
 

AKS HINITSA BAY  4* 

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
 

Το Ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY δεσπόζει επιβλητικά σε έναν υπέροχο καταπράσινο κόλπο κοντά στο Πόρτο Χέλι, προσφέροντας 
μαγευτική θέα στη θάλασσα και το νησί των Σπετσών. Δανείζεται το όνομά του από το μικρό νησάκι της Χηνίτσας που βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι και λειτουργεί ως φυσικός κυματοθραύστης στην ονειρεμένη παραλία που απλώνεται ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο. 
Τα κομψά διακοσμημένα δωμάτια και οι σουίτες του AKS Hinitsa έχουν θέα στον Αργολικό Κόλπο ή το βουνό. Κάθε ένα περιλαμβάνει 
κλιματισμό, τηλεόραση επίπεδης οθόνης 21 ιντσών και κομψό μαρμάρινο μπάνιο.Μπορείτε να χαλαρώσετε στις ξαπλώστρες δίπλα 
στην πισίνα ή στην παραλία και να απολαύσετε ένα εξωτικό κοκτέιλ από τα μπαρ του ξενοδοχείου. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
μπορείτε να δοκιμάσετε γκουρμέ γεύσεις, μεσογειακά πιάτα και διάφορα εκλεκτά κρασιά για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο. 
 

AKS HINITSA BAY 4*, ΧΙΝΙΤΣΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

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

  Νύχτες 2κλινο Mv 2κλινο Sv 1κλινο Mv 1κλινο Sv 

18 - 25/06 & 30/08 - 12/09 3 184 € 199 € 310 € 339 € 

26 - 30/06 3 219 € 248 € 379 € 420 € 

01 - 23/07 & 23 - 29/08 3 224 € 252 € 388 € 435 € 

24 - 31/07 3 265 € 299 € 455 € 515 € 

01 - 22/08 4 379 € 430 € 645 € 730 € 

Mv : Mountain View / Sv : Sea View / 1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν / 2ο παιδί έως 12 ετών -50 % , διαμονή σε δωμάτιο με κουκέτα- περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο 

κατόπιν ζήτησης / 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο , 30% έκπτωση στο δεύτερο δωμάτιο / 3ο άτομο 50 % έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή / Οι τιμές 

της 1η και 2ης περιόδου αποτελούν προσφορά για κρατήσεις έως 30/6. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 15% / Οι τιμές της 3ης  & 4ης περιόδου αποτελούν προσφορά για 

κρατήσεις έως 30/6. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 10%. 

 


