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

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

OASIS HOTEL 3* ( ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ) 

 

Το ξενοδοχείο Oasis, βρίσκεται στο χωριό Καλό νερό της Κυπαρισσίας μόλις μπροστά από την 

παραλία. Οι πλούσιοι εξωτερικοί του χώροι προσφέρουν μεγάλη πισίνα για μικρούς και 

μεγάλους, οργανωμένες ξαπλώστρες αλλά και τραπέζια για την χαλάρωση των επισκεπτών της. 

Το μπαρ προσφέρει δροσιστικά ποτά και καφέδες κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Σε μια 

έκταση περίπου 7 στρεμμάτων, το ξενοδοχείο προσφέρει δραστηριότητες τόσο για τα παιδιά 

με τα παιχνίδια στον κήπο όσο και για τους μεγάλους με το Spa όπως μασάζ και γυμναστήριο. 

Το εστιατόριο σερβίρει γευστικές επιλογές από το πρωινό μέχρι και το βραδινό με γεύσεις 

εμπνευσμένες από τα τοπικά αλλά και διεθνή μενού. Τα δωμάτια περιέχουν όλες τις ανέσεις 

όπως κλιματιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία αλλά και πολλά άλλα, για να νιώθει ο επισκέπτης την 

χαλαρότητα και ησυχία που επιθυμεί στις διακοπές του.   

  

▪ 1ο παιδί έως 16 ετών Δωρεάν 

* Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 16 ετών ή 3 ενήλικες και 1 παιδί έως 16 

ετών 

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 30/6. μετά υπάρχει επιβάρυνση 10% 

OASIS HOTEL 3* 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Περίοδος Νύχτες 2κλινο Studio 3ο άτομο Stu 1κλινο Stu *Διαμέρισμα (2+2) 4ο άτομο Διαμ 

1-5/07 & 6/09-30/09 3 123 € 72 € 183 € 310 € 72 € 

  5 202 € 117 € 301 € 514 € 118 € 

  7 279 € 160 € 412 € 710 € 1.060 € 

6-26/7 & 25/8-5/9 3 135 € 95 € 199 € 349 € 95 € 

  5 220 € 155 € 325 € 572 € 150 € 

  7 299 € 215 € 450 € 790 € 205 € 

27/7-24/08 5 235 € 175 € 361 € 616 € 175 € 

  7 322 € 242 € 492 € 849 € 242 € 
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