
Hotel Only



Hotel Only - PORTO CARRAS RESORT 5* 

Το Porto Carras Grand Resort 5* βρίσκεται καταμεσής μιας μαγευτικής τοποθεσίας, σε ένα τοπίο γεμάτο ομορφιά χάρη στις 
πλούσιες εναλλαγές του, όπου το Αιγαίο σμίγει με τον ήλιο της Μεσογείου. Είναι το ιδανικό σκηνικό για την αναζωογόνηση 
σώματος και πνεύματος -χάρη στις εξατομικευμένες επιλογές χαλάρωσης, ευεξίας και ψυχαγωγίας που σας προσφέρουμε. Από 
τις πεζοπορίες και την ιππασία στα πυκνά πευκοδάση μέχρι τη χαλάρωση με φόντο τους ατελείωτους αμπελώνες και τις 
αποδράσεις σε απόμερους ονειρεμένους κολπίσκους, ο καθένας μπορεί ν’ ανακαλύψει και ν’ απολαύσει ένα κομμάτι 
παραδείσου.

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τιµή ανά δωµάτιο ανά διαν/ση µε ηµιδιατροφή
µε Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα µε ζωντανή µουσική

Ελάχιστος αριθµός διανυκτερεύσεων 2

Double Golf View     185
Double Sea/Marina View    214
Junior Suite Golf     219
Junior Suite Sea / Marina View   249
Family Room Golf View    214
Family Room Sea/Marina View   249

3ο άτοµο      +25% *
3o άτοµο έως 12 ετών    ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών **    ∆ωρεάν

Μονόκλινο Golf View     145
Μονόκλινο Sea/Marina View   159

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ:

Πρωινό και δείπνο µπουφέ τη Μ. Πέµπτη και τη Μ. Παρασκευή.
Το Μ. Σάββατο live σαξόφωνο στο News Café και Αναστάσιµο δείπνο µπουφέ µετά την Ανάσταση.
Την Κυριακή (11:30-13:30), Πασχαλινός εορταστικός µπουφές στην πισίνα µε ψήσιµο του οβελία, 
απεριτίφ, µεζέδες & ζωντανή µουσική από ορχήστρα. Το µεσηµέρι (13:30-16:00) µουσική από DJ στο 
Athos Restaurant και το βραδάκι  (20:00-23:00) µουσική από DJ στο News Cafe.
∆ευτέρα του Πάσχα το βραδάκι (20:00-23:00) µουσική από DJ στο News Cafe.

Σηµείωση: Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης € 4,00 / δωµάτιο / διανυκτέρευση.

ΠΑΣΧΑ
13-17/4



Πάσχα στην Κοσμοπολίτικη Κέρκυρα

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα και δυτικότερα νησιά της Ελλάδας και του Ιονίου Πελάγους. Πρόκειται για  το νησί 
της φυσικής ομορφιάς, του πολιτισμού και της μουσικής. Το Κερκυραϊκό Πάσχα όμως, είναι αυτό  που οφείλει  κάποιος να 
βιώσει έστω και μια φορά στην ζωή του, εκεί που η άνοιξη  αγκαλιάζει την πιο μαγευτική περίοδο του νησιού. Το Πάσχα στην 
Κέρκυρα  είναι ένα σύνθετο μίγμα από Ενετικές και Ορθόδοξες θρησκευτικές παραδόσεις με επιρροές από τα βενετικά 
πρότυπα και τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, είναι μια αληθινή μυσταγωγία που σε συνδυασμό με τη Φιλαρμονική και το 
πασίγνωστο τελετουργικό με τα κανάτια, γίνεται μια  ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία. 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 3 

ΠΑΣΧΑ

Ξενοδοχείο

Ατοµικό πρόγραµµα µε δικό σας όχηµα

Κατηγορία ∆ωµατίου

Μονόκλινο

∆ίκλινο

Τρίκλινο
2 ενήλικες & 1 παιδί

Economy ∆ίκλινο

∆ίκλινο

Τρίκλινο
2 ενήλικες & 1 παιδί

Οικογενειακό
2 ενήλικες & 2 παιδιά

Ipsos Di Mare 3*
Περιοχή 

Παραλία Ύψος

Magna Graecia 4*
Περιοχή
∆ασιά

∆ιατροφή

102€ 95€

130€ 120€

160€ 150€

Υπάρχει περιορισµένη
διαθεσιµότητα

economy δωµατίων

Ηµιδιατροφή
µε Αναστάσιµο

∆είπνο 
&

Πασχαλινό
Γεύµα

Ηµιδιατροφή
µε Αναστάσιµο

∆είπνο 
&

Πασχαλινό
Γεύµα

145€ 130€

160€ 140€

180€ 150€

200€ 170€

Υπάρχει περιορισµένη
διαθεσιµότητα
οικογενειακών

δωµατίων

Τιµή ∆ωµατίου ανά
διανυκτέρευση

Ελάχιστη διαµονή
3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠαρατηρήσειςΕπιπλέον
∆ιανυκτέρευση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογή σας
Πρόγευµα & δείπνο σε µπουφέ καθηµερινά στο χώρο του ξενοδοχείου
Αναστάσιµο ∆είπνο το Μεγάλο Σάββατο & Πασχαλινό Γεύµα µε ζωντανή µουσική 
την Κυριακή του Πάσχα.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόρος διαµονής 1,5€ ανά δωµάτιο στο ξενοδοχείο Ipsos Di Mare 3* ή φόρος διαµονής
3€ ανά δωµάτιο τη διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Magna Graecia 4*.
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