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RAMADA PLAZA THRAKI 5* 
Αλεξανδρούπολη 
 

 
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση  

 με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS με PREMIUM ALL INCLUSIVE 
 15/6 - 11/7 & 

02/9 - 15/9 
12/7 - 26/7 & 
25/8 - 01/9 

26/7 - 09/8 15/6 - 11/7 & 
02/9 - 15/9 

12/7 - 26/7 & 
25/8 - 01/9 

26/7 - 09/8 

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2 3 2 2 3 
Δίκλινο Superior θέα κήπος 108 116 133 142 150 167 
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 119 127 144 153 161 178 
Δίκλινο Executive θέα θάλασσα 135 144 163 169 178 197 
Δίκλινο Suite θέα θάλασσα 180 220 259 214 254 293 
3ο άτομο * 35 35 35 50 50 50 
3ο άτομο ως 12 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 
4ο άτομο ως 12 ετών * + 15% + 15% + 15% + 15% + 15% + 15% 
3ο άτομο 13 ως 18 ετών * + 25% + 25% + 25% + 25% + 25% + 25% 
4ο άτομο 13 ως 18 ετών * + 25% + 25% + 25% + 25% + 25% + 25% 
Μονόκλινο Superior θέα κήπος 83 92 107 100 108 124 
Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα 94 103 118 110 118 135 
 
* 3ο / 4o άτομο: Σε πρόσθετη κλίνη. 
Ημιδιατροφή Plus: Πρωϊνό και δείπνο με ποτά (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) μόνο κατά τη διάρκεια των δείπνων & συμμετοχή στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5=6 & 10=12 
για διαμονές μέχρι τις 12 Ιουλίου και από 25 Αυγ. έως 15 Σεπ: 
Πληρώστε 5 νύχτες και κερδίστε ακόμα μία (την 6η) εντελώς ΔΩΡΕΑΝ (με την ίδια διατροφή) 
 
 
Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 28 Ιουνίου. Μετά θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου. 
 
 
Ramada Plaza Thraki PREMIUM ALL INCLUSIVE Καλοκαίρι 2020: 
Πλούσια διατροφή & παροχές 
• Πλούσιο πρωινό αμερικανικού τύπου, μεσημεριανό και δείπνο σε μπουφέ με εναλλαγές γεύσεων στο κεντρικό εστιατόριο. 
• Τοπικά αλκοολούχα (μόνο για ενήλικες) και μη αλκοολούχα ποτά στο κεντρικό μπαρ (10.00-23.00) και στο pool bar (10.00-18.00) και το εστιατόριο τα οποία θα είναι μπύρα 

σε ποτήρι, λευκό-κόκκινο κρασί (βαρελίσιο), ούζο, ένα αλκοολούχο κοκτέιλ ανά ημέρα (με βότκα, τζιν, ουίσκι, ρούμι τεκίλα κλπ), ένα (1) μη αλκοολούχο κοκτέιλ, τρία (3) είδη 
αναψυκτικών σε ποτήρι και τέσσερα (4) είδη καφέ (φραπέ, φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, freddo εσπρέσο & freddo καπουτσίνο), τσάι. 

• Φρέσκο παγωτό σε δύο (2) γεύσεις στο κεντρικό bar και στο pool bar τρεις (3) φορές καθημερινά (11.00-12.30, 15.30-17.00 & 21.00-23.00). 
• Ενδιάμεσα snacks (τοστ, μικρά σάντουιτς, κέικ κλπ) στο κεντρικό μπαρ και στο pool bar δύο (2) φορές καθημερινά (11.30-12.30, 17.00-18.00).  
• Δωρεάν ξαπλώστρες με τραπεζάκι και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία. 
• Ελληνικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη βράδυ στην βεράντα του κεντρικού εστιατορίου ή δίπλα στις πισίνες στο οποίο θα μεταφέρεται και το 

μπουφέ δείπνο της Πέμπτης. 
• Παροχή wi-fi internet στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια. 
 
Καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο διαχωρίζεται σε τρεις (3) βασικές ενότητες όπως περιγράφονται παρακάτω: 

α. Kid’s club.  
Το Kid’s Club θα λειτουργεί στην αίθουσα αίθουσα «Αίολος» καθημερινά στις 10.30 – 13.30, & 15.30 – 19.00 και θα προσφέρει προγράμματα κινητικών και πνευματικών 
παιχνιδιών αναψυχής όπως: 
1. Φουσκωτά παιχνίδια 
2. Κινητικά παιχνίδια (παντομίμα, μίμηση ζώων, καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, μουσικές καρέκλες-στεφάνια, σκυταλοδρομίες κτλ). 
3.  Ζωγραφική (απλή, με νούμερα), κατασκευές (με διάφορα υλικά) 
4. Χορός ή/και θεατρικές δραστηριότητες (παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, αλλαγή τέλους ιστορίας, προσθήκη ηρώων, κουκλοθέατρο ακόμα και παραστάσεις με 
συμμετοχή παιδιών. 
5. Παιχνίδι γνωριμίας, πνευματικά παιχνίδια (επιτραπέζια, καλλιέργεια λεξιλογίου) 
6. Γυμναστική (απλές ασκήσεις χαλάρωσης, διατάσεις, ασκήσεις με μπάλες) 
7. Πολιτισμικά παιχνίδια (εκμάθηση απλών λέξεων, ηθών, εθίμων, χορών) 

β. Δραστηριότητες & άθληση 
Οι δραστηριότητες άθλησης και διασκέδασης θα προσφέρονται στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου και στις πισίνες, καθημερινά 10.00 – 20.30 και βάσει 
συγκεκριμένου εβδομαδιαίου προγράμματος. Ενδεικτικά θα προσφέρονται τα παρακάτω:  
1. Αθλήματα όπως βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο 5Χ5 (δύο γήπεδα), μπάντμιγκτον, ρακέτες, φρίσμπι, πινγκ πονγκ, μπόουλινγκ. 
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2. Σκάκι εξωτερικού χώρου  
3. Κατασκευές στην άμμο, δραστηριότητες & παιχνίδια πισίνας 
4. Ομαδικά παιχνίδια όπως ο σαλίγκαρος, η σαρανταποδαρούσα, η διελκυστίνδα, η αράχνη, το φιδάκι, τσουβαλοδρομίες, αρματοδρομίες κλπ 

γ. Βραδινή διασκέδαση για όλους 
Τις βραδινές ώρες (καθημερινά 21.00 – 23.00) θα προσφέρονται οργανωμένες δραστηριότητες στην αίθουσα «Αίολος», στο μπαρ του ξενοδοχείου και στην βεράντα του 
ή σε άλλο εσωτερικό/εξωτερικό χώρο. Συγκεκριμένα θα προσφέρονται προβολή ταινιών (οικογενειακές ή/και παιδικές σε συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα), 
βραδιές καραόκε, μουσικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους (σε ειδικό χώρο στο μπαρ), παντομίμα κ.α. 
 

Υπηρεσίες Thalasso & Wellness Spa 
Σε Premium All inclusive Club 2020 προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες στο Thalasso & Wellness Spa:  

1. Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου με τη συνεχή επίβλεψη έμπειρου γυμναστή χωρίς την παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια.  
2. Δωρεάν πρόγραμμα ομαδικής γυμναστικής για ενήλικες σε ξεχωριστό χώρο εντός του ξενοδοχείου και σε συγκεκριμένες απογευματινές ώρες: 
3. Μια δωρεάν είσοδο στις εγκαταστάσεις του spa (day spa) που περιλαμβάνει: 

• Χρήση του Thermal Spa Suite που περιλαμβάνει 4 Experience Showers, Caldarium, Bio Sauna, Aroma Steam Bath, Ice Fountain και Kneipp. 
• Είσοδο στον χώρο των πισίνων για το πρόγραμμα Aqua Thalasso Circuit διάρκειας 50 λεπτών που περιλαμβάνει την χρήση της πισίνας θαλασσοθεραπείας με τα 

11 hydro jets, της πισίνας χαλάρωσης με ξαπλώστρες και Hydro jets, της πισίνας με ανατομικές θέσεις και hydro jets και του αίθριου χαλάρωσης με ανατομικό 
ψηφιδωτό πάγκο. 

• Παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια και μπουρνούζι, παντόφλες κα πετσέτα. 
 
Προσοχή! 
• Η είσοδος στους χώρους των πισινών και των δωματίων θεραπειών επιτρέπεται κατόπιν ραντεβού σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. 
• Η λειτουργία και δυνατότητα χρήσης ή μη των εσωτερικών πισίνων, γυμναστηρίου, εσωτερικού παιδότοπου, φουσκωτών κλπ, θα εξαρτάται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την πρόληψη μετάδοσης του covid19. 
 
 
 
 
 


