
 

 
Η προσφορά περιλαμβάνει: 

 
 Πασχαλινό πακέτο διαμονής minimum 3 διανυκτερεύσεων (14-17Απριλίου) από 

420,00 το δωμάτιο το τριήμερο σε All Inclusive Plus (Δυνατότητα κράτησης και 
15-18 Απριλίου) 

 Δωρεάν το 1ο παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονιών 
 Πλήρη διατροφή σε All-inclusive Plus με πλούσιο πρωινό (07:30-11:00), 

μεσημεριανό (12:30-14:30) και βραδινό (18:30-21:30) σε μπουφέ. 
 Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων, όλα self service, βαρελίσιο κρασί λευκό, 

ροζέ και κόκκινο, μπύρα βαρελίσια, νερό, αναψυκτικά, χυμοί από post-mix 
 Ποτά στο μπαρ: Καφές (Φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο), τσάι, σοκολάτα, ποικιλία 

επώνυμων αλκοολούχων και μη ποτών, βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ και κόκκινο, 
μπύρα βαρελίσια, νερό, αναψυκτικά και χυμοί από post-mix 

 Όλα τα εορταστικά γεύματα 
o Δείπνο Μεγάλης Παρασκευής σε μπουφέ με νηστίσιμες επιλογές 
o Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με Παραδοσιακή Μαγειρίτσα το Μεγάλο 

Σάββατο μετά την Ανάσταση (Δεν περιλαμβάνονται τα ποτά) 
o Πασχαλινό κέρασμα με ούζο, ρακί και πασχαλινές λιχουδιές! 
o Μεσημέρι Κυριακής του Πάσχα, ψήσιμο του οβελία και πλούσιος 

Πασχαλινός μπουφές με παραδοσιακές γεύσεις όπως αρνί σούβλας και 
γουρουνόπουλο στο φούρνο,  γλέντι με ζωντανή Ελληνική μουσική από 
την ορχήστρα μας 

 Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα 
 Μοναδικές δραστηριότητες για τα παιδιά με Lego play area, Σοκολατένιο εργαστήρι, 

Αυγομαζέματα, Λαγουδοδρομίες, Εργαστήρι μεταμορφώσεων και άλλα πολλά!! 
 Kids Club με ανιματέρ για παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών καθημερινά  

 
Παρατηρήσεις 

 Προκαταβολή αξίας δύο διανυκτερεύσεων είναι απαραίτητη για να οριστικοποιηθεί η κράτηση 
 Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων κρατήσεων 1-6 ημέρες πριν την άφιξη και No Shows χρεώνονται με 

ποσό ίσο με την αξία δύο διανυκτερεύσεων. Έκτακτες αναχωρήσεις χρεώνονται με το ήμισυ της 
υπολειπόμενης διαμονής.   

 Το πρόγραμμα All Inclusive Plus ισχύει από τις 07:30 έως τις 23:00.  
 Από τις 23:00 ισχύουν οι αναγραφόμενες τιμές στους καταλόγους τμημάτων. 
 Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 4,00€ ανά ημέρα / ανά δωμάτιο και ο οποίος 

βρίσκεται σε ισχύ από 01/01/2018 
 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 28970 43300 
Email Κρατήσεων:  reservations@gouvespark.gr  


