ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ MIRAMARE RESORT & SPA
Ειδικό εορταστικό πακέτο για το τριήμερο του Πάσχα 2022:
Διαμονή σε Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα :
Τιμή 68,00 € το άτομο/ διανυκτέρευση
Συμπεριλαμβάνονται :
• Πλήρες πλούσιο πρωινό σε μπουφέ.
Μεγάλη Παρασκευή 22/4/2022
• Πλούσιο δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα σε μπουφέ,
Μεγάλο Σάββατο 23/4/2022
• Καλαθάκι με Πασχαλινά Αυγά και Τσουρέκι στα δωμάτια.
• Το Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και παραδοσιακά εδέσματα μετά την Ανάσταση
ή πλούσιο δείπνο σε μπουφέ.
Κυριακή του Πάσχα 24/4/2022
• Πασχαλινό παραδοσιακό μπουφέ με μουσικοχορευτικό συγκρότημα
Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο θέα θάλασσα μόνο με πρωινό :
Τιμή 54,00 € το άτομο/ διανυκτέρευση
Επιπλέον χρέωση για διαμονή σε Σουίτα ενός υπνοδωματίου με θέα θάλασσα
20, 00 € ανά άτομο, ανά ημέρα
Παιδία 2-12 ετών, στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες, το πρώτο χωρίς χρέωση,
το δεύτερο με γονείς (μόνο σε Σουίτα) με έκπτωση 50% .
3ος ενήλικας έκπτωση 30%.
Τα ποτά με όλα τα γεύματα προσφέρονται με έξτρα χρέωση.

Για κράτηση οι περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε μέσω
Τηλ: +30 28410 86031,86030
E-mail: reservations@miramarecrete.gr

EASTER AT MIRAMARE RESORT & SPA
Special Package for 3-day period Easter 2022:
Accommodation in Double room with Seaview:
Price 68,00 €/person/day
The above rate includes the following:
• Rich Buffet breakfast
Good Friday 22/4/2022
• Rich Dinner Buffet with Lenten dishes
Holy Saturday 23/4/2022
• Basket of Easter eggs and buns in the room
• Easter Dinner with traditional dishes and soup, after the Resurrection or a rich buffet
dinner.
Easter Sunday 24/4/2022
• Traditional Easter buffet lunch with music and dance Group
Accommodation in double sea view room with only breakfast:
Price 54,00 € per person/day
Supplement in Suite One bedroom Sea view 20,00 € per person per day
Children 2-12 years with 2adults, 1st free of charge, 2ndwith two adults (only in Suite)
discount of 50%
3rd adult discount 30%
Beverages are on extra charge.
For further information or a reservation please contact us by phone or e-mail:
Tel: +30 28410 86031, 86030
E-mail :reservations@miramarecrete.gr

