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Παςχαλινθ Προςφορά 2015 
 

Χρζωςη για 3 
Διανυκτερεφςεισ 
-Ημιδιατροφή- 

Τιμή για 2 
άτομα  

+1 παιδί  
0-5 ετών  

+ παιδί 
6-12 ετών 

extra 
άτομο >13 

ετών  

Main Building Double 
Deluxe (40 sq.m) 

600 € Δωρεάν +70 € +120 € 

Deluxe Bungalow 
Sharing Pool (45 
sq.m) 

630 € Δωρεάν +70 € +120 € 

Family Bungalow 
Sharing Pool (45 
sq.m.) 

720 € Δωρεάν +70 € +120 € 

Superior Bungalow 
Sharing Pool (45 
sq.m) 

750 € Δωρεάν +70 € +120 € 

1 Bedroom Suite first 
floor (60 sq.m)  

810 €  Δωρεάν +70€ +120 € 

Villa Private Pool  για 
4 άτομα (120 sq.m) 

1800 € Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

 

-Παρατηρήςεισ- 
o Η παραπάνω προςφορά ιςχφει για 3 διανυκτερεφςεισ με πακζτο ημιδιατροφήσ ςε πλήρη Μπουφζ 

για τισ ακόλουκεσ θμζρεσ: Μεγάλθ Παραςκευι βράδυ, Μεγάλο Σάββατο βράδυ και Κυριακι του 
Πάςχα μεςθμζρι.  
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 Θα υπάρχει ςυνοδεία ηωντανισ μουςικισ ςτο Αναςτάςιμο δείπνο και ςτο Παςχαλινό 

γεφμα. 

 Η προςφορά περιλαμβάνει τη χρήςη τησ θερμαινόμενησ πιςίνασ  για 1 μζρα και του Χαμάμ ή 
τησ Σάουνασ ςτο Spa του ξενοδοχείου. 

 Στο Δωμάτιο προςφζρεται κατά τθν άφιξθ 1 μπουκάλι κραςί και φροφτα. 

 Θα λειτουργεί επίςθσ και το Mini Club του ξενοδοχείου χωρίσ χρζωςθ το οποίο δζχεται παιδιά 
από 3 χρόνων και πάνω από τισ 10:00 ζωσ τισ 19:00 

 Non refundable ζκπτωςη -5% για όλεσ τισ κρατιςεισ που κα πραγματοποιθκοφν μζχρι και 11 
μζρεσ πριν τθν άφιξθ. Σε αυτζσ τισ κρατιςεισ γίνεται προπλθρωμι όλου του ποςοφ άμεςα με 
τθν κράτθςθ και δεν δίνεται θ δυνατότθτα ακφρωςθσ ι αλλαγισ των όρων τθσ. Τισ τελευταίεσ 
10 μζρεσ δεν είναι δυνατι θ κράτθςθ με αυτοφσ τουσ όρουσ. 
 

-Ειδικζσ Προςφορζσ- 
Για επιπλζον διανυκτζρευςη πζραν των 3, ιςχφουν οι παρακάτω τιμζσ μαζί με ημιδιατροφθ 

 

Τύποι Δωματίων 
Τιμή για 2 
άτομα με 

ημιδιατροφή 

+1 παιδί 
 0-5 ετών 

+1 παιδί  
6-12 ετών 

ημιδιατροφή 

3o άτομο 
>13 ετών 

ημιδιατροφή 

Main Building Double 
Deluxe (40 sq.m) 

130 € Δωρεάν +25€ +35 € 

Deluxe Bungalow 
Sharing Pool (45 
sq.m) 

150 € Δωρεάν +25€ +35 € 

Family Bungalow 
Sharing Pool (45 
sq.m.) 

170 € Δωρεάν +25€ +35 € 

Superior Bungalow 
Sharing Pool (45 
sq.m) 

210 € Δωρεάν +25€ +35 € 

1 Bedroom Suite first 
floor (60 sq.m)  

230 €  Δωρεάν +25€ +35 € 

Villa Private Pool  για 
4 άτομα (120 sq.m)  

440 € Δωρεάν - - 

 

Κρατήςεισ ςτο τηλζφωνο 26230 95999 και ςτο info@ogb.gr 


