
 



  
 

 

Messini Beachclub 5* 
 

Βγείτε έξω από το beachclub και θα καταλάβετε 
ότι βρίσκεστε στην αγροτική Ελλάδα, καθώς η 
ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά ήσυχη. Βυθισμένη 
στην ιστορία και την παράδοση, υπάρχουν πολλά 
μέρη για να επισκεφθείτε και να ανακαλύψετε, με 
καταπράσινες κοιλάδες, ατελείωτες αμμώδεις 
παραλίες, κρυμμένους όρμους και 
προστατευμένους κόλπους, καθώς και μικρά 
αγροτικά χωριά στις πλαγιές του Ταϋγέτου. Το 
Messini Beachclub διαθέτει μια τεράστια, 
παρθένα, αμμώδη παραλία που εκτείνεται μέχρι 

εκεί που φτάνει το μάτι. Είναι ιδανική για όλα τα θαλάσσια σπορ, ειδικά για ιστιοπλοΐα. Ή μπορεί 
απλά να θέλετε να βρείτε ένα ήσυχο σημείο στην άμμο για να χαλαρώσετε στον ήλιο. Μπορείτε να 
διακρίνετε το μοναδικό, σύγχρονο και μινιμαλιστικό ντιζάιν του Messini Beachclub από χιλιόμετρα 
μακριά. Βρίσκεται στη νότια Πελοπόννησο, μια από τις λιγότερο ανακαλυφθείσες γωνιές της 
Ελλάδας.  
Υπάρχει ένας χώρος ευεξίας, με μια ομάδα θεραπευτών. 
Κλείστε ένα μασάζ, ένα μασάζ προσώπου ή ένα μανικιούρ 
για να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε. Τα πακέτα σπα 
μπορείτε να τα κλείσετε εκ των προτέρων πριν ταξιδέψετε, 
εξοικονομώντας χρήματα από τις τιμές στο θέρετρο, 
αφήνοντάς σας μερικά επιπλέον χρήματα για ένα ή δύο 
κοκτέιλ. Φυσικά, μπορείτε να αναζητήσετε ένα ήσυχο μέρος 

γύρω από την πισίνα 
ή στην παραλία και να τελειώσετε το βιβλίο που θέλετε να 
διαβάσετε από το περασμένο καλοκαίρι! Είναι εύκολο να σας 
ανο ίξει η όρεξη, αλλά δεν θα μείνετε πεινασμένοι. Η μεγάλη, 
σκιερή εξωτερική βεράντα του εστιατορίου είναι ένα 
εξαιρετικό μέρος για να φάτε. Κάθε εβδομάδα 
περιλαμβάνεται η διατροφή Club που αποτελείται από 
καθημερινό πρωινό, καθημερινό μεσημεριανό γεύμα και 
τέσσερα βραδινά γεύματα. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από 
νόστιμες μεσογειακές λιχουδιές ή πιο γνωστά πιάτα του 
μπουφέ που θα σας βάλουν σε πειρασμό. 

 Τα non- inclusive βράδια, μην ξεχάσετε να έρθετε μαζί μας για τη βραδιά μπάρμπεκιου, όπου οι σεφ 
μας θα μαγειρέψουν ώστε να απολαύσετε μια πίτσα ή ένα μπέργκερ από το μπαρ της πισίνας ή να 
πάτε σε μια από τις μερικές τοπικές ταβέρνες που βρίσκονται πιο μακριά στην παρ αλία.  Με τα 
δωμάτια στον κήπο, έχετε κομψά μπάνια, κομψή μινιμαλιστική επίπλωση, ξύλινα πατώματα και 
δροσερά, απαλά χρώματα. Τα σύγχρονα μπάνια με δροσερό μάρμαρο διαθέτουν μεγάλες ντουζιέρες. 
Ένα μεγάλο παράθυρο με θέα στην κρεβατοκάμαρα είναι ένα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό των 
μπάνιων, υπάρχει ωστόσο μια πρακτική περσίδα για να προστατεύει 
τη σεμνότητά σας. 
Τα δωμάτια στο ισόγειο διαθέτουν μια υπέροχη βεράντα με άμεση 
πρόσβαση στο γκαζόν, ενώ τα δωμάτια στον πρώτο όροφο διαθέτουν 
μπαλκόνι (τα premium δωμάτια διαθέτουν δύο μπαλκόνια). Οι τύποι 
δωματίων στον κήπο περιλαμβάνουν δίκλινα δωμάτια "economy", 
δίκλινα ή συνδεόμενα δωμάτια "club" και δίκλινα δωμάτια 
"premium". 
 



 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
10/6 - 23/7                   
27/8-25/9 

Δίκλινο Sea View Πλήρης διατροφή 196 € 

Τετράκλινο Standard Interconnecting  Πλήρης διατροφή 305 € 

Τετράκλινο Interconnecting Sea View Πλήρης διατροφή 322 € 

Δίκλινο Garden Bungalow Standrard  Πλήρης διατροφή 219 € 

Δίκλινο Garden Bungalow Premium 
Sea View Πλήρης διατροφή 253 € 

   
1o Παιδί 0 - 12 ετών  Πλήρης διατροφή Δωρεάν 

2o Παιδί 0 - 12 ετών  Πλήρης διατροφή 25% 

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών+ Garden 
Bungalow Πλήρης διατροφή 25% 

     

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ    3 νύχτες 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμές ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση με Πλήρη διατροφή 
 
Παροχές 
* Πλήρης διατροφή καθημερινά 
* Δωρεάν χρήση του Wi-Fi 
* Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα 
* Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία 
* Χώρος δραστηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους 
* Θαλάσσια σπορ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


