
 

IONIAN BEACH BUNGALOWS 3* 

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 
 

Το Ionian Beach Hotel είναι ένα όμορφο ξενοδοχείο διακοπών με 82 bungalows που απλώνεται σε μια έκταση 40 στρεμμάτων που 
τελειώνει σε μια μεγάλη αμμώδη παραλία στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ένα αγαπημένο σημείο διακοπών για την ελληνική 
οικογένεια για πολλά χρόνια, προσφέρει γαλήνη και ηρεμία σε ένα εκπληκτικό περιβάλλον, όπου συνδυάζει βουνό και θάλασσα και 
έχει μαγευτική θέα προς το Ιόνιο Πέλαγος. 
Τα μεμονωμένα δωμάτια (μπανγκαλόου) είναι επιπλωμένα λιτά αλλά με αυθεντικό ελληνικό ύφος, και το κάθε ένα έχει δικό του 
μπάνιο, air-condition, τηλεόραση, ψυγείο και μια ευρύχωρη βεράντα με θέα στη θάλασσα ή στον κήπο. 
Η ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου είναι φιλική και οικογενειακή, μια επιλογή για απόλυτη χαλάρωση. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
ένα ιστιοπλοϊκό όμιλο, ένα γήπεδο τένις, ένα γήπεδο μπάσκετ, μίνι γκολφ, εστιατόριο, ταβέρνα, αίθουσα internet, πινγκ-πονγκ, 
παιδική χαρά και πισίνα με γλυκό νερό. 

 

IONIAN BEACH BUNGALOWS 3* ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΣΕ SMART ALL INCLUSIVE 

 
Νύχτες 

2κλινο 
Θέα κήπος 

3ο άτομο 
ενήλικας 

4ο άτομο παιδί 
εώς 12 ετών 

Ένας ενήλικας και 
ένα παιδί εώς 12 

ετών σύνολο 
Μονόκλινο 

09/09 – 25/09 2 79 € 59 € 55 € 155 € 109 € 

 5 185 € 139 € 115 € 355 € 265 € 

 7 255 € 189 € 155 € 490 € 365 € 

28/06 – 11/07 & 26/08 – 08/09 2 149 € 115 € 85 € 285 € 199 € 

 5 235 € 175 € 125 € 455 € 319 € 

 7 329 € 245 € 175 € 635 € 439 € 

12/07 – 25/08 5 289 € 199 € 135 € 555 € 395 € 

 
7 385 € 280 € 185 € 745 € 535 € 

3ο  άτομο παιδί εώς 12 ετών Δωρεάν / Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο ημερησίως.Στο Smart All Inclusive 
περιλαμβάνεται: Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε μπουφέ, Ελεύθερη κατανάλωση λευκού, κόκκινου και ροζέ κρασιού, βαρελίσιας μπύρας 
και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια των γευμάτων / Smart snack παιδικός μπουφές 16:30-18:00 / Ψυχαγωγικά προγράμματα για μικρούς & 
μεγάλους. / Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, πληρωτέος στο ξενοδοχείο. 

 

 

 


