2018
Theartemis Palace

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  ∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

HAPPY

EASTER
STANDARD DOUBLE
ROOM FOR SINGLE USE

STANDARD
DOUBLE ROOM

SUPERIOR
DOUBLE ROOM

FAMILY ROOM

180,00 €

240,00 €

270,00 €

330,00 €

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ελάχιστη διαμονή 3 ημερών, με πρωινό Αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ και
περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις υπηρεσίες, εκτός του φόρου διαμονής (ν. 4387/2016), το ποσό του οποίου εξοφλείται όπως αυτό
ορίζεται (€3,00 ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση), στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Τα παιδιά ηλικίας έως και 12 ετών φιλοξενούνται χωρίς χρέωση, εφόσον μοιράζονται το δωμάτιο με 2 ενήλικες. Από 13 ετών και πάνω θα
υπάρξει επιβάρυνση 30,00€ ημερησίως.

ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
∆υνατότητα ημιδιατροφής σε μπουφέ στο εστιατόριο “Daphne” Παρασκευή & Σάββατο με επιπλέον
χρέωση €15,00 ανά άτομο ανά γεύμα. (εξαιρούνται ποτά και αναψυκτικά).

Την ημέρα του Πάσχα γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου παραδοσιακό Πασχαλινό τραπέζι με πλήθος
εδεσμάτων και τον "οβελία" με συνοδεία Ελληνικής και Κρητικής μουσικής καθώς και παραδοσιακά
κεράσματα τα οποία θα συνοδεύονται με ρακί, €20,00 ανά άτομο (εξαιρούνται ποτά και αναψυκτικά).
Η χρέωση για παιδιά μέχρι 12 ετών είναι δωρεάν εφόσον δειπνούν μαζί με τους γονείς τους στο εστιατόριο.

∆ώρο Καλωσορίσµατος: Παραδοσιακό τσουρέκι και κουλουράκια, µαζί µε κόκκινα αυγά και τις λαµπάδες
σας για την Ανάσταση.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ως εγγύηση του κρατηθέντος χώρου, προϋποτίθεται η καταβολή
της αξίας 1 διανυκτέρευσης για κάθε δωμάτιο.
Παρακαλείσθε να αποστέλλετε αποδεικτικό της κατάθεσης της
προκαταβολής, μαζί με την επιβεβαίωση της κράτησης.
Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται κατά την αναχώρησή από
το ξενοδοχείο.

+30 28310 53991-5 |

Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων κρατήσεων που γίνονται εντός 10
ημερών πριν την άφιξη, χρεώνονται με ποσό ίσο με την αξία της
προκαταβολής.
Σε περίπτωση αναχώρησης νωρίτερα της συμφωνηθείσας
ημερομηνίας, υποχρεούστε να καταβάλλεται κατά το ήμισυ το
ποσό που αναλογεί στην υπολειπόμενη διαμονή.

26 M. Portaliou Str. | Rethymno 74100, Crete, Greece
+30.28310 23785 |
reservations@theartemis.gr |

www.theartemis.gr

