Πρόγραμμα Επιχορηγημένων Διακοπών
από 01 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου 2022!
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ!
Το Dionysos Central Hotel στην Πάφο σας ενημερώνει ότι συµµετέχει στο Πρόγραμμα
Επιχορηγημένων Διακοπών για μονίμους κάτοικους Κύπρου του Υφυπουργείου Τουρισμού µε
σκοπό την ενθάρρυνση για διακοπές στην Κύπρο για τους μόνιμους κατοίκους Κύπρου!!!

Επωφεληθείτε €20 επιδότηση ανά δωμάτιο στις ειδικές τιμές διαμονής!
ΜΑΙΟΣ
01/05/2022-31/05/2022

ΙΟΥΝΙΟΣ
01/06/2022-30/06/2022

ΙΟΥΛΙΟΣ
01/07/2022-31/07/2022

Δίκλινο δωμάτιο
Από €37.50 την ημέρα/το άτομο

Δίκλινο δωμάτιο
Από €40.00 την ημέρα/το άτομο

Δίκλινο δωμάτιο
Από €42.50 την ημέρα/το άτομο

Τώρα €27.50
Την ημέρα/το άτομο με πρόγευμα

Τώρα €30.00
Την ημέρα/το άτομο με πρόγευμα

Τώρα €32.50
Την ημέρα/το άτομο με πρόγευμα

Σε δωμάτιο με 2 άτομα που πληρώνουν
100%:
Παιδιά ηλικίας 0-2.99 ετών: Δωρεάν
Παιδιά ηλικίας 3-12 ετών: €15.00
3ος ενήλικας ηλικίας 13-99 ετών: €25.00

Σε δωμάτιο με 2 άτομα που πληρώνουν
100%:
Παιδιά ηλικίας 0-2.99 ετών: Δωρεάν
Παιδιά ηλικίας 3-12 ετών: €15.00
3ος ενήλικας ηλικίας 13-99 ετών: €25.00

Σε δωμάτιο με 2 άτομα που πληρώνουν
100%:
Παιδιά ηλικίας 0-2.99 ετών: Δωρεάν
Παιδιά ηλικίας 3-12 ετών: €15.00
3ος ενήλικας ηλικίας 13-99 ετών: €25.00

Επιβάρυνση μονόκλινου: €20.50

Επιβάρυνση μονόκλινου: €22.00

Επιβάρυνση μονόκλινου: €24.50

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 και ισχύουν μόνο για μόνιμους κατοίκους της Κύπρου που έχουν κάνει κράτηση απευθείας στο ξενοδοχείο ως
μέρος του Πρόγραμματος Επιχορηγημένων Διακοπών για μονίμους κάτοικους Κύπρου του που ξεκίνησε από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου.

•

Το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη €20 ευρώ την ημέρα ανά δωμάτιο από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τα επιπλέον
άτομα που διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο. Σημείωση: Οι επιπρόσθετες χρεώσεις γεύματος και οι χρεώσεις για αναβαθμίσεις σε υψηλότερες κατηγορίες δωματίων δεν
περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα/επιδότηση.

•
•
•

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει για ημέρες διαμονής από 01.05.2022 έως 31.07.2022
Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέες κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 20.04.2022 και μετά.
Για κρατήσεις από 01/05/22-09/06/22 απαιτείται ελάχιστη διαμονή 2 (δύο) διανυκτερεύσεων* για κρατήσεις από
10/06/22-31/07/22 απαιτείται ελάχιστη διαμονή 3(τριών) 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.

•

Οι δικαιούχοι θα υποχρεώνονται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο ταυτότητας, η διαβατήριου ή άδεια μόνιμης διαμονής στην
Κύπρο ως επίσης και ένα λογαριασμό κοινής ωφελείας που να αποδεικνύει την μόνιμη διεύθυνση του δικαιούχου.

•
•
•

Τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ταυτοπροσωπίας θα τηρούνται στο αρχείο του καταλύματος για κάθε έλεγχο.
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

