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PANORAMA HOTEL 5* ΧΑΝΙΑ

Το 5 αστέρων Panorama Hotel, βγαλμένο από την κλασική Ελλάδα, προσφέρει όμορφη
πισίνα καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας και γυμναστηρίου. Διαθέτει μπαρ-εστιατόριο
δίπλα στην πισίνα με πανοραμική θέα τα Χανιά και το νησάκι του Θεοδώρου. Το
πολυτελές αυτό ξενοδοχείο είναι σε περίοπτη θέση πάνω από την πανέμορφη και
πασίγνωστη αμμουδιά της Αγίας Μαρίνας απέχει μόλις 8 χλμ. από τα υπέροχα Χανιά και
«αιχμαλωτίζει» μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του Κρητικού τοπίου. Τα δωμάτια
και σουίτες του Panorama Hotel είναι όμορφα διακοσμημένα και φέρνουν μια νέα
διάσταση στο ξενοδοχείο. Με μεσογειακό, καλαίσθητο στυλ, το ξενοδοχείο παρέχει την
απόλυτη άνεση χαλάρωση και μια εξαιρετική εμπειρία στους επισκέπτες. Δωμάτια με θέα
βουνό, κήπο, θάλασσα, deluxe ή σουίτες, είναι όλα κλιματιζόμενα και πλήρως
εξοπλισμένα.

Τιμή κατ’ άτομο με all
inclusive
Δίκλινο δωμάτιο θέα βουνό
Δίκλινο δωμάτιο θέα θάλασσα

5 διανυκτερεύσεις

7 διανυκτερεύσεις

31/07 – 10/09

31/07 – 10/09

485
510

1Ο παιδί έως 12 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
3ο άτομο)
30% ΕΚΠΤΩΣΗ
Family room *( 2 ενηλ. + 2
1100
παιδιά έως 12)
▪ Η τιμή στο family room είναι για όλο το κατάλυμα.

680
715
ΔΩΡΕΑΝ
30% ΕΚΠΤΩΣΗ
1540

❖ Early booking: Οι ανωτέρω τιμές αφορούν κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως
20/07

•

ALL INCLUSIVE
Πρωινό 7:30 – 10:00 Αμερικάνικο σε μπουφέ, κρητική γωνιά με
παραδοσιακά εδέσματα
Μεσημεριανό 12:00 – 15:00 Επιλογή από ψητά κρέατα και παραδοσιακά
πιάτα
Βραδινό 19:00 – 21:30 Καθημερινά ξεχωριστών επιλογών μπουφές με
εβδομαδιαίες ελληνικές και κρητικές βραδιές με ζωντανή μουσική,
ξεχωριστό μενού για παιδιά
Εδιάμεσα γεύματα
Από τις 10:30 έως 18:00 σερβίρεται παγωτό
Από τις 10:30 έως 12:30 σνακ , γλυκά
Από τις 16:30 έως 18:00 καφές , τσάι , γλυκά και μπισκότα
Από τις 22:00 έως 24:00 σνακ, γλυκά
Καθ’ όλη την διάρκεια της μέρας σερβίρονται ποτά, μπύρες, κρασί και
cocktails (10:00 – 24:00)
Στο Panoramic bar από τις 21:00 έως τις 24:00 cocκtails
Ακόμα συμπεριλαμβάνονται και μπύρες, κρασιά, ποτά, τσάι, καφές
φίλτρου με τα γεύματά σας.

