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

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

 

Tinos Beach Hotel 4* 

 

 

Το Tinos Beach Hotel βρίσκεται στη Κιόνια τη Τήνου. Γνωστό μέρος για τον 

αρχαιολογικό του χώρο το παραδοσιακό του φαγητό. Στο ξενοδοχείο εκτός από το 

κεντρικό κτήριο, υπάρχουν και 2 βοηθητικά με παραπάνω επιλογές για διαμονή. Η 

καινούργια πτέρυγα Aegean προσφέρουν μινιμαλιστική διακόσμηση με άμεση θέα 

στην θάλασσα. Τα superior πλήρως ανακαινισμένα προσφέρουν αναβαθμισμένη 

επίπλωση και ευρύχωρα μπάνια. Τα 3 γειτονικά κτήρια προσφέρουν όλες τις 

απαραίτητες ανέσεις για τους επισκέπτες για να κάνουν την διαμονή τους όσο πιο 

απολαυστική και χαλαρωτική. Το εστιατόριο σε συνδυασμό με το Beach bar σας 

προσφέρουν γευστικά πιάτα και ποτά. Η ευρύχωρη πισίνα με όλες τις απαραίτητες 

εγκαταστάσεις, φροντίζουν να είναι ισάξια επιλογή με αυτήν της θάλασσας ακριβώς 

μπροστά από το ξενοδοχείο.  
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Τιμές ανά άτομο με ημιδιατροφή  + ποτά 

 

▪ Στα Aegean δίκλινα δωμάτια η μέγιστη χωρητικότητα είναι 3 άτομα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

✓ Πρωινό ( 07:30 – 11:00 )   &  Βραδινό ( 20:00 – 22:00 ) σε πλούσιο μπουφέ . 

✓ Χρέωση στις ομπρέλες της παραλίας για το διάστημα 04/07 – 31/08 με 50% 

έκπτωση ( η τιμή θα ανέρχεται στα € 4 ).  

✓ Κάθε τρίτη από 04/07 έως 31/08 Ελληνική βραδιά στην πισίνα . 

✓ Teenagers corner με PlayStation & X– box . 

 

                                                           3 
διανυκτερεύσεις 

             5 διανυκτερεύσεις             7 διανυκτερεύσεις  

 
Διαμονή με ημιδιατροφή 

 

04/07 - 24/07 
& 

25/08 - 13/09 

04/07 - 24/07 
& 

25/08 - 13/09 

 
25/07-24/08 

04/07 - 24/07 
& 

25/08 - 13/09 

 
25/07-24/08 

Σε δίκλινο με side sea view 150 250 329 350 460 

Aegean δίκλινο με θέα 
θάλασσα  

180 300 379 420 530 

Οικογενειακό δωμάτιο με 
θέα θάλασσα  

( Κυκλαδίτικα )  

 
210 

 
350 

 
462 

 
490 

 
647 

1ο παιδί  έως  
15 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2Ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3ο Άτομο  107 179 239 251 335 

Μονόκλινο 239 399 565 558 791 


