ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 24.04.-31.05.2021

FISHING VILLAGE

IONIAN HOTEL & SWIM-UP SUITES

ALIATHON RESORT

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Το Aliathon Resort συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου με σκοπό την
ενθάρρυνση για διακοπές στην Κύπρο για μόνιμους κατοίκους της Κύπρου.

Επωφεληθείτε επιδότηση 35% στις ειδικές τιμές διαμονής!
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
24.04.2021-31.05.2021

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ
ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

Οι παρακάτω τιμές είναι για 2
άτομα, ανά δωμάτιο ανά
διανυκτέρευση, με πρόγευμα

Οι παρακάτω τιμές είναι επιπλέον από την τιμή του Δίκλινου Δωματίου ανά
άτομο ανά διανυκτέρευση, με πρόγευμα

Ενήλικες / Παιδιά ≥13:

Παιδιά 3-12.99:

Παιδιά 0-2.99:

Ειδική τιμή βάση σχδίου Υφυπουργείο Τουρισμού:

€60.00

€25.00

€10.00

Δωρεάν

Ποσό επιχορήγησης από Υφυπουργείο Τουρισμού (35%):

€21.00

€8.75

€3.50

Δωρεάν

€6.50

Δωρεάν

Τελική τιμή / Ποσό πληρωτέο από πελάτη:
Επιπρόσθετες χρεώσεις για υψηλότερες κατηγορίες
δωματίων:
Σημείωση: Οι παρακάτω τιμές είναι επιπλέον από την τιμή
του Δίκλινου Δωματίου ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση.

Swim Up Suite:

€ 40.00

One Bedroom Family Suite:

€ 30.00

Superior Double Room /
Superior Family Room with
Partition:
(ανάλογα με την πληρότητα):

Όροι & Προϋποθέσεις

€ 20.00

€39.00

€16.25

Επιπρόσθετες χρεώσεις για ημιδιατροφή και
για πλήρης διατροφή:
Σημείωση: Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο ανά διανυκτέρευση,
επιπλέον από τις βασικές τιμές με πρόγευμα.
Ημιδιατροφή

Πλήρης Διατροφή

Ενήλικες / Παιδιά ηλικίας
13 ετών και άνω:

€ 16.00

€ 30.00

Παιδιά ηλικίας 3-12.99:

€ 8.00

€ 15.00

Παιδιά ηλικίας 0-2.99 ετών: Δωρεάν

Δωρεάν

Σημείωση: Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στις πιό πάνω τιμές.

Οι πιό πάνω τιμές ισχύουν για το Aliathon Resort και ισχύουν μόνο για μόνιμους κατοίκους της Κύπρου που έχουν κάνει κράτηση απευθείας στο ξενοδοχείο ως μέρος του Έκτακτου
Προγράμματος Στήριξης του Εγχώριου Τουρισμού από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου.
Το πρόγραμμα παρέχει κάλυψη του 35% του συνολικού κόστους διαμονής από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τα επιπλέον άτομα που
διαμένουν στο ίδιο δώματιο. / Σημείωση: Οι επιπρόσθετες χρεώσεις γεύματος και οι χρεώσεις για αναβαθμίσεις σε υψηλότερες κατηγορίες δωματίων δεν περιλαμβάνονται σε
αυτό το πρόγραμμα / επιδότηση.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει για ημέρες διαμονής από 24.04.2021 έως 31.05.2021
Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο για νέες κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τις 26.03.2021 και μετά.
Απαιτείται ελάχιστη διαμονή 2 (δύο) διανυκτερεύσεων για τη χρήση της συγκεκριμένης ειδικής προσφοράς.
Οι επισκέπτες πρέπει να προσκομίσουν κατά την άφιξη τους τα ακόλουθα:
α. Έγκυρο πιστοποιητικό ταυτότητας ή διαβατηρίου
β. Απόδειξη για μόνιμη κατοικία, δηλαδή ένα έγκυρο λογαριασμό κοινής ωφέλειας, όπως λογαριασμό νερού ή λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα των επισκεπτών των τελευταίων
3 μηνών.
Όλες οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος και υπόκεινται στη διαθεσιμότητα από το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου τη στιγμή της παραλαβής του τελικού αιτήματος
για επιβεβαίωση της κράτησης.
Διαμονή: Οι πιό πάνω προσφορά αφορά τα δώματια στο Fishing Village. / Σημείωση: Οι Swim Up Suites, Superior Double Rooms, Superior Family Rooms with Partition & One
Bedroom Family Suites διατίθενται με επιπλέον χρέωση (σύμφωνα με τις παραπάνω χρεώσεις δωματίου).
Πολιτική πληρωμής: Απαιτείται προκαταβολή μιας διανυκτέρευσης για την τελική επιβεβαίωση της κράτησης.
Πολιτική ακύρωσης: Για κρατήσεις που ακυρώνονται πέντε (5) ημέρες ή λιγότερο πριν από την άφιξη, το ξενοδοχείο θα λάβει χρεώσεις ακύρωσης ίση με την προκαταβολή που καταβλήθηκε
για την επιβεβαίωση των κρατήσεων.
Ωρα άφιξης: 14: 00 μ.μ / Ωρα αναχώρησης: 12:00 μεσημέρι.
Το Aliathon Resort διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παραπάνω ειδική προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε:
Τηλ: 26 964400
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Reservations@aliathonresort.com

