
 



Τιμές ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση σε All Inclusive 
 
Παροχές 
* Διατροφή σε All Inclusive 
* Δωρεάν Χρήση του Wi-Fi 
* Δωρεάν Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
* Δωρεάν Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
* Δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα διαθέσιμα (connecting rooms) με χρέωση 4 ενηλίκων 

  
 

 

Delphi Beach 4* 
 

Μια «ανάσα» από το Γαλαξίδι, το Delphi Beach ανοίγει ένα παράθυρο στο 
πέλαγος και κλείνει μέσα του τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών σας! 
Ιδανικός προορισμός για ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση 
αλλά μακριά από το άγχος της πόλης. Στο Delphi Beach 4* θα νιώσετε την 
απαράμιλλη αυθεντική περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία, από την 
πρώτη κιόλας διαμονή. Για την άνετη και πολυτελή φιλοξενία σας, το 
Delphi Beach διαθέ τει 177 δωμάτια σε ένα κεντρικό κτίριο. Οι χώροι 
εστίασης είναι πολλοί και τα είδη κουζίνας που σερβίρονται ποικίλλουν. 

Προσφέρει 24ωρη ρεσεψιόν, υπηρεσία καθαρισμού δωματίου και υπηρεσία shopping. Έχει χώρο για 
ηλιοθεραπεία, γήπεδο τένις και εξωτερική πισίνα στο ξενοδοχείο. 
Έχει τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, μπαλκόνι και γραφείο εργασίας σε κάθε ένα από τα 
μοντέρνα δωμάτια του ξενοδοχείου. Ορισμένα δωμάτια έχουν θέα στη 
θάλασσα για να είναι η διαμονή πιο ευχάριστη. Τα περισσότερα 
δωμάτια σε αυτό το κατάλυμα έχουν ντους και στεγνωτήρα μαλλιών. 
Αυτό το κατάλυμα διαθέτει κάθε μέρα πρωινό με μπουφέ. Το 
εστιατόριο στο Delphi Beach Hotel σερβίρει πιάτα μεσογειακής 
κουζίνας. Στο μπαρ του ξενοδοχείου Onsite μπορείτε να χαλαρώσετε και 
να απολαύσετε αλκοολούχα ποτά. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει παιδική χαρά και μίνι club για τους επισκέπτες 
με τα παιδιά. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν μπάσκετ, 
πίνγκ-πόνγκ και κατάδυση με αναπνευστήρα. 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
7/6-4/7                     

30/8-20/9 
5/7-18/7             

23/8-29/8 
19/7-22/8 

Δίκλινο Mountain View All Inclusive 108 € 118 € 128 € 

Δίκλινο Sea View All Inclusive 118 € 128 € 138 € 

Family Room  (με κουκέτα) Mountain View All Inclusive 135 € 148 € 160 € 

Family Room  (με κουκέτα) Sea View All Inclusive 145 € 158 € 170 € 

           

1o Παιδί 0 - 12 ετών  All Inclusive Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών+  All Inclusive 35% 35% 35% 

          

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ    5 νύχτες 5 νύχτες 5 νύχτες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


