
 



  
 
 

The Grove Seaside Hotel 4* 

 
Tο 4 αστέρων ξενοδοχείο The Grove Seaside στο 
Ναύπλιο, βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία, σε 
μια έκταση γεμάτη ανθισμένα φυτά και δέντρα, 
προσφέροντας έναν συνδυασμό του φυσικού 
τοπίου με το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Η 
γραφική τοποθεσία του, στην παραλία της Πλάκας 
επιτρέπει στους επισκέπτες να χαλαρώσουν σε ένα 
από τα 140 κομψά δωμάτια του, που παντρεύουν 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με μοντέρνες 
πινελιές, έχοντας ταυτόχρονα όλες τις ανέσεις. 
 Αυτό το γοητευτικό παραθαλάσσιο ξενοδοχείο προσφέρει την τέλεια επιλογή τόσο για 
οικογένειες, όσο και για φίλους και ζευγάρια, που επιθυμούν να ξεκουραστούν 
απολαμβάνοντας μια ευχάριστη παραθαλάσσια διαμονή, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται κοντά 
σε μερικά απο τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του Ναυπλίου. Το ξενοδοχείο The Grove Seaside 
προσφέρει αρκετές υπηρεσίες, όπως εξωτερικό πάρκινγκ, παιδική χαρά, γήπεδο τένις και 
ξαπλώστρες στην παραλία επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαύσουν τον ήλιο με όλες 
τις ανέσεις. 

Το ξενοδοχείο The Grove Seaside στη περιοχή Δρέπανο, 
θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στο 
Ναύπλιο, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα από υψηλής 
ποιότητας επιλογές διαμονής για όλου τους τύπους 
επισκεπτών. Για εκείνους που ψάχνουν τον προορισμό των 
διακοπών τους σε ένα 
από τα καλύτερα 
ξενοδοχεία του Ναυπλίου 

με πισίνα, το ξενοδοχείο The Grove Seaside αποτελεί την 
ιδανική λύση των διακοπών τους, σε μια μαγική 
τοποθεσία ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Φωλιασμένο σε 
ένα φυσικό τοπίο έκτασης 12 στρεμμάτων γεμάτο 
πορτοκαλιές, που αποτελούν το τοπικό προϊόν σήμα κατατεθέν της Αργολίδας, αυτό το 
οικογενειακό ξενοδχείο στο Ναύπλιο, μπορεί να εξασφαλίσει στους επισκέπτες του μια 
οικογενειακή διαμονή ιδανική για χαλάρωση στο ονειρεμένο του περιβάλλον. 
Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στα υπέροχα δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια του, 
απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα στη θάλασσα απο όλες τις γωνιές τους ξενοδοχείου. Το 

ξενοδοχείο The Grove Seaside, βρίσκεται στο νομό 
Αργολίδας και είναι σε ένα από τα πιο προσβάσιμα 
σημεία, λόγω της πολύ κοντινής απόστασης από την 
Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και την ιδανική 
βάση για εκδρομές στην ιστορική πόλη του 
Ναυπλίου, την τουριστική περιοχή Τολό και 
βρίσκεται δίπλα σε πάρα πολλά ιστορικά μνημεία 
και φημισμένες τουριστικές περιοχές όπως η 
Τίρυνθα, η Νεμέα και η Επίδαυρος. 

 
 



Τιμές ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση με Ημιδιατροφή ή Πλήρη Διατροφή 

Παροχές 
* Ημιδιατροφή ή Πλήρης Διατροφή καθημερινά 

* Δωρεάν χρήση του WiFi 
* Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα 
* Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία 
* Παιδική χαρά 
* Γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλλευ 
* Υπαίθριο σκάκι 
* Πινγκ Πονγκ 
 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο 
ξενοδοχείο. Το ποσό για τα ξενοδοχεία 4 αστέρων είναι € 3,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση 

 
 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18-21/6 

Δίκλινο Garden View Ημιδιατροφή 100 € 

Μονόκλινο Garden View Ημιδιατροφή 76 € 

Δίκλινο Sea View Ημιδιατροφή 104 € 

Μονόκλινο Sea View Ημιδιατροφή 81 € 

   

1o Παιδί  0 - 6 ετών   Ημιδιατροφή Δωρεάν 

1o Παιδί  6 - 12 ετών   Ημιδιατροφή 20 € 

2o Παιδί  2 - 12 ετών   Ημιδιατροφή 20 € 

3ο άτομο ενήλικας  12 ετών +   Ημιδιατροφή 35 € 

 
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18-21/6 

Δίκλινο Garden View Πλήρης Διατροφή 120 € 

Μονόκλινο Garden View Πλήρης Διατροφή 86 € 

Δίκλινο Sea View Πλήρης Διατροφή 124 € 

Μονόκλινο Sea View Πλήρης Διατροφή 91 € 

   

1o Παιδί  0 - 6 ετών  Πλήρης Διατροφή Δωρεάν 

1o Παιδί  6 - 12 ετών  Πλήρης Διατροφή 25 € 

2o Παιδί  2 - 12 ετών  Πλήρης Διατροφή 25 € 

3ο άτομο ενήλικας  12 ετών +  Πλήρης Διατροφή 45 € 

 



  


