
 

STEFANIA BEACH HOTEL 3* 

& Survivor Park !!! 

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ  

Τιμές ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

 με Πλήρη διατροφή + κρασί/αναψυκτικό στα γεύματα 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
+ ΠΟΤΑ 

13/6-8/7 
& 

4-17/9 

9-22/7 
& 

21/8-3/9 

 
23/7-20/8 

Ελάχιστη διαμονή 
 

02 διαν/σεις 03 διαν/σεις 03 διαν/σεις 

Μονόκλινο 
με θέα θάλασσα 

 
85€ 

 
95€ 

 
110€ 

Δίκλινο  
με θέα θάλασσα 

 
95€ 

 
105€ 

 
120€ 

1ο παιδί έως 11,99 δωρεάν δωρεάν δωρεάν 

2ο παιδί 2 έως 11,99 20€ 25€ 28€ 

3ο ή 4ο  άτομο 12+ 30€ 35€ 40€ 

           

                   Περιλαμβάνονται : 

• Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο STEFANIA BEACH HOTEL 3* σε δωμάτια με θέα 

θάλασσα.  

• Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ (08.00-10.00). 

• Γεύμα καθημερινά σε πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ (13.00-14.30). 

• Δείπνο καθημερινά σε πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ (19.30-21.30). 

• Αναψυκτικό ή κρασί κατά την διάρκεια των γευμάτων. 

• Ξαπλώστρες και ομπρέλα στην παραλία του ξενοδοχείου. 

• Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου(κατόπιν ραντεβού). 

• Δωρεάν χρήση γηπέδων μπάσκετ και τένις. 

• Δωρεάν χρήση τραπεζιών πινγκ-πονγκ και Γαλλικού μπιλιάρδου. 

• Παιδική απασχόληση (10.30-13.00 & 17.30-20.00) για την περίοδο 1/7-31/8. 

 

Δεν περιλαμβάνει : 
Φόρος διανυκτέρευσης 1,50 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση που καταβάλλεται απευθείας  

στο ξενοδοχείο από τους διαμένοντες. 
 
 

Ακολουθεί περιγραφή του Survivor Park ! 



 

 

 

 

Για τους μικρούς μας φίλους , δημιουργήσαμε μία μοναδική πίστα survivor με 

σκοπό να κάνουμε όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται την διαμονή τους. 

Η πίστα θα είναι διαθέσιμη για την περίοδο 2/7-4/9 !! 

Λάστιχα  , ένα all time classic εμπόδιο . Απαιτείται εκρηκτικότητα και ακρίβεια κινήσεων. 

Έρπειν , κλασσικό εμπόδιο ευελιξίας, στο οποίο οι παίκτες πρέπει να συρθούν με ταχύτητα 

Δοκός ισορροπίας , ένα εμπόδιο που απαιτεί καλή ισορροπία και ακρίβεια στην κίνηση 

Η τρύπα , θεαματικό εμπόδιο που περνιέται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους 

Σκαλιέρα , ένα tricky εμπόδιο που απαιτεί ταχύτητα, συγκέντρωση και καλός συντονισμός 

κινήσεων 

Τούνελ S , οι παίκτες πρέπει να περάσουν μέσα από το τούνελ όσο πιο γρήγορα μπορούν! 

Αναρρίχηση , αγαπημένο διπλό εμπόδιο που απαιτεί δύναμη σε συνδυασμό με επιδέξιες κινήσεις 

Πάνω – κάτω , εμπόδιο το οποίο απαιτεί ταχύτητα , ευλυγισία και ακρίβεια κινήσεων 

Σκοποβολή τερματισμού , με κομμένη την ανάσα οι παίκτες προσπαθούν πετύχουν τον στόχο και 

να τερματίσουν 

……….και πολλές ακόμα εκπλήξεις !!!! 


