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Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΠΣ/19-4-2016
Προς
Tα Εργατικά Κέντρα και τις
Οµοσπονδίες δύναµης Γ.Σ.Ε.Ε.

Θέµα: «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΧΑ»
Συνάδελφοι,
Η Γ.Σ.Ε.Ε. ενόψει των εορτών του ΠΑΣΧΑ, σας γνωστοποιεί τις παρακάτω
συνεργασίες:

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΧΑ ΑΝΝΑ ΤΡΑVEL
1. PALEO ARTNOUVEAU
Κέρκυρα Α΄ Κατηγορία****
Site: www.cnhotelgroup.com
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ οι τιµές για το δίκλινο είναι 43 € το άτοµο µε ηµιδιατροφή
και για το µονόκλινο 55 € µε ηµιδιατροφή χωρίς όριο διανυκτερεύσεων. Παιδά έως 2
ετών δωρεάν σε δωµάτιο των γονέων. Ένα (1) παιδί από 2 έως 12 ετών 22 €, δεύτερο
(2ο) παιδί από 2 έως 12 ετών30 € και τρίτο (3ο) άτοµο άνω των 12 ετών 30 €.
Μ. Παρασκευή θα υπάρχουν νηστίσιµα εδέσµατα στο βραδινό µπουφέ
Μ. Σάββατο στο βραδινό µπουφέ θα υπάρχει µαγειρίτσα αλλά όχι µετά την
Ανάσταση. Θα δοθεί το δείπνο κανόνικά στις 19:00 µ.µ.
Κυριακή Πάσχα θα υπάρχει µεσηµεριανό γεύµα αντί του βραδινού µε αρνί στο
φούρνο και ελληνικό παραδοσιακό χορευτικό.
Παιδί έως 6 ετών δωρεάν σε δωµάτιο των γονέων

2. HOLIDAY INN
Θεσσαλονίκη (Κέντρο Θεσσαλονίκης) Κατηγορία De Lux*****
Site: www.hithessaloniki.gr
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ οι τιµές για το δίκλινο είναι 45 € το άτοµο µε ηµιδιατροφή,
για το µονόκλινο 75 € µε ηµιδιατροφή και για το τρίκλινο 121,5€ χωρίς όριο
διανυκτερεύσεων.
Παιδί έως 6 ετών δωρεάν σε δωµάτιο των γονέων.
3. PANORAMA
Κάτω Γαλατάς Χανίων (Πάνω στη θάλασσα)
Κατηγορία De Lux*****
Site: www.panorama-hotel.gr
Site: www.hithessaloniki.gr
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ οι τιµές για το δίκλινο είναι 54 € το άτοµο µε all inclusive,
πρωΐνό σε αµερικάνικο µπουφέ, µεσηµεριανό, βραδινό γεύµα σε πλούσιους
µπουφέδες. Για οικογενειακό δωµάτιο 113 € µε all inclusive πρωΐνό σε αµερικάνικο
µπουφέ, µεσηµεριανό, βραδινό γεύµα σε πλούσιους µπουφέδες.
Στην τιµή του οικογενειακού δωµατίου είναι δύο (2) παιδιά έως 12 ετών.

4. PETINOS HOTEL
Mύκονος Πλατύς Γυαλός
Κατηγορία Α΄****
Site: www. petinoshotel.gr
Site: www.hithessaloniki.gr
∆ΩΜΑΤΙΑ
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ οι τιµές για το δίκλινο, είναι 54 € το άτοµο µε πρωΐνό σε
αµερικάνικο µπουφέ, για το τρίκλινο (µέγιστη χωρητικότητα 3 άτοµα ενήλικες ή 2
ενήλικες και 1 παιδί άνω των 3 ετών) 44,5€ το άτοµο µε πρωΐνό σε αµερικάνικο
µπουφέ. Για οικογενειακό δωµάτιο (χωρητικότητα µέχρι 4 άτοµα παιδιά ή ενήλικες),
47€ το άτοµο µε πρωΐνό σε αµερικάνικο µπουφέ.
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ οι τιµές για το δίκλινο 46€ το άτοµο χωρίς πρωΐνό, για το
τρίκλινο 41,5 € το άτοµο χωρίς πρωΐνό και για το τετράκλινο 44 € το άτοµο χωρίς
πρωΐνό. Ολοι οι τύποι δωµατίων έχουν κουζινάκι.

5. PETINOS BEACH HOTEL
Mύκονος Πλατύς Γυαλός (Πάνω στη θάλασσα)
Κατηγορία Α΄****
Site: www. petinosbeachhotel.gr
Site: www.hithessaloniki.gr
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ η τιµή για το δίκλινο (δωµάτιο deluxe µε θέα θάλασσα)
είναι 84 € το άτοµο µε πρωΐνό σε αµερικάνικο µπουφέ. Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν
στο δωµάτιο των γονέων.

6. PALATINO HOTEL Α΄ Κατηγορία****
Μπόχαλη, Ζάκυνθος (20 µέτρα από τη θάλασσα, αµµώδης
παραλία)
Site: www.palatinohotel.gr
Για την περίοδο ΠΑΣΧΑ η τιµή για το δίκλινο είναι 46 € το άτοµο µε ηµιδιατροφή .
Για 1 παιδί έως 12, 15€ µε ηµιδιατροφή, 3ο άτοµο άνω των 12 ετών 20€ µε
ηµιδιατροφή και 4ο άτοµο παιδί ή ενήλικας 15€ µε ηµιδιατροφή. Το πρωΐνό είναι σε
αµερικάνικο µπουφέ και το γεύµα συµπεριλαµβάνει πλούσια εδέσµατα σε µπουφέ.

Για την περίοδο του ΠΑΣΧΑ οι διανυκτερεύσεις σε όλα τα καταλύµατα είναι
χωρίς όριο.
Για όλα τα παραπάνω ξενοδοχεία παρακαλούµε να επικοινωνήσετε για πληροφορίες
και κρατήσεις στο 210/3607222- fax: 210/3607221,

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ LAGOMANDRA BEACH HOTEL & SPA
Site: www.lagomandra.gr – E-mail: info@lagomandra.gr
ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆είπνο (19.00 – 21.30) σε ένα από τα εστιατόριά µας, µε επιλογή από νηστίσιµα
φαγητά σε πλούσιους µπουφέδες. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουµε την περιφορά
του Επιταφίου στο γραφικό Νέο Μαρµαρά (6χλµ).

ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Πρωινό (American Breakfast) στα εστιατόριά µας (08.30 – 10.30).
Ανάσταση στο Νέο Μαρµαρά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ∆είπνο (00.30 – 01.30)
µε επιλογή από διάφορα εδέσµατα σε πλούσιους µπουφέδες. Θα τσουγκρίσουµε τα
αναστάσιµα αυγά, θα µοιράσουµε παραδοσιακά τσουρεκάκια, θα γευτούµε την
σπιτική µαγειρίτσα συνοδεύοντάς τη µε διάφορες σαλάτες, φρούτα και γλυκά.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρωινό (American Breakfast) από 08.30 – 10.30
Ακολουθεί η παραδοσιακή σούβλα µε τα αρνιά και τα κοκορέτσια στο χώρο της
ταβέρνας στην παραλία ή στην πισίνα ή στο εστιατόριο (ανάλογα τον καιρό), όπου θα
προσφερθεί το Πασχαλινό γεύµα. Κατά την διάρκεια του ψησίµατος (πριν το
Πασχαλινό τραπέζι) θα προσφέρουµε ούζο µε διάφορους µεζέδες. Κατά την διάρκεια
του Πασχαλινού γεύµατος (αντί του βραδινού) θα χορέψουµε και θα διασκεδάσουµε
µε τους ήχους της ζωντανής ορχήστρας.
Το βράδυ θα λειτουργήσει το εστιατόριο (Ala carte).
∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρωινό (American Breakfast) από 08.30 – 10.30. ∆είπνο σε µπουφέ.
Η διαµονή είναι το ελάχιστο 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις
• SUPERIOR DOUBLE
80 €
• SUPERIOR SEA VIEW DBL
90 €
• DELUXE DOUBLE
110 €
• JUNIOR SUITE or FAMILY ROOM
120 €
• MEZONETTES or APPARTMENTS
140 €

Οι παραπάνω τιµές είναι net µε ηµιδιατροφή, ανα τυπο δωµατιου και συµµετοχη στο
πασχαλινο προγραµµα. Ολα τα δωµατια ειναι µε θερµανση και ανακαινισµενα. Οι
µεζονετες ειναι ιδανικες για οικογενειες µε 2-3 παιδια.
•
•
•
•
•

1ο παιδί 0 – 10 ετών δωρεάν σε δίκλινο
2ο παιδί 2 – 10 ετών δωρεάν σε junior suite καιi στη µεζονέτα
Από 11 ετών και πάνω, 15 € την ηµέρα, για όλους τους τύπους δωµατίων.
Τρίτο παιδί στη µεζονέτα από 6 ετών 15 € την ηµέρα ή άτοµο
Οι οικογένειες µε δυο παιδιά χωράνε µονό στη junior suite, appartment και στη
µεζονέτα.

Ακόμη θα λειτουργούν τα POOL BAR, MINI MARKET, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ, SPA CENTER,
SAUNA, GYM και η ταβέρνα μας καθημερινά.
Πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα:2375/072217-8 FAX:2375/072009

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ HOTEL ARISTOTELES

