Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Χριστούγεννα με λάμψη στην Grecotel
Ελάτε να γιορτάσουμε σε Αθήνα, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη!

Η μαγεία των γιορτών και η λάμψη των Χριστουγέννων πρέπει να μοιράζονται! Απολαύστε μαζί
με τους αγαπημένους σας μοναδικές στιγμές που θα σας συναρπάσουν, στο περιβάλλον
απόλυτης πολυτέλειας που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της Grecotel.
Το Pallas Athena, το Larissa Imperial και το Astir*Egnatia Alexandroupolis θα φορέσουν τα
γιορτινά τους για να υποδεχθούν όλους τους επισκέπτες, προσφέροντας εξαιρετικές
εορταστικές εμπειρίες και αξέχαστες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις, σε μικρούς και μεγάλους
σε Αθήνα, Λάρισα και Αλεξανδορούπολη. Μοναδικά εορταστικά πακέτα, φτιαγμένα μόνο για
εσάς, διαθέτουν εξαιρετικές επιλογές για κάθε γούστο. Μοναδικές προσφορές, γαστρονομικές
προτάσεις που θα σας συναρπάσουν, εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης, και πολλές εκπλήξεις
που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους, με την υπογραφή της Grecotel μετατρέπουν
τις ημέρες των γιορτών σε μια αξέχαστη εμπειρία.
Στην Grecotel σας περιμένουν οι πιο ευφάνταστες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ζεστές
και χαρούμενες λαμπερές στιγμές, που συμπληρώνονται από την ξεχωριστή φιλοξενία, το
θερμό χαμόγελο και την ιδιαίτερη φροντίδα που μόνο οι άνθρωποι της Grecotel μπορούν να
σας προσφέρουν.
Ενημερωθείτε σήμερα για τις Χριστουγεννιάτικες προσφορές και τα εορταστικά πακέτα
διαμονής των ξενοδοχείων μας στην Αθήνα, τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη. 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, καθώς και τη δυνατότητα κρατήσεων στο:
2107280404.
grecotelpallasathena.com | larissaimperial.com | astiregnatia.com

grecotel.com

Pallas Athena
Από 159€ με πρωινό. Τιμή ανά ημέρα για 2 άτομα σε Superior δίκλινο δωμάτιο. Περιλαμβάνεται
ένα γεύμα για δύο άτομα σε μπουφέ κατά τη διάρκεια της διαμονής (24/12 ή 25/12 ή 26/12)
με ζωντανή μουσική ή Dj set (μη συμπεριλαμβανομένων των ποτών).
Το πακέτο επίσης περιλαμβάνει:
• Καθημερινά, πλούσιος πρωινός μπουφές στο εστιατόριο του ξενοδοχείου με θέα στην
εορταστική Πλατεία Κοτζιά
• 10.000 Bonus Points ή voucher 50€ (σε F&B καταναλώσεις για το 2019) για τα μέλη του
Privilege Club
• Χριστουγεννιάτικα γλυκά στο δωμάτιο κατά την άφιξη
• Ένα γεύμα για δύο άτομα σε μπουφέ κατά τη διάρκεια της διαμονής (24/12 ή 25/12 ή
26/12) με ζωντανή μουσική ή Dj set (μη συμπεριλαμβανομένων των ποτών)
• Χριστουγεννιάτικα κεράσματα στο μοντέρνο χώρο του Lobby
• Για τους μικρούς μας φίλους: Χώρος ειδικά διαμορφωμένος για τα παιδιά με παιχνίδια
και διάφορες δραστηριότητες και προβολή παιδικών ταινιών και Μαθήματα μαγειρικής
• Δωρεάν late check out την ημέρα αναχώρησης μέχρι 16:00 αναλόγως διαθεσιμότητας
• Δωρεάν είσοδος στο Fitness Room του ξενοδοχείου
• Δωρεάν Wi-Fi
Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας μην ξεχάσετε να απολαύσετε μια θεραπεία προσώπου ή
σώματος στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

*Επιπλέον διανυκτερεύσεις σε ειδικές τιμές από 119€
Απαιτείται πλήρης προεξόφληση κατά την κράτηση. Η χρέωση δεν επιστρέφεται. Η προσφορά
ισχύει για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων και είναι διαθέσιμη για παραμονές που θα
πραγματοποιηθούν την περίοδο από 23 έως 27 Δεκεμβρίου 2018, βάσει διαθεσιμότητας.

Πρωτοχρονιάτικο Πακέτο
από 259€ με πρωινό & πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Τιμή ανά ημέρα για 2 άτομα
σε Superior δίκλινο δωμάτιο για ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεων
Επιπλέον διανυκτερεύσεις σε ειδικές τιμές από 139€
Festive SPAckage
Ένα δώρο για εσάς και τον αγαπημένο σας....
Prestige Pallas Suite από 239€
Art Chic Suite από 319€
Η προσφορά περιλαμβάνει:
• Διαμονή σε μια από τις πολυτελής, Prestige Pallas ή Art-chic σουίτες
• Πλούσιο εορταστικό πρωινό καθημερινά
• Χριστουγεννιάτικο ποτό καλωσορίσματος
• Μία θεραπεία προσώπου ή σώματος 60 λεπτών, για 2 άτομα, κατά τη διάρκεια της
διαμονής . Απαραίτητη η κράτηση θεραπείας τουλάχιστον μια μέρα πριν την άφιξη
• Late check out, βάσει διαθεσιμότητας
Η παραπάνω προσφορά περιλαμβάνει τους νόμιμους φόρους, ισχύει για ελάχιστη διαμονή
δυο διανυκτερεύσεων, για δυο άτομα σε σουίτα.

ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Christmas Eve Party 24.12.2018 (14.00 – 18.00) 45€ ανά άτομο
Χριστουγεννιάτικο Γεύμα 25.12.2018 49€ ανά άτομο
Christmas Family Buffet 26.12.2018 45€ ανά άτομο
Πρωτοχρονιά 31.12.2018 140€ ανά άτομο
Πρωτοχρονιάτικο Brunch 01.01.2019 49€ ανά άτομο
(Παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν / 6-12 ετών: 50% έκπτωση)

Larissa Imperial
Από 175€ με πρωινό & δείπνο. Τιμή ανά ημέρα για 2 άτομα σε Bungalow. Δωρεάν το παιδί έως
6 ετών στο δωμάτιο των γονιών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:
Κάντε την κράτησή σας έως 30 Νοέμβρη και κερδίστε έως 15% έκπτωση στη διαμονή.
25% έκπτωση* στην 4η και κάθε επιπλέον διανυκτέρευση.
Το πακέτο περιλαμβάνει επιπλέον:
• 25% έκπτωση στο 2ο δωμάτιο για οικογένειες 4 ατόμων
• Ένα δείπνο ανά άτομο, ανά ημέρα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου**
• 20% έκπτωση σε υπηρεσίες χαλάρωσης wellness
• 10.000 Bonus Points ή voucher 50€ (σε F&B καταναλώσεις για το 2019) για τα μέλη του
Privilege Club
• Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας, του χαμάμ, της σάουνα, του τζακούζι και του
γυμναστηρίου του Imperial Health Spa***
• Για τους μικρούς μας φίλους: Χώρος ειδικά διαμορφωμένος για τα παιδιά με παιχνίδια και
διάφορες δραστηριότητες & Αίθουσα με προβολή παιδικών ταινιών
• Late check-out έως τις 16:00 βάσει διαθεσιμότητας
• Δωρεάν Wi-Fi
• Δωρεάν πάρκινγκ
*H έκπτωση δεν συνδυάζεται με καμία άλλη προσφορά.
**Την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αντικαθίσταται από το αντίστοιχο
εορταστικό μπουφέ στο Ballroom του ξενοδοχείου με συνοδεία μουσικής.
***Το Imperial Health Spa λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 13:00 -21:00. Δεν
επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του Imperial Health Spa σε παιδιά κάτω των 14 ετών
H προσφορά ισχύει για ελάχιστη διαμονή τριών διανυκτερεύσεων και είναι διαθέσιμη για
παραμονές που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 22 έως 26 Δεκεμβρίου 2018 και 30
Δεκεμβρίου 2018 έως 02 Ιανουαρίου 2019, βάσει διαθεσιμότητας.
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Χριστούγεννα 25.12.2018 45€ ανά άτομο
Πρωτοχρονιά 31.12.2018 54€ ανά άτομο
(Παιδιά 0-6 ετών: Δωρεάν / 7-12 ετών: 50% έκπτωση)

Astir*Egnatia Alexandroupolis
Από 130€ με πρωινό & γεύμα. Τιμή ανά ημέρα για 2 άτομα σε Egnatia Superior Guestroom.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Στην 4η διανυκτέρευση, επιπλέον έκπτωση 30% επί της 4ης ημέρας.
Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης:
• Δωρεάν το παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονιών
• Ένα γεύμα ή δείπνο* ανά άτομο, ανά ημέρα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου
• 10.000 Bonus Points ή voucher 50€ (σε F&B καταναλώσεις για το 2019) για τα μέλη του
Privilege Club
• 20% έκπτωση σε υπηρεσίες χαλάρωσης wellness
• Ειδικές προσφορές παραδοσιακών εδεσμάτων στα δωμάτια
• Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του Elixir Fitness Club που περιλαμβάνει: εσωτερική
πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και γυμναστήριο
• Χώρος ειδικά διαμορφωμένος για τα παιδιά με παιχνίδια & διάφορες δραστηριότητες
• Αίθουσα με προβολή παιδικών ταινιών
• Δωρεάν Wi-Fi
• Δωρεάν παρκινγκ
*Εορταστικό δείπνο την παραμονή των Χριστουγέννων (με DJ) το οποίο αντικαθιστά το γεύμα.
H προσφορά ισχύει για ελάχιστη διαμονή δύο διανυκτερεύσεων και είναι διαθέσιμη για
παραμονές που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο από 21 Δεκεμβρίου 2018 έως 27
Δεκεμβρίου 2018, βάσει διαθεσιμότητας.
ΡΕΒΕΓΙΟΝ
Χριστούγεννα 25.12.2018 45€ ανά άτομο
Πρωτοχρονιά 31.12.2018 55€ ανά άτομο
(Παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν / 6-12 ετών: 50% έκπτωση)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel S.A.:
κ.κ. Ε.Γιακουμάκη,: 210 3743600, κα Ελένη Χουρίδου: 210 3743527
grecotel.com
#myGrecotel
@grecotel

