
Πάσχα στο Astir Palace

©2011-2012 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Preferred Guest, SPG, The Luxury Collection and their logos are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates. 

μ
η

.τ
.ε

.: 
02

08
K

01
5A

00
93

10
0



το ξενοδοχείο Arion Resort & Spa 
σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε 
ένα παραδοσιακό ελληνικό Πάσχα τόσο 
κοντά και τόσο μακριά από την πόλη.

Επιλέξτε τη Πασχαλινή προσφορά  
διαμονής που σας ταιριάζει: 
“Flexible” πακέτο διαμονής από €175  
ανά διανυκτέρευση/2 άτομα που περιλαμβάνει:
•   Πρωινό μπουφέ στο εστιατόριο του
 ξενοδοχείου
• 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa
•  Δωρεάν αναχώρηση ως τις 16:00
(βάση διαθεσιμότητας)
• Προσφορά για οικογένειες: Κλείστε το
δεύτερο δωμάτιο για τα παιδιά σας
(έως 12 ετών) με 50% έκπτωση
Ισχύει για διαμονές από 11 Απριλίου 2014 ως  
23 Απριλίου 2014

4-ήμερο πακέτο διαμονής από €672  
για 3 νύχτες/2 άτομα και περιλαμβάνει:
• Πρωινό μπουφέ στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου
• 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες Spa
• Δωρεάν αναχώρηση ως τις 16:00
(βάση διαθεσιμότητας)
• Προσφορά για οικογένειες: Κλείστε το
δεύτερο δωμάτιο για τα παιδιά σας
(έως 12 ετών) με 50% έκπτωση
• Συμμετοχή στο δείπνο του Μεγάλου
Σαββάτου και στο μεσημεριανό μπουφέ την
Κυριακή του Πάσχα
Ισχύει για διαμονές από 18 Απριλίου 2014 ως  
22 Απριλίου 2014

Στις τιμές των πακέτων δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι.

ΠΑΣΧΑΛΙΝO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 2014!

Μεγάλη Παρασκευή 
Μενού a la carte με νηστίσιμες γεύσεις 
από τις 20:00μ.μ.

Μεγάλο Σάββατο 
Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή
μουσική.
Τιμή: €64 κατ’ άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά)

Κυριακή του Πάσχα
Παραδοσιακό Πασχαλινό γλέντι σε πλούσιο
μπουφέ, με ζωντανή Eλληνική μουσική και
χορό στο ξενοδοχείο The Westin Athens, 
ώρες: 12:00μ.μ.-17:00μ.μ. 
Τιμή: €79 κατ’ άτομο (δεν περιλαμβάνονται τα ποτά)

Ειδικές τιμές για παιδιά  
στο δείπνο του Μεγάλου Σαββάτου και στον 
μπουφέ της Κυριακής του Πάσχα:
Έως 5 ετών, η συμμετοχή είναι δωρεάν
Από 5 έως 12 ετών, 50% έκπτωση

Για τους μικρούς μας φίλους θα λειτουργεί 
καθημερινά το παιδικό club του ξενοδοχείου.

Κάντε την κράτησή σας online ή επικοινωνήστε με 
το τμήμα Κρατήσεων στο Τηλ (+30) 210 8902000 ή 
στο E-mail: astir.reservations@starwoodhotels.com
Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη
Web: Astir-palace.com 
          arionresortathens.com
          


