
 

Ionian Beach Bungalows 3* 
Λακόπετρα Αχαΐας 

 

Τιμή ανά άτομο με παροχές Smart All Inclusive. 
 

Τύπος 
Δωματίου 

13/06-30/06  
&  

02/09-16/09 

01/07-14/07  
&  

26/08-01/09 
15/07-31/07 01/08-25/08 

13/06-30/06  
&  

02/09-16/09 

01/07-14/07 
&  

26/08-01/09 
15/07-31/07 01/08-25/08 

  5 διανυκτερεύσεις 7 διανυκτερεύσεις 

Δίκλινο θέα 
κήπος 

238 € 313 € 348 € 390 € 323 € 428 € 477 € 536 € 

3ο άτομο 
ενήλικας 

150 € 185 € 215 € 225 € 210 € 259 € 301 € 315 € 

3ο άτομο 
παιδί έως 12 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

4ο άτομο 
παιδί έως 12 

130 € 115 € 125 € 130 € 182 € 161 € 175 € 182 € 

Μονόκλινο  
θέα κήπος 

375 € 420 € 485 € 560 € 505 € 568 € 659 € 764 € 

  Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο ημερησίως 
 

Περιλαμβάνονται: 

➢ Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε μπουφέ 
➢ Ελεύθερη κατανάλωση λευκού, κόκκινου και ροζέ κρασιού, βαρελίσιας μπύρας και αναψυκτικών κατά τη 

διάρκεια των γευμάτων 
➢ Smart snack παιδικός μπουφές 16:30-18:00 με δωρεάν κέικ, χυμούς, φρουτοσαλάτα, αναψυκτικά & γλυκά 
➢ Δωρεάν ξαπλώστρες & ομπρέλες στην πισίνα και στη παραλία 

 

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους: 

Επαγγελματίες παιδαγωγοί καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας θα αναλάβουν να ψυχαγωγήσουν τους 
μικρούς μας φίλους με παιδικές ταινίες στο mini cinema, κυνήγι θησαυρού, ζωγραφική, παιχνίδια στο 

νερό, θεατρικά παιχνίδια κατασκευές και πολλά φουσκωτά παιχνίδια! 
 

Νέο! καθημερινά 10:00-11:50 & 12:00-13:50 μαθήματα ρομποτικής  

(Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής από την προηγούμενη ημέρα στη λίστα που υπάρχει στην αίθουσα παιδικών δραστηριοτήτων) 

Ψυχαγωγικό πρόγραμμα ενήλικων και παιδιών με τους γνωστούς από το Dancing with the stars Κριστίνα 

Νοβακίβσκα & Γεράσιμο Μοσχόπουλο: 

10:20-11:50  Stretching, Μουσικοκινητική, 11:00-11:30  Zumpa Latin Fitness, Aqua Zumpa Kids, 11:40-12:10  

Aqua Zumpa ενηλίκων, 12:20  Beach Volley /Basket, 17:30  Pilates 

Θεματικές βραδιές 
Disco Latin Show (επαγγελματίες χορευτές από το dancing with the stars) 
Ελληνική βραδιά (παρουσίαση λαϊκών και παραδοσιακών χορών) 
Ρουκ Ζουκ game night (μεταφορά του δημοφιλούς παιχνιδιού στην κεντρική πισίνα) 
Καραόκε ( Ξεχωριστή βραδιά για ενήλικες και παιδιά) 
Kids talent show (τα παιδιά ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους και οι γονείς τα θαυμάζουν) 

 

Δεν περιλαμβάνεται:  

Φόρος διανυκτέρευσης 1,50 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση που καταβάλλεται απευθείας στο ξενοδοχείο από 

τους διαμένοντες. 


