ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALL INCLUSIVE
A. ΓΕΥΜΑΤΑ




ΠΡΩΙΝΟ (07:30 – 10:00) Μπουφές στο κεντρικό εστιατόριο.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ (13:00 – 15:00) Μπουφές στο κεντρικό εστιατόριο.
ΔΕΙΠΝΟ (19:00 – 21:30) Μπουφές στο κεντρικό εστιατόριο.

Ποτά τα οποία περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των γευμάτων (μεσημεριανό – δείπνο) στο
εστιατόριο: Σπιτικό κρασί τοπικής παραγωγής (λευκό, κόκκινο, ροζέ), νερό, ελαφριά ποτά,
τοπικής παραγωγής βαρελίσια μπύρα.
B. ΠΟΤΑ



ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ: 10:00 – 19:00
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ: 19:00 – 23:00 (μετά τις 23:00 απαιτείται πληρωμή)

Τοπικά (όχι επώνυμα) αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ με τοπικά (όχι επώνυμα) αλκοολούχα ποτά,
Σπιτικό κρασί τοπικής παραγωγής (λευκό, κόκκινο, ροζέ), τοπικής παραγωγής βαρελίσια μπύρα,
τσάι, καφές, σόδα και ελαφριά ποτά.
(Τα ποτά επιλέγονται από συγκεκριμένο κατάλογο)
Τα Mini-Bars στα δωμάτια δεν συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο All Inclusive.
Γ. ΣΝΑΚ




ΣΝΑΚ ΜΠΟΥΦΕ: 11:00-12:00 (Πίστα, bruscettes, finger food, φρέσκα λαχανικά)
ΤΣΑΙ ΜΠΟΥΦΕ: 16:30-17:30 (Γλυκά, μπισκότα, μίνι σάντουιτς, πίτσα)
ΠΑΓΩΤΟ: ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (10:00-21:30)

Δ. A LA CARTE ΓΕΥΜΑΤΑ
 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: Δυνατότητα αλλαγής του μεσημεριανού γεύματος σε μπουφέ σε
μεσημεριανό στο εστιατόριο A La Carte (τραπέζια μπροστά στη θάλασσα στον
εξωτερικό χώρο του εστιατορίου) (χωρίς περιορισμό στην συχνότητα των αλλαγών)
κατόπιν κράτησης μία μέρα πριν (τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται και περιλαμβάνουν
επιπλέον χρέωση)
 ΔΕΙΠΝΟ: Δυνατότητα αλλαγής του βραδινού γεύματος σε μπουφέ σε βραδινό γεύμα
στο Roof Top Azzuro εστιατόριο A La Carte (χωρίς περιορισμό στην συχνότητα των
αλλαγών) κατόπιν κράτησης μία μέρα πριν (τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται και
περιλαμβάνουν επιπλέον χρέωση – ελάχιστη χρέωση 8 €)
Το πακέτο ALL INCLUSIVE είναι διαθέσιμο μέχρι τις 12:00 την ημέρα της αναχώρησης.
Μετά τις 12:00 όλες οι καταναλώσεις χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου. Το κόστος για την
επιμήκυνση του προγράμματος All Inclusive έως τις 15:00 την ημέρα της αναχώρησης είναι 20,00
ευρώ ανά άτομο και για την επιμήκυνση έως τις 18:00 την ημέρα της αναχώρησης είναι 28,00 ανά
άτομο.
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