
 
 

ΑΧΑΪΑ  
 

Kalogria Beach 4* 
 

Το Kalogria Beach Hotel βρίσκεται στον νομό Αχαΐας στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, σε απόσταση 230 χλμ. από 
την Αθήνα, 40 χλμ. από την Πάτρα και μόλις 7 χλμ. από το αεροδρόμιο του Αράξου. Από το ξενοδοχείο μπορεί 
κανείς εύκολα να επισκεφτεί τα Καλάβρυτα, την αρχαία Ολυμπία, την Ζάκυνθο και την Κυλλήνη και πολλούς 
ακόμα κοντινούς προορισμούς. 
Η θάλασσα κατά μήκος όλης της ακτής φημίζεται για τα κρυστάλλινα νερά της, το γαλαζοπράσινο χρώμα της και 
τον αμμώδη πυθμένα της. Βαθαίνει σταδιακά, με πολύ μικρό ρυθμό, καθιστώντας την ιδανική για κολύμπι και 
παιχνίδι τόσο για τους μεγάλους όσο και  για τους μικρούς μας φίλους. 
Η γνωστή και βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία αμμώδης ακτή της Καλόγριας απλώνεται σε μήκος 9 χιλιομέτρων. 
Μπροστά από το ξενοδοχείο υπάρχει οργανωμένη πλαζ με ομπρέλες και ξαπλώστρες και με μεγάλη ποικιλία 
από θαλάσσια σπορ. 

 

 
 
 
 

KALOGRIA BEACH 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ ΜΕ ALL INCLUSIVE 
 Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί 2-12 Οικογενειακό 

1-15/7 & 1-10/9 2 119 € 80 € 170 € 64 € 370 € 

16-31/7 & 26-31/8 4 300 € 220 € 480 € 144 € 920 € 

1-25/8 4 340 € 240 € 600 € 180 € 980 € 

11-20/9 2 100 € 70 € 156 € 54 € 334 € 
 

• 1ο παιδί έως 12 ετών δωρεάν 

• Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών 

• Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/06 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβαρύνονται κατά 10% περίπου. 

• Γεύματα σε μπουφέ, ελεύθερη κατανάλωση σε αναψυκτικά, μπύρες, κρασί, καφέ φίλτρου, τσάι, χυμούς και παγωτό. 

• Από τις 10.00 έως τις 23.30 ελεύθερη κατανάλωση σε τσάι, καφέ φίλτρου, Nescafe, Nescafe φραπέ, χυμούς, αναψυκτικά, 
μπύρα, κρασί, τοπικά αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τζιν, βότκα, τεκίλα, μπράντι και ούζο). 

• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες σε παραλία και πισίνες / Aqua Park. / Mini club για τα παιδιά με καθημερινές εσωτερικές 
και εξωτερικές δραστηριότητες / Παιδική απασχόληση / Γυμναστήριο / Γήπεδο Μπάσκετ / Γήπεδο Βόλεϊ / Γήπεδα Beach 
Volley. 


