PALLINI BEACH HOTEL 4*
στην Καλλιθέα Χαλκιδικής

25 - 29 Απριλίου 2019
Πακέτα 2 έως 4 διανυκτερεύσεων με Ι.Χ.
*Από €135 για 2 Διανυκτερεύσεις*

Πάσχα 2018 στην Χαλκιδική
Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το ‘Άγιο Πάσχα στο άνετο και πολυτελές
περιβάλλον του ξενοδοχείου PALLINI BEACH HOTEL στην Καλλιθέα Χαλκιδικής.
Θα παρακολουθήσουμε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα την Ακολουθία και την περιφορά του
Επιταφίου, καθώς και την Λειτουργία της Ανάστασης του Χριστού μας, στην Εκκλησία του
ξενοδοχείου των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται μέσα στους καταπράσινους κήπους του
ξενοδοχειακού μας συγκροτήματος.
Το βράδυ του μεγάλου Σαββάτου, θα προσφερθεί

δείπνο στο εστιατόριο όπου θα

απολαύσουμε και την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα υπό τους ήχους της μουσικής.
Το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα στους χώρους γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου
θα ψήνονται αρνιά και θα προσφέρεται ούζο με μεζέδες. Θα ακολουθήσει το εορταστικό
γεύμα στο εστιατόριό μας με παραδοσιακό κοκορέτσι και αρνί, ζωντανή δημοτική μουσική
και χορευτικό συγκρότημα.
Έλληνες παιδαγωγοί θα φροντίσουν για την ψυχαγωγία των μικρών φίλων μας με ειδικό
πρόγραμμα όπως κυνήγι θησαυρού, παιδική ντίσκο, προβολή παιδικών ταινιών και άλλα
πολλά.

27-29 Απριλίου 2019 - 2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Μεγάλο Σάββατο έως Δευτέρα μετά το Πάσχα
€135 το άτομο σε Δίκλινο με θέα θάλασσα
€177 το Μονόκλινο με θέα θάλασσα
Το πρώτο παιδί μέχρι 11 ετών δωρεάν
Το δεύτερο παιδί μέχρι 11 ετών €50
Τιμή για τρίτο άτομο / ενήλικας σε δωμάτιο με θέα θάλασσα €95

26-29 Απριλίου 2019 - 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα μετά το Πάσχα
€146 το άτομο σε Δίκλινο με θέα θάλασσα
€195 το Μονόκλινο με θέα θάλασσα
Το πρώτο παιδί μέχρι 11 ετών δωρεάν
Το δεύτερο παιδί μέχρι 11 ετών €70
Τιμή για τρίτο άτομο / ενήλικας σε δωμάτιο με θέα θάλασσα €105

25-29 Απριλίου 2019 - 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Μεγάλη Πέμπτη έως Δευτέρα μετά το Πάσχα
€180 το άτομο σε Δίκλινο με θέα θάλασσα
€240 το Μονόκλινο με θέα θάλασσα
Το πρώτο παιδί μέχρι 11 ετών δωρεάν
Το δεύτερο παιδί μέχρι 11 ετών €95
Τιμή για τρίτο άτομο / ενήλικας σε δωμάτιο με θέα θάλασσα €126

26-29 Απριλίου 2019 - 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
Μεγάλη Παρασκευή έως Δευτέρα μετά το Πάσχα
Διαμονή σε SUITES 2 δωματίων
€195 το άτομο σε junior suite
€220 το άτομο σε superior suite
To πρώτο παιδί μέχρι 11 ετών σε junior suites ή σε superior suites, δωρεάν
Το δεύτερο παιδί μέχρι 11 ετών σε junior suites ή σε superior suites €100
Το τρίτο ή τέταρτο άτομο (ενήλικας) σε junior ή σε superior suite €155

*Κρατήσεις με προκαταβολή €50 το άτομο*
Από 1.1.2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 53 του ν. 4389/2016, ο οποίος επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτηδιαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος και καταβάλλεται απευθείας στο
αντίστοιχο ξενοδοχείο. Οι χρεώσεις ανά δωμάτιο ημερησίως είναι ως ακολούθως:

1-2 αστέρων €0,50 - 3 αστέρων €1,50 - 4 αστέρων €3,00 - 5 αστέρων €4,00
Συμπεριλαμβανονται:
• Οι διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο PALLINI BEACH HOTEL 4* αστέρων.
• Πρωινά σε πλούσιο μπουφέ αμερικανικού τύπου.
• Το δείπνο της Μεγάλης Παρασκευής.
• Το Αναστάσιμο Δείπνο, με μαγειρίτσα και πλούσιο φαγητό υπό τους ήχους ζωντανής
μουσικής.
• Το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα στους χώρους γύρω από την πισίνα του
ξενοδοχείου θα ψήνονται αρνιά και θα προσφέρεται ούζο με μεζέδες.
• Το εορταστικό παραδοσιακό τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα με ζωντανή μουσική
και παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα.
• Προσφορά κόκκινων αυγών και τσουρεκιών.
• Συνοδός του γραφείου μας θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο.

PALLINI BEACH HOTEL, Χαλκιδική
Το Pallini Beach είναι ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην ανατολική ακτή της
χερσονήσου της Κασσάνδρας και αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, τον ιδανικό προορισμό για
διακοπές στη Χαλκιδική, τόσο για οικογένειες και ζευγάρια, όσο και για παρέες όλων των
ηλικιών. Βρίσκεται μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, εκεί
που το πράσινο του βουνού σμίγει με τη χρυσαφένια αμμουδιά και το γαλάζιο της
θάλασσας, συνθέτοντας ένα μοναδικό σκηνικό για να ζήσετε τις διακοπές που
ονειρεύεστε.
Η θέση και ο τρόπος που είναι κτισμένο του παρέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα, ώστε
όλα τα δωμάτιά του να χαρίζουν στον επισκέπτη υπέροχη θέα στη θάλασσα του
Τορωναίου Κόλπου. Το Pallini Beach διαθέτει ιδιωτική αμμώδη παραλία, πλήρως
οργανωμένη, για αξέχαστα καλοκαιρινά μπάνια και θαλάσσια σπορ. Οι υπηρεσίες του
ξενοδοχείου -που μαζί με το Athos Palace αποτελούν τη ναυαρχίδα των GHotels υπερβαίνουν τα αναμενόμενα.
Διαθέτει ένα μοναδικό συνδυασμό εστιατορίων, που καλύπτουν όλο το γευστικό φάσμα
της ελληνικής και της διεθνούς κουζίνας, beach bars, ταβέρνες και snack bar. Υπαίθριος
αμφιθεατρικός χώρος εκδηλώσεων, μίνι μάρκετ και διάφορα καταστήματα, δωρεάν χώρος
στάθμευσης και γρήγορο internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου αποτελούν ένα
δείγμα γραφής των ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχει. Το εκπαιδευμένο,
έμπειρο και φιλικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Pallini
Beach, αποτελούν εγγύηση ποιότητας για αξέχαστες γαμήλιες δεξιώσεις και απόλυτα
επιτυχημένα συνέδρια στη Χαλκιδική.
Προσφέροντας διαμονή σε 9-όροφο κτίριο χτισμένο σε αρχαίο στιλ, το Pallini Beach
ανακαινίστηκε το 2000. Το Pallini Beach βρίσκεται πολύ κοντά σε τροπική
αμμώδη παραλία. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης Kallithea (Chalkidiki).
Τοποθετημένο δίπλα σε εστιατόρια και ντίσκο, αυτό το ξενοδοχείο επίσης προσφέρει
νυχτερινό κέντρο, χώρο για ηλιοθεραπεία και εσωτερική πισίνα.
Δωμάτια
Το κατάλυμα προσφέρει 484 δωμάτια εξοπλισμένα με δωρεάν Wi-Fi, ανεξάρτητη ρύθμιση
κλιματισμού, καλωδιακή τηλεόραση με ταινίες κατά παραγγελία, σαλόνι και μικρή
κουζίνα. Τα βολικά δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν θέα στη θάλασσα. Τα δωμάτια
προσφέρουν ιδιωτικά μπάνια με ντους, σεσουάρ και μεγάλες πετσέτες μπάνιου.

Φάτε και πιείτε
Πλούσιο πρωινό σερβίρεται από 10:00 έως τις 00:00. Το εστιατόριο για μη καπνιστές
σερβίρει πιάτα της τοπικής κουζίνας σε ειδική ατμόσφαιρα. Το μπαρ που σερβίρει
θαλασσινά ανοίγει από τις 07:00 έως τις 10:00.
Υπηρεσίες
Προσφέροντας υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτου και υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκίνητου,
το Pallini Beach προκαλεί τους επισκέπτες να εξερευνήσουν την περιοχή.
Χαλάρωση
Στην παραλία του ξενοδοχείου Pallini Beach θα βρείτε μπαρ παραλίας, μπανγκαλόου και
ξαπλώστρα. Το ξενοδοχείο προσφέρει αθλητικές δραστηριότητες όπως γουίντ-σέρφινγκ,
ιστιοπλοία και θαλάσσιο σκι.
Internet
Ασύρματο Internet διατίθεται στους κοινόχρηστους χώρους και είναι δωρεάν.
Χώρος στάθμευσης
Το ξενοδοχείο διαθέτει ιδιωτικό πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις.
Αριθμός ορόφων: 9 /// Αριθμός δωματίων: 484.
Πληροφορίες για την Καλλιθέα στη Χαλκιδική
Η Καλλιθέα είναι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το πιο πολυπληθές χωριό της Χαλκιδικής.
Βρίσκεται στο πρώτο πόδι, στην Κασσάνδρα. Απέχει από τη Θεσσαλονίκη 85 χλμ. και είναι
το πιο κοσμοπολίτικο μέρος σε όλη τη Χαλκιδική. Από το κέντρο της Καλλιθέας θα
περάσετε με το αυτοκίνητο σας για να πάτε τόσο στα χωριά και τις παραλίες
της Ανατολικής Κασσάνδρας όπως Πευκοχώρι, Χανιώτη, Πολύχρονο, Κρυοπηγή, Παλιούρι,
όσο και στα μέρη της Δυτικής Κασσάνδρας όπως Σίβηρη, Φούρκα, Ποσείδι, Αγία
Παρασκευή, αφού στο κέντρο της Καλλιθεάς υπάρχει η μεγάλη διασταύρωση που οδηγεί
στις δύο αυτές κατευθύνσεις. Επίσης σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται η Άφυτος, που
πρέπει να επισκεφτείτε για μία απογευματινή σας βόλτα.
Η διαμονή σας στην Καλλιθέα δεν θα είναι πρόβλημα, καθώς υπάρχουν πάρα
πολλά ενοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία θα σας επιτρέψουν να μείνετε οικονομικά στην
περιοχή, αλλά και πολυτελή ξενοδοχεία. Ένα από τα πιο γνωστά πολυτελή θέρετρα στην
Καλλιθέα είναι το Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και
τα Athos Palace και Pallini Beach.

Η Καλλιθέα που το όνομα της παραπέμπει στην όμορφη θέση που βρίσκεται το χωριό και
την καλή θέα που έχει προς τη θάλασσα, περιτριγυρίζεται από πευκόδασος. Αποτελεί το
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής καθώς στον κεντρικό πεζόδρομο και τους
γύρω

δρόμους

μπορείτε

να

βρείτε

πάρα

πολλά

καταστήματα

όπως χρυσοπωλεία, γουναράδικα, υποδηματοπωλεία, καταστήματα ρούχων, σούπερ
μάρκετ, τράπεζες, ταχυδρομείο, ιατρεία, τουριστικά πρακτορεία, rent a car, fast food,
εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπαράκια, ακόμα και πίστα καρτ. Η Καλλιθέα καλύπτει
τις ανάγκες ακόμα και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.
Από την κάτω μεριά του κεντρικού δρόμου, στο τέλος του λόφου προς την παραλία της
Καλλιθέας, θα βρείτε τα Βeach Βar της Καλλιθέας όπου μέρα νύχτα γίνεται ένα ξέφρενο
πάρτι.
Έξω από την Καλλιθέα και σε απόσταση 1,5 χλμ προς το δρόμο που οδηγεί στο Πευκοχώρι,
υπάρχουν τα πιο διάσημα νυχτερινά μαγαζιά της Χαλκιδικής. Εκεί είναι ο ιδανικός
προορισμός αν σας αρέσουν τα ξενύχτια και το clubbing. Από την έναρξη της καλοκαιρινής
σαιζόν μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου αν ο καιρός το επιτρέπει, λειτουργούν στην
περιοχή clubs με τους καλύτερους DJs της Βορείου Ελλάδος, Μπουζούκια με live μουσική,
Club με Strip Show. Τα Σαββατοκύριακα των καλοκαιρινών μηνών σχεδόν οι περισσότεροι
νέοι της Θεσσαλονίκης πηγαίνουν στην Καλλιθέα τόσο για να δροσιστούν από τον
καύσωνα στις πανέμορφες παραλίες του πρώτου ποδιού, όσο και για τη νυχτερινή
διασκέδαση.

