
 

 Xenia Palace Portaria (ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΓΩΝΑ) 
           ΤΗΛ. 24280 99980 -  www.xeniaportarias.gr 
 

Τιμή δωματίων για 1 διανυκτέρευση 

Τύπος & πλήθος δωματίων Meal Rate/Room /Night 

Classic δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση 24m2 ΠΡΩΙΝΟ(ΒΒ) 60,00€ 

Classic δίκλινο δωμάτιο με μπαλκόνι  24m2 ΠΡΩΙΝΟ(ΒΒ) 70,00€ 

Junior suite για Τρίκλινη χρήση  34m2 ΠΡΩΙΝΟ(ΒΒ) 100,00€ 

 
 Όλες οι παραπάνω  ειδικές  τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά  διανυκτέρευση και  περιλαμβάνουν, 
όλους τους   φόρους και  τις νόμιμες επιβαρύνσεις: Αμερικάνικο Πρωινό τύπου Buffet, Δωρεάν 
parking, Δωρεάν είσοδο και χρήση του γυμναστηρίου, Δωρεάν Wireless internet. Η προσφορά 
τιμών ισχύει κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. 

---------------------------------------------------------------------  

 
 PORTARIA HOTEL & SPA - ΤΗΛ: 24280 90000  - www.portariahotel.gr  

Τιμή δωματίου: 
CLASSIC  
ΜΟΝΟΚΛΙΝH ή ΔΙΚΛΙΝΗ ΧΡΗΣΗ     59€ 
 
 Οι παραπάνω ειδικές τιµές, είναι ανά δωµάτιο/ανά διανυκτέρευση, περιλαμβάνοντας Ελληνικό 
παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ 
ΔΩΡΕΑΝ χρήση του Spa-Health Club (ΥΔΡΟΤΟΝΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ, ΧΑΜΑΜ, ΣΑΟΥΝΑ, EVENT SHOWER και 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ), 20%  έκπτωση στις θεραπείες του Spa, δωρεάν parking, δωρεάν ασύρµατο internet, 
δωρεάν late check out έως τις 18.00. 

______________________________________________ 
 

 HOTEL Montagna Verde (Πορταριά) - ΤΗΛ: 24280 99757 - www.hotelmontagnaverde.gr  
Τιμές δωματίων με πρωινό:  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ - ΔΙΚΛΙΝΟ για 1 διανυκτέρευση    50€  
                                 για 2 διανυκτερεύσεις   90€   
ΤΡΙΚΛΙΝΟ                          για 1 διανυκτέρευση    60€  
                                           για 2 διανυκτερεύσεις    110€ 

_____________________________________________ 
 

 PELION RESORT (Πορταριά) – THΛ: 24280 99990 – www.pelionresort.gr 
Τιμές δωματίων με πρωινό: 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ       50€ 
ΔΙΚΛΙΝΟ        60€ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ       80€ 
Οι παραπάνω τιμές, περιλαμβάνουν  Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ, δωρεάν parking 
(τρεις ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης εντός του ξενοδοχείου, δωρεάν ασύρματο internet, δωρεάν late 
check out  (έως 18:00 κατόπιν διαθεσιμότητας). 

________________________________________ 
 

 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΝΑΟΥΜΙΔΗ  (Πορταριά)- ΤΗΛ: 24280 99470 
Τιμές δωματίων με πρωινό:  
ΔΙΚΛΙΝΟ        50€ 
SUITE ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ      140€ 
Οι παραπάνω τιμές, περιλαμβάνουν  πρωινό σε μπουφέ 

________________________________________ 
 
 
 

http://www.domotel.gr/
http://www.portariahotel.gr/
http://www.hotelmontagnaverde.gr/


 PILION TERRA ESCAPE HOTEL (Πορταριά)– ΤΗΛ: 24280 99799 – www.pilionterra.gr  
Τιμές δωματίων με πρωινό:  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ       55€ 
ΔΙΚΛΙΝΟ        60€ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ       70€ 
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ       80€ 
SUITE 2 ΑΤΟΜΩΝ       120€ 
SUITE 4 ΑΤΟΜΩΝ       140€ 
Υπάρχει επίσης δωρεάν wifi σε όλους τους χώρους του Ξενοδοχείου, θυρίδες ασφαλείας, café bar, 
αίθουσα παιχνιδιών, παιδότοπος εσωτερικός & εξωτερικός, γυμναστήριο, ιδιόκτητος χώρος 
στάθμευσης.  

________________________________________ 
 

 ANAMAR PILIO RESORT (Χάνια Πηλίου) - ΤΗΛ: 24280 96600 - www.anamarpelion.gr    
 

Τιμές δωματίων με πρωινό:  
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ:        30€  
ΔΙΚΛΙΝΟ:        22€  
ΤΡΙΚΛΙΝΟ:        22€  
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ:        22€ 
Οι παραπάνω τιμές είναι κατά άτομο ανά διανυκτέρευση, συμπεριλαμβάνοντας πλούσιο ελληνικό 
παραδοσιακό πρωινό, wifi στους κοινόχρηστους χώρους, δωρεάν χώρο στάθμευσης και όλους τους 
νόμιμους φόρους και ισχύουν μόνο όταν συνδυάζονται με ημιδιατροφή. Επιβάρυνση για 
ημιδιατροφή: 8,00€ κατ’ άτομο (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται ποτά & αναψυκτικά). 

________________________________________ 
 

 ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΝΤΟΥ (Πορταριά) – ΤΗΛ: 24280 99967 - 6948039657  
www.archontikopantou.gr  

 
Τιμές δωματίων με πρωινό:  
Classic ΔΙΚΛΙΝΟ με μπανιέρα     45€ 
Deluxe ΔΙΚΛΙΝΟ       60€ 
Classic ΔΙΚΛΙΝΟ       55€ 
SUITE        65€ 
SUITE Οικογενειακή με μπαλκόνι                 75€ 
Μεζονέτα        60€  
Υπάρχει επίσης café  με έκπτωση 10% για τις ημέρες του αγώνα. 

http://www.pilionterra.gr/

