
 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 

1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά 

διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε: 

€ 0,50 σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων 

€ 1,50 σε μονάδες τριών αστέρων 

€ 3,00 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων 

€ 4,00 σε μονάδες πέντε αστέρων. 

Ο φόρος θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση αλλαγής 

απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως. 

 

CRONWELL PLATAMON RESORT 5* 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ Ultra All Inclusive 

 Νύχτες 2κλινο Ssv 3ο άτομο 1κλινο Ssv *Suite (2+2) 

10-23/5  

& 30/9-13/10 
5 393 € 275 € 742 € 1.242 € 

24/5-13/6  

& 16-29/9 
5 510 € 358 € 965 € 1.465 € 

14/6-4/7 5 595 € 416 € 1.120 € 1.690 € 

5-25/7 5 678 € 474 € 1.290 € 2.145 € 

26/7-1/9 5 715 € 503 € 1.375 € 2.340 € 

2-15/9 5 645 € 452 € 1.235 € 2.050 € 

1ο παιδί έως 16 ετών: Δωρεάν 

2ο παιδί έως 16 ετών:  Δωρεάν 

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 16 ετών.  



 

 

 

Το Cronwell Platamon Resort Ultra All-Inclusive είναι ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 

αστέρων, που προσφέρει πρόγραμμα all inclusive. Βρίσκεται σε αμμώδη παραλία του 

Πλαταμώνα Πιερίας και διαθέτει δωμάτια με κομψή διακόσμηση, μεγάλα παράθυρα που 

εξασφαλίζουν πλούσιο φυσικό φως, τα περισσότερα από τα οποία έχουν θέα στη θάλασσα. 

Στους χώρους του θα βρείτε επίσης μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως σπα συνολικής 

έκτασης 1.500 τ.μ. με θερμαινόμενη πισίνα, ιδιωτικό υδρομασάζ, σάουνα και αίθουσα 

περιποιήσεων, γήπεδα τένις και μπάσκετ αλλά και πισίνα με μπαρ μέσα στο νερό. Θα βρείτε 

επίσης το παιχνίδι φρούριο “Platamon Palace” και το υδάτινο πάρκο Splash Park με περισσότερα 

από 40 υδάτινα αξιοθέατα. Στα εστιατόριά του θα δοκιμάσετε ελληνική και ευρωπαϊκή κουζίνα, 

φρέσκους χυμούς και κοκτέιλ. 


