Ένα γεύμα ή δείπνο ανά άτομο ανά ημέρα στο κεντρικό εστιατόριο του 
ξενοδοχείου (μενού τριών πιάτων-εξαιρούνται τα ποτά) 

 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Elixir Fitness Club που περιλαμβάνει: 
εσωτερική πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και γυμναστήριο  

 Δωρεάν Wi-Fi 
 Δωρεάν πάρκινγκ 

 
 
ΛΑΡΙΣΑ 
LARISSA IMPERIAL 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» 
 
Το Larissa Imperial αποφάσισε φέτος τα Χριστούγεννα να κάνει το έργο του Αϊ Βασίλη πιο 
εύκολο, άλλωστε τα δώρα δεν είναι σπαζοκεφαλιά αλλά διασκέδαση! Διαλέξτε τα δώρα 
σας στην πόλη που φόρεσε τα γιορτινά της και χαρίστε σε αυτούς που αγαπάτε ονειρεμένες 
στιγμές γιορτής και χαράς. Οι μικροί σας μπόμπιρες θα ενθουσιαστούν με την 
«Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων», τον φανταστικό «Μύλο των Ξωτικών». Πιείτε στην 
υγειά σας ντόπιο τσίπουρο και ούζο, περιηγηθείτε στις ομορφιές του κάμπου και γιορτάστε 
στο πιο λαμπερό ρεβεγιόν της πόλης! Αναζωογονηθείτε στο Imperial Health Spa του 
ξενοδοχείου με θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi και βέβαια τις μοναδικές θεραπείες για το 
πρόσωπο και το σώμα. 
 
 
 
Τηλ. 2410 687600 
www.larissaimperial.com 
 
 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ 
Χριστούγεννα 24.12.2016 38€ ανά άτομο 
Πρωτοχρονιά  31.12.2016 44€ ανά άτομο 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
από € 90 ανά διαν/ση σε Bungalow. Το παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο δωμάτιο των γονιών.  
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων. 
25% έκπτωση στην 4η και κάθε επιπλέον διανυκτέρευση 
 
Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, καθημερινά 

 25% έκπτωση στο 2ο δωμάτιο για οικογένειες 4 ατόμων 

 Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Imperial Health Spa που περιλαμβάνει: 
εσωτερική πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και  γυμναστήριο 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν Wi-Fi  

 Δωρεάν παρκινγκ 

http://www.larissaimperial.com/


 
 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
από € 135 ανά διαν/ση με πρωινό & δείπνο σε Bungalow. Το παιδί εώς 6 ετών ΔΩΡΕAΝ στο 
δωμάτιο των γονιών.  
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων. 
25% έκπτωση στην 4η και κάθε επιπλέον διανυκτέρευση 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης: 

 25% έκπτωση στο 2ο δωμάτιο για οικογένειες 4 ατόμων  

 Ένα δείπνο ανά άτομο ανά ημέρα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου (μενού 
τριών πιάτων-εξαιρούνται τα ποτά) 

 Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Imperial Health Spa που περιλαμβάνει: 
εσωτερική πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και γυμναστήριο 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν Wi-Fi 

 Δωρεάν παρκινγκ 
 
 
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
 
Από 236€ ανά διαν/ση για 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε Bungalow. 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων 
25% έκπτωση στην 4η και κάθε επιπλέον διανυκτέρευση. 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, καθημερινά 

 Ένα δείπνο ανά άτομο ανά ημέρα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου (μενού 
τριών πιάτων-εξαιρούνται τα ποτά) 

 Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας, του χαμάμ, της σάουνα, του τζακούζι και 
του γυμναστηρίου του Imperial Health Spa 

 Late check out την ημέρα αναχώρησης ως τις 16:00 εφόσον ζητηθεί & βάσει 
διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν Wi-Fi 

 Δωρεάν παρκινγκ 
 
 
 
ΚΡΗΤΗ 
Caramel 
Grecotel Boutique Resort 
 
Παραμυθένια Χριστούγεννα στην Κρητική Ριβιέρα 
 
Τις μαγικές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ζήστε τις όπως στα παραμύθια! 
Το εντυπωσιακό Caramel στο Ρέθυμνο της Κρήτης με τη γοητεία ενός εξωτικού προορισμού 
μέσα σε φοινικόδεντρα, κήπους και πλακόστρωτα δρομάκια σας υποδέχεται για γλυκές 
οικογενειακές στιγμές.  Η διαμονή στις μοναδικές σουίτες και βίλλες αποτελεί πραγματική 



εμπειρία και στις γιορτές! Δραπετεύστε στο χώρο και το χρόνο -70 Luxury Suites, Caramel 
Μaisonettes και 2 Bedroom Beach Villas για να διαλέξετε. Αφεθείτε στη γοητεία των 
ημερών με γιορτινά τραγούδια και κάλαντα, μυρωδιές από αχνιστό τσάι και σπιτικές 
λιχουδιές που πλημμυρίζουν τα πολυτελή σαλόνια. Οι μικροί θα γοητευτούν από τα  
Χριστουγεννιάτικα παραμύθια πλάι στο τζάκι και οι μεγαλύτεροι θα γιορτάσουν με την 
αίγλη ενός ρεβεγιόν αλλοτινών καιρών… Το πιο φιλόξενο σέρβις και το πιο εγκάρδιο 
χαμόγελο της Grecotel είναι εδώ! 
 
Τηλ. 28310 71803 
www.caramelbeach.com 
 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
Από 130€ ανά διαν/ση σε Caramel Junior Suite 
 
Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 
 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 
 Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου βάσει διαθεσιμότητας 
 Δωρεάν είσοδος στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου 
 Late check out ως τις 16:00 βάσει διαθεσιμότητας 

 
 
 
 
 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
 
Από 147€ ανά διαν/ση σε Caramel Junior Suite 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης: 

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 

 Εορταστικό δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς 
συνοδεία μουσικής (εξαιρούνται τα ποτά) 

 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

 Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου βάσει διαθεσιμότητας 

 Late check out ως τις 16:00 βάσει διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν είσοδος στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
 
Από 170€ ανά διαν/ση για 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε Family Suite 
Ισχύει για ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεων 

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης:  

 Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά 

 Εορταστικό δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς 

http://www.caramelbeach.com/


συνοδεία μουσικής (εξαιρούνται τα ποτά) 

 Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη 

 Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου βάσει διαθεσιμότητας 

 Late check out ως τις 16:00 βάσει διαθεσιμότητας 

 Δωρεάν είσοδος στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου 
 

 
 


