Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στo Kapetanios Odysseia
Χριστουγεννιάτικα Πακέτα & Ρεβεγιόν στις 24/12/2018

Για 1 βράδυ διαμονή
Για 2 βράδια διαμονή
Για 3 βράδια διαμονή
Για 4 βράδια διαμονή

€77.00
€118.00
€159.00
€200.00

Επιπρόσθετη χρέωση για μονόκλινο €20.00 το δωμάτιο την ημέρα
Πρωτοχρονιάτικα Πακέτα & Ρεβεγιόν στις 31/12/2018
Για 1 βράδυ διαμονή
Για 2 βράδια διαμονή
Για 3 βράδια διαμονή
Για 4 βράδια διαμονή

€94.00
€135.00
€176.00
€217.00

Επιπρόσθετη χρέωση για μονόκλινο €20.00 το δωμάτιο την ημέρα
Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν ανά άτομο σε διπλό δωμάτιο, με μερική θέα την θάλασσα, με
πρωινό. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν και της Πρωτοχρονιάς.
• Ένα παιδί μέχρι 12 χρονών στο ίδιο δωμάτιο με ενήλικες, ΔΩΡΕΑΝ με πρόγευμα και
έκπτωση 75% στα γιορτινά γεύματα.
• Στο δεύτερο παιδί θα παρέχεται έκπτωση 50% στα πιο πάνω πακέτα.
• Στο τρίτο άτομο άνω των 12 χρονών θα παρέχεται έκπτωση 30% στα πιο πάνω πακέτα.
• Οι πιο πάνω εκπτώσεις ισχύουν για τους πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο.
Πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, εορταστικά παιγνίδια
και δωρεάν παράταση της ώρας αναχώρησης αναλόγως διαθεσιμότητας.

Γιορτινά Γεύματα
Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν €35.00
Μεσημεριανό Γεύμα Χριστουγέννων €25.00
Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν €55.00
Οι πιο πάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους. Οι πιο πάνω τιμές δεν
συνδυάζονται με άλλες τρέχουσες προσφορές. Για άτομα μέχρι 12 ετών, έκπτωση 50% στα
γιορτινά γεύματα.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:
Kapetanios Odysseia Hotel
Τηλ: 00357 25 591111, odysseiahotel@kapetaniosgroup.com www.kapetanioshotels.com

Christmas and New Year Packages
Christmas Packages & Christmas Gala Dinner on 24/12/2018
For 1 night stay
€77.00
For 2 nights stay
€118.00
For 3 nights stay
€159.00
For 4 nights stay
€200.00
Extra charge for single room per day €20.00
New Year Packages & New Years Eve Gala Dinner on 31/12/2018
For 1 night stay
€94.00
For 2 nights stay
€135.00
For 3 nights stay
€176.00
For 4 nights stay
€217.00
Extra charge for single room per day €20.00
The above prices are per person in a double room with breakfast.
Christmas Eve Gala Dinner and New Year’s Eve Gala Dinner are included.
• 1st child up to 12 years old sharing a room with 2 adults: Free
accommodation with breakfast, and 75% discount on festive meals.
• 2nd child: 50% discount on regular package price.
• 3rd adult in room: 30% discount on regular package price.
• The above discounts apply for guests staying in the hotel.
Fantastic Festive Programme, Fun activities
Late check-out depending on availability
Festive Meals
Christmas Eve Gala Dinner €35.00
Christmas Day Lunch
€25.00
New Year’s Eve Gala Dinner €55.00
All prices include VAT & Taxes. The above prices are not commutative with any other offers
running at the same time. Children up to 12 years old, 50% discount on festive meals.
For further information or reservations please contact:
Kapetanios Odysseia Hotel
Tel: 00357 25 591111, odysseiahotel@kapetaniosgroup.com, wwwkapetanioshotels.com

