
 



Τιμές ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή 
 
Παροχές 
* Ημιδιατροφή καθημερινά 
* Δωρεάν χρήση του Wi-Fi 
* Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
* Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία 
* Παιδική χαρά, πινγκ πονγκ, γήπεδο τένις 
* Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
 

  
 

 

Dion Palace-Resort & Spa 5* 
Βρίσκεται εκεί, στην «πύλη» του βουνού των αρχαίων 
θεών, και δίνει στους επισκέπτες μια γεύση από 
μυθική φιλοξενία... Πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο 
πολυτελές συγκρότημα πάνω στην παραλία Γρίτσα 
(Λιμένας Λιτοχώρου), που συνδυάζει το βουνό 
(Όλυμπος) και τη θάλασσα σε ένα υπέροχο 
περιβάλλον. 
Θα το βρείτε 80χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 76χλμ. 
από τη Λάρισα. 
Τα 187 δωμάτια Classic και Superior υψηλών 

προδιαγραφών είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, 
θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο, σεσουάρ, σύνδεση Internet, είδη ατομικής υγιεινής, μπουρνούζι, παντόφλες, 
μπαλκόνι ή βεράντα. Επίσης, υπάρχουν 8 σουίτες μπανγκαλόου με ιδιωτικές πισίνες. Διαθέτει 2 εστιατόρια, 3 
μπαρ, mini club, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, πινγκ πονγκ, μπιλιάρδο, 
θαλάσσια σπορ, μίνι μάρκετ, υπηρεσία δωματίου, Internet corner και 
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους, αίθουσες συνεδρίων, 3 πισίνες 
ενηλίκων και 1 παιδική και beach volley για το καλοκαίρι. Επιπλέον, 
πάρκινγκ, play room, αίθουσα τηλεόρασης. 
Το Κέντρο Ευεξίας «Le Spa», σας καλωσορίζει με ολοκληρωμένα 
ελκυστικά πακέτα υπηρεσιών και επαγγελματικά προϊόντα που 
εμπιστεύονται τα μεγαλύτερα Spa, με πληθώρα προγραμμάτων 
περιποίησης και αισθητικής, καθώς και θερμαινόμενη πισίνα με 
hydrojets, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ, solarium, γυμναστήριο, 
κομμωτήριο κ.ά. (Κάποιες υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν 
λόγω των περιστάσεων).  
 

 

 
 
  
 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
1-10/6                    

18-30/9 
11/6-11/7          
28/8-17/9 

12/7-27/8 

Δίκλινο Classic Land View Ημιδιατροφή 124 € 149 € 163 € 

Δίκλινο Classic Sea/Pool View Ημιδιατροφή 132 € 163 € 176 € 

Δίκλινο Bungalow Sea Front Ημιδιατροφή 187 € 199 € 213 € 

Δίκλινο Superior Land View Ημιδιατροφή 199 € 213 € 225 € 

Δίκλινο  Superior Sea/Pool View Ημιδιατροφή 214 € 236 € 249€ 
     

1o Παιδί  0 - 12 ετών  Ημιδιατροφή Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

2o Παιδί  2 - 12 ετών Superior Ημιδιατροφή Δωρεάν Δωρεάν  Δωρεάν 

3ο άτομο ενήλικας  12 ετών+  Ημιδιατροφή 35% 35% 35% 

     

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ   2 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες 



 


