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εόρταστικό Δειπνό  
παραμόνήσ χριστόΥΓεννΩν 

Γιορτάστε την παραμονή των Χριστουγέννων κοντά 
μας στο Ballroom του ξενοδοχείου και απολαύστε το 
γιορτινό  μενού που έχουμε ετοιμάσει ειδικά για εσάς 
με τη συντροφιά του dJ μας. 

 € 60/ άτομο & € 30 για παιδιά έως 12 ετών

εόρταστικό Δειπνό  
παραμόνήσ πρΩτόχρόνιασ

Υποδεχτείτε τον καινούριο χρόνο στο Ballroom του 
ξενοδοχείου, απολαύστε το γιορτινό μπουφέ και 
διασκεδάστε με τη συντροφιά του dJ μας. 

 € 60 / άτομο & € 30 για παιδιά έως 12 ετών

CHRISTMAS eVe 
GALA DINNeR 

Celebrate the night before Christmas with us in the 
Ballroom of the hotel with a festive buffet and great 
music  by our dJ.

 € 60 / person & € 30 for children under 12 years old

New YeAR’S eVe 
GALA DINNeR

Celebrate the New Year in style in our Hotel’s Ballroom 
with a festive buffet and enjoy great music by our dJ.

 € 60 / person  & € 30 for children under 12 years old

31
DEC

24
DEC

ΞΕΧωριστα ΠακΕτα ΔιαΜονησ | UNiqUE ACCoMModAtioN PACkAgEs

LUXURY CHRISTMAS GeTAwAY   From 133€ / night

   Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο | Luxurious accommodation in one of our guest rooms

  Εορταστικό δώρο κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο | Festive gift in room upon arrival

   συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο gala με μενού πέντε πιάτων | Participation at the Christmas gala with  

a five-course dinner

   Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ σε εορταστική ατμόσφαιρα | daily Buffet Breakfast served in a Festive atmosphere 

   Δωρεάν είσοδος στο spa | Complimentary entrance to the spa

  Δωρεάν χρήση του Wi-Fi | Complimentary Wi-Fi

  Late check-out έως τις 17:00 (βάσει διαθεσιμότητας) | Late check-out till 17:00 (upon availability)

FeSTIVe FAMILY TIMe   From 140€ / night

   Πολυτελής διαμονή σε δύο δωμάτια | Luxurious accommodation in two adjoining rooms

   25% έκπτωση για το παιδικό δωμάτιο | 25% discount on the children’s room

   Δωρεάν πρωινό για τα παιδιά | Complimentary breakfast for children 

   Εορταστικά δώρα για τους γονείς και τα παιδιά στο δωμάτιο κατά την άφιξη σας | Festive gift for parents and children in 

room upon arrival 

   Πολυτελές Χριστουγεννιάτικο πρωινό σε μπουφέ| Luxurious Christmas Breakfast Buffet

  Δωρεάν χρήση του Wi-Fi | Complimentary Wi-Fi

  Late check-out έως τις 17:00 | Late check-out till 17:00
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