
 

ARMENO GATE   VENUS BEACH HOTEL  BUNGALOWS 

27 ΜΑΙΟΥ  – 30 ΜΑΙΟΥ https://armenogatetrailrace.gr 

Τιμή ανά διανυκτέρευση , ανά δωμάτιο με πρωινό  

STANDARD GARDEN  ROOM 

ΧΧ (ΔΙΚΛΙΝΟ) 50 € ( χωρίς πρωινό )/60 € ( με πρωινό ) 

ΧΧΧ (ΤΡΙΚΛΙΝΟ) 60 € ( χωρίς πρωινό )/70 € ( με πρωινό ) 

4o άτομο Παιδί  ως 12 ετών 10 € 

 

STANDARD SEA VIEW  ROOM 

ΧΧ (ΔΙΚΛΙΝΟ) 60 € ( χωρίς πρωινό )/70 € ( με πρωινό ) 

ΧΧΧ (ΤΡΙΚΛΙΝΟ) 70 € ( χωρίς πρωινό )/80 € ( με πρωινό ) 

4ο άτομο παιδί ως 12 ετών 10   € 

 

SUPERIOR FRONT OF THE SEA  ROOM 

ΧΧ (ΔΙΚΛΙΝΟ) 80 € ( χωρίς πρωινό )/90 € ( με πρωινό ) 

ΧΧΧ (ΤΡΙΚΛΙΝΟ) 90 € ( χωρίς πρωινό )/100 € ( με πρωινό ) 

4ο άτομο παιδί ως 12 ετών 10   € 

 

 

 ΠΑΙΔΙ / INFANT σε ΠαρκοΚρεβατο 0-1,99 ΕΤΩΝ : ΔΩΡΕΑΝ 

 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, 1,50€ για ξενοδοχεία 

3αστέρων, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από 01/01/18 και η επιβολή του θα 

καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 

https://armenogatetrailrace.gr/


Κάντε τώρα την κράτηση σας και απολαύστε: 

 

 Διαμονή στα πλήρως εξοπλισμένα μας δωμάτια  

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά  στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 

 Δωρεάν Χρήση WIFI , σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του 

ξενοδοχείου   

 Δωρεάν υπαίθριο παρκινγκ  

 Δωρεάν γήπεδο tennis , παιδική χαρά , taple tennis , Έκθεση Ιστορικής μινιατούρας 

και μινιατούρας ηρώων σινεμά . 

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ & ΕΥΕΞΙΑ:  

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ:  

Πεζοποριες - Τα Στύρα έχουν υπέροχες πεζοπορικές διαδρομές και σημεία όπου η 

φύση παραμένει ανέγγιχτη. 

Εξοπλιστείτε με ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και καλή διάθεση και απολαύστε 

το περπάτημα, τα χρώματα, τις μυρωδιές, τις εικόνες της μαγικής γωνιάς της Νότιας 

Εύβοιας: 

 Δρακόσπιτα, Καστρο Αρμενων, Ακροπολη Στυρων, Κελλια, Πυργάρι 

Η Μεγάλη Βρύση είναι το μνημείο της φύσης των άνω  Στύρων. 

Βόλτα μέσα στα καλντερίμια του χωριού με τα παραδοσιακά σπίτια, τα χιλιόχρονα 
πλατάνια, μυρτιές, σχίνους και τα  τρεχούμενα νερά. 

Στα Στύρα και το Ρεούζι  υπάρχουν αξιόλογες ταβέρνες με τοπικά εδέσματα οπως: 
γκόγκλιες με κόκορα, σπιτική χορτόπιτα στο ταψί, τυροπιτάρι, ντόπια λουκάνικα και 
εξαιρετικά κρέατα. 

Στα παραδοσιακά καφενεδάκια πιείτε τον καφέ σας η το τσίπουρο σας κάτω από 
την επιβλητική εκκλησία. 

Βόλτα για ουζομεζέδες και υπέροχες χασαποταβέρνες στη Κάρυστο και στο 
Μαρμάρι. 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΘΕΙΤΕ: Στο Massage  CENTER επωφεληθείτε από τις ειδικές 

προσφορές στα πακέτα ομορφιάς μας 

 

 



Τρόπος Πληρωμής: 

- 30% με την επιβεβαίωση της κράτησης 
- Ακύρωση 3 Ημέρες πριν από την άφιξη : ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ 
- Ακύρωση  2 ημερες η λιγότερο πριν  την ημερομηνίας άφιξης : 50% του 

κόστους της συνολικής κράτησης 
- Non-Show ή/και Αναχώρηση πριν απο την ημερομηνία Check OUT : 100% 

του κόστους της συνολικής κράτησης 
 

 

Για κρατήσεις επικοινωνήστε : 

 2224041226     

 info@venus-beach.gr 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ IBAN ΑΚΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR 65 0110 3710 0000 3714 7008 058 

ALPHA BANK: GR 57 0140 2950 2950 0232 0000 284 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 32 0171 2840 0062 8413 9002 199 

EUROBANK: GR 07 0260 4580 0004 9020 0288 129 

mailto:info@venus-beach.gr

