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Ειδικές Τιμές Alkyon Resort Hotel & Spa για την εκδήλωση της 7ης Μαρτίου 2015

Σας ενημερώνουμε ότι για όσους θα θελήσουν να συνδυάσουν τη συμμετοχή τους στην
εκδήλωση της 7ης Μαρτίου 2015, ‘Κοινότητα και Ανάπτυξη - Η κοινωνική ευθύνη της
ξενοδοχειακής βιομηχανίας’ με διαμονή στο Alkyon Resort Hotel & Spa, θα ισχύσουν οι
παρακάτω ειδικές τιμές προσφοράς.

Αναλυτικά, η προσφορά του ξενοδοχείου περιλαμβάνει:

 Πρόγευμα σε μπουφέ
 Δείπνο σε μπουφέ 
 Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου
 Για τους διαμένοντες σε Junior Σουίτα, δωρεάν χρήση χαμάμ, σάουνας και Jacuzzi

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Τιμή δωματίου/ Διανυκτέρευση*

MONOΚΛINO  70

STANDARD ΔΙΚΛΙΝΟ 80

SUPERIOR ΔΙΚΛΙΝΟ      105

EXECUTIVE ΔΙΚΛΙΝΟ     120
JUNIOR ΣΟΥΙΤΑ (2 ΑΤΟΜΩΝ)     160

ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4 AΤΟΜΩΝ)     150

*Οι τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους.
 
Για κρατήσεις: Alkyon Resort Hotel & Spa, Βραχάτι Κορινθίας
Τηλ.:27410 52010, 210 6425393, e-mail: resa@alkyonhotel.gr

Επιπλέον άτομο σε Standard, Superior και Executive δωμάτιο: 35 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Επιπλέον άτομο σε Junior Suite: 45 ευρώ ανά διανυκτέρευση 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παιδί έως 12 ετών σε πρόσθετη κλίνη σε standard, superior, executive δίκλινο δωμάτιο και Junior Suite μαζί με 
τους γονείς: ΔΩΡΕΑΝ 
2o παιδί έως 3 ετών σε πρόσθετη κλίνη σε superior δωμάτιο μαζί με τους γονείς: ΔΩΡΕΑΝ
2o παιδί από 4 – 12 ετών σε πρόσθετη κλίνη σε superior δωμάτιο μαζί με τους γονείς: €25
Παρκοκρέβατο σε όλους τους τύπους δωματίων, χωρίς χρέωση
Δεν ισχύουν παιδικές εκπτώσεις σε μεζονέτες

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 1 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

Με εκτίμηση,
Καλλιόπη Μαρούλη
Advertising & Communications Manager
Alkyon Resort Hotel & Spa
Βραχάτι Κορινθίας Τ.Κ. 200 06
E-mail: com@alkyonhotel.gr
www.alkyonhotel.gr
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Λίγα λόγια για το Alkyon Hotel Resort & Spa 5★ :

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, βρίσκεται στο Βραχάτι Κορινθίας. Χτισμένο σε μια έκταση 23.000 τ.μ.
μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του,
προσφέροντας  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες  πολυτελούς  διαμονής,  υγείας  και  ευεξίας,  εστίασης,
οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Το βραβευμένο πολυτελές κέντρο υγείας και ευεξίας ‘Spa Center’ του ξενοδοχείου προσφέρει μια
ολοκληρωμένη  πρόταση  σε  όσους  επιθυμούν  υψηλές  υπηρεσίες  χαλάρωσης,  ομορφιάς,
αντιγήρανσης, αναζωογόνησης και ευεξίας. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν:
Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, θερμαινόμενο Jacuzzi 6 θέσεων, Turkish bath, Hamam, 2 Saunas,
Spa  jet,  Γυμναστήριο,  Κομμωτήριο,  Τμήμα  αντιγήρανσης,  5  ατομικές  καμπίνες  θεραπειών,  Spa
Suite, Αρωματικό λουτρό υδρομασάζ & Spa Boutique.

Το  ξενοδοχείο  διαθέτει  μοναδικούς  χώρους  συνεδρίων,  παρουσιάσεων,  εταιρικών  συναντήσεων,
σεμιναρίων,  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  δεξιώσεων.  Οι  κομψές  αίθουσες  μπορούν  να
φιλοξενήσουν από μια μικρή συνάντηση των 10 ατόμων μέχρι  μια  εκδήλωση 1100 ατόμων. Οι
υπερσύγχρονες  εγκαταστάσεις,  οι  άριστες  υπηρεσίες  υποστήριξης  και  το  έμπειρο  προσωπικό
διασφαλίζουν με φροντίδα την επιτυχία κάθε εκδήλωσης.

Η προνομιακή θέση του Alkyon Resort Hotel & Spa 5★ , σε απόσταση μόλις μιας ώρας από την
Αθήνα και 80 μέτρων από την πεντακάθαρη παραλία Βραχατίου, το καθιστά πρώτο στην προτίμηση
των επισκεπτών για τις μικρές ή τις μεγάλες αποδράσεις τους όλες τις εποχές του χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.alkyonhotel.gr
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