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GMP BOUKA RESORT 4*

Σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα, το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία της
Μπούκας στα 150 μέτρα απόσταση. Σε μια ήσυχη και απόμακρη περιοχή, φαντάζει ιδανικό
σημείο για τις διακοπές σας και συνδυάζει τις φυσικές ομορφιές της θάλασσας και τις
σύγχρονες ανέσεις του ξενοδοχείου. Η μεγάλη πισίνα με τις οργανωμένες ξαπλώστρες είναι σε
μικρή απόσταση από την παραλία και σας προσφέρουν επιλογές για το μπάνιο σας. Η θέα στον
Ταΰγετο και στην θάλασσα, οι ανέσεις του Spa και τα δροσιστικά ποτά από το bar είναι λίγες
από τις επιλογές που σας προσφέρει στην διαμονή σας. Τα άνετα δωμάτια με θέα είτε στο
βουνό και στον κήπο ή στην θάλασσα και στην πισίνα σας προσφέρουν όλες τις ανέσεις που θα
χρειαστείτε κατά την διάρκεια της διαμονής σας.
GMP BOUKA RESORT 4*
Περιοχή : Παραλία Μπούκας Μεσσήνη
5 διανυκτερεύσεις
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

7 διανυκτερεύσεις
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

345 €
235€
860 €

415 €
275 €
1030€

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ALL
INCLUSIVE
Δίκλινο δωμάτιο
3o άτομο
*Οικογενειακό Ενιαίου χώρου

GMP BOUKA RESORT 4*
ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + 1 ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙ( ενήλικας ) 1 αναψυκτικό κάθε παιδάκι
3 διαν/σεις
5 δια/σεις
7 δις/σεις
Εώς 27/07
Δίκλινο δωμάτιο
3o άτομο
*Οικογενειακό Ενιαίου χώρου

155€
110€
390€

260€
180€
680€

310€
205€
785€

▪ 1Ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Τιμή για όλο το κατάλυμα ( 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών ) 35 τ.μ.
Δεν περιλαμβάνεται ειδικός φόρος διαμονής 3 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
▪
▪

Η Διαμονή είναι σε τύπο δωματίου Bungalow με εξωτερικούς διαδρόμους
Το μεσημεριανό και βραδινό γεύμα είναι σε μπουφέ σερβιρισμένο από το προσωπικό
του ξενοδοχείου
❖ Ωράριο εστιατορίου προσαρμοσμένο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του
πρωινού (7:30-11:00) μεσημεριανού(13:00-16:00) , βραδινού (18:30-21:30)
❖ Το εστιατόριο του ξενοδοχείου είναι εξωτερικού χώρου

5 + 1 Δώρο Πληρώνετε 5 διανυκτερεύσεις & σας κάνουμε
επιπλέον μια διανυκτέρευση δώρο !!!!

