ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ για το 4ο Συνέδριο του ΙΑΚΕ

EL GRECO HOTEL
Διαθεσιμότητα από 26 έως 30 Απριλίου 2018 για μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια για
τα μέλη του συνεδρίου του ΙΑΚΕ
Οι προσφερόμενες τιμές ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων φόρων και πρωινών για
την παραπάνω περίοδο είναι :
Μονόκλινο 37 ευρώ
Δίκλινο 47 ευρώ
Για να τύχουν των παραπάνω ειδικών τιμών, θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο
συνέδριο να πληροφορούν το ξενοδοχείο ότι η κράτηση τους αφορά το
συγκεκριμένο συνέδριο του ΙΑΚΕ.
ΚΑΣΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟ
Οι τιμές των δωματίων έχουν ως εξής :
Μονόκλινο: 45€
Δίκλινο:55€
H τιμή είναι ανά δωμάτιο ανά βραδιά με πρωινό και όλους τους νόμιμους
φόρους εκτός από τον νέο φόρο διανυκτέρευσης που θα ισχύει από 1/1/2018 και
ανέρχεται στα 1,50€ ανά διανυκτέρευση .
Για την κράτηση θα χρειαστεί οι σύνεδροι να επικοινωνούν με το ξενοδοχείο να
αναφέρουν ότι πρόκειται για το συνέδριο του ΙΑΚΕ

LATO BOUTIQUE
Προσφορά τιμών για Lato Boutique Hotel
Ημερομηνίες : 26/04 – 29/04/2018
- Superior Μονόκλινο δωμάτιο με θέα πόλη 62,00€ / διανυκτέρευση με πρωινό
- Superior Δίκλινο δωμάτιο με θέα πόλη 79,00€ / διανυκτέρευση με πρωινό
Οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου μπορούν να πραγματοποιούν μόνοι τους
κρατήσεις στα στοιχεία :
Email: reservations@lato.gr | Τηλέφωνο: 2810 228103
Η προσφορά ισχύει για όσες κρατήσεις γίνουν έως 01/03/2018 κατόπιν
διαθεσιμότητας του Ξενοδοχείου . Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι τιμές
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν .
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νέος κυβερνητικός φόρος
διανυκτέρευσης ο οποίος καταβάλλεται από τον διαμένοντα στο ξενοδοχείο από
01/01/2018 (1,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση για το LATO) .

OLIVE GREEN HOTEL
Προσφορά τιμών για Olive Green Hotel
- Popular Μονόκλινο δωμάτιο με θέα πόλη 70,00€ / διανυκτέρευση με πρωινό

- Popular Δίκλινο δωμάτιο με θέα πόλη 84,00€ / διανυκτέρευση με πρωινό
Οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου μπορούν να πραγματοποιούν μόνοι τους
κρατήσεις στα στοιχεία :
Email : reservations@olivegreenhotel.com | Τηλέφωνο : 2810 302900
Η προσφορά ισχύει για όσες κρατήσεις γίνουν έως 01/03/2018 κατόπιν
διαθεσιμότητας του Ξενοδοχείου . Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι τιμές
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν .
Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νέος κυβερνητικός φόρος
διανυκτέρευσης ο οποίος καταβάλλεται από τον διαμένοντα στο ξενοδοχείο από
01/01/2018 (3,00€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση για το OLIVE) .

ibis Styles HERAKLION CENTRAL ****
6, Koroneou & Agiou Titou Str, 71202 Heraklion Crete- Greece
Τηλ : 2810282020 – e-mail : HA9P7-RE@accor.com
Διαθεσιμότητα για 10 περίπου δωμάτια για την χρονική περίοδο 26-29 Απριλίου
2018
Δωμάτια με πρωινό
Classic δωμάτιο δίκλινο για μονόκλινη χρήση 75.00 €
Classic δωμάτιο δίκλινο δωμάτιο 85.00 €
Executive δωμάτιο για Μονόκλινη ή δίκλινη χρήση 95.00 €
Οι παραπάνω τιμές είναι ειδική προσφορά για το συνέδριο, αφορούν διαμονή ανά
δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση για κρατήσεις που γίνονται απευθείας με το
ξενοδοχείο και όχι μέσω τρίτων.
Περιλαμβάνουν πλούσιο πρωινό σε buffet, ΦΠΑ και Δημοτικά Τέλη.
Δωρεάν χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.
Δωρεάν wi fi σε όλο το ξενοδοχείο.
Σημειώστε ότι στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο νέος φόρος διαμονής ο
οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.00 € ανά δωμάτιο ημερησίως και πληρώνεται στο
ξενοδοχείο κατά την άφιξη
Όροι & Προϋποθέσεις Μεμονωμένων Κρατήσεων
Για τις κρατήσεις των δωματίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν
απευθείας με το τμήμα κρατήσεων στο e-mail : HA9P7-RE@accor.com
αναφέροντας το όνομα του συνεδρίου προκειμένου να εξασφαλίσουν την τιμή της
προσφοράς
Για την επιβεβαίωση της κράτησης είναι απαραίτητη η πιστωτική κάρτα του πελάτη
η οποία δεν προ χρεώνεται και χρησιμοποιείται μόνο για την εγγύηση της κράτησης
μέχρι την άφιξη.
Διαμονή : Στην παρούσα φάση δεν έχουν προ κρατηθεί δωμάτια. Η διάθεση των
δωματίων είναι ανάλογα της υπάρχουσας διαθεσιμότητας.
Πληρωμή : Η πληρωμή γίνεται στο ξενοδοχείο στην άφιξη ή στην αναχώρηση
μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.
Πολιτική ακύρωσης : Ακυρώσεις που λαμβάνονται σε διάστημα μέχρι 3 ημέρες πριν
την άφιξη δεν χρεώνονται

Ακυρώσεις που λαμβάνονται σε διάστημα λιγότερο από 2 ημέρες χρεώνονται με το
100% της συνολικής αξίας διαμονής.
Μη εμφάνιση του πελάτη χρεώνεται με 100% της συνολικής αξίας διαμονής
ΚΑΣΤΕΛΛΟ
E : manager@castellocity.com
H : www.castellocity.com
A: 1, 62 Martyron Av., Heraklion
Διαθεσιμότητα δωματίων, όροι και τιμές σε Eυρώ, ανά δωμάτιο, ανά ημέρα και
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και οι επιβαρύνσεις. Δεν
συμπεριλαμβάνεται το τέλος διανυκτέρευσης το οποίο πληρώνεται τοπικά.
Περίοδος Διαμονής: 26-29/4/18
Σύνολο Διανυκτερεύσεων: 3
Πλάνο Διατροφής: Με πρωινό (περιλαμβάνεται στην τιμή)
Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 10 € το άτομο ανά ημέρα (προαιρετικά)
Επιβάρυνση πλήρους διατροφής: 20 € το άτομο ανά ημέρα (προαιρετικά)
Μονόκλινο Deluxe: 44,00 €
Δίκλινο Deluxe: 54,00 €
Τρίκλινο Deluxe: 69,00 € 8 δωμ. διαθέσιμα
Τετράκλινο Deluxe: 79,00 € δωμ. 4 διαθέσιμα
Επιβεβαίωση Κράτησης:
Με την κατάθεση της προκαταβολής
Πολιτική Πληρωμής 20% Προκαταβολή για κλείσιμο των δωματίων (μη
επιστρέψιμη) 80% εξόφληση 7 ημέρες πριν την άφιξη
Πολιτική Ακύρωσης
Εως 7 ημέρες πριν την άφιξη, παρακρατείται η προκαταβολή 6 Ημέρες πριν την
άφιξη, παρακρατείται το 100% της κράτησης.

IRINI HOTEL
Προσφορά τιμών για Irini Hotel
Ημερομηνίες : 26/04 – 29/04/2018
Μονόκλινο δωμάτιο 50,00€ / διανυκτέρευση με πρωινό –
Δίκλινο δωμάτιο 60,00€ / διανυκτέρευση με πρωινό
Οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου μπορούν να πραγματοποιούν μόνοι τους
κρατήσεις στα στοιχεία :
Email: reserve@irini-hotel.gr
Τηλέφωνο: 2810 229703
Η προσφορά ισχύει για όσες κρατήσεις γίνουν έως 15/03/2018 κατόπιν
διαθεσιμότητας του Ξενοδοχείου . Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι τιμές
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν .

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νέος κυβερνητικός φόρος
διανυκτέρευσης ο οποίος καταβάλλεται από τον διαμένοντα στο ξενοδοχείο από
01/01/2018 (1,50€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση ) .

