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

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

Hotel Marianna 

 

Το ξενοδοχείο Marianna βρίσκεται στην περιοχή Γλάστρος στον Πάνορμο Μυκόνου. Οι βολικές 

εγκαταστάσεις του προσφέρουν ιδιωτικό πάρκινγκ ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο, μια μεγάλη 

πισίνα με ξαπλώστρες και όλες τις ανέσεις. Καθημερινά προσφέρεται πρωινό στην αίθουσα του 

πρωινού και επίσης ο κήπος του είναι ιδανικός για τις χαλαρωτικές στιγμές της ημέρας σας. Τα 

δωμάτια είναι πλήρη εξοπλισμένα για να εξυπηρετήσουν όλες σας τις ανάγκες.  

 

CHECK IN 2:00 p.m. CHECK OUT 12:00 noon. 

 

 

 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο με  ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ 
 

3 νύχτες 5 νύχτες 

1 - 23/7 &        
28/8 – 
30/9 

24/7 -  
27/8 

1 - 23/7 &        
28/8 – 
30/9 

24/7 -  
27/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ 150 € 190 € 240 € 310 € 

3ο άτομο άνω των 12 ετών σε τρίκλινο 90 € 90 € 150 € 150 € 

1o παιδί έως 12 ετών σε δίκλινο 75 € 75 € 125 € 125 € 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 270 € 345 € 440 € 565 € 

mailto:info@grefis.gr


Giannoulaki Hotel 4* 

 

Το ξενοδοχείο Giannoulaki βρίσκεται στην περιοχή Γλάστρος της Μυκόνου, μόλις 1.5 χιλιόμετρα 

μακριά από την χώρα. Το συγκρότημα προσφέρει μοναδική θέα μπροστά από την πισίνα και ο 

κήπος είναι ιδανικός για χαλαρές στιγμές τα απογεύματα. Το εστιατόριο του σερβίρει γκουρμέ 

μεσογειακή κουζίνα ενώ το bar του σερβίρει εξωτικά κοκτέιλ μέχρι αργά το βράδυ. Τα 

κλιματιζόμενα δωμάτια του είναι πλήρη εξοπλισμένα και προσφέρουν μπαλκόνι ή βεράντα με 

θέα την θάλασσα ή τον κήπο.  

CHECK IN 2:00 p.m. CHECK OUT 12:00 noon. 

 

Τιμή κατ’ άτομο ΜΟΝΟ ΔΙΑΜΟΝΗ 

 
 

3 νύχτες 5 νύχτες 

5 - 23/7 &        
28/8 – 
30/9 

24/7 -  
27/8 

5 - 23/7 &        
28/8 – 
30/9 

24/7 -  
27/8 

ΔΙΚΛΙΝΟ 155 € 210 € 250 € 335 € 

3ο άτομο άνω των 12 ετών σε τρίκλινο 105 € 105 € 175 € 175 € 

1o παιδί έως 12 ετών σε δίκλινο 90 €  90 € 150 € 150 € 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 285 € 375 €  465 € 615 € 


