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Kalogria Beach Hotel 4* 

 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Νομό Αχαΐας, δίπλα από την ακτή Καλογριάς με μήκος 9 

χιλιομέτρων και βραβευμένο με γαλάζια σημαία. Προσφέρει δραστηριότητες για 

μικρούς και μεγάλους, με συνδυασμούς από πισίνα και baby πισίνα, Aqua park με 

πισίνες και νεροτσουλήθρες, με γήπεδα τένις, mini soccer, μπάσκετ, beach βόλεϊ, 

κέντρο θαλάσσιων σπορ, και συγχρόνως για τους πιο απαιτητικούς υπάρχουν 

γυμναστήριο, αίθουσα μασάζ και κομμωτήριο. Το εστιατόριο προσφέρει μοναδικές 

γεύσεις σε ειδικά μενού, και τα 4 bar στις πισίνες και στο κεντρικό κτήριο σερβίρουν με 

άνεση όλους τους επισκέπτες δροσιστικά ποτά. Τα 221 δωμάτια προσφέρουν τις 

ανέσεις και την χαλάρωση που αναζητά ο επισκέπτης στις διακοπές του. 

KALOGRIA BEACH 4* 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 

  Νύχτες 2κλινο  3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί 2-12 Οικογενειακό (2+2) 

1-15/7 & 1-10/9 2 119 € 80 € 170 € 64 € 370 € 

16-31/7 & 26-31/8 4 300 € 220 € 480 € 144 € 920 € 

1-25/8 4 340 € 240 € 600 € 180 € 980 € 

11-20/9 2 100 € 70 € 156 € 54 € 334 € 

 

▪ 1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν 

• Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών  

mailto:info@grefis.gr


 

 

• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

▪ Γεύματα σε μπουφέ, ελεύθερη κατανάλωση σε αναψυκτικά, μπύρες, κρασί, 

καφέ φίλτρου, τσάι, χυμούς και παγωτό. 

▪ Πρωινό (07.30 – 09.30) 

▪ Γεύμα (12.30 – 14.30) 

▪ Δείπνο (19.30 – 22.00) 

▪ Από τις 11.00 έως και τις 18.00 μπουφές με αλμυρά και γλυκά σνακ στο RIVER’S 

BAR. 

▪ BAR 

▪ Από τις 10.00 έως τις 23.30 ελεύθερη κατανάλωση σε τσάι, καφέ φίλτρου, 

Nescafe, Nescafe φραπέ, χυμούς, αναψυκτικά, μπύρα, κρασί, τοπικά 

αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τζιν, βότκα, τεκίλα, μπράντι και ούζο). 

• ΠΑΡΑΛΙΑ & ΠΙΣΙΝΕΣ 

▪ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραλία και πισίνες. 

▪ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

▪ Aqua Park. 

▪ Mini club για τα παιδιά με καθημερινές εσωτερικές και εξωτερικές 

δραστηριότητες. 

▪ Παιδική απασχόληση 

▪ Γυμναστήριο. 

▪ Γήπεδο Μπάσκετ. 

▪ Γήπεδο Βόλεϊ. 

▪ Γήπεδα Beach Volley. 

 

 Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Μετά επιβαρύνονται κατά 10% περίπου. 

 


