
  

& HAPPY NEW YEAR

Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά,
όλοι αναζητούμε να ζήσουμε στιγμές μαγείας,

ζεστασιάς και να μοιραστούμε με τους αγαπημένους μας
το πνεύμα των Χριστουγέννων. 

Σας προσκαλούμε στον γιορτινό κόσμο του
Chios Chandris Hotel.

Εδώ, θα ζήσετε την συγκίνηση των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς ζεστά, φιλικά, ανθρώπινα και λαμπερά!
Ελάτε να υποδεχθούμε την πιο χαρούμενη εποχή του 

χρόνου και να απολαύσουμε την μαγεία των εορτών με 
τους αγαπημένους σας σε ένα άκρος εορταστικό και 

πολυτελές περιβάλλον. Ζήστε κοντά μας μια αυθεντική 
εμπειρία διαμονής και μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων 

που ετοιμάσαμε με μεράκι για εσάς. 
Σας ευχόμαστε ολόθερμα αξέχαστες και ονειρεμένες 

στιγμές και μια νέα χρονιά γεμάτη αγάπη και ευημερία!
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Christmas Getaway in Chios

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο με θέα
στο λιμάνι και τα παράλια της Μικράς Ασίας

Εορταστικό καλωσόρισμα  κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο
Πολυτελές Χριστουγεννιάτικο πρωινό σε μπουφέ

Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Δωρεάν late check-out έως τις 18:00

Ελάχιστη διάρκεια διαμονής: 2 ημέρες

Περίοδος διαμονής: 23-12-2022 / 27-12-2022
Τιμή από 120,00 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο για 2 νύχτες.

 

 New Year’s Getaway in Chios

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο με θέα
στο λιμάνι και τα παράλια της Μικράς Ασίας

Εορταστικό καλωσόρισμα  κατά την άφιξή σας στο δωμάτιο
Πολυτελές Πρωτοχρονιάτικο πρωινό σε μπουφέ

Συμμετοχή στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Δωρεάν late check-out έως τις 18:00

Ελάχιστη διάρκεια διαμονής: 2 ημέρες

Περίοδος διαμονής: 30-12-2022 / 03-01-2023
Τιμή από 165,00 ευρώ το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο για 2 νύχτες.
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24.12.2022
Παραμονή Χριστουγέννων εορταστικό δείπνο υπό το φως των κεριών με 

σερβιριστό μενού πέντε πιάτων στο εστιατόριο Elinda. 
Τιμή 32,00 ευρώ ανά άτομο & παιδιά 5-12 ετών 18,00 ευρώ.

Ζωντανή μουσική από τριμελή ορχήστρα

25.12.2022 
Εορταστικός πρωινός μπουφές Χριστουγέννων γεμάτος
από απολαυστικές προτάσεις και αγαπημένες επιλογές

στο εστιατόριο Elinda. Ώρες: 6:30-11:00
Τιμή 20,00 ευρώ ανά άτομο & παιδιά 5-12 ετών 12,00 ευρώ.

 25.12.2022
Ανήμερα Χριστούγεννα μεσημέρι, πλούσιος

εορταστικός μπουφές, στο εστιατόριο Elinda.
Τιμή 29,00 ευρώ ανά άτομο & παιδιά 5-12 ετών 16,00 ευρώ

31.12.2022
Παραμονή Πρωτοχρονιάς βράδυ πλούσιος εορταστικός μπουφές

με ζωντανή μουσική, στο εστιατόριο Elinda.
Τιμή 38,00 ευρώ ανά άτομο & παιδιά 5-12 ετών 19,00 ευρώ.

Ζωντανή μουσική από τριμελή ορχήστρα.

 01.01.2023
Εορταστικός πρωινός μπουφές Πρωτοχρονιάς γεμάτος από απολαυστικές 

προτάσεις και αγαπημένες επιλογές, στο εστιατόριο Elinda.
Τιμή 20,00 ευρώ ανά άτομο & παιδιά 5-12 ετών 12,00 ευρώ. Ώρες: 6:30-11:00

 01.01.2023
Ανήμερα Πρωτοχρονιάς μεσημέρι, πλούσιος εορταστικός μπουφές,

στο εστιατόριο Elinda
Τιμή 29,00 ευρώ & παιδιά 5-12 ετών 16,00 ευρώ
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Take away festive goodies!

Νιώστε την ζεστασιά των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς και απολαύστε στην άνεση του σπιτιού σας,

μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία μέσα από τα εορταστικά 
μενού που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εσάς, από την 

εξαιρετική ομάδα των chefs του ξενοδοχείου Chios Chandris.

Ενημερωθείτε για τα εορταστικά μενού και δώστε την 
παραγγελία σας επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό μας κέντρο 

στο +30 22710 44401-10

Τα εορταστικά μενού θα είναι διαθέσιμα για take away στις 
24&25 Δεκεμβρίου και στις 31 Δεκεμβρίου και 01 Ιανουαρίου.

 
Γιορτάστε μαζί μας τις πιο λαμπερές μέρες του χρόνου. Ζήστε 
την πολυτέλεια και την παράδοση στις Χριστουγεννιάτικες και 

Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις μας.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2023!

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Τμήμα Κρατήσεων

 Τηλ : 22710-44401 - 10, chios@chandris.gr
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