ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ‘PREMIUM ALL INCLUSIVE’
2021
Δωρεάν Υπηρεσίες Δωματίου





Φρουτοσαλάτα με ένα μπουκάλι κρασί και μεταλλικό νερό κατά την άφιξη στο δωμάτιο
Πακέτο καλωσορίσματος, με Κρητικά εδέσματα, στο δωμάτιο κατά την άφιξη
Δωρεάν εμφιαλωμένο νερό και δωρεάν κατανάλωση συσκευασιών καφέ και τσαγιού στο
δωμάτιο (καθημερινή ανανέωση)
Δύο (2) Πρωινά à la carte στο δωμάτιο μία φορά την εβδομάδα: 09:00 π.μ. -11: 30 π.μ.
(επιλογές μενού από τον διαθέσιμο κατάλογο room service πρωινού à la carte στο δωμάτιο –
παραγγελία επιλογών μία ημέρα πριν με δήλωση στο guest relation ή ενναλακτικά στο main
restaurant)
Δωρεάν χρήση Mini Bar – (καθημερινή ανανέωση)
Παροχές σε Μπουφέ & à la carte εστιατόρια



Πρωινό (American μπουφέ)

Κυρίως εστιατόριο
Μπουφέ ‘Arsenali’

07:30-10:30



Πρωινό νωρίς (Continental)

Κυρίως εστιατόριο
Μπουφέ ‘Arsenali’

05:00-07:30



Πρωινό αργά (Continental)

Κυρίως εστιατόριο
Μπουφέ ‘Arsenali’

10:30-11:30



Μεσημεριανό γεύμα (Μπουφέ)

Κυρίως εστιατόριο
Μπουφέ ‘Arsenali’

13:00-15:00



Δείπνο (Μπουφέ)

Κυρίως εστιατόριο
Μπουφέ ‘Arsenali’

19:00-21:30



Δωρεάν συμμετοχή σε δύο (2) θεματικές βραδιές ανά
εβδομάδα
Πακέτα γεύματος εκδρομών κατόπιν παραγγελίας μία
(1) ημέρα πριν και έως τις 19.30 μ.μ. στην υποδοχή

Στο χώρο της πισίνας

19:30-22:00

Τα πακέτα γεύματος
παραδίδονται στο
εστιατόριο ‘Arsenali’
ή
Στην υποδοχή

07:00-10:00



04:00-07:00

Σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας




Ζεστά και κρύα σνακ: Καναπεδάκια, Σάντουιτς, μίνι
σαλάτες, Πίτσα, σουβλάκι, πιττάκια, Κέικ, Μπισκότα,
Παγωτό (6 γεύσεις) κ.α.
Βραδινά σνακ
Ζεστά και κρύα πιάτα

Taverna Sea Line

10:00-18:00

‘Avra’ Εστιατόριο

23:00-24:00
24:00-06:00

Δωρεάν A la carte γεύματα


à la carte μεσημεριανό γεύμα (Απαιτείται κράτηση 1
ημέρα πριν)



Taverna Sea Line
(καθημερινά)

à la carte δείπνο (Απαιτείται κράτηση 1 ημέρα πριν)

”Azzurro’’ à la carte
(καθημερινά)

Δωρεάν ‘Sunset champagne cocktails’ καθημερινά

Στο χώρο του μπαρ

12:00-16:00
(τελευταία
παραγγελία
στις 16:00)
19:30-23:00
(τελευταία
παραγγελία
στις 23:00)
18:30-21:00

Προσφορά Δωρεάν Ποτών







Κατά τη διάρκεια γεύματος και δείπνου (σε A La Carte): Εμφιαλωμένο νερό, ελαφριά ποτά, τοπική
βαρελίσια μπύρα, εμφιαλωμένο κρασί τοπικής παραγωγής, τσάι, καφές (σερβιρισμένα)
Εμφιαλωμένο νερό, Καφές (Καφές φίλτρου, ελληνικός καφές, καπουτσίνο, εσπρέσο) από τις 10:00 πμ
έως τις 23:00 μμ (Μπαρ πισίνας: 10: 00-18: 00, Lobby Bar:17:00-01:00)
Επώνυμα αλκοολούχα ποτά, Long Drinks, όλα τα Κοκτέιλ από τις 10:00 πμ έως της 11:00 μμ (Μπαρ
πισίνας: 10:00-18:00, μπαρ στο λόμπυ: 18:00-23:00) Σπέσιαλ ποτά, VSOP κονιάκ, Malt και Σαμπάνια
δεν περιλαμβάνονται.
Δύο (2) δωρεάν κοκτέιλ ανά άτομο / ανά διαμονή σε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα μπαρ του
ξενοδοχείου (διατίθεται κουπόνι για παράδοση στον μπάρμαν)
Πρωινό με Σαμπάνια και καναπεδάκια σολομού(δύο φορές την εβδομάδα)
Δωρεάν δραστηριότητες ψυχαγωγίας – ευεξίας και παροχές προστιθέμενης αξίας









Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία
Περιποιήσεις μασάζ διάρκειας 90’ λεπτών ανά άτομο ανά εβδομάδα, επιλεγμένη από τον κατάλογο
υπηρεσιών σπα
Δωρεάν χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, σάουνας, τζακούζι χαμάμ κα γυμναστηρίου
Δωρεάν θυρίδα ασφαλείας / χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιο
Δωρεάν χρήση διημέρευσης δωματίου κατά την αναχώρηση έως τις 15.00 μ.μ.: Το αίτημα υποβάλλεται
μία (1) ημέρα νωρίτερα (βάσει διαθεσιμότητας) στην υποδοχή
Αποχαιρετιστήριο δώρο με Κρητικά & πολυτελή προϊόντα ξενοδοχείου, κατά την αναχώρηση
Δωρεάν ενοικίαση γηπέδου τένις συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού για μία (1) ώρα, ανά δωμάτιο, δύο
(2) φορές ανά διαμονή (απαιτείται κράτηση)

Επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις





25% έκπτωση σε σπέσιαλ αλκοολούχα ποτά και εμφιαλωμένες μπύρες που δεν είναι διαθέσιμες στο
Premium All Inclusive Πακέτο
25% έκπτωση στον κατάλογο Room Service
25% έκπτωση σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες σπα
25% έκπτωση στις τιμές αναβάθμισης κατηγορίας δωματίου

