
 

 

ERETRIA HOTEL & SPA RESORT  4* 

ΕΡΕΤΡΙΑ  , ΕΥΒΟΙΑ   

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

 με ALL INCLUSIVE  

ALL INCLUSIVE  01/06 – 30/06 
& 

01/09 – 30/09 

01/07 – 31/07 
& 

20/08 – 31/08 

 
01/08 – 19/08 

Bungalow Garden View 
160 190 

 
200 

Family Bungalow Garden View 215 240 
 

250 

Family Room Sea View ( κεντρικό 
κτήριο ) 230 255 

 
265 

Bungalow Garden view with private 
pool 225 250 

 
 

260 

Superior Family Bungalow garden 
view ( δίχωρο δωμάτιο ) 285 305 

 
315 

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν 
 

Δωρεάν 

2ο παιδί έως 12 ετών 20 20 
 

20 

3ο ή 4ο άτομο άνω των 12 ετών 
50 50 

 
50 

• Επιβάρυνση για pool view € 10,00 το δωμάτιο , ανά διανυκτέρευση  
• Επιβάρυνση για sea view € 20,00 το δωμάτιο , ανά διανυκτέρευση, αφορά μόνο τα δωμάτια 

με Garden View,  κατόπιν διαθεσιμότητας 
• Bungalow with private pool & Superior family bungalow περιορισμένη διαθεσιμότητα. 

Περιλαμβάνονται (All Inclusive): 

- Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ 07.30-10.30 στο εστιατόριο “OLIVE GARDEN”, και με επιλογές χωρίς 
γλουτένη, χυμούς και καφέ. 

- Γεύμα σε πλούσιο μπουφέ 13.00-15.00 στο εστιατόριο “OLIVE GARDEN”, με ποικιλία σε πιάτα 
μεσογειακής αλλά και διεθνούς κουζίνας. 

- Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ 19.00-22.00 στο εστιατόριο “OLIVE GARDEN”, με ποικιλία σε πιάτα 
μεσογειακής αλλά και διεθνούς κουζίνας. 

- Στα γεύματα και στα δείπνα καθημερινά συμπεριλαμβάνονται τοπικό κρασί και μπύρα καθώς και 
αναψυκτικά και καφές. 

- 10.00-18.00 στο “SPLASH SWIM UP BAR”, μπορείτε να απολαύσετε τοπικά ποτά (αλκοολούχα και 
μη), τοπική μπύρα, κρασί καθώς και αναψυκτικά. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 10.30-00.00 στο “SIP SIP SNACK BAR”, με γνωστά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, κρασί, 
αναψυκτικά και επιλογή από cocktails (ένα ανά άτομο), 11.30-12.30 ποικιλία γλυκών και αλμυρών 
σνακ, 16.30-17.30 ποικιλία γλυκών και αλμυρών σνακ και παγωτό. 

- 17.00-00.00 στο “LOBBY BAR”, με γνωστά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά, κρασί, αναψυκτικά 
και επιλογή από cocktails (ένα ανά άτομο) 

- Δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο, στα γήπεδα μπάσκετ, beach volley και τέννις 
- Δωρεάν πρόσβαση (κατόπιν κράτησης) στη σάουνα, τζακούζι, εσωτερική πισίνα, χαμάμ 
- Δωρεάν ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες θαλάσσης στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου 
- Παιδότοπος και ειδική πισίνα για παιδιά 

Δεν περιλαμβάνονται: 

Premium ποτά, σαμπάνια, special κοκτέιλς, φυσικούς χυμούς, και πιάτα όπως πίτσα, burgers και 
σαλάτες στο “SIP SIP SNACK BAR” 

Δεν περιλαμβάνεται  ειδικός φόρος διαμονής   3 €  το δωμάτιο ανά δια/ση. 

 

Το ξενοδοχείο  έχει πιστοποίηση  υγειονομικών  μέτρων . 


