
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 

1) Golden Coast Hotel and Bungalows 

• 23/3 – 5/4/2018   

 -Μονόκλινο δωμάτιο, κεντρικοφ κτιρίου με θζα ςτουσ κήπουσ: 70 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά          

διανυκτζρευςη, ςε πλήρη διατροφή 

-Δίκλινο δωμάτιο, κεντρικοφ κτιρίου με θζα ςτουσ κήπουσ: 90 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά 

διανυκτζρευςη, ςε πλήρη διατροφή 

-Δίκλινο δωμάτιο, bungalow με θζα ςτουσ κήπουσ: 110 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά 

διανυκτζρευςη, ςε πλήρη διατροφή 

      1 παιδί μζχρι 11.99 ετϊν διαμζνει δωρεάν ςε δίκλινο δωμάτιο γονζων 

      Επιβάρυνςη για θζα θάλαςςα: +15 ευρϊ ανά δωμάτιο 

 

-Τρίκλινο δωμάτιο (3 ενήλικεσ, όλοι άνω των 12 ετϊν) bungalow με θζα ςτουσ κήπουσ: 130 

ευρϊ ανά δωμάτιο ανά διανυκτζρευςη, ςε πλήρη διατροφή 

 

-Τετράκλινο με κουκζτεσ για 2 ενήλικεσ και 2 παιδιά μζχρι 11,99 ετϊν:  140 ευρϊ ανά 

δωμάτιο ανά διανυκτζρευςη, ςε πλήρη διατροφή 

 

-Οικογενειακό τετράκλινο δωμάτιο για max 4 άτομα:  155 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά 

διανυκτζρευςη, ςε πλήρη διατροφή 

 

Οι παραπάνω τιμζσ είναι ςε πλήρη διατροφή (πρωινό, μεςημεριανό γεφμα και βραδυνό ςε 

μπουφζ με τα ποτά: κραςί, μπφρα, αναψυκτικά και χυμοί κατά τα γεφματα μόνο).  

Οι κρατήςεισ  γίνονται  μζςω τηλεφϊνου με τισ κρατήςεισ του ξενοδοχείου  ςτο 22941 

13000 ή μζςω email  ςτο reservations@goldencoast.gr  

 

 

• 10-18/4/2018 

Οι ςυνημμζνεσ τιμζσ ςε All Inclusive ιςχφουν για κρατήςεισ μόνο μζςω www.goldencoast.gr,  

22941 13000 ή μζςω email reservations@goldencoast.gr   

http://www.goldencoast.gr/


*Αναφερεται  φόροσ διανυκτζρευςησ που είναι +3 ευρϊ ανά δωμάτιο ανά διανυκτζρευςη, 

προπληρωτζο κατά την άφιξη από κάθε δωμάτιο για όλη τη διαμονή 

 

2) Thomas beach hotel 

-Μονοκλινο: 54 

-Δικλινο με πρωινο: 63 

-Τρικλινο με πρωινο: 72 

-Τετρακλινο με πρωινο : 54 

τηλεφωνο κρατηςεων 22940 98887, 22940 98885, 

email κρατηςεων:  thomasb@otenet.gr - nikosbats@gmail.com 

τοποθεςια : Νεα μακρη 

site:   www.thomasbeachhotel.com.gr 

*Αναφερεται φοροσ διανυκτερευςησ ανα δωματιο ςτο επιςημο site 

 

3) Myrto Hotel 

 

-Μονόκλινο δωμάτιο: 55,00 Eυρϊ 

 -Δίκλινο δωμάτιο:65,00 Eυρϊ 

-Δικλινο με εξτρα κρεβατι : 75,00 Ευρϊ 

-Τρίκλινο δωμάτιο : 85,00 Ευρϊ 

-Τετράκλινο δωματιο :95,00 Ευρϊ 

www.myrtohotel.com 

τοποθεςια: Νεα Μακρη 

 

 

*Αναφερεται φοροσ διανυκτερευςησ ανα δωμάτιο ςτο επιςημο site  

http://www.thomasbeachhotel.com.gr/
http://www.myrtohotel.com/

