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  Dolphin Bay 4* 

 
Dolphin Bay, ένα κομψό, άνετο, και κλασσικά όμορφο παραθαλάσσιο resort τεσσάρων αστέρων, το 
οποίο καλύπτει μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων κτισμένο αμφιθεατρικά σε παραδοσιακό 
κυκλαδίτικο ρυθμό, θα σας εντυπωσιάσει με τη πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του, τους φυσικούς 
πέτρινους βράχους του και με το τυπικό Αιγαιοπελαγίτικο χρώμα του. Το Dolphin Bay βρίσκεται στο 
κόλπο του Γαλησσά, μόνο 7 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού Ερμούπολη. 
 

 

 
• 1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν / Επιβάρυνση για θέα θάλασσα σε Superior δωμάρτο 15 € το δωμάτιο τη βραδιά / Επιβάρυνση για δωμάτιο με 

κουκέτα 20 € το δωμάτιο τη βραδιά.  

• Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί και βράδυ) και μόνο κατά την διάρκεια του δείπνου δωρεάν κατανάλωση αναψυκτικών 
post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα και νερό. / 1 βραδιά BBQ την εβδομάδα (Σάββατo) / Παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club 
(αίθουσα 50 τ.μ.), καθημερινά από 11.00 έως 13.00 και 18.00 έως 23.00, για το χρονικό διάστημα από 01/07 έως  31/08 / Teenagers corner 
με Play station, Χ-ΒΟΧ και ηλεκτρονικά παιχνίδια. / Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν στο μπαρ της πισίνας καθημερινά 10:00 έως 18:00 / 
Νεροτσοuλήθρa 18 μέτρων στη μεγάλη Πισίνα / Παιδική Τσουλήθρα-Λαγουδάκι στη μικρή Πισίνα /Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην 
Πισίνα - Όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τους υγειονομικούς περιορισμούς που θα ισχύουν  (ως προς τα ωράρια, τα άτομα) 

• Προσφορά: Για κρατήσεις με αναχώρηση έως 10/07 και με άφιξη από την 31/08: Πληρώνετε 5 και μένετε 6 διανυκτερεύσεις (5+1) ή  
πληρώνετε 10 και μένετε 12 διανυκτερεύσεις (10+2) /  

• Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής.  

DOLPHIN BAY 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS 

  Νύχτες 
2κλινο 

 θέα χωριό 3ο άτομο  2ο παιδί 2-12 
1κλινο   

θέα χωριό 

3-31/7 & 24-30/8 5 309 € 130 € 50 € 475 € 

  7 430 € 170 € 65 € 655 € 

1-23/8 5 360 € 140 € 45 € 545 € 

  7 495 € 190 € 60 € 750 € 

31/8-13/9 5 289 € 140 € 40 € 430 € 

  7 (6+1 Δώρο) 345 € 165 € 48 € 515  


