
 

 

Selyria Resort 5* 
Ζάκυνθος 

 

Οι τιμές εκτός της υψηλής περιόδου, ισχύουν με κράτηση έως 07/07 και για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10% 

 
Προσφορά Long Stay 

Για διαμονή από 7 διανυκτερεύσεις και πάνω στην υψηλή περίοδο και από 5 και πάνω στις 
υπόλοιπες, κερδίζετε επί των τιμών έκπτωση 3% 

 
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με παροχές All Inclusive 

Τύπος Δωματίου 

 
15/05-30/06 

& 
12/09-10/10 

 

01/07-21/07 
& 

22/08-11/09 
22/07-21/08 

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες 

Θέα δωματίου 
Θέα 

πισίνα 
Θέα 

θάλασσα 
Θέα 

πισίνα 
Θέα 

θάλασσα 
Θέα 

πισίνα 
Θέα 

θάλασσα 

Δίκλινο 86 € 91 € 103 € 109 € 156 € 169 € 

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν -- Δωρεάν -- Δωρεάν -- 

3ο άτομο παιδί 13 έως 16 30 € -- 36 € -- 54 € -- 

Μονόκλινο 73 € 77 € 88 € 93 € 132 € 144 € 

Μεζονέτα 93 € -- 140 € -- 169 € -- 

3ο  άτομο ενήλικας 33 € -- 49 € -- 61 € -- 

3ο άτομο παιδί έως 12 23 € -- 35 € -- 43 € -- 

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν -- Δωρεάν -- Δωρεάν -- 

*Το ξενοδοχείο απέχει 200 μέτρα από μια πανέμορφη και οργανωμένη παραλία στο Τσιλιβί με κόστος από 7€ το σετ (1 ομπρέλα και 2 
ξαπλώστρες). 

 

Περιλαμβάνονται: 
➢ Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. 

➢ Δωρεάν άνετο υπαίθριο πάρκινγκ. 
➢ Πλούσιο πρόγραμμα all inclusive  σε πλούσιους μπουφέδες. 

➢ Απεριόριστη κατανάλωση κατά τα γεύματα και δείπνα σε αναψυκτικά μπύρα και κρασί. 
➢ Απεριόριστη κατανάλωση στο μπαρ του ξενοδοχείου σε αναψυκτικά μπύρα  κρασί μη αλκοολούχα ποτά, 

βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα, ουίσκι, μπράντι, ούζο, λικέρ, χυμοί, τσάι, καφέδες, σάντουιτς και σνακ. 
➢ Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στη πισίνα του ξενοδοχείου. 

 

Δεν περιλαμβάνεται: 
➢ Φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση που καταβάλλεται απευθείας στο 

ξενοδοχείο από τους διαμένοντες. 
 

 



 

Το ξενοδοχείο  έχει πιστοποίηση  υγειονομικών  μέτρων . 


