
 

 

 

 

 

OASIS HOTEL 3* 

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

 Νύχτες 2κλινο Stu 3ο άτομο Stu 1κλινο Stu 
*Διαμέρισμα 

(2+2) 

4ο άτομο 

Διαμέρισμα 

1/6-5/7 &  

6-30/9** 
3 145 € 85 € 215 € 365 € 85 € 

 5 238 € 138 € 355 € 605 € 139 € 

 7 329 € 189 € 485 € 839 € 189 € 

1-28/7 & 

27/8-9/9 
3 155 € 105 € 229 € 410 € 105 € 

 5 252 € 170 € 379 € 670 € 169 € 

 7 345 € 235 € 525 € 929 € 232 € 

29/7-26/8 5 275 € 205 € 425 € 725 € 205 € 

 7 379 € 285 € 579 € 999 € 285 € 

1ο παιδί έως 16 ετών: ΔΩΡΕΑΝ 

* Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 16 ετών ή 3 ενήλικες και 1 παιδί 

έως 16 ετών. 

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/5. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 

10%.  

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή: 8 € το άτομο ανά γεύμα (σερβιριζόμενο με επιλογή από 2 

κυρίως πιάτα και σαλάτα). 

**Εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος.  



 

 

 

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 Hotel Oasis βρίσκεται στο χωριό Καλό Νερό της Κυπαρισσίας, μόλις λίγα βήματα μακριά από 

την παραλία και διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό και σπα. Απλώνεται σε μία έκταση 7 

στρεμμάτων και διαθέτει καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, δωρεάν Wi-Fi και 

μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια περιλαμβάνουν μια μικρή κουζίνα με παροχές 

μαγειρικής, ψυγείο και καφετιέρα. Έχουν τραπεζαρία και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με 

δορυφορικά κανάλια. Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού στη φωτεινή τραπεζαρία. Το 

μπαρ προσφέρει καφέδες και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Το μεσημεριανό γεύμα και το δείπνο 

περιλαμβάνουν τοπικές και διεθνείς συνταγές. Το ξενοδοχείο διαθέτει επιλογές ευεξίας, όπως 

υδρομασάζ, μασάζ και γυμναστήριο. Οι μικροί επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν στην 

παιδική χαρά. 

 


