Διακοπές στην
Costa Navarino
Χαλάρωση και ανανέωση
στο διεθνή προορισμό της
Μεσογείου!

Σε μια μαγευτική τοποθεσία στις ακτές
του Ιονίου, με αιωνόβιους ελαιώνες
και πλούσια βλάστηση, τα βραβευμένα
The Romanos, a Luxury Collection
Resort, και The Westin Resort Costa
Navarino δημιουργούν ένα περιβάλλον
διακριτικής πολυτέλειας και
αυθεντικής μεσσηνιακής φιλοξενίας.

Προσφορά για τα μέλη του Συλλόγου
Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών:
Δωροεπιταγή αξίας €100
για το Anazoe Spa
ανά δωμάτιο, στη διαμονή
από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2020

Εξαιρετικές γαστρονομικές προτάσεις από
διεθνώς αναγνωρισμένους σεφ, με προϊόντα της
εύφορης μεσσηνιακής γης.

Συναρπαστικά σπορ και
υπαίθριες δραστηριότητες.

Εκλεκτά δωμάτια, σουίτες και βίλες με θέα
στη θάλασσα, το γκολφ ή τους κήπους – τα
περισσότερα με ιδιωτική πισίνα.

Signature θεραπείες και περιποιήσεις
στο βραβευμένο Anazoe Spa.

Απέραντη αμμώδης
παραλία The Dunes Beach

Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε:
Τηλ. 27230 97000
Email: reservations.westin@costanavarino.com - reservations.romanos@costanavarino.com
Όροι και Προϋποθέσεις:
Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις μέσω απευθείας επικοινωνίας με το Τμήμα Κρατήσεων του ξενοδοχείου και δεν ισχύει για κρατήσεις μέσω διαδικτύου (π.χ. στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ή τρίτου) ή μέσω τρίτων (π.χ. ταξιδιωτικού γραφείου) και για
ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες το Σεπτέμβριο 2020, 4 νύχτες τον Ιούλιο 2020 και 5 νύχτες τον Αύγουστο 2020.
Αλλαγή στην κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 24 ώρες πριν την άφιξη για διαμονή το Σεπτέμβριο 2020, και έως 7 ημέρες πριν την άφιξη για διαμονή τον Ιούλιο και Αύγουστο 2020, αναλόγως διαθεσιμότητας. Αν η τιμή της νέας κράτησης είναι
υψηλότερη, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά. Αν η τιμή της νέας κράτησης είναι χαμηλότερη, η διαφορά θα σας δοθεί ως πίστωση έναντι υπηρεσιών στο Resort.
Πολιτική ακυρώσεων - Flexible Rates: Η ακύρωση της κράτησης είναι δωρεάν έως 24 ώρες πριν την άφιξη για διαμονή το Σεπτέμβριο 2020, και έως 7 ημέρες πριν την άφιξη για διαμονή τον Ιούλιο και Αύγουστο 2020. Αν ακυρωθεί αργότερα ή σε περίπτωση μη
εμφάνισης, χρεώνονται αυτόματα ακυρωτικά ίσα με την αξία μίας διανυκτέρευσης. Prepaid Rates: Η ακύρωση της κράτησης είναι δυνατή έως 24 ώρες πριν την άφιξη για διαμονή το Σεπτέμβριο 2020, και έως 7 ημέρες πριν την άφιξη για διαμονή τον Ιούλιο και
Αύγουστο 2020. Δεν επιστρέφονται χρήματα. Το ποσό της κράτησης καθώς και η Δωροεπιταγή για το Anazoe Spa μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέα κράτηση σε διάστημα έως 12 μήνες από την αρχική.
Παρέχεται μια Δωροεπιταγή για το Anazoe Spa ανά δωμάτιο στη διαμονή και μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο για θεραπείες και περιποιήσεις στο Anazoe Spa. Δεν ισχύει για αγορά προϊόντων Spa.
Η Δωροεπιταγή ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη κράτηση, δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται. Δεν μπορεί να συμψηφιστεί με το κόστος διαμονής, ή με φόρους, ή άλλες υπηρεσίες, ή να δοθεί
αντί φιλοδωρήματος.
Τα μέλη του ΣΑΚΑ θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους κατά το ckeck-in στο ξενοδοχείο.

