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Προσφορές της "Harma Traditional Boutique Suites" στα μέλη της ΑΣΔΥΚ

Στο βραβευμένο χωριό Στενή της επαρχίας Πάφου με το βραβείο "Χρωματιστά Χωριά της Κύπρου",
πέντε μόλις χιλιόμετρα από την θάλασσα του Κόλπου της Πόλης Χρυσοχούς, όπου μπορείς να
γευτείς παραδοσιακό φαγητό και όχι μόνο στις τοπικές ταβέρνες, να περιηγηθείς στο μουσείο
"Αγροτικής Ζωής" του χωριού, αλλά και να επισκεφθείς την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα και το
μοναστήρι της Παναγίας Χρυσολάκουρνας που δεσπόζει όλου του χωριού σε ύψωμα που
επιτρέπει να αγναντέψεις την ευρύτερη περιοχή μέχρι τον κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς, βρίσκεται
το πανέμορφο συγκρότημα "Harma Traditional Boutique Suites" που αποτελείτε από 6
μοναδικές σουΐτες, από το οποίο η ΑΣΔΥΚ έχει εξασφαλίσει μοναδικές ολόχρονες προσφορές για
τα μέλη της.
Οι τιμές περιλαμβάνουν την διαμονή αποκλειστικά για 2 ενήλικες και έχουν ως εξής:
- Σουΐτα "Ανώι" 100 ευρώ το βράδυ
-Σουΐτα "Κατώι" 100 ευρώ το βράδυ
-Σουΐτα "Αχυρώνας" 100 ευρώ το βράδυ
-Σουΐτα "Καμάρα" 110 ευρώ το βράδυ ( για 3 ο άτομο διαθέτει καναπέ-κρεβάτι με επιπρόσθετη
χρέωση 40 ευρώ)
-Σουΐτα "Αρχοντικό" 130 ευρώ το βράδυ (για 3 ο άτομο διαθέτει καναπέ - κρεβάτι με επιπρόσθετη
χρέωση 50 ευρώ)
-Σουΐτα "Τζιελλάρι" 70 ευρώ το βράδυ
Ο χώρος της πισίνας είναι κοινόχρηστος, αποκλειστικά για τους ενοίκους του συγκροτήματος.
Οι κρατήσεις για μέρες που περιλαμβάνουν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πρέπει να είναι για
3 βράδια και πάνω.
Οι κρατήσεις για καθημερινές, μπορούν να είναι για 2 βράδια και πάνω.
Οι τιμές θα τυγχάνουν αναπροσαρμογής ανάλογα με την εποχική περίοδο.
Για κρατήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Χάρη Παναγιώτου στο τηλ. 99960683.
Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές μας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της
Συντεχνίας μας www.asdyk.org. ή στο τηλέφωνο 22311724.
Πληροφορίες για το χωριό Στενή, μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.cyprusalive.com/el/village/pafos-steni
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