
  

MYTHIC SUMMER HOTEL 4* Sup. 

 Family friendly 

Παραλία Κατερίνης - Πιερία 

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με Ημιδιατροφή. 

Ημιδιατροφή 11/06-08/07 & 28/08-16/09 09/07-27/08 

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες 3 νύχτες 

Superior Δίκλινο θέα κήπο  123 148 

Superior Δίκλινο θέα βουνό 137 158 

Σουίτα Private Pool θέα κήπο - 2 ατόμων 173 200 

Σουίτα Private Pool θέα βουνό - 2 ατόμων 183 210 

3ο άτομο παιδί έως 12 ετών σε Superior & 
σουίτα Private Pool  

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3ο άτομο άνω των 12 ετών σε Superior & 
σουίτα Private Pool 

35 35 

Οικογενειακή σουίτα 2 υπνοδωματίων 
θέα κήπο 

205 220 

3ο άτομο στην οικογενειακή σουίτα 2 
υπνοδωματίων 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

4ο άτομο στην οικογενειακή σουίτα2 
υπνοδωματίων 

30 30 

Deluxe σουίτα Private Pool θέα κήπο 210 235 

Deluxe σουίτα Private Pool θέα βουνό 220 245 

3ο άτομο παιδί έως 12 ετών σε Deluxe 
σουίτα Private Pool 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

3ο άτομο άνω των 12 ετών και 4ο άτομο σε 
Deluxe σουίτα Private Pool 

30 30 

 

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

Ημιδιατροφή :  
 

Πρωινό σε μπουφέ , 07.30-10.30 

Δείπνο σε μπουφέ , 19.00-21.00 

Παιδική πισίνα και παιδότοπος για τα παιδιά 

 

Περιγραφή δωματίων 
 

Superior δίκλινα θέα κήπο / βουνό (21 τ.μ) 

Βρίσκονται στον πρώτο και δεύτερο όροφο και έχουν θέα είτε τον κήπο είτε τον Όλυμπο. Κάθε ένα 

από τα δωμάτια διαθέτει ένα διπλό κρεβάτι, ένα μονό καναπέ κρεβάτι και ένα μπάνιο με ντουζιέρα, 

πιστολάκι και καθρέφτη με μεγεθυντικό φακό. Επιπλέον στο δωμάτιο υπάρχει κομοδίνο, τραπεζάκι, 

ντουλάπα, κλιματισμός, δορυφορική τηλεόραση 32 ιντσών, τηλέφωνο, ψυγείο, 

χρηματοκιβώτιο(χωρίς χρέωση) και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 



Σουίτα Private Pool θέα κήπο / βουνό (23 τ.μ) 

Οι σουίτες βρίσκονται όλες στο ισόγειο και παρέχουν ιδιωτική πισίνα με θέα είτε τον κήπο είτε τον 

Όλυμπο. Διαθέτουν ένα διπλό κρεβάτι, ένα μονό καναπέ κρεβάτι και ένα μπάνιο. Στο μπάνια 

υπάρχει ντουζιέρα, πιστολάκι, μπουρνούζια, παντόφλες και καθρέφτη με μεγεθυντικό φακό. 

Επιπλέον το δωμάτιο παρέχει κομοδίνο, τραπεζάκι, ντουλάπα, κλιματισμός, δορυφορική τηλεόραση 

32 ιντσών, τηλέφωνο, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο(χωρίς χρέωση) και δωρεάν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

 

Οικογενειακή σουίτα 2 υπνοδωματίων θέα κήπο (42 τ.μ) 
Κάθε μία από τις σουίτες αποτελείται από δύο διπλά δωμάτια τα οποία συνδέονται με ενδιάμεσες 

πόρτες. Διαθέτει δύο μονά και δύο διπλά δωμάτια και δύο μπάνια με ντουζιέρα, πιστολάκι, 

πετσέτες και μεγεθυντικό φακό. Επιπλέον είναι εξοπλισμένη με κομοδίνα δίπλα από τα κρεβάτια, 

δύο τραπέζια, δύο ντουλάπες, δύο κλιματιστικά, δύο δορυφορικές τηλεοράσεις 32 ιντσών, δύο 

τηλέφωνα, δύο χρηματοκιβώτια (χωρίς χρέωση) ,δύο ψυγεία και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

Deluxe σουίτα Private Pool θέα κήπο / βουνό (40 τ.μ) 

Τα δωμάτια αυτά βρίσκονται στο ισόγειο και παρέχουν ιδιωτική πισίνα με θέα είτε τον κήπο είτε 

τον Όλυμπο. Διαθέτουν ένα διπλό κρεβάτι, ένα μονό ή διπλό καναπέ κρεβάτι και ένα μπάνιο. Στο 

μπάνια υπάρχει ντουζιέρα, Jacuzzi, πιστολάκι, μπουρνούζια, παντόφλες και καθρέφτη με 

μεγεθυντικό φακό. Επιπλέον το δωμάτιο παρέχει κομοδίνο, τραπεζάκι με καρέκλες, ντουλάπα, 

κλιματισμός, δορυφορική τηλεόραση 32 ιντσών, τηλέφωνο, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο(χωρίς χρέωση) 

και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 


