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DOLPHIN BAY 4*  
Σύρος - Γαλισσάς 
 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση  
 με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΠΟΤΑ στα δείπνα με SMART ALL INCLUSIVE 
 03/7 - 31/7 & 

24/8 - 30/8 
01/8 - 23/8 31/8 - 13/9 03/7 - 31/7 & 

24/8 - 30/8 
01/8 - 23/8 31/8 - 13/9 

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 2 2 2 2 2 2 

Δίκλινο θέα χωριό 112 129 104 134 152 126 
3ο άτομο * 25 25 25 36 36 36 
3ο άτομο ως 12 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 
4ο άτομο ως 12 ετών * 10 10 10 15 15 15 
Μονόκλινο θέα χωριό 90 105 82 102 115 94 
 
 
* 3ο / 4ο άτομο σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη. 
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 15 το δωμάτιο τη νύχτα. 
Επιβάρυνση για δωμάτιο με κουκέτα θέα χωριό : € 25 το δωμάτιο τη νύχτα.   
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Για διανυκτερεύσεις έως και 10/7 και από 31/8 έως και 13/9 
Α) Πληρώνετε 5 και μένετε 6 διανυκτερεύσεις ή πληρώνετε 10 και μένετε 12 διανυκτερεύσεις. 
Β) Για οικογένειες 2 ενηλίκων και 2 παιδιών που επιθυμούν διαμονή σε 2 διπλανά δίκλινα δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 30% στο δωμάτιο 
των παιδιών. 
 
Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 19 Ιουνίου.  
Μετά θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου. 
 
 
Dolphin Bay Smart All Inclusive Καλοκαίρι 2020: 
• Πλήρη διατροφή καθημερινά από μπουφέ (Πρωινό, Γεύμα και Δείπνο) 
• Δωρεάν κατανάλωση κατά την διάρκεια του γεύματος και του δείπνου, αναψυκτικών από post mix, μπύρας draft, κρασί χύμα και νερό. 
• Βραδιά BBQ κάθε Σάββατο στη θέση του δείπνου της ημέρας. 
• Αθλητική και δημιουργική απασχόληση των παιδιών με την παρουσία των γονέων στο χώρο της πισίνας 10:30 - 13:30 
• Λειτουργία παιδότοπου και παιδικής χαράς (με φύλαξη) σε ασφαλή υπαίθριο χώρο 19:00 - 23:00 
• Teenagers corner με Play station. 
• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο μπαρ της πισίνας καθημερινά 10:00 έως 18:00 
• Νεροτσοuλήθρα 18 μέτρων στη μεγάλη πισίνα 
• Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη μικρή πισίνα 
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα 
 
Ημιδιατροφή με ποτά 
Το πρόγραμμα ημιδιατροφή με ποτά (πρωϊνό και γεύμα ή δείπνο) περιέχει όλα τα ανωτέρω εκτός ενός φαγητού ανά ημέρα. 
 


