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Στο πλαίςιο τθσ ςφναψθσ  Συμφϊνου Συνεργαςίασ με τον φνδεςμο 
υνταξιοφχων Επικουρικήσ Αςφάλιςησ Προςωπικοφ Αεροπορικών 
Επιχειρήςεων (..Ε.Α.Π.Α.Ε.), ϊςτε τα μζλθ του ςυλλόγου να 
απολαμβάνουν προνομιακζσ τιμζσ για διαμονι και διατροφι ςτο 
ξενοδοχείο μασ, προςφζρουμε τισ παρακάτω τιμζσ ανά διανυκτζρευςθ 
ανάλογα με τον τφπο του δωματίου και ανάλογα με τθν περίοδο. Πιο 
ςυγκεκριμζνα: 
 
ΑΠΟ 1/6 – 15/9: 
 
Δίκλινο : 65 ευρϊ με πρωινό ι 85 ευρϊ με θμιδιατροφι 
Τρίκλινο : 80 ευρϊ με πρωινό ι 115 ευρϊ με θμιδιατροφι 
Τετράκλινο : 105 ευρϊ με πρωινό ι 130 ευρϊ με θμιδιατροφι 
Σουίτα : 150 ευρϊ με πρωινό ι 170 ευρϊ με θμιδιατροφι 
 
ΑΠΟ 16/9 – 31/5: 
 
Δίκλινο : 78 ευρϊ με πρωινό ι 96 ευρϊ με θμιδιατροφι 
Τρίκλινο : 105 ευρϊ με πρωινό ι 130 ευρϊ με θμιδιατροφι 
Τετράκλινο : 127 ευρϊ με πρωινό ι 150 ευρϊ με θμιδιατροφι 
Σουίτα : 170 ευρϊ με πρωινό ι 190 ευρϊ με θμιδιατροφι 
 
ΟΡΟΙ ΥΜΦΩΝΙΑ: 

 Οι παραπάνω τιμζσ αφοροφν αποκλειςτικά τον ςφνδεςμό ςασ 
χωρίσ τθν μεςολάβθςθ τρίτου πχ τουριςτικοφ πρακτορείου 

 οι κρατιςεισ επιβεβαιϊνονται κατόπιν ηιτθςθσ και 
διακεςιμότθτασ είτε τθλεφωνικϊσ ςτο τμιμα κρατιςεων του 
ξενοδοχείου ςτα τθλζφωνα 24410 93333 ι 24410 93252 ι 
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αποςτζλλοντασ τθν αίτθςι τουσ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ςτθν διεφκυνςθ info@naiades.gr 

 οι φιλοξενοφμενοι κα επιδεικνφουν τθν ταυτότθτα μζλουσ κατά 
τθν άφιξι τουσ 

 για κάκε κράτθςθ κα προκαταβάλλεται το 30% του ςυνόλου των 
διανυκτερεφςεων ςε ζναν από τουσ παρακάτω λογαριαςμοφσ: 

ALPHA BANK 
IBAN GR 8101403200320002002009712 

 
EUROBANK 

IBAN GR 5102602260000690200423155 
 

Κάτοχοσ του λογαριαςμοφ «ΝΕΒΡΟΠΟΛΙ Α.Ε.» 
 

 εξόφλθςθ με τθν αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο 

 αν γίνει ακφρωςθ του δωματίου 21 θμζρεσ πριν τθν άφιξθ 
επιςτρζφεται θ προκαταβολι 
για  ακφρωςθ κράτθςθσ 21-15 θμζρεσ πριν τθν άφιξθ ςασ ιςχφουν 
20% ακυρωτικά  του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ διαμονι ςασ 
για ακφρωςθ  κράτθςθσ 5-1 θμζρεσ πριν τθν άφιξθ ςασ  ι μθ 
εμφάνιςθ, κα ιςχφςουν πλιρθ ακυρωτικά 
Όλεσ οι ακυρϊςεισ κα πρζπει να ςταλοφν  με  e-mail  ςτο 
info@naiades.gr ι με φαξ  ςτο: 2441093173 

 

Οι παραπάνω τιμζσ δεν ιςχφουν ςε μζρεσ εορτών και αργιών 
 

Επιπλέον παροχέσ για τα μέλη ςασ : 
 
Ελεφκερθ χριςθ γυμναςτθρίου, γθπζδου τζνισ-μπάςκετ και 5 x 5, 
wi-fi ςτα δωμάτια και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου. 
 
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε 
μαηί μασ. 
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