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AKTAION RESORT ΓΥΘΕΙΟ

Το ξενοδοχείο βρίσκεται μπροστά στην θάλασσα του Γυθείου με την αμμώδη παραλία της. Οι
εξωτερικοί χώροι της με την πισίνα και τις οργανωμένες ξαπλώστρες σε συνδυασμό με το μπαρ
που επιβλέπει το ξενοδοχείο. Το σημείο του ξενοδοχείου είναι ιδανικό για ησυχία και
χαλάρωση καθώς η θέα στον Ταΰγετο και στον Λακωνικό κόλπο προσφέρουν στιγμές γαλήνης.
Ο κήπος με τα πολύχρωμα δέντρα και λουλούδια επίσης φαντάζουν ιδανικά για το απόγευμα
σας παρέα με ένα βιβλίο και τον καφέ σας. Το ευρύχωρο εσωτερικό και εξωτερικό εστιατόριο
σας προσφέρουν γευστικές δημιουργίες από την μεσογειακή και τοπική κουζίνα επιμελημένες
από τον σεφ του ξενοδοχείου. Τα δωμάτια προσφέρουν απλή και αρμονική διαμονή και
προσφέρουν όλες τις αναγκαίες ανέσεις που θα χρειαστείτε κατά την διαμονή σας.
AKTAION RESORT 4*
Περιοχή : Παραλία Σελινίτσας
Γύθειο

5 διανυκτερεύσεις
01/07-25/07

26/07-25/08

Δίκλινο δωμάτιο S.V. K.K.
285
310
Δίκλινο B.N.G.
310
335
3o άτομο B.N.G
215
240
Οικογενειακό Ενιαίου χώρου
710
780
▪ 1ο Παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Δωμάτιο Κεντρικού Κτηρίου
▪ 1ο Παιδί έως 6-12 ετών 10 € ημερησίως μόνο σε BNG
▪ S.V. :SeaViewΚ.Κ. Κεντρικό Κτήριο
▪ B.N.G :Bungalow

7 διανυκτερεύσεις
01/07-25/07

26/07-25/08

340
375
260
855

370
405
285
940

ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS( ½ κιλό κρασί για κάθε ενήλικα και ένα
αναψυκτικό κάθε παιδί
Δεν περιλαμβάνεται ειδικός φόρος διαμονής 1.5 ευρώ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.
✓ *Στις παραπάνω τιμές των 7 διανυκτερεύσεων περιλαμβάνεται η μια διανυκτέρευση
που είναι ΔΩΡΟ Πληρώνετε 6 μένετε 7 !!!

Υπερπροσφορά !!!
Πληρώνετε 5 διανυκτερεύσεις & μένετε 6 !!!
Πληρώνετε 6 διανυκτερεύσεις & μένετε 7!!!
5+ 1 ΔΩΡΟ
6+ 1 ΔΩΡΟ

HOTEL BELLE HELENE

Στο Γύθειο και πιο συγκεκριμένα στον Κόλπο Βαθύ, βρίσκεται το ξενοδοχείο Belle Helene, σε
απόσταση 10 χιλιομέτρων από το Γύθειο και προσφέρει μοναδικές χαλαρωτικές διακοπές για
τους επισκέπτες του. Κάποιες από τις δραστηριότητες που προσφέρει το ξενοδοχείο είναι:
Ιππασία, Γήπεδο τένις, Πινγκ πονγκ, Παιδική χαρά, Πισίνα με οργανωμένες ξαπλώστρες. Το
εστιατόριο σας προσφέρει καθημερινά τις μοναδικές συνταγές του, μαζί με το Lounge Café bar
και το beach bar συμπληρώνουν τις απαιτήσεις σας για φαγητό και ποτό στις διακοπές σας. Τα
δωμάτια σχεδιασμένα με στόχο την παροχή πλήρων σύγχρονων ανέσεων στους επισκέπτες
του, παρέχουν ανάμεσα σε άλλα: ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, Τηλεόραση, αυτόνομο
κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο και ψυγείο.
BELLE HELENE
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ SMART ALL INCLUSIVE
Νύχτες 2κλινο Std 2κλινο Sup 1κλινο Std 1κλινο Sup Family Cozy*
3
159 €
175 €
245 €
270 €
439 €
5
249 €
270 €
390 €
430 €
680 €
7
345 €
375 €
540 €
599 €
945 €
9-23/7 & 24-31/8
5
295 €
325 €
462 €
515 €
825 €
7
399 €
450 €
635 €
710 €
1.145 €
24/7-23/8
5
336 €
385 €
529 €
610 €
939 €
7
456 €
525 €
720 €
830 €
1.295 €
Std : Standard
Sup : Superior
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 50% έκπτωση στην κατ'άτομο τιμή
3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ'άτομο τιμή
* Συνολική τιμή έως 4 άτομα .Ευρύχωρο δωμάτιο με κανονικό μπαλκόνι
** Συνολική τιμή έως 4 άτομα. Ευρύχωρο δωμάτιο με βεράντα 18 τ.μ. και ξαπλώστρες
5ο άτομο έως 12 ετών (μόνο σε family) € 15 ανά διανυκτέρευση σε όλες τις περιόδους
15/6-8/7 & 1-15/9

Family Comfort**
495 €
760 €
1.025 €
899 €
1.235 €
1.015 €
1.395 €

Vathi Hotel 4*

Στο Βαθύ του Γυθείου βρίσκεται το ξενοδοχείο Vathy, και προσφέρει μια ξεχωριστή πρώτη
εικόνα στους επισκέπτες του. Τα πετρόχτιστα διαμερίσματα και το παραδοσιακά, από
αρχιτεκτονικής άποψης, χτισμένο συγκρότημα εντυπωσιάζει με τους εξωτερικούς του χώρους
και την εξωτερική πισίνα. To bar φροντίζει να σας δροσίζει κατά την διάρκεια όλης της ημέρας
και οι στιγμές χαλάρωσης στην πισίνα θα είναι μοναδικές. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και
κρατούν το παραδοσιακό στυλ ακόμη ζωντανό και σε συνδυασμό με την θέα η εμπειρία σας θα
σας μείνει αξέχαστη.
Τιμές ανά ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
( ΔΙΧΩΡΟ ) MONO ΔΙΑΜΟΝΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
1 – 19/7

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ( ΕΩΣ ΚΑΙ 4 ΑΤΟΜΑ )

20 – 31/7 & 26 – 31/8

1 – 25/8

7 - ΝΥΧΤΕΣ

ΙΣΟΓΕΙΟ GARDEN VIEW

455 €

615 €

780 €

1ος οροφος SEA VIEW

500 €

650 €

840 €

2ος οροφος SEA VIEW

555 €

695 €

895 €

Τα διαμερίσματα στο Vathi Hotel διακρίνονται για την ποιοτική επίπλωση και την εξαιρετική
διακόσμηση. Όλα είναι δίχωρα με Συνολικό εμβαδό 35 - 40 τ.μ., υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο με διπλό
κρεβάτι και ένα άνετο καθιστικό με καναπέ, που μπορεί να μετατραπεί σε κρεβάτι, φιλοξενώντας έως
και 4 άτομα ( σε κάποια και 5 άτομα ) ανάλογα το διαμέρισμα. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις και
είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρική κουζίνα, ψυγείο και τα απαραίτητα σκεύη, ενώ επίσης έχουν κλιματισμό,
τηλεόραση και wi-fi. Τα διαμερίσματα είναι διαμπερή, με δύο ιδιωτικά μπαλκόνια. Βρίσκονται επίσης σε
μεμονωμένες πετρόκτιστες κατοικίες στο πάνω μέρος του ξενοδοχείου μας. Οι κατοικίες δεν διαθέτουν
ασανσέρ. Οι παραπάνω τιμές είναι συνολικές και αφορούν τα αναγραφόμενα άτομα. Λιγότερες η
περισσότερες διανυκτερεύσεις υπολογίζονται αναλογικά.

Infinity Hotel Gytheio 3* sup.

Λίγα λεπτά από το κέντρο του Γυθείου, βρίσκεται το ξενοδοχείο Infinity. Σε απόσταση
αναπνοής από την παραλία και την θάλασσα προσφέρει μοναδική θέα στον Λακωνικό κόλπο,
όπως οι χώροι της πισίνας και του εστιατορίου. Το bar και το εστιατόριο του ξενοδοχείου
προσφέρουν μοναδικές γευστικές επιλογές για φαγητό αλλά και ποτό. Τα ευρύχωρα και
σύγχρονα δωμάτια δίνουν μια μοναδική αίσθηση στον επισκέπτη τους και προσφέρουν στιγμές
χαλάρωσης.

Τιμή κατ’άτομο με ΠΡΩΙΝΟ

5 νύχτες
15/6 – 15/7 & 1 – 30/9

16/7 – 31/8

ΔΙΚΛΙΝΟ SEA VIEW

225 €

270 €

3ος Ενήλικας

95 €

120 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

310 €

420 €

FAMILY* ( 2 Eνnλ. + 2 παιδιά έως 12 ετών )

740 €

860 €

1ο παιδί έως και 12 ετών

❖ Η ΤΙΜΗ FAMILY ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΚΛΙΝΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΓΙΑ( 2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ).
❖ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ.

