ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το νέο μας κατάλυμα είναι ένα συγκρότημα έξι τουριστικών επιπλωμένων διαμερισμάτων υψηλών
προδιαγραφών στη Χίο, 150 μέτρα από την παραλιακή της Χίου προς το αεροδρόμιο . Το συγκρότημα
των διαμερισμάτων βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή μέσα σε περιβόλια από πορτοκαλιές και μανταρινιές
, αλλά και κοντά στο κέντρο της Χίου σε απόσταση 800 μέτρων από τον Κεντρικό Λιμένα, πολύ κοντά
στο αρχαιολογικό μουσείο της Χίου και σε πολιτιστικά και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
Τα εν λόγω διαμερίσματα διακρίνονται για το πολυτελές και ξεχωριστό στυλ τους , με πολυτελή
εσωτερικά έπιπλα , με μπάνια με πατητή τσιμεντοκονία και υδρομασάζ, με ιδιωτική είσοδο, με εξωτερική
πισίνα, βεράντες με αναπαυτικά έπιπλα για ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης. Αποσκοπούμε στην απόλυτη
ηρεμία του επισκέπτη, στην απόλαυση του τοπίου, στην ξενοιασιά, στις μεθυστικές ευωδιές των δέντρων
που περιστοιχίζουν τα διαμερίσματα (μανόλια, νυχτολούλουδο, μαστιχόδεντρα, golden crest,
βουκαμβίλια, καλλιστήμονας, γιασεμί ).
Οι εσωτερικοί χώροι των διαμερισμάτων είναι εξοπλισμένοι με ποιοτικά έπιπλα και με στυλ , ηλεκτρικές
συσκευές ( εστίες, φούρνοι, βραστήρες, μικροσυσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις led, ψυγείο,
πλυντήριο, σίδερο, κά). Η κουζίνα κάθε διαμερίσματος θα είναι πλήρως εξοπλισμένη (από πιάτα,
ποτήρια νερού και κρασιού, τηγάνια, κατσαρόλες έως αλάτι, πιπέρι, λαδόξυδο ) έτσι ώστε ο επισκέπτης
να μπορεί να φτιάξει πρωινό ή μεσημεριανό - βραδινό και να νοιώθει σαν στο σπίτι του.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Δωρεάν Wi Fi σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Δορυφορική TV
Τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια
Α /C σε όλους τους χώρους
Χρηματοκιβώτιο

Συμπεριλαμβάνονται σεντόνια και πετσέτες
Αλλαγή σεντονιών και πετσετών 1 φορά την εβδομάδα
Σεσουάρ σε κάθε δωμάτιο
Προϊόντα μπάνιου
Καλάθι καλωσορίσματος κατά την άφιξη


Checkin: από τις 14.00



Checkout: Έως τις 12:00

Ποσοστό έκπτωσης : 20%
Διάρκεια ισχύος της προσφοράς από 01/04/2021 έως 31/03/2022.
Απευθύνεται σε όλους (εν ενεργεία, εν αποστρατεία, κ.λ.π.).

5. Στοιχεία της εταιρείας ( επωνυμία, νομός που εδρεύει, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, ).
Mastiha Villas In Town , Χίος
Παπαγιάννη Γκιάλα 18, Χίος
Αριθμός Τηλεφώνου
+30 6937304095
Email
info@mastihavillas.com
url: www.mastihavillasintown.com

Για την εταιρεία

