
 

 

 

 

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. 

 

DION PALACE RESORT & SPA 5* 

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

 Νύχτες 
2κλινο  

Classic Gv 

2κλινο 

Classic Sv/Pv 

2κλινο  

Sup. Gv 

2κλινο  

Sup. Sv 

2κλινο Bng 

Sea Front  

1-22/5 &  

1-15/10  
2 99 € 104 € 130 € 135 € 135 € 

23/5-10/6 &  2 119 € 124 € 144 € 149 € 149 € 

11/6-11/7 & 

28/8-17/9 
3 219 € 234 € 339 € 354 € 344 € 

 5 334 € 364 € 494 € 529 € 544 € 

12/7-27/8 5 409 € 439 € 564 € 594 € 624 € 

1ο παιδί έως 12 ετών: ΔΩΡΕΑΝ 

2ο παιδί έως 12 ετών: 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή  

Μονόκλινο: 60% επιβάρυνση στην κατ’ άτομο τιμή 

3ο άτομο: 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή 



 

 

Μία ανάσα από την παραλία του Λιτοχώρου, το Dion Palace Resort and Spa 5* 

απολαμβάνει παράλληλα την αύρα του Αιγαίου και του μυθικού Ολύμπου. Άρτια 

εξοπλισμένο σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρου, έχει κάτι για τον κάθε επισκέπτη. Στα 

πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός των δωματίων, με 

δωρεάν ασύρματο internet και θέα στη θάλασσα, στον επιβλητικό όγκο του Ολύμπου ή 

στους κήπους, αλλά και η ποικιλία σε μπαρ ώστε να μπορείτε να διαλέξετε ανάλογα με τη 

διάθεσή σας. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα πλούσιο πρωινό, ασκηθείτε στο 

γυμναστήριο, απολαύστε τη βουτιά σας στην εσωτερική πισίνα ή σε κάποια από τις 

εξωτερικές πισίνες και δειπνήστε σε ένα από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου με a la carte 

κουζίνα.  

 

 


