
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. ) 
Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 
Φαξ: 210 3315623 – 4 
Email: info@grefis.gr 

 

Miramare 4* 

 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 100 μέτρα από την παραλία και συνδέεται με υπόγεια διάβαση 

για εύκολη μεταφορά. Ο τεράστιος κήπος 22.000 τετραγωνικών μέτρων, τα δέντρα ποικίλων 

τύπων και η θέα συνδυάζονται για ήρεμη και άνετη διαμονή. Το εστιατόριο με πανοραμική θέα 

προσφέρει ελληνικά και διεθνή πιάτα, το μπάρμπεκιου και εστιατόριο γύρω από την πισίνα. Το 

pool bar εξυπηρετεί τον χώρο της πισίνας με διάφορα κοκτέιλ, ποτά και καφέδες. Οι 

δραστηριότητες που προσφέρει περιλαμβάνουν: γήπεδο τένις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5χ5 και 

το γνωστό Aqua park με τις νεροτσουλήθρες. Η σύνδεση στο διαδίκτυο ( Wi-Fi ) διατίθεται 

δωρεάν σε όλους τους εσωτερικούς και κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια. Με 

πρωτότυπη ανακαίνιση, το ξενοδοχείο προσφέρει δωμάτια όσο το δυνατό περισσότερα φιλικά 

στο περιβάλλον. Τα υλικά των επίπλων και των χώρων που έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν ειδικά 

υλικά φιλικά στο περιβάλλον. Ευρύχωρα και φωτεινά, προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία 

άνεσης και χαλάρωσης για τις ιδανικές διακοπές σας. 

 

MIRAMARE  
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ  

 
Νύχτες 

2κλινο 
Annex 

2κλινο 
Κεντρικό 

κτίριο 

3ο 
άτομο 

1κλινο 
Annex 

1κλινο 
Κεντρικό 

κτίριο 

1ο 
παιδί 7-

12 

*Τετράκλινο 
(2+2) Annex 

* Τετράκλινο 
(2+2) Κεντρικό 

κτίριο 

1-31/7 & 
1/9-
31/10 

5 250 € 275 € 150 € 350 € 400 € 50 € 600 € 650 € 

1/8-31/8 5 275 € 300 € 150 € 400 € 450 € 50 € 650 € 700 € 

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

mailto:info@grefis.gr


▪ 1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 

▪ Επιβάρυνση για Δίχωρο δωμάτιο 30 € ημερησίως στην τιμή του Κεντρικού 

κτιρίου 

 

Περιλαμβάνονται :  

✓ Πλήρης Διατροφή με ποτά , αναψυκτικά, μπύρα ποτήρι , κρασί σε καράφα κατά 

τη διάρκεια των γευμάτων 

✓ 3 φορές την εβδομάδα θερινός κινηματογράφος 

✓ 1 φορά την εβδομάδα ελληνικοί χοροί 

✓ Ελεύθερη χρήση του water park 11.00-18.00 

 

 


