
Μητροπόλεως26-28, (8οςόρ. ) 

Αθήνα 105 63 

Τηλέφωνο: 210 3315621 

Φαξ: 210 3315623 – 4 

Email: info@grefis.gr 

 

Λουτράκι 

Γνωστή πόλη στην αρχαιότητα και αγαπημένη των θεών. Τα καταγάλανα 

θεραπευτικά νερά του, το κάνουν ιδανικό μέρος για ξέγνοιαστα μπάνια και 

ξεκούραση. Η ακτογραμμή που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα εγγυείται την 

απολαυστική εμπειρία σας καθώς για χρόνια τιμάται με την Γαλάζια 

σημαία. Τα παραδοσιακά εστιατόρια και οι ταβέρνες προσφέρουν 

μεσογειακό φαγητό και αμέτρητες επιλογές. Το καζίνο έχει αναβαθμίσει 

την περιοχή και προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές διασκέδασης. Η 

κοσμοπολίτικη ζωή είναι πόλος έλξης για όλους τους ανθρώπους ώστε να 

απολαύσουν τις αμέτρητες επιλογές νυκτερινής διασκέδασης. 

 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

• Πως θα πάτε: 
o  Οδικώς: Από την Αθήνα, η 

απόσταση είναι περίπου 1 ώρα 

μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-

Κορίνθου (E-75). Από την Πάτρα, 

το Λουτράκι απέχει περίπου 2 ½ 

ώρες μέσω της Εθνικής Οδού 

Πάτρας – Κορίνθου. 
o Με λεωφορείο: Καθημερινά 

υπάρχουν συχνά, τοπικά και 

υπεραστικά δρομολόγια. 
o Με τρένο: Με προαστιακό 

σιδηρόδρομο από την Αθήνα.  

 

 

mailto:info@grefis.gr


MANTAS HOTEL 4* 

 

Το ξενοδοχείο 4 αστέρων βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία και οι παροχές του το κάνουν 

ιδανικό για όλους. Η ομάδα της ρεσεψιόν σας υποδέχεται και σας εξυπηρετεί 

καθημερινά 24ώρες το 24ώρο. Το εστιατόριο που λειτουργεί στο ισόγειο του 

ξενοδοχείο σερβίρει μπουφέ με μεγάλη ποικιλία. Υπάρχει η δυνατότητα Room service 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο – Wi-Fi σε όλους 

τους χώρους του ξενοδοχείου και τα δωμάτια. Το lobby bar σας εξυπηρετεί όλη μέρα 

και όλη νύχτα. Το night club βρίσκεται στο ρετιρέ με λειτουργία από τον Ιούνιο μέχρι 

τον Οκτώβριο, για την διασκέδαση σας. Το γυμναστήριο λειτουργεί καθημερινά για την 

εξάσκηση σας. Επίσης στα 52 δωμάτια υπάρχουν οι βασικές παροχές των 

κλιματιστικών, χρηματοκιβωτίου, Δορυφορικής τηλεόρασης, Τηλεφωνική γραμμή, 

μεγάλα και ευρύχωρα μπάνια με μίνι υδρομασάζ. 

 

 

 

MANTAS HOTEL 4* 
Διαμονή με πρωινό 

Τιμή κατ’ άτομο 

15/6-15/9 16/9-31/10 

Double Room 
BB 

36 € 31 € 

Infant 0-1.99 years 
free        

1st child 2-11.99 years 
free 

  

 

 

 



MANTAS CENTRAL 

      

Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Πάνω σε κεντρικό δρόμο, δίπλα σε κεντρικά 

μαγαζιά της πόλης και μόλις 50 μέτρα από την πόλη. Με μηδαμινές αποστάσεις από 

όλα τα σημεία της πόλης, φαντάζει ιδανικό μέρος για ξεκούραση, μπάνιο και βόλτα 

στην πόλη. Η ομάδα της ρεσεψιόν έτοιμη να σας εξυπηρετήσει 24 ώρες το 24ωρο 

καθημερινά. Η αίθουσα πρωινού σας σερβίρει από τις 07 το πρωί. Το room service 

διαθέσιμο 24ώρες καθημερινά φροντίζει να μη σας λείψει τίποτα. Το lobby bar 

παραμένει καθημερινά ανοιχτό όλη μέρα και νύχτα. Υπάρχει διάθεση του Wi-Fi σε 

όλους τους χώρους και δωμάτια. Το ξενοδοχείο διαθέτει ανελκυστήρες για την 

μεταφορά σας και δωρεάν μπουφέ καθημερινά από τις 11:00 μέχρι τις 18:00 στο 

ισόγειο για καφέ και σνακ. Επίσης στα δωμάτια υπάρχουν οι βασικές παροχές των 

κλιματιστικών, χρηματοκιβωτίου, Δορυφορικής τηλεόρασης, Τηλεφωνική γραμμή, 

μεγάλα και ευρύχωρα μπάνια με μίνι υδρομασάζ. 

 

 
MANTAS CENTRAL 

Διαμονή με πρωινό 
Τιμή κατ’ άτομο 

 
 

15/6-15/9 

 
 

16/9-31/10 

Double Room 
BB 

31 € 27 € 

Infant 0-1.99 years free      
   
1st child 2-11.99 years free 

  

 

 



KING SARON 4* 

 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία για χαλάρωση και θάλασσα. Η προέκταση του 

με την πισίνα και την οργανωμένη παραλία σου δίνει την αίσθηση πως είσαι σε νησί. Οι χώροι 

υποδοχής του ξενοδοχείου με την ρεσεψιόν που λειτουργούν σε 24ωρη βάση θα σας 

βοηθήσουν να νιώσετε διακοπές και χαλάρωση. Το εστιατόριο Saronic View με την θέα στη 

θάλασσα σας βοηθάει στην απόλαυση του εκλεκτού μενού. Το ουζερί blue mood και το Green 

lounge bar σας δίνουν την δυνατότητα να απολαύσετε το αγαπημένο σας ποτό και μεζέ στους 

χώρους του ξενοδοχείου. Υπάρχει επίσης το σαλόνι VIP και ο χώρος Aiora relax zone που 

επικρατεί ηρεμία και ησυχία. Η πισίνα με το Beach bar λειτουργούν όλη μέρα για να σας 

δροσίσουν και να απολαύσετε το ποτό σας στην παραλία χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθείτε 

μακριά από τον χώρο. Ο κήπος φαντάζει ιδανικός για τον απογευματινό σας καφέ καθώς και το 

γυμναστήριο για την εξάσκηση σας. Υπάρχει επίσης διαθέσιμα: Γήπεδα τένις, Kids Club & 

Παιδότοπος, Emporio boutique για τις αγορές σας, Θαλασσινά σπορ και Ζώνη παιχνιδιών. Το 

βράδυ σας προτείνουμε την διασκέδαση σας στο De-Chain Night club. Επίσης στα δωμάτια 

υπάρχουν οι βασικές παροχές των κλιματιστικών, χρηματοκιβωτίου, Δορυφορικής τηλεόρασης, 

Τηλεφωνική γραμμή, μεγάλα και ευρύχωρα μπάνια με μίνι υδρομασάζ. 

 

 
KING SARON 

Τιμή κατ’ άτομο 

 
15/6-30/6 

 
1/7-31/8 

 
1/9-30/9 

 
1/10-31/10 

Double Room 
All inclusive 

 
51 € 

 
65 € 

 
51 € 

 
45 € 

Infant 0-1.99 years free       
1st child 2-11.99 years 
free                                                  
2nd child 2-11.99 years 
50% 

    



Hotel Bakos 3* 

 

 

Το ξενοδοχείο Bakos σε κοντινή απόσταση με την παραλία σας υποδέχεται στον 

λιτό χώρο του ξενοδοχείου και την 24ωρη ρεσεψιόν του. Η αίθουσα πρωινού θα 

σας εξυπηρετεί καθημερινά. Η πισίνα και το bar θα βρίσκονται στη διάθεση σας 

για να απολαύσετε το ποτό σας καθώς και το Snack bar που λειτουργεί 

καθημερινά. Στον χώρο υποδοχής υπάρχουν υπολογιστές για την εργασία σας. 

Υπάρχει επίσης δυνατότητα υδρομασάζ. Επίσης στα 80 δωμάτια υπάρχουν οι 

βασικές παροχές των κλιματιστικών, χρηματοκιβωτίου, Δορυφορικής 

τηλεόρασης, Τηλεφωνική γραμμή, μεγάλα και ευρύχωρα μπάνια με μίνι 

υδρομασάζ και δωρεάν Wi-Fi. 
 

 

 

HOTEL BAKOS 
Διαμονή με πρωινό 

Τιμή κατ’ άτομο 

15/6-31/10 

Double Room 
BB 

 
26 € 

Infant 0-1.99 years free       
1st child 2-11.99 years free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantas seaside 

 

 

Στο παραλιακό ξενοδοχείο Mantas λειτουργεί 24ωρη ρεσεψιόν για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών. Η αίθουσα του πρωινού σας υποδέχεται καθημερινά για να 

ξεκινήσει η μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Το room service σας εξυπηρετεί όλες τις 

ώρες της ημέρας όπως επίσης και το Lobby bar. Το διαδίκτυο υπάρχει διαθέσιμο σε 

κάθε χώρο. Ο δωρεάν μπουφές για σνακ και καφέ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το 

απόγευμα σας χαλαρώνει σε συνδυασμό με τις ξαπλώστρες και την καφετέρια. Επίσης 

στα δωμάτια υπάρχουν οι βασικές παροχές των κλιματιστικών, χρηματοκιβωτίου, 

Δορυφορικής τηλεόρασης, Τηλεφωνική γραμμή, μεγάλα και ευρύχωρα μπάνια με μίνι 

υδρομασάζ και δωρεάν Wi-Fi. 

 

 

 

MANTAS SEASIDE 
Διαμονή με πρωινό 

Τιμή κατ’ άτομο 

15/6-15/9 16/9-31/10 

 
Double Room BB 

 
36 € 

 
31 € 

Infant 0-1.99 years free        
1st child 2-11.99 years 
free 

  

 



Ξενοδοχείο Παππάς 3* 

Χτισμένο σε απόσταση αναπνοής από 

την θάλασσα, το ξενοδοχείο Παππάς, προσφέρει μοναδικό συνδυασμό της θάλασσας 

και της πισίνας σε απόσταση λίγων μέτρων μεταξύ τους. Το beach bar του σερβίρει 

μοναδικά κοκτέιλ και ποτά στους επισκέπτες του στους χώρους της παραλίας και της 

πισίνας, αλλά και το Lobby bar στο κεντρικό κτήριο. Το εστιατόριο προσφέρει 

προσεγμένες γαστρονομικές επιλογές αλλά και η ταβέρνα του προσφέρει παραδοσιακά 

πιάτα. Ο κήπος του και η παιδική χαρά απασχολούν ευχάριστα μικρούς και μεγάλους. 

Τα 100 δωμάτια με μπαλκόνι και θέα προσφέρουν άνεση και μοναδικές στιγμές 

χαλάρωσης.  

PAPPAS HOTEL  

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

  Νύχτες 2κλινο 
Mv 

3ο άτομο 
Mv 

1κλινο 
Mv 

2κλινο 
Sv/Bng 

3ο άτομο 
Sv 

1κλινο 
Sv 

2ο παιδί 6-12 Bng 

26/6-17/7 & 1-30/9 3 133 € 98 € 182 € 147 € 107 € 197 € 50 € 

  5 205 € 145 € 280 € 230 € 160 € 305 € 75 € 

  7 277 € 197 € 378 € 310 € 218 € 413 € 100 € 

18/7-31/8 5 235 € 165 € 315 € 275 € 190 € 365 € 75 € 

  7 315 € 223 € 422 € 369 € 263 € 496 € 100 € 

 

▪ 1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν 

▪ 2ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν σε Bng 

▪ Επιβάρυνση για Superior δωμάτιο (ανακαινισμένο στον 1ο όροφο) 15€ το 

δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

▪ Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής 
❖ Mv: Mountain View 

❖ Sv: Sea View 

❖ Bng: Bungalow 

 


