Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4

Email: info@grefis.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Από τις πιο γνωστές πόλεις της Πελοποννήσου, κάτω από τον Ταΰγετο και αγκαλιά με τον
Μεσσηνιακό κόλπο, προσφέρει μοναδικές εμπειρίας τόσο στο κέντρο της όσο και στις διάσημες
αγνές παραλίες της. Πλήθος ευκαιριών για την απόλαυση της τοπικής και όχι μόνο κουζίνας
έως και την ζωντανή της νυχτερινή ζωή. Τα άφθονα μοντέρνα καφέ, τα παραλιακά μπαρ, τα
πολυτελή ξενοδοχεία, τα ιστορικά της κτήρια, το λιμάνι και τα καταστήματα για αγορές την
καθιστούν ως πλήρως λειτουργική πόλη και γνωστό προορισμό για διακοπές.

Χρήσιμες πληροφορίες:
•

Με απόσταση μόλις 240 χιλιομέτρων
από την Αθήνα, η απόσταση είναι μικρή για να
την επισκεφτείτε είτε με αυτοκίνητο είτε με τα
δρομολόγια των λεωφορείων.

•

Κοντινές και γνωστές εξορμήσεις
περιλαμβάνουν:
o
Την παραλία Βέργας (8 χλμ.), την Μικρή
Μαντινεία (10χλμ.)
o
Την κωμόπολη Μεσσήνη (11χλμ.)
o
Τα ορεινά χωριά στην δυτική πλαγιά
του Ταϋγέτου

Pharae Palace 4*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία Καλαμάτας, σε κεντρικό σημείο με απόσταση λίγων
λεπτών από τα καταστήματα και το λιμάνι. Το Μεσογειακό Ελληνικό μενού είναι επιμελημένο
από τον σεφ του ξενοδοχείου και προσφέρουν γνήσια πιάτα με παραδοσιακά προϊόντα. Το
κοκτέιλ μπαρ του ξενοδοχείου ολοκληρώνει την ημέρα σας, πάντα με θέα την Θάλασσα. Τα
ευρύχωρα δωμάτια προσφέρουν άνετα κρεβάτια και όλες τις ανέσεις όπως: τηλεόραση με
συνδρομητικά κανάλια, ασύρματη σύνδεση Wi-Fi, minibar, κλιματισμός και πολλών ακόμη
παροχών.

5 διανυκτερεύσεις
Τιμή κατ’ άτομο με
ημιδιατροφή
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
&
2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ
4ο ΑΤΟΜΟ ΠΑΙΔΙ 6-12
ΕΤΩΝ
3ο ΑΤΟΜΟ
ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

▪
▪
✓
✓
✓

25/06– 15/07
&
01 – 30/09
299€

7 διανυκτερεύσεις

330€

25/06– 15/07
&
01 – 30/09
415€

ΔΩΡΕΑΝ
35€

ΔΩΡΕΑΝ
50€

ΔΩΡΕΑΝ
60€

ΔΩΡΕΑΝ
80€

209€
535€

230€
590€

290€
745€

325€
825€

16/07 – 31/08

Mv: Mountain View
Sv: Sea view
Πρωινό και δείπνο (Σερβιριζόμενο) καθημερινά
Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία
Όλα τα δωμάτια έχουν πλαϊνή θέα θάλασσα

16/07 – 31/08
460€

