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

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

 

AKS HINITSA BAY HOTEL 4* 

 

Το πολυτελές ξενοδοχείο με εκπληκτική τοποθεσία στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, μόλις 2 ώρες 

μακριά από την Αθήνα, προσφέρει εξαιρετική θέα στην θάλασσα και στα τοπία γύρω από το 

κατάλυμα. Πρόκειται για ιδανική επιλογή για οικογενειακές διακοπές και όχι μόνο.  

Προσφέρει δωμάτια με θέα την θάλασσα και το βουνό σε οικογενειακές κατηγορίες και απλές. 

Τα παιδιά παραμένουν δραστήρια και απασχολημένα καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής χάρη 

στους εκπαιδευμένους παιδαγωγούς και τους ειδικά σχεδιασμένους χώρους. Τα διάφορα 

εστιατόρια που διαθέτει όπως το κεντρικό εστιατόριο και η κεντρική ταβέρνα προσφέρουν 

γευστικότατα πιάτα για όλη την οικογένεια.  

Διαθέτει επίσης και εστιατόριο a la carte, για τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Το κεντρικό 

bar και το beach bar φροντίζουν να σας σερβίρουν γευστικά και δροσιστικά κοκτέιλ. Τα 

δωμάτια διαθέτουν ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο, αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, τηλεόραση, 

τηλέφωνο, σεσουάρ και ιδιωτικό μπαλκόνι.  

 

 

 

 

 

mailto:info@grefis.gr


Τιμές ανά άτομο με πρωινό και δείπνο + ποτά  

                                  3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

Ημιδιατροφή  30/8-
12/9 

26/6-
23/7 

& 
23-29/8 

30/8-
12/9 

26/6-
23/7 

& 
23-29/8 

24/7-
22/8 

30/8-
12/9 

26/6-
23/7 

& 
23-29/8 

24/7-
22/8 

Σε δίκλινο με 
θέα βουνό 

175 215 285 359 465 399 499 649 

Σε δίκλινο με 
θέα θάλασσα 

189 239 315 399 529 435 559 739 

1ο παιδί έως  
12 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο παιδί 2 έως 
12 ετών 

-50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% 

3ο άτομο 
ενήλικας 

-50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% 

Σε μονόκλινο με 
θέα βουνό 

295 365 485 610 800 680 850 1.120 

** Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά σε κουκέτα   

** Οικογένεια με 2 παιδιά , δυνατότητα παροχής 2 δωματίων connecting  με χρέωση -30% στο δωμάτιο 

των παιδιών          

 

EARLY BOOKING : Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν έως 15/7  

 

❖ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

✓ Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ 

✓ Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ σε κεντρικό εστιατόριο ΖΕΦΥΡΟΣ 

✓ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία του ξενοδοχείου 

✓ Παιδική χαρά και mini club 

✓ Γήπεδα μπάσκετ , τένις , 5 Χ 5 και beach volley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKS PORTO HELI 4* 

 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι και είναι χτισμένο σχεδόν πάνω στην θάλασσα. Η 

μοναδική του θέα και το πράσινο περιβάλλον γύρω του συνδυάζονται για να προσφέρουν 

στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Η μεγάλη πισίνα, τα 3 εστιατόρια, τα 2 μπαρ, το γυμναστήριο, 

το γήπεδο beach volley είναι κάποιες από τις παροχές του. Τα πλούσια και γευστικά μενού των 

εστιατορίων φροντίζουν να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Τα 

ευρύχωρα δωμάτια του σας ξεκουράζουν με την ιδιαίτερη τους θέα αλλά και τις μοναδικές 

τους παροχές.  

Τιμές ανά άτομο με πρωινό και δείπνο + ποτά 

                                         3 διανυκτερεύσεις  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

  
30/8-12/9 

15-31/7 
& 

23-29/8 

30/8-
12/9 

15-31/7 
& 

23-29/8 

 
1-22/8 

30/8-
12/9 

15-31/7 
& 

23-29/8 

 
1-22/8 

Σε δίκλινο με θέα 
βουνό 

155 185 255 305 395 355 425 549 

Σε δίκλινο με θέα 
θάλασσα 

165 195 275 325 419 385 449 585 

1ο παιδί έως  
12 ετών 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

2ο παιδί 2 έως 
12 ετών 

-50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% 

3ο άτομο ενήλικας -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% 

Σε μονόκλινο με 
θέα βουνό 

265 315 435 519 679 609 725 935 

** Οικογένεια με 2 παιδιά , τα παιδιά σε κουκέτα   

** Οικογένεια με 2 παιδιά , δυνατότητα παροχής 2 δωματίων connecting  με χρέωση -30% στο δωμάτιο 

των παιδιών          

 

EARLY BOOKING : Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν έως 15/7 
            

   



 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

✓ Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ 

✓ Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ σε κεντρικό εστιατόριο  

✓ Ελεύθερη κατανάλωση ποτών κατά την διάρκεια του δείπνου (κρασί , μπύρα , 

αναψυκτικά) 

✓ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία του ξενοδοχείου 

✓ Θαλάσσια παιδική χαρά με φουσκωτά παιχνίδια 

✓ Παιδική χαρά και mini club 

✓ Beach volley + Ping-pong 

 

 


