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AKS PORTO HELI 4* sup 
Αργολίδα - Πόρτο Χέλι 
Πλήρως ανακαινισμένο 2020! 
 

 
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ Plus+ 

 
30/8 - 12/9 

15/7 - 23/7 & 
23/8 - 29/8 

24/7 - 31/7 01/8 - 22/8 

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3 3 4 

Δίκλινο θέα κήπος 102 127 149 159 
Δίκλινο θέα θάλασσα 110 135 160 170 
3ο άτομο + 35% + 35% + 35% + 35% 
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 
4ο άτομο ως 12 ετών * + 25% + 25% + 25% + 25% 
Μονόκλινο κήπος 87 108 126 134 
Μονόκλινο θέα θάλασσα 94 114 136 144 
  
PLUS + : Περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, (μη εμφιαλωμένα) κρασί λευκό & κόκκινο, μπύρα βαρελίσια, αναψυκτικά, νερό, ψυχαγωγία, 
παιδική απασχόληση και Δωρεάν είσοδο στο θαλάσσιο πάρκο, Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία, Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους 
χώρους 
 
 
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.         
 
Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου.  
Μετά θα προσαυξηθούν κατά 15% περίπου (01-22/8: 10% περίπου) 
 
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. 
• Καθημερινή δωρεάν μεταφορά (σε προκαθορισμένες ώρες) σε προτεινόμενες κοντινές παραλίες, οργανωμένες και μη, για τους επισκέπτες που θέλουν να εξερευνήσουν 

την περιοχή και ταυτόχρονα να μείνουν μακριά από τις πολυπληθέστερες. Κατά την μεταφορά τους θα προμηθεύονται (κατόπιν συνεννόησης με την Υποδοχή) με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό παραλίας (ψάθες και ομπρέλες). 

• Η πρόσβαση στην παραλία του Ξενοδοχείου Hinitsa Bay θα είναι ελεγχόμενη και με επιβάρυνση για όλους, εκτός από τους διαμένοντες στο Hinitsa Bay. 
• Ειδικές εκπτωτικές τιμές σε εμπορικές επιχειρήσεις εστίασης της περιοχής. 
 
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 ‘ALIAS’, ‘ALMYRA’ beach bar και κεντρικό Bar ‘BREEZE’  
• Δύο πισίνες (παιδική και για ενήλικες) 
• Beach Volley, Ping – pong 
• Παιδική χαρά και Mini club – animation   
• Υπηρεσίες wellness (με έξτρα  χρέωση) 
• Ζωντανή μουσική στο Breeze main bar 
• Κατάστημα (convenient store) 
• Οργανωμένη αμμουδερή παραλία με ναυαγοσώστη και δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες  
• Θαλάσσια παιδική χαρά με φουσκωτά παιχνίδια 
• Υπηρεσία Laundry (με έξτρα χρέωση) 
• Βραστήρας (κατόπιν ζήτησης) 
 


