
 

ATHOS PALACE 4* 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
 

Βρίσκεται δύο μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χωριό της Καλλιθέας που σφύζει από ζωή με τα πολλά καταστήματα, μπαράκια, 
εστιατόρια και καφέ για εκείνους που επιθυμούν να περιπλανηθούν έξω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα. 
Λόγω της θέσης του στη παραλία, από τα δωμάτιά του, που βλέπουν προς τη θάλασσα, η θέα στο Αιγαίο πέλαγος είναι 
εκπληκτική και απλώνεται μέχρι τη Σιθωνία, το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και δωμάτια με 
θέα στο βουνό από όπου η θέα είναι το ίδιο εντυπωσιακή με τους καταπράσινους πευκόφυτους λόφους που σου δίνουν την 
εντύπωση, ότι δεν τελειώνουν ποτέ. 
Το ξενοδοχείο Athos Palace διαθέτει περισσότερα από 2.500 τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για συνέδρια και 
εκδηλώσεις καθώς και ένα ιδιαίτερα έμπειρο στελεχιακό δυναμικό το οποίο μπορεί να κάνει ακόμη και την πιο σύνθετη εκδήλωση 
απόλυτη επιτυχία. Η μακρά ιστορία μας το αποδεικνύει αυτό. 
 

 

ATHOS PALACE 4*, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 

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

 
Νύχτες 2κλινο Mv 2κλινο Sv 2κλινο Junior Suite 2κλινο Superior Suite 1κλινο Mv 

01 - 16/07 & 23/08 - 05/09 3 225 € 249 € 297 € 328 € 360 € 

17/07 - 22/08 3 262 € 280 € 342 € 378 € 426 € 

06 - 17/09 3 193 € 208 € 255 € 277 € 306 € 

 Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, πληρωτέος στο ξενοδοχείο. 
 

 ATHOS PALACE 4*, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE 

 
Νύχτες 2κλινο Mv 2κλινο Sv 2κλινο Junior Suite 2κλινο Superior Suite 1κλινο Mv 

01 - 16/07 & 23/08 - 05/09 3 288 € 307 € 354 € 385 € 417 € 

17/07 - 22/08 3 319 € 339 € 397 € 430 € 477 € 

06 - 17/09 3 255 € 268 € 315 € 337 € 363 € 

 Mv : Mountain View / Sv: Sea View / 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ / 2ο παιδί έως 12 ετών 60% έκπτωση στην κατ 'άτομο τιμή / 3ο άτομο 30%   
έκπτωση στην κατ 'άτομο τιμή / Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά 
    επιβαρύνονται κατά 10%. / Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, πληρωτέος στο ξενοδοχείο. 

 

 

 


