
 

 

 

 

 

 

MESSINA RESORT  

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 Νύχτες 
2κλινο 

Stu 

3ο άτομο 

Stu 

2ο παιδί 2-

12 Studio 

2κλινο 

Μεζ 

3ο-4ο 

άτομο Μεζ 

2ο παιδί 

2-12 

Μεζ 

1κλινο 

Stu 

31/5-27/6 & 

9-30/9 
3 159 € 79 € 37 € 195 € 79 € 55 € 225 € 

 5 259 € 129 € 59 € 319 € 129 € 89 € 369 € 

 7 359 € 179 € 79 € 445 € 179 € 119 € 515 € 

28/6-25/7 & 

26/8-8/9 
3 189 € 90 € 35 € 229 € 89 € 65 € 265 € 

 5 309 € 147 € 58 € 380 € 145 € 105 € 435 € 

 7 429 € 199 € 79 € 529 € 199 € 145 € 605 € 

26/7-25/8 5 335 € 159 € 59 € 415 € 159 € 119 € 469 € 

 7 465 € 219 € 80 € 569 € 219 € 165 € 649 € 

1ο παιδί έως 12 ετών: Δωρεάν 

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/6. Μετά επιβαρύνονται κατά 15%. 

Δεν ισχύουν για την περίοδο του Αγίου Πνεύματος.  

Περιλαμβάνονται: Πλήρης διατροφή σε μπουφέ (πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό).  Ποτά κατά τη 

διάρκεια των γευμάτων (απεριόριστη κατανάλωση): χύμα κρασί, βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά post 

mix. Οι ξαπλώστρες της πισίνας προσφέρονται δωρεάν. Οι ξαπλώστρες της παραλίας 

προσφέρονται δωρεάν. 



 

 

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. 

 

Το Messina Resort Hotel είναι ένα μοντέρνο ξενοδοχείο στο Καλό Νερό Κυπαρισσίας, που 

προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου αλλά και πολύ εύκολη πρόσβαση στην αμμουδιά του 

Καλού Νερού. Αφεθείτε στη μαγεία της εκπληκτικής θέας του ηλιοβασιλέματος, να περιηγηθείτε σε 

ειδυλλιακές περιοχές που το περιβάλλουν και να απολαύσετε τις χαρές της θάλασσας στην 

απέραντη παραλία, καθώς και να γευθείτε τις παραδοσιακές λιχουδιές που θα σας προσφέρει ο 

σεφ του ξενοδοχείου. Χαλαρώστε στην εξωτερική πισίνα (με ξεχωριστό χώρο για τα παιδιά) και 

απολαύστε επιλεγμένες γεύσεις στα εστιατόρια και τα μπαρ. Το ξενοδοχείο αποτελείται από 8 κτίρια 

με συνολικά 64 άνετα και ευρύχωρα δωμάτια, με άρτιο εξοπλισμό και amenities που θα 

ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις σας.  


