ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!!!
ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 35%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

01/09/2021-17/09/2021

18/09/2021-30/09/2021

01/10/2021-20/10/2021

21/10/2021-31/10/21

35% έκπτωση

30% έκπτωση

25% έκπτωση

30% έκπτωση

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

Από €67,50
την ηµέρα/το άτοµο

ΤΏΡΑ ΜΟΝΟ

€43.88
την ηµέρα/το άτοµο µε πρόγευµα

ΤΏΡΑ ΜΟΝΟ

€47.25
την ηµέρα/το άτοµο µε πρόγευµα

Σε δωµάτιο µε 2 άτοµα που πληρώνουν 100% (την ηµέρα):
Παιδιά ηλικίας 2-11.99 - €15.00
Παιδιά ηλικίας 12-16 - €20.00
3ος Ενήλικας - €33.50

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

Από €50,00
την ηµέρα/το άτοµο

Από €42,50
την ηµέρα/το άτοµο

ΤΏΡΑ ΜΟΝΟ

ΤΏΡΑ ΜΟΝΟ

€37.50
την ηµέρα/το άτοµο µε πρόγευµα

Σε δωµάτιο µε 2 άτοµα που
πληρώνουν 100% (την ηµέρα):
Παιδιά ηλικίας 2-11.99 - €15.00
Παιδιά ηλικίας 12-16 - €20.00
3ος Ενήλικας - €28.00

€29.75
την ηµέρα/το άτοµο µε πρόγευµα

Σε δωµάτιο µε 2 άτοµα που
πληρώνουν 100% (την ηµέρα):
Παιδιά ηλικίας 2-11.99 - €12.00
Παιδιά ηλικίας 12-16 - €15.00
3ος Ενήλικας - €24.00

Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν την ημέρα/το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με πρόγευμα. Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
Όροι & Προϋποθέσεις
• Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν για το Dionysos Central Hotel.
• Η ειδική προσφορά ισχύει για ημέρες διαμονής από 01.09.2021 μέχρι 31.10.2021.
• Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέες κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 25.08.2021 μέχρι 30.09.2021.
• Απαιτείται ελάχιστη διαμονή 2 (δύο) διανυκτερεύσεων για τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής προσφοράς.
• Όλες οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος και υπόκεινται στη διαθεσιμότητα από το τμήμα κρατήσεων μας τη
στιγμή της παραλαβής του τελικού αιτήματος για επιβεβαίωση κράτησης.
• Πολιτική πληρωμής: Απαιτείται προκαταβολή 25% του συνολικού κόστους για την τελική επιβεβαίωση της κράτησης.
• Πολιτική ακύρωσης: Για κρατήσεις που ακυρώνονται δεκατέσσερις (14) ημέρες ή λιγότερο πριν από την άφιξη, το ξενοδοχείο
θα λάβει χρεώσεις ακύρωσης ίση με την προκαταβολή που καταβλήθηκε για την επιβεβαίωση των κρατήσεων.
• Ώρα άφιξης: 14: 00 μ.μ. Ώρα αναχώρησης: 12:00 μεσημέρι.
• Το Dionysos Central Hotel διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παραπάνω ειδική προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε: Τηλ.26933414
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: reservations@dionysoshotelpaphos.com

