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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ανά άτομο) 
 

Splendour resort 5* Φηροστεφάνι(1,2 χλμ. 

από Φηρά) 

Με πρωινό 

Σε double standard  449 €  

Η πολιτική παιδιών υφίσταται 

για παιδιά έως 12 ετών, 

εφόσον οι δύο ενήλικες 

διαμείνουν σε superior double 

Σε double superior sea view 499 € 

Σε Junior suite suite with pool sea view 565 € 

Σε single standard 599 € 

Family suite (2+2child). Δύο χώρων τύπου 

μεζονέτα 

1.520 € 

3Ο άτομο παιδί έως 2 ετών 50 € 

3ο άτομο παιδί 2 – 12 ετών  415 €  

3ο άτομο ενήλικας σε superior room 455 €  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τιμή στην family suite είναι συνολική για τα 4 άτομα !! 

 Maistros village 5* Καρτεράδος (1,5 χλμ. 

από Φηρά) 

Με πρωινό 

Σε double Superior 415 €  

Η πολιτική παιδιών υφίσταται 

για παιδιά έως 12 ετών, 

εφόσον οι δύο ενήλικες 

διαμείνουν σε double superior 

suite 

Σε double executive suite 455 € 

Σε junior suite with private mini pool 499 € 

Σε Single Superior 549 € 

Family suite (2+2 child) with private mini 

pool. Δύο χώρων!! 

1.650 € 

3Ο άτομο παιδί έως 2 ετών 50 € 

3ο άτομο παιδί 2 – 12 ετών 369 € 

3ο άτομο ενήλικας σε superior suite 399 €  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τιμή στην family suite είναι συνολική για τα 4 άτομα!! 

Blue suites 4keys Φηρά Με πρωινό 

Σε double standard 389 €  

Η πολιτική παιδιών υφίσταται 

για παιδιά έως 12 ετών, 

εφόσον οι δύο ενήλικες 

διαμείνουν σε double junior 

suite  

Σε double junior suite S/V Δύο χώρων !! 419 € 

Σε single standard  499 € 

Family junior suite (2+2child) S/V Δύο 

χώρων !! 

1.390 € 

3Ο άτομο παιδί έως 2 ετών 50 € 

3ο άτομο παιδί 2 – 12 ετών 335 € 

3ο άτομο ενήλικας σε junior suite 365 €  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η τιμή στην family suite είναι συνολική για τα 4 άτομα!! 

 

 

mailto:info@travelmind.gr
http://www.nikaiatravel.gr/

