
 

AMARYNTHOS RESORT 4* 

ΕΥΒΟΙΑ – ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ  
 

Καλώς ήλθατε στο Amarynthos Resort 4* πλήρως ανακαινισμένο αποτελεί το νέο κόσμημα της Εύβοιας. Βρίσκεται μπροστά από 

μια μεγάλη αμμώδη παραλία με βότσαλο, μόλις 3 χλμ. από το χωριό Αμάρυνθος. Έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια εμπειρία 

ζωής. Το κομψό 7όροφο κτίριο περιβάλλεται από τον μεσογειακό κήπο, με ιδιωτική υπόγεια διάβαση που διευκολύνει την πρόσβαση 

από την πισίνα στην παραλία. Μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι, μεγάλη πισίνα, ευρύχωρο σαλόνι, ευάερο εστιατόριο, ατμοσφαιρικά 

μπαρ σε διαφορετικές γωνιές, όλα συνδυάζονται σε ένα ιδανικό μέρος για τις διακοπές σας. 

 

AMARYNTHOS RESORT 4* ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

 
Νύχτες 

2κλινο πλαϊνή θέα 
θάλασσα 

3ο άτομο ενήλικας 
Οικογενειακό με 
κουκέτα SSV* 

Οικογενειακό με 
κουκέτα SSV** 

1κλινο πλαϊνή θέα 
θάλασσα 

04/07 – 17/07 &  
24/08 – 31/08 

 
3 

 
119 € 84 € 

 
332 € 

 
382 € 

 
179 € 

 5 198 € 139 € 535 € 634 € 298 € 

 7 277 € 194 € 748 € 886 € 417 € 

18/07 – 23/08 
 

5 
 

245 € 
 

171 € 
 

661 € 
 

783 € 
 

367 € 

 7 343 € 240 € 926 € 1097 € 513 € 

01/09 – 30/09 3 97 € 68 € 262 € 310 € 146 € 
 

5 161 € 113 € 435 € 515 € 243 € 
 

7 225 € 158 € 608 € 720 € 340 € 

*Οι τιμές αφορούν 3 ενήλικες και 1 παιδί συνολικά / **Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας συνολικά / Δωρεάν αναβάθμιση σε 
δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 10€ το άτομο ημερησίως / Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος 
διαμονής, πληρωτέος στο ξενοδοχείο. 
 

Περιλαμβάνονται: 

Πρωινό Αμερικανικού τύπου με show cooking, Αθλητικές δραστηριότητες ενηλίκων την ημέρα και βραδινό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, Δωρεάν 

ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την παραλία του ξενοδοχείου, Δωρεάν πετσέτες θαλάσσης με καταβολή εγγύησης 5€, Δωρεάν Wi-Fi στα 

δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους, Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ. 

Για τους μικρούς μας φίλους: 

Mini Club: 7 ημέρες την εβδομάδα (11:00-17:00) με ψυχαγωγικό πρόγραμμα και δημιουργική απασχόληση από επαγγελματία Έλληνα παιδαγωγό 

σε ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό χώρο αλλά και στο χώρο του θεάτρου και της πισίνας (κατασκευαστικά εργαστήρια, χαρτοκοπτική, 

μουσικοκινητικά παιχνίδια, θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια εμπιστοσύνης, ζωγραφική, κατασκευές με μπαλόνια, face painting και mini 

προγράμματα κλόουν με μαγικά , ζογκλερικά και διαδραστικά παιχνίδια, Mini Disco κάθε βράδυ, Χρήση του εξωτερικού παιδότοπου και της 

παιδικής πισίνας (με επιτήρηση γονέων), δωρεάν χρήση του γηπέδου τένις και ποδοσφαίρου, στόχος με βελάκια και τραπέζι Πινγκ πονγκ 

 

 

 
 

 

 


