IKOS OCEANIA CLUB 5* DE LUX
στα Μουδανιά Χαλκιδικής

22 - 25 Μαρτίου 2019
Πακέτο τριών διανυκτερεύσεων με Ι.Χ.
Με Πλήρη Διατροφή
*Infinite Lifestyle Ultra All Inclusive*
SUPERIOR ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΛΑΪΝΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

*Τρεις νύχτες €199 το άτομο*

Στο τύπο του δωματίου αυτού, είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν δύο άτομα

SUPERIOR ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

*Τρεις νύχτες €215 το άτομο*

Στο τύπο του δωματίου αυτού, είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν δύο άτομα

JUNIOR SUITE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

*Τρεις νύχτες €225 το άτομο*

Στο τύπο του δωματίου αυτού, είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν δύο ενήλικες και ένα
παιδί μέχρι 12 ετών, δωρεάν. Τρίτος ενήλικας €115

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ SUITE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ – on request

*Τρεις νύχτες €240 το άτομο*

Στο τύπο του δωματίου αυτού, είναι δυνατόν να τακτοποιηθούν δύο ενήλικες και ένα
παιδί, μέχρι 12 ετών δωρεάν. Δεύτερο παιδί μέχρι 12 ετών €145

*Κρατήσεις με προκαταβολή €75 το άτομο*

To πρόγραμμα INFINITE LIFESTYLE ULTRA ALL INCLUSIVE περιλαμβάνει:
 Τρεις διανυκτερεύσεις 22-25 Μαρτίου 2019.
 Πρωινό αμερικανικού τύπου.
 Γεύμα και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ αμερικανικού τύπου.
 Απεριόριστα σνακ.
 Πρωινός και απογευματινός καφές.
 Γλυκά και παγωτό.
 Μεταμεσονύκτια σνακ.
 Κρασί, ποτά και αναψυκτικά προσφερόμενα στα διάφορα μπαρ του ξενοδοχείου και
στο εστιατόριο.
 Χρήση της εσωτερικής πισίνας, του ατμόλουτρου και της σάουνας.
 Οι εξωτερικές πισίνες του ξενοδοχείου είναι θερμαινόμενες.
 Λειτουργεί παιδότοπος.
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 ταξιδιώτη-διαμένοντα-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

Το Ikos Oceania βρίσκεται μόλις 50 χλμ από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης,
διάρκειας περίπου 40 λεπτών. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις ακριβείς οδηγίες μέσω των
Google Maps παρακάτω.

IKOS OCEANIA
Στην καρδιά της Χαλκιδικής, το φιλόξενο Ikos Oceania προσφέρει καθηλωτική θέα προς τη
Μεσόγειο.
Ένα σύνολο από 290 πανέμορφα διαμορφωμένα δωμάτια και σουίτες, όλα με ιδιαίτερο
μπαλκόνι, απλώνονται σε έναν φροντισμένο κήπο έκτασης 60 στρεμμάτων. Ταυτόχρονα το
κτίριο της Deluxe Collection προσφέρει ακόμα περισσότερο προσωπικό χώρο και
εξεζητημένες υπηρεσίες. Γεμάτη κομψότητα και πολυτέλεια χωρίς ακρότητες, η διαμονή
στο Ikos Oceania είναι μια εμπειρία που αξίζει να απολαύσετε χωρίς περιορισμούς.

Με Μιά Ματιά
Το Αιγαίο περιβάλλει από παντού αυτό το φιλόξενο ξενοδοχείο, παίζοντας διαρκώς με τις
αισθήσεις: οι όμορφα διαμορφωμένοι κήποι του απλώνονται κυλώντας απαλά προς την
ιδιωτική παραλία, ο παφλασμός των κυμάτων ταξιδεύει μέχρι το μπαλκόνι σας και τα
φώτα από τις βάρκες λαμπυρίζουν στον νυχτερινό ορίζοντα. Ατέλειωτες δυνατότητες
ανοίγονται μπροστά σας. Τα πάντα είναι όπως πρέπει και παρουσιάζονται με κομψότητα
και μικρές πινελιές πολυτέλειας που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
Πισίνες & παραλίες
Μια ανέγγιχτη παραλία λευκής άμμου που εκτείνεται σε μήκος 350 μέτρων, στολισμένη με
έλατα, και με τη Μεσόγειο να παίζει στα πόδια της. Αποκλειστικά για τους
φιλοξενούμενους του Ikos Oceania.
Κάθε στιγμή σε αυτή την υπέροχη παραλία μπορεί να είναι ιδανική, αφού διαθέτει όλα
όσα χρειάζεστε: ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες, αλλά και ολοήμερη εξυπηρέτηση
από σερβιτόρο που προσφέρει δροσιστικά σνακ, πιάτα και ποτά όποτε τον καλέσετε. Και
όλα αυτά χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος. Επιπλέον, το Ikos Beach Life παρέχει ακόμα
περισσότερα, όπως την υπηρεσία φροντίδας παιδιών στην παραλία που επιτρέπει στους
γονείς να απολαύσουν προσωπικές στιγμές, αφού τα παιδιά βρίσκονται στα πλέον
έμπειρα χέρια, ή τη δυνατότητα μεσημεριανού γεύματος στην παραλία.
Το Ikos Oceania διαθέτει πισίνες για όλες τις ηλικίες –νήπια, παιδιά και ενήλικες– καθώς
και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, αλλά και ιδιαίτερη πισίνα αποκλειστικής χρήσης για
τους φιλοξενούμενους της Deluxe Collection. Όλες οι πισίνες προσφέρουν τα μικρά,
εκείνα, πράγματα που μετατρέπουν την απόλαυση σε πραγματική εμπειρία: από
ξαπλώστρες και πετσέτες, μέχρι ολοήμερη εξυπηρέτηση από σερβιτόρο.

Γαστρονομία
Το ταξίδι συνεχίζεται με την εμπειρία Dine Out, που ξεναγεί τους επισκέπτες σε μερικά
από τα καλύτερα τοπικά εστιατόρια. Και οπουδήποτε και αν βρεθείτε στο Ikos Oceania,
ό,τι χρειάζεστε βρίσκεται δίπλα σας. Στην παραλία ή στην πισίνα, οι σερβιτόροι σας
προσφέρουν δροσιστικά ποτά, φρούτα και σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η
υπηρεσία Room Service είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο ώστε να απολαμβάνετε ό,τι θέλετε,
τη στιγμή που το θέλετε. Στο Ikos Oceania, οι επιλογές στο φαγητό και το ποτό δεν
επιδέχονται περιορισμούς.
Παιδιά
Φροντίζουμε να προσφέρουμε πάντα κάποια απασχόληση για τα παιδιά, ώστε οι γονείς να
έχουν τον χρόνο να κάνουν ακριβώς αυτό που επιθυμούν. Οι μικροί φιλοξενούμενοι κάθε
ηλικίας έχουν στη διάθεσή τους ένα φανταστικό πρόγραμμα με οργανωμένα δρώμενα και
παιχνίδια, κατά τις πρωινές ή τις απογευματινές ώρες, κάθε μέρα της εβδομάδας.
Kids Clubs
Από νήπια μέχρι εφήβους, η διαμονή στο Ikos Oceania υπόσχεται να προσφέρει αξέχαστες
εμπειρίες διασκέδασης, δράσης και μάθησης, με δραστηριότητες εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να είναι ήσυχοι, καθώς τα Heros Crèche,
Heros Kids Club και Just4Teens λειτουργούν υπό την εποπτεία της Worldwide Kids, μιας
εταιρείας επαγγελματικής φροντίδας παιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, με απόλυτα
εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τόσες πολλές δραστηριότητες στη διάθεσή
τους, τα παιδιά κάθε ηλικίας περνούν φανταστικά στο Ikos Oceania.
Spa
Χαλαρώστε, αναζωογονηθείτε και ανανεωθείτε στο Ikos Oceania Spa. Το γαλήνιο
περιβάλλον του με τη φροντίδα της εταιρείας Anne Semonin, υπόσχεται να απομακρύνει
κάθε άγχος της καθημερινότητας και να προσφέρει στους φιλοξενούμενους την αίσθηση
των πραγματικών διακοπών.
Ikos Spa
Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φυσικά συστατικά όπως τα αιθέρια έλαια και ιχνοστοιχεία
καλύτερης ποιότητας, οι αναγνωρισμένες θεραπείες από την ηγετική γαλλική εταιρεία
περιποίησης ομορφιάς προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε τύπου δέρματος και
τρόπου ζωής. Με ιδιότητες που προσφέρουν καθαρισμό, απαλότητα και αναζωογόνηση,
τα αποτελέσματα είναι άμεσα και με μεγάλη διάρκεια. Το άνετο Spa διαθέτει εφτά
διαφορετικούς χώρους θεραπείας, και έμπειρο προσωπικό που χαρίζει απεριόριστη
φροντίδα στους επισκέπτες. Το Ikos Spa διαθέτει, επίσης, μια σειρά επιπλέον
εγκαταστάσεων ώστε να προσφέρει μια πλήρη εμπειρία χαλάρωσης: εσωτερική
θερμαινόμενη πισίνα και τζακούζι, χαμάμ και σάουνα, σύγχρονο στούντιο γυμναστικής,
καθώς και κομμωτήριο και ινστιτούτο περιποίησης άκρων. Όλα με στόχο να αισθάνεστε
και να φαίνεστε πιο χαλαροί και πιο όμορφοι.
Δραστηριότητες
Οι επιλογές σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες μοιάζουν απεριόριστες, τόσο στους
εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους. Ξεσκονίστε τη ρακέτα σας με έναν αγώνα
τένις, ανεβείτε σε ένα ποδήλατο για να ανακαλύψετε την εξοχή ή εξερευνήστε τη θάλασσα
με ένα καγιάκ. Τόσες πολλές δυνατότητες – και τόσες επιλογές χωρίς επιπλέον κόστος.

Ψυχαγωγία
Η ποικιλία στη διασκέδαση είναι εντυπωσιακή. Η έντονη νυχτερινή ζωή προσφέρει θέαμα,
συναυλίες ζωντανής μουσικής και club, καθώς και διάφορα μπαρ εσωτερικού ή
εξωτερικού χώρου, με χαλαρή διάθεση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ IKOS RESORTS TO 2018
Στα μόλις 3 χρόνια της λειτουργίας τους, τα δύο ελληνικά resort ήταν και τα μοναδικά
ευρωπαϊκά τα οποία κατάφεραν να μπουν στο παγκόσμιο top-10.
Την 1η και την 3η θέση στην κατηγορία «Top All-Inclusive Resorts» στον κόσμο κατέκτησαν
τα Ikos Olivia & Ikos Oceania στα φετινά Travelers’ Choice™ Awards του TripAdvisor, της
μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας στο χώρο του παγκόσμιου τουρισμού.
Στα μόλις 3 χρόνια της λειτουργίας τους, τα δύο ελληνικά resort όχι μόνο βρέθηκαν στην
κορυφή της κατηγορίας τους στην Ευρώπη, αλλά ήταν και τα μοναδικά ευρωπαϊκά resort
τα οποία κατάφεραν να μπουν στο παγκόσμιο top-10.
Τα Travelers’ Choice™ Awards αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο αναγνώρισης της ποιότητας
ενός τουριστικού προορισμού από τους ίδιους τους επισκέπτες, καθώς βασίζονται
αποκλειστικά στις προσωπικές εντυπώσεις, την ικανοποίηση και την κριτική εκατομμυρίων
ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο.
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