
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ COSTA NAVARINO

Ζήστε ξέγνοιαστες στιγμές, με μοναδικές εμπειρίες, 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες και νέες γαστρονομικές 

προτάσεις, σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο.

Με εύκολη οδική πρόσβαση, πολλαπλές επιλογές 

διαμονής σε βίλες, σουίτες και δωμάτια με ιδιωτικές 

πισίνες στα βραβευμένα The Romanos, a Luxury

Collection Resort, και The Westin Resort Costa Navarino, 

πληθώρα δραστηριοτήτων στη φύση, το πρώτο 

«Mouratoglou Tennis Center» στην Ευρώπη, το μοναδικό 

στο είδος του Division 16 - το νέο σημείο συνάντησης 

για έφηβους, αλλά κι ακόμη πιο ενισχυμένα μέτρα 

προστασίας, στην Costa Navarino θα δημιουργήσετε 

αξέχαστες αναμνήσεις.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΚΑ:
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ €100 ΓΙΑ ΤΟ ANAZOE SPA

ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ | ΙΟΥΛΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021

Συναρπαστικές εμπειρίες και ανανεωμένες 
υπηρεσίες σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

https://www.marriott.com/hotels/travel/klxlc-the-romanos-a-luxury-collection-resort-costa-navarino/
https://www.marriott.com/hotels/travel/klxwi-the-westin-resort-costa-navarino/
https://www.costanavarino.com/mouratoglou-tennis-center/
https://www.costanavarino.com/celebrating-teen-spirit/




Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε:
Τηλ. 27230 97100 

Email: reservations.westin@costanavarino.com - reservations.romanos@costanavarino.com

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ:
Η παροχή προς τα μέλη ΣΑΚΑ ισχύει για κρατήσεις με απευθείας επικοινωνία 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 κ Οκτώβριο 2021, 4 νύχτες τον Ιούλιο 2021 και 5 
νύχτες τον Αύγουστο 2021. Η παροχή ισχύει για κρατήσεις με τιμές (α) “Flexible rate with Breakfast” και (β) “Prepay Non-refundable rate with Breakfast”, όπως εμφανίζονται στην 
ιστοσελίδα κάθε ξενοδοχείου. Η παροχή δεν ισχύει για άλλες κατηγορίες τιμών, ή για ειδικές προσφορές και πακέτα. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης, ισχύουν οι Όροι & 
Προϋποθέσεις της συγκεκριμένης τιμής που επιλέξατε.
Παρέχεται μια Δωροεπιταγή για το Anazoe Spa ανά δωμάτιο στη διαμονή και μπορεί να εξαργυρωθεί 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.
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