
 
 Περίοδος ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ - ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΜΕΡΑ 

  Πακέτο 3 βραδιών  Πακέτο 5 βραδιών Πακέτο 7 βραδιών 

  01/06 - 
17/06  

Classic Δωμάτιο (1 παιδί 
μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €110.00 

Classic Δωμάτιο (1 
παιδί μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €105.00 

Classic Δωμάτιο (1 παιδί μέχρι 11.99 
ετών ΔΩΡΕΑΝ) - €95.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €140.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 
ετών ΔΩΡΕΑΝ) - 
€135.00 

Superior Δωμάτιο (2 παιδιά μέχρι 
11.99 ετών ΔΩΡΕΑΝ) - €120.00 

        

  18/06 - 
20/06 

Classic Δωμάτιο (1 παιδί 
μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €170.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 
ετών ΔΩΡΕΑΝ) - 
€214.00  

  Πακέτο 3 βραδιών  Πακέτο 5 βραδιών Πακέτο 7 βραδιών 

  21/06 - 
30/06  

Classic Δωμάτιο (1 παιδί 
μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €140.00 

Classic Δωμάτιο (1 
παιδί μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €135.00 

Classic Δωμάτιο (1 παιδί μέχρι 11.99 
ετών ΔΩΡΕΑΝ) - €120.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €178.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 
ετών ΔΩΡΕΑΝ) - 
€170.00 

Superior Δωμάτιο (2 παιδιά μέχρι 
11.99 ετών ΔΩΡΕΑΝ) - €155.00 

  Πακέτο 3 βραδιών  Πακέτο 5 βραδιών Πακέτο 7 βραδιών 

  01/07 – 
31/07  

Κλασσικό Δωμάτιο (1 
παιδί μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €180.00 

Κλασσικό Δωμάτιο (1 
παιδί μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €175.00 

Κλασσικό Δωμάτιο (1 παιδί μέχρι 
11.99 ετών ΔΩΡΕΑΝ) - €165.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 ετών 
ΔΩΡΕΑΝ) - €224.00 

Superior Δωμάτιο (2 
παιδιά μέχρι 11.99 
ετών ΔΩΡΕΑΝ) - 
€215.00 

Superior Δωμάτιο (2 παιδιά μέχρι 
11.99 ετών ΔΩΡΕΑΝ) - €200.00 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: 

  Ενήλικας (>14 ετών) Παιδί (2-13.99) 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ: €25.00 την ημέρα το άτομο €15.00 την ημέρα το άτομο 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: €38.00 την ημέρα το άτομο €22.00 την ημέρα το άτομο 

 
 



ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ: 
 

• Εμφιαλωμένο νερό στο δωμάτιο κατά την άφιξη των πελατών 

• Φρέσκα φρούτα στο δωμάτιο κατά την άφιξη των πελατών 

• Δωρεάν υπηρεσία beach towels καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής  

• Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου 

• Δωρεάν Wi-Fi (δωμάτιο και κοινόχρηστοι χώροι) 
 
 
Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν αποκλειστικά για τα μέλη σας. 
Κράτηση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (reservations@adams.com.cy) ή 
τηλεφωνικώς στο 23 84 00 00 / 23 84 00 15 / 23 84 00 16 
 
Οροί πληρωμής και ακυρωτική πολιτική: 
20% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί με την επιβεβαίωση της κράτησης. Το υπόλοιπο ποσό 
θα πρέπει να τακτοποιηθεί 5 ημέρες πριν την άφιξη των πελατών στο ξενοδοχείο.  Τα πιο πάνω ποσά 
είναι μη επιστρεπτέα. 
 
Στην ιστοσελίδα μας www.adams.com.cy είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το 
ξενοδοχείο μας ως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να 
διασφαλίσουμε ένα καθαρό, υγιές και φιλόξενο περιβάλλον για τους επισκέπτες μας. 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες. 
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