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LALLOUDES HOTEL ΝΥΦΙ ( ΛΑΚΩΝΙΑΣ )

Η Λακωνία και η περιοχή της Μάνης έχουν πολλούς κρυμμένους θησαυρούς που δεν θα σας
απογοητεύσουν. Ας εξερευνήσουμε τους καλύτερους από αυτούς! Σε απόσταση 20-30 λεπτών
με το Ι.Χ βρίσκονται το Γύθειο με το γραφικό λιμάνι και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η
Αρεόπολη με τα καλντερίμια και τους πύργους της που έχουν ανακηρυχθεί μνημεία, τα
σπήλαια του Διρού, από τα ωραιότερα σπήλαια με τους κατάλευκους σταλακτίτες και
σταλαγμίτες, ένα απαράμιλλο θέαμα που κόβει την ανάσα! Στο Έξω Νύμφιο της Ανατολικής
Μάνης, ένα παραδοσιακό χωριό με πυργόσπιτα, βρίσκονται οι Λαλλούδες, κατά μήκος της
παραλίας του Γιαλού με τα κρυστάλλινα νερά. Το Lalloudes Hotel είναι χτισμένο με πέτρα και
ξύλο, εναρμονισμένο με τη μανιάτικη αρχιτεκτονική και με όμορφη θέα στον Λακωνικό Κόλπο.
Πήρε το όνομά του από την αρχαία λέξη «λάλλαι», δηλαδή τα λευκά, στρογγυλεμένα από το
κύμα βότσαλα. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο του λακωνικού κόλπου και λουσμένο με φως,
σας περιμένουμε να απολαύσετε τις διακοπές σας, σ’ ένα περιβάλλον γαλήνης και ηρεμίας. Το
Lalloudes Hotel προσφέρει δωρεάν Wi-Fi, εποχική εξωτερική πισίνα, μπαρ και κήπο. Όλα τα
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και
ιδιωτικό μπάνιο με ντους και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου
μπορούν να απολαύσουν Ευρωπαϊκό πρωινό στην ηλιόλουστη βεράντα του.

Τιμές ανά άτομο με ημιδιατροφή

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
1ο ΠΑΙΔΙ ΩΣ 15 ΕΤΩΝ
3ο ΑΤΟΜΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
( 02 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 15 & 2ο ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΧΩΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
( 02 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 15 & 2ο ΕΩΣ 12
ΕΤΩΝ )
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

5 διανυκτερεύσεις
05/07 – 31/07
&
01/08 – 31/08
01/09 - 10/09
280
299
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
215
265
725
750

7 διανυκτερεύσεις
05/07 – 31/07
&
01/08 – 31/08
01/09 - 10/09
395
420
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
300
370
995
1050
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875

1150

1195

420

550

590

770

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
✓
✓
✓
✓
✓

Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ
Δείπνο σε μενού 4 πιάτων (σαλάτα, ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο)
Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία
Δωρεάν κανό για τους μικρούς μας φίλους
Προβολή παιδικών ταινιών κάθε βράδυ

