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Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τις ειδικές τιμές συνεργασίας που θα ισχύουν για την εταιρία σας, για κρατήσεις 
έως 31/12/2019: 
 

 

 

 
 

Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας,  

Τ.Κ.14671  -Ν. Ερυθραία 

Τηλ: +30 210 3507100, Fax : +30 210 3507121 

e-mail:Kastri@domotel.gr  www.domotel.gr 

  
 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  

Superior μονόκλινο δωμάτιο €       125,00 / διανυκτέρευση 

Deluxe μονόκλινο δωμάτιο €       135,00 / διανυκτέρευση 

Superior δίκλινο δωμάτιο €       145 ,00 / διανυκτέρευση 

Deluxe δίκλινο δωμάτιο €       155,00 / διανυκτέρευση  
 

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους 

καθώς και  Ελληνικό Παραδοσιακό πρωινό 
Επιπλέον παροχές: 

 Wi- Fi internet access 
 Business Center 
 Βιβλιοθήκη 
 Parking 

 Fitness center  

 

Από:            Δέσποινα Παντελαίου       

Τίτλος:        Sales Executive    

Τηλέφωνο: +30 2130 106 110 

E-mail:        d.pantelaiou@domotel.gr           

Σελίδες:       13 

Θέμα :  Εταιρικές Τιμές 2019- Ethniki Insurance Co 

mailto:Kastri@domotel.gr
http://www.domotel.gr/
mailto:d.pantelaiou@domotel.gr
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Παρακαλώ σημειώστε ότι οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους 
φόρους καθώς και τις ακόλουθες υπηρεσίες:  
 

 ‘’Kalimera Breakfast’’ (πιστοποιημένο ελληνικό πρωινό)  σε μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο του 
ξενοδοχείου  

 
 Υπαίθριο Parking μόνο για τους διαμένοντες.  

 
 Wi- Fi internet access  

 
 Xρήση του Elxis Spa & Fitness Centre όπου μπορείτε να χαλαρώσετε στην υδροτονική πισίνα, την 

σάουνα και το χαμάμ ή να χρησιμοποιήσετε το υπερσύγχρονα εξοπλισμένο γυμναστήριο.  
 

 Χρήση εξωτερικής πισίνας (κατά την θερινή περίοδο) 
 
 
 

Επιπλέον πληροφορίες: 

Παρακαλώ σημειώστε ότι η χρέωση για 3
ο
 άτομο άνω των 17 ετών, είναι € 30 ανά διανυκτέρευση με πρωινό 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Πλαστήρα 1 ΤΚ.38222 Βόλος 
Τηλ. +30 24210 92700 Fax +30 2421092800 

email: resaxenia@domotel.gr 
www.domotel.gr 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  

Single Room City View για μονόκλινη χρήση    €      80,00 / διανυκτέρευση 

Double Room City View για δίκλινη χρήση    €      96,00 / διανυκτέρευση 

Single Room Sea View για μονόκλινη χρήση    €      102,00 / διανυκτέρευση 

Double Room Sea View για δίκλινη χρήση    €      118,00 / διανυκτέρευση 

  

mailto:resaxenia@domotel.gr
http://www.domotel.gr/
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ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  

Comfort single €     58,00 / διανυκτέρευση 

Comfort double €     74,00 / διανυκτέρευση 
 

 
Παρακαλώ σημειώστε ότι οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους 
φόρους καθώς και τις ακόλουθες υπηρεσίες:  
 

 Πλούσιο Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό στην καφετέρια του ξενοδοχείου 

 Wi- Fi internet access  

 Ειδική τιμή DAY USE  37€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση  

 
 

Παρακαλώ σημειώστε ότι:   

 Η χρέωση για 3
ο
 άτομο άνω των 17 ετών,  είναι € 15 ανά διανυκτέρευση με πρωινό.  

 
 

Επιπλέον παροχές:  
 

Το Domotel Arni παρέχει στους επισκέπτες του ΔΩΡΕΑΝ ποδήλατα για τις μετακινήσεις τους στην πόλη της 
Καρδίτσας βάση διαθεσιμότητας.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Καραϊσκάκη 4 ΤΚ. 43100 Καρδίτσα 
Τηλ. +30 24410 22161 Fax +30 24410 73080 

email: arni@domotel.gr   
www.domotel.gr 

 

mailto:arni@domotel.gr
http://www.domotel.gr/
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Σύβοτα, Θεσπρωτίας 
Τ.Θ. 61, Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα 

Τηλ: +30 26650 93017, Fax : +30 26650 93180 
e-mail : agiosnikolaos@domotel.gr 

www.domotel.gr  
 
 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Χαμηλή 
περίοδος 

10/05-24/05 & 
24/09-20/10 

Μεσαία 
περίοδος 

25/05-15/06 &  
10/09-23/09 

Μεσαία περίοδος 
16/06-30/06 & 
27/08- 09/09 

Υψηλή περίοδος   
01/07-26/08 

Twin/Double room 
Sea View 33m2 

€    111,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€ 151,00/ανά 
διανυκτέρευση 

€ 269,00/ανά 
διανυκτέρευση 

€  320,00/ανά 
διανυκτέρευση 

One Bedroom Suite 
Sea View 46m2 

(2pax) 

€   140,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€ 183,00/ανά 
διανυκτέρευση 

€ 351,00/ανά 
διανυκτέρευση 

€  435,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

Two Bedroom Suite 
Sea View 65m2 

(4pax) 

€   195,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€ 242,00/ανά 
διανυκτέρευση 

€ 467,00/ανά 
διανυκτέρευση 

€  550,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

Junior Suite 36m2 
(2pax) 

€   126,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   169,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   304,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   395,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

Junior Suite with 
Private Pool 36m2 

(2pax) 

€   184,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   240,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   470,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   590,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

Junior Suite with 
Private Pool with 

garden 36m2 (2pax) 

€   255,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   310,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   590,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€   710,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

Extra Person €    35,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€    35,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€    60,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

€    75,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

1st child 2-10 years Free Free Free €    55,00 /ανά 
διανυκτέρευση 

2nd child 2-10 years              Free Free Free Free 

mailto:agiosnikolaos@domotel.gr
http://www.domotel.gr/
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Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν, όλους τους φόρους και τις ακόλουθες 
υπηρεσίες: 
 

 Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
 Wi Fi internet access  
 Ξαπλώστρα, ομπρέλα και πετσέτα θαλάσσης  

 
Παρακαλώ σημειώστε ότι:  Για τον Αύγουστο οι κρατήσεις ισχύουν για ελάχιστη διαμονή 5 
διανυκτερεύσεων.  
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Παλαιός Αγ. Αθανάσιος 58002 - Πέλλα 
Τηλ: +30 23810 39800, Fax : +30 23810 39810 

e-mail : neve@domotel.gr 
www.domotel.gr 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
(Διαμονή Παρασκευή & Σάββατο)   ) 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
(Διαμονή Κυριακή έως & Πέμπτη) 

Standard Single €   94,00 / διανυκτέρευση €   78,00 / διανυκτέρευση 

Standard Double €   105,00 / διανυκτέρευση €   85,00 /διανυκτέρευση 

Superior Single €   115,00 / διανυκτέρευση €   93,00 / διανυκτέρευση 

Superior Double €   132,00 / διανυκτέρευση €  107,00 / διανυκτέρευση 

Junior Suite €   150,00 / διανυκτέρευση €  135,00 / διανυκτέρευση 

Family Room 4pax €   170,00 / διανυκτέρευση €  145,00 / διανυκτέρευση 

Two Bedroom Suite €   264,00 / διανυκτέρευση €  214,00 / διανυκτέρευση 

mailto:neve@domotel.gr
http://www.domotel-hotels.gr/


 

 
154 El. Venizelou & Romilias str., 14 671, Athens, Greece  

Τ +30 210 35 07 330 F +30 210 35 07 121 E info@domotel.gr 

 
 

 
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν, όλους τους φόρους και τις ακόλουθες 
υπηρεσίες: 
 

 Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
 Χρήση του Spa & Fitness Centre στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε την  εσωτερική 

θερμαινόμενη πισίνα, την Sauna, το χαμάμ, το Jacuzzi, το θερμαινόμενο ποδόλουτρο, ή το 
εξοπλισμένο   γυμναστήριο με υπερσύγχρονα όργανα 

 Wi – Fi Internet access στους κοινόχρηστους χώρους καθώς και ενσύρματο Internet στα 
δωμάτια  

 Υπαίθριο Parking  
Επιπλέον παροχές:  

 Οικολογικό τζάκι σε ορισμένα δωμάτια  
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι: 
 

 Η χρέωση για 3ο άτομο άνω των 17 ετών, είναι € 25 ανά διανυκτέρευση με πρωινό  

 Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν για τις εορταστικές περιόδους 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
154 El. Venizelou & Romilias str., 14 671, Athens, Greece  

Τ +30 210 35 07 330 F +30 210 35 07 121 E info@domotel.gr 

 
 

 
 

                        
  

1
ο
  χλμ. Εθνικής Οδού Αράχοβας – Δελφών, 32004 
Τηλ: +30 2267031640-1, Fax : +30 2267031642 

E-mail: anemolia@domotel.gr; 
                                                                                                                 www.domotel.gr 

 
Οι παρακάτω τιμές ισχύουν μέχρι 25 Οκτωβρίου 2019  
 

Τύποι Δωματίων/  

Περίοδος  

Παρασκευή-Σάββατο 

26/10/18-20/12/18 

07/01/19-07/03/19 

11/03/19-25/04/19  

A  

Κυριακή – Πέμπτη 

26/10/18-20/12/18 

07/01/19-07/03/19 

11/03/19-25/04/19  

B  

 

21/12/18-06/01/19  

08/03/19-10/03/19  

26/04/19-28/04/19  

 

C 

 

 

29/04/19-24/10/19 

 

D              

Standard Single 

room 

€ 62,00/ 

διανυκτέρευση    

€ 56,00/  

διανυκτέρευση   

€ 116,00/  

διανυκτέρευση   

€  54,00/  

διανυκτέρευση   

Standard Double 

room Back view 

€   84,00 /  

διανυκτέρευση   

€ 69,00/  

διανυκτέρευση   

€ 156,00/  

διανυκτέρευση   

€  62,00 /  

διανυκτέρευση   

Standard Double 

room Delphi 

Valley View 

€   99,00 /  

διανυκτέρευση   

€ 82,00/  

διανυκτέρευση   

€ 179,00/  

διανυκτέρευση   

€  76,00 /  

διανυκτέρευση   

Executive room € 126,00/  

διανυκτέρευση   

€ 99,00/  

διανυκτέρευση   

€ 209,00/  

διανυκτέρευση   

€ 88,00/  

διανυκτέρευση   

Mini Suite € 138,00/  

διανυκτέρευση   

€ 118,00/  

διανυκτέρευση   

€ 239,00/  

διανυκτέρευση   

€ 106,00/  

διανυκτέρευση   

Family Chalet € 158,00/  

διανυκτέρευση   

€ 128,00/  

διανυκτέρευση   

€ 299,00/  

διανυκτέρευση   

€ 116,00/  

διανυκτέρευση   

Executive suite € 169,00/  

διανυκτέρευση   

€ 139,00/  

διανυκτέρευση   

€ 299,00/  

διανυκτέρευση   

€ 134,00/  

διανυκτέρευση   

Family Executive 

suite 

€ 199,00/  

διανυκτέρευση   

€ 169,00/  

διανυκτέρευση   

€ 359,00/  

διανυκτέρευση   

€ 156,00/  

διανυκτέρευση   

mailto:anemolia@domotel.gr
http://www.domotel.gr/
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Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν, όλους τους φόρους και τις ακόλουθες 
υπηρεσίες: 

 

 Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ  

 Παρκινγκ για τους διαμένοντες χωρίς χρέωση   

 Wi - Fi  πρόσβαση σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους  

 Χρήση της εσωτερικής πισίνας, χωρίς χρέωση  
 

 
Παρακαλώ σημειώστε ότι: 
 

 Παιδιά μέχρι 3 ετών, διαμένουν  χωρίς χρέωση όταν μοιράζονται το δωμάτιο των γονιών τους   

 Για παιδιά 3-06 ετών υπάρχει επιπλέον χρέωση 10€ ανά παιδί ανά ημέρα όταν μοιράζονται το  

δωμάτιο των γονιών τους   

 Για παιδιά 06-12 ετών υπάρχει επιπλέον χρέωση 40% από την τιμή του ενήλικα 

 Για άτομα από 12 ετών και πάνω υπάρχει 40% έκπτωση στην τιμή του ενήλικα ημερησίως 
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Παρακαλώ σημειώστε ότι οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν όλους τους 
νόμιμους φόρους καθώς και τις ακόλουθες υπηρεσίες:  
 

 Ελληνικό πρωινό σε μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου  
 

 Wi- Fi internet access  
 
 

Επιπλέον πληροφορίες: 

Το Hotel Olympia παρέχει στους επισκέπτες του ΔΩΡΕΑΝ περιορισμένες θέσεις parking μπροστά στο 
ξενοδοχείο. Κλειστές θέσεις σε συνεργαζόμενα γκαράζ  διατίθενται σε ειδική τιμή για τους πελάτες του 
ξενοδοχείου μας. 
 
 

 

 
 

Ολύμπου 65 ΤΚ.54631 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. +30 2310 366466 Fax +30 2310 276133 

email: welcome@hotelolympia.gr 

www.hotelolympia.gr 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 
ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Μονόκλινο δωμάτιο €   60,00 / διανυκτέρευση €   90,00 / διανυκτέρευση 
Δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση    €   65,00 / διανυκτέρευση €   105,00 / διανυκτέρευση 
Δίκλινο δωμάτιο για δίκλινη χρήση     €   75,00 / διανυκτέρευση €   105,00 / διανυκτέρευση 
Executive δωμάτιο για μονόκλινη ή δίκλινη 
χρήση    

€   95,00 / διανυκτέρευση €   120,00 / διανυκτέρευση 

Τρίκλινο δωμάτιο €105,00 / διανυκτέρευση €   130,00 / διανυκτέρευση 

mailto:welcome@hotelolympia.gr
http://www.domotel.gr/
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Σημαντική σημείωση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον τιμοκατάλογο δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής και θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας από τον πελάτη.  
 
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι για όλα τα ξενοδοχεία ισχύουν τα παρακάτω:  
 

 Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών σε περίπτωση αλλαγής των 
φορολογικών συνθηκών ή άλλον λόγων για τους όποιους κρίνεται απαραίτητο από την 
διεύθυνση του κάθε ξενοδοχείου. 

 Οι τιμές ισχύουν για μεμονωμένες κρατήσεις και για τους αντίστοιχους τύπους δωματίων 
πάντοτε βάσει διαθεσιμότητας. 

 
 
Σημείωση: Για ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 δωματίων καθώς και για κρατήσεις μακράς διαμονής 
(τουλάχιστον 10 συνεχόμενες νύχτες), οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με την περίοδο και τη διαθεσιμότητα.  
Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πωλήσεων Αθηνών.    
 
 
Πολιτική Ακυρώσεων:  
*Για τα ξενοδοχεία Domotel Kastri, Domotel Xenia Volos, Domotel Arni σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης 24 ώρες πριν την άφιξη ή non show,  χρεώνονται ακυρωτικά μιας διανυκτέρευσης. 
 
*Για το ξενοδοχείο Olympia Hotel σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης 48 ώρες πριν την άφιξη ή non 
show,  χρεώνονται ακυρωτικά μιας διανυκτέρευσης. 
 
 
*Για το ξενοδοχείο Domotel Agios Nikolaos ισχύουν τα παρακάτω:   

Υψηλή περίοδος 01/07-26/08/2019  

Σε περίπτωση ακύρωσης έως 21 ημέρες πριν την άφιξη, δε θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών. Για 

ακυρώσεις  20 ημέρες εως 7 ημέρες πριν την άφιξη, προβλέπεται χρέωση ύψους 50% επί της συνολικής 
διαμονής.  

Για ακυρώσεις 6 ημέρες πριν την άφιξη ή μη εμφάνιση, τότε θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών ίση με 
100% της διαμονής .  

 
Μεσαία περίοδος 16-30/06 & 27/08-09/09/2019 
 

Σε περίπτωση ακύρωσης έως 14 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών.  

Για ακυρώσεις 13 ημέρες εως 7 ημέρες πριν την άφιξη, προβλέπεται χρέωση ύψους 50% επί της 
συνολικής διαμονής.  

Για ακυρώσεις 6 ημέρες πριν την άφιξη ή μη εμφάνιση, τότε θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών 100%.  
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Χαμηλή περίοδος 11/05-15/06 & 10/09-22/10/2019 

 
Σε περίπτωση ακύρωσης έως 7 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών.  

Για ακυρώσεις 6 ημέρες εως 48 ώρες πριν την άφιξη, προβλέπεται χρέωση ύψους 50% επί της συνολικής 
διαμονής.  

Για ακυρώσεις εντός 48 ωρών πριν την άφιξη ή μη εμφάνιση τότε θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών 100%.  
 

*Για το ξενοδοχείο Domotel Neve ισχύουν τα παρακάτω:  
 
Για τις περιόδους 20/12/18-08/01/19, 16-19/02/19, 06-09/04/19: 
Σε περίπτωση ακύρωσης 21 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών.  
Για ακυρώσεις σε λιγότερο από 21 ημέρες πριν την άφιξη, υπάρχει χρέωση ακυρωτικών 100% 
Για τις υπόλοιπες περιόδους:  
 Σε περίπτωση ακύρωσης έως 5 ημέρες πριν την άφιξη δεν θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών . 
Για ακυρώσεις σε λιγότερο από 5 ημέρες πριν την άφιξη, υπάρχει χρέωση ακυρωτικών  100%.  
 
*Για το ξενοδοχείο Domotel Anemolia  ισχύουν τα παρακάτω:  
 
 
Για τις περιόδους A,B & D:  
  
Σε περίπτωση ακύρωσης έως 7 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών.  
Σε περίπτωση ακύρωσης έως 3 ημέρες πριν την άφιξη, προβλέπεται χρέωση ακυρωτικών 50% του 
συνολικού ποσού  
Για ακυρώσεις σε λιγότερο από 3 ημέρες πριν την άφιξη, υπάρχει χρέωση ακυρωτικών 100%   
 
 
 
Για την περίοδο C:  
 
 Σε περίπτωση ακύρωσης έως 21 ημέρες πριν την άφιξη δεν θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών . 
Σε περίπτωση ακύρωσης σε διάστημα 20 έως 7 ημέρες πριν από την άφιξη, προβλέπεται χρέωση 
ακυρωτικών  50% του συνολικού ποσού.  
Σε περίπτωση ακύρωσης σε λιγότερο από 7 ημέρες πριν την άφιξη ή σε περίπτωση Non show, 
προβλέπεται χρέωση ακυρωτικών 100% του συνολικού ποσού.  
 
 
 
Επιπλέον πληροφορίες: 

  Όλα τα ξενοδοχεία της Domotel Hotels & Resorts διαθέτουν αίθουσες συνεδριάσεων με 
τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τεχνική υποστήριξη και είναι σε θέση να φιλοξενήσουν 
συναντήσεις και συνέδρια από 10 έως 600 άτομα ( ανάλογα με το ξενοδοχείο).   
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Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας στη Domotel Hotels & Resorts και παραμένουμε στην 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε. 
 
 
 
Despoina Pantelaiou| Sales Executive 
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