
Εμπειρίες
Ananti City Resort 011

Ananti City Resort 
το πολυτελές σας καταφύγιο

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να απολαύσε-
τε όλες τις ανέσεις που το Ananti City Resort-
μπορεί να σας προσφέρει. Ετοιμαστείτε για ένα 
μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι, ανακαλύψτε τις 
τοπικές γεύσεις και επιλέξτε από μια μεγάλη 
γκάμα ποτών σε ένα απόλυτα χαλαρωτικό πε-
ριβάλλον.Το Oltre Restaurant βρίσκεται στο τε-
λευταίο επίπεδο του ξενοδοχείου και σας καλεί 
σε ένα ρομαντικό δείπνο με θέα τη νυχτερινή 
όψη των Τρικάλων.

Κάντε κράτηση και απολαύστε:
• Πολυτελή διαμονή για τρία βράδια σε δίκλινο δωμάτιο με καταπληκτική πανοραμική 

 θέα στην πόλη των Τρικάλων

• Δωρεάν διαμονή ενός παιδιού κάτω των 10 ετών στο ίδιο δωμάτιο

• Δωρεάν μπουκάλι κρασί τοπικού παραγωγού στην άφιξη σας

• Ξεκινήστε τη μέρα σας με την Bed & Breakfast experience, με ένα πλούσιο σε φρέσκιες 

 τοπικές επιλογές μπουφέ *

• Κουπόνι 20€για δύο άτομα για τις BABOR® θεραπείες προσώπου ή σώματος 

 στο Anatasi Spa & Wellness

• Δωρεάν χρήση του εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, σάουνα, χαμάμ και γυμναστηρίου

• Δείπνο τεσσάρων πιάτων στο Oltre Restaurant με θέα τη νυχτερινή όψη των  Τρικάλων**

• Late check out μέχριτις 14:00***

Όροι και προϋποθέσεις: Οι κρατήσεις των πακέτων γίνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 
10 μέρες πριν. Το πακέτο δεν ισχύει κατά την περίοδο γιορτών ή αργιών και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προ-
σφορές. Η αναγραφόμενη τιμή είναι υπολογισμένη ανά δωμάτιο για δίκλινη χρήση. Επιπλέον καταναλώσεις υπόκεινται 
σε επιπλέον χρεώσεις. Για υπηρεσία του πακέτου που δεν χρησιμοποιήθηκε δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων. 
Δυνατότητα ακύρωσης 7 μέρες πριν την άφιξη , μετά από αυτό το σημείο δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων και 
κρατείται όλο το ποσό. 

Τιμή για δύο: 510€
*Δυνατότητα να σας σερβίρουμε το πρωινό στο δωμάτιο σας με έξτρα χρέωση, 
** Τα ποτά δεν περιλαμβάνονται *** Κατόπιν διαθεσιμότητας
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