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AKS HINITSA BAY 4* sup
Αργολίδα - Χινίτσα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

Δίκλινο θέα βουνό
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο θέα βουνό
Μονόκλινο θέα θάλασσα

18/6 - 25/6 &
30/8 - 12/9

26/6 - 30/6

01/7 - 23/7 &
23/8 - 29/8

24/7 - 31/7

01/8 - 22/8

3
116
127
+ 25%
Δωρεάν
+ 25%
99
108

3
140
157
+ 25%
Δωρεάν
+ 25%
120
134

3
144
161
+ 25%
Δωρεάν
+ 25%
123
137

3
170
193
+ 25%
Δωρεάν
+ 25%
145
164

4
189
214
+ 25%
Δωρεάν
+ 25%
161
182

* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα (περιορισμένος αριθμός).
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Μετά θα προσαυξηθούν κατά 15% περίπου (1-31/7 & 23-29/8: 10% περίπου). 1-22/8 χωρίς προσαύξηση.
Προσφορές για οικογένειες:
Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: ΕΚΠΤΩΣΗ -30% στη συνολική τιμή του δικλίνου.
Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου.
Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου.
Αλλαγές στις παροχές λόγω Covid19
• Όλες οι διαδικασίες, λειτουργίες και παροχές του Ξενοδοχείου έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τα επίσημα πρωτόκολλα λειτουργίας που έχουν
δημοσιευθεί. Οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται θα είναι στην διάθεσή σας και θα σας αποσταλούν εφ’ όσον ζητηθούν.
• Shuttle service μόνο προς και από το κέντρο του Πορτο Χελίου σε προκαθορισμένες ώρες
• Η πρόσβαση στην παραλία του Ξενοδοχείου Hinitsa Bay θα είναι ελεγχόμενη και με επιβάρυνση για όλους τους εξωτερικούς επισκέπτες. Δικαίωμα
ελεύθερης και δωρεάν χρήσης θα έχουν οι διαμένοντες κατά απόλυτη προτεραιότητα.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2020
• Πλούσιο Πρωινό Μπουφέ
• Δωρεάν WIFI στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους
• ΔΩΡΕΑΝ Πάρκινγκ
• Μίνι ψυγείο σε όλα τα δωμάτια και Θυρίδες ασφαλείας
• Κλιματισμός , Θέρμανση & Ψύξη
• Καλλυντικά Πολυτελείας, και παντόφλες
• Εστιατόριο ‘AIOLOS’ δίπλα στην πισίνα, Κεντρικό εστιατόριο ‘ZEPHYROS’, ‘ASTERIAS’ beach bar & κεντρικό Bar ‘ARCADIA’
• Δύο πισίνες (παιδική και για ενήλικες)
• Mini γήπεδο basket, Tennis, Γήπεδο 5x5, Beach Volley, Ping – pong
• Παιδική χαρά και Mini club – animation
• Υπηρεσίες wellness (με έξτρα χρέωση)
• Live Entertainment στο κεντρικό μπαρ “Arcadia”
• Κατάστημα (convenient store)
• Οργανωμένη αμμουδερή παραλία με ναυαγοσώστη και δωρεάν πετσέτες, ξαπλώστρες και ομπρέλες
• Υπηρεσία Laundry (με έξτρα χρέωση)
• Βραστήρας (κατόπιν ζήτησης)
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