
Πάσχα στην 
Ελούντα!

14 - 17 Απριλίου 2023

Διαμονή

σε δωμάτιο με θέα θάλασσα
(μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών) 

με 210,00 Ευρώ για μέχρι 3 άτομα

σε μπανγκαλόου με θέα θάλασσα & ιδιωτική πισίνα
(μέγιστη χωρητικότητα 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών)

με 303,00 Ευρώ για μέχρι 2 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών

με 393,00 Ευρώ για 3 ενήλικες

Οι παραπάνω τιμές είναι ανά διανυκτέρευση και 
συμπεριλαμβάνουν:
• πλούσιο πρωινό
• δωρεάν ξαπλώστρα, ομπρέλα και πετσέτα στην 

ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου 
• δωρεάν πρόσβαση σε αίθουσα γυμναστηρίου και 

γήπεδα τένις (κατόπιν ραντεβού)
• δωρεάν διαμονή με πρωινό για το πρώτο παιδί, 

όταν μοιράζεται το δωμάτιο με τους 2 γονείς

Για τους μικρούς μας διαμένοντες, δωρεάν δραστηριότητες σε 
ειδικό χώρο.

Ειδική τιμή 85,00 Ευρώ για κάθε 60λεπτη Signature θεραπεία 
της Six Senses SpaΤΜ και εκπτώσεις έως 30% στο υπόλοιπο 
μενού του βραβευμένου σπα για το 3ήμερο του Πάσχα. 

Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. +30 28410 68000, email: mare@elounda-sa.com

https://eloundamare.com/arxeia/pdf/ssspa_elounda_spamenu_booklet_eng_241122_AR.pdf
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Πρόγραμμα και εορταστικά γεύματα

Μεγάλη Παρασκευή (14 Απριλίου)
Περιφορά του επιταφίου μέσα από τα ειδυλλιακά
σοκάκια του ξενοδοχείου. Ακολουθεί νηστίσιμο δείπνο.

Μεγάλο Σάββατο (15 Απριλίου)
Αναστάσιμη λειτουργία στο γραφικό εκκλησάκι της
Αγίας Μαρίνας εντός ξενοδοχείου και κατόπιν δείπνο
με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.

Κυριακή του Πάσχα (16 Απριλίου)
Τσικουδιά και ψήσιμο αρνιών δίπλα στην ιδιωτική
αμμουδιά του ξενοδοχείου με κρητική παραδοσιακή
μουσική και χορούς. Ακολουθεί παραδοσιακό γεύμα
Λαμπρής με πλούσιο μουσικό και χορευτικό
πρόγραμμα.

Τιμές γευμάτων, ανά άτομο

Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. +30 28410 68000, email: mare@elounda-sa.com

Μ. Παρασκευή 
βράδυ

Μ. Σάββατο 
βράδυ

Κυριακή 
μεσημέρι

Πακέτο 3 
γευμάτων

Ενήλικας 48 € 55 € 80 € 155 €

Παιδί 30 € 40 € 55 € 95 €
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