PALLINI BEACH 4*
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Το Pallini Beach είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Κασσάνδρας και αποτελεί, χωρίς
αμφιβολία, τον ιδανικό προορισμό για διακοπές στη Χαλκιδική, τόσο για οικογένειες και ζευγάρια, όσο και για παρέες όλων των
ηλικιών. Βρίσκεται μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, εκεί που το πράσινο του βουνού σμίγει με τη
χρυσαφένια αμμουδιά και το γαλάζιο της θάλασσας, συνθέτοντας ένα μοναδικό σκηνικό για να ζήσετε τις διακοπές που ονειρεύεστε.
Η θέση και ο τρόπος που είναι κτισμένο του παρέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε όλα τα δωμάτιά του να χαρίζουν στον
επισκέπτη υπέροχη θέα στη θάλασσα του Τορωναίου Κόλπου. Το Pallini Beach διαθέτει ιδιωτική αμμώδη παραλία, πλήρως
οργανωμένη, για αξέχαστα καλοκαιρινά μπάνια και θαλάσσια σπορ. Οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου -που μαζί με το Athos Palace
αποτελούν τη ναυαρχίδα των GHotels - υπερβαίνουν τα αναμενόμενα.
Διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό εστιατορίων, που καλύπτουν όλο το γευστικό φάσμα της ελληνικής και της διεθνούς κουζίνας,
beach bars, ταβέρνες και snack bar. Υπαίθριος αμφιθεατρικός χώρος εκδηλώσεων, μίνι μάρκετ και διάφορα καταστήματα, δωρεάν
χώρος στάθμευσης και γρήγορο internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου αποτελούν ένα δείγμα γραφής των ποιοτικών
υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει. Το εκπαιδευμένο, έμπειρο και φιλικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις
του Pallini Beach, αποτελούν εγγύηση ποιότητας για αξέχαστες γαμήλιες δεξιώσεις και απόλυτα επιτυχημένα συνέδρια στη
Χαλκιδική.

PALLINI BEACH 4*, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Νύχτες

2κλινο Bng 3η & 4η σειρά

2κλινο Bng 2η σειρά

2κλινο Bng 1η σειρά

10 - 16/07 & 23/08 - 05/09

3

255 €

270 €

310 €

17/07 - 22/08

3

290 €

322 €

366 €

3
06 - 17/09
205 €
214 €
242 €
Bng : Bungalow / 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ /2ο παιδί έως 12 ετών 60% έκπτωση στην κατ'άτομο τιμή / 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ'άτομο τιμή /
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/6 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Μετά επιβαρύνονται κατά 10%. / Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής,
πληρωτέος στο ξενοδοχείο.

