
Dasos Theretron Retreat 4*  

Ορεινή Ναυπακτία 
https://www.dasostheretron.gr/en/ 

Ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο, ψηλά στα καταπράσινα βουνά της ορεινής Ναυπακτίας, ανοίγει τις πόρτες του να μας 
φιλοξενήσει για όμορφες Πασχαλινές εμπειρίες. Μισή ώρα από τη Ναύπακτο και αρχή εκδρομής για το Γαλαξίδι, την Ιτέα, τους 
Δελφούς και την Αράχοβα. Πότε δίπλα στο γαλάζιο του Κορινθιακού, πότε στα ιερά βουνά της Δωρίδας. Απολαύστε τη μαγική 
Ευηνολίμνη, την απέραντη θέα και πάρτε δυνατές ανάσες. 

Στο Dasos Theretron Retreat θα ζήσετε την εμπειρία ενός καινοτόμου Exclusive Family Easter Holidays by Manessis, με Πασχαλινή 
ημιδιατροφή, με οργανωμένη και δημιουργική παιδική απασχόληση. Έναν τόπο όπου η έννοια διακοπές βρίσκει ολοκληρωμένο 
περιεχόμενο. Η Ελλάδα στα καλύτερα της: βουνό, θάλασσα και το απίστευτο φως του ελληνικού ουρανού. Όλα σε ισχυρές δόσεις 
οξυγόνου και αναζωογόνησης. Εάν ο καιρός το επιτρέπει, ετοιμαστείτε για τις βουτιές σας στη μεγάλη εξωτερική πισίνα, ενώ οι 
μικροί μας φίλοι θα κάνουν τις βουτιές τους με ασφάλεια χάρις στην ειδική νεροτσουλήθρα. Και όλη η οικογένεια μπορεί να 
χαλαρώσει στη θαλπωρή της εσωτερικής πισίνας, στο υδρομασάζ ή να βελτιώσει τη φυσική της κατάσταση στο γυμναστήριο. 

Ανακαλύψτε τα γειτονικά χωριά, Παλαιοξάρι, Τείχιο, Ποτιδάνεια Ελατού, Τερψιθέα, Άνω και Κάτω Χώρα, απολαύστε ψητά και 
κυνήγι, υπέροχα μαγειρευτά και πίτες, βιώστε την εμπειρία του rafting στον ποταμό Εύηνο, του rappel από τη γέφυρα Μπανιά, της 
τοξοβολίας και αμέτρητων άλλων δραστηριοτήτων στην παρθένα φύση. Εκατοντάδες χιλιόμετρα χωμάτινες διαδρομές μέσα σε ένα 
απίστευτο τοπίο, σας περιμένουν να τα εξερευνήσετε. 

Τιµή ανά δωµάτιο/ανά διανυκτέρευση µε SMART ALL INCLUSIVE 

 

 

1-9/7 & 30/8-9/9 

 

10/7-31/7 & 23-29/8 

 

1-22/8 

 

Ελάχιστη διαμονή νύχτες 2 3 3 
Δίκλινο Standard (2+1) 84 94 108 

Junior Suite  (2+3) 125 136 151 
Deluxe Suite  (2+3) 146 157 173 

3ο άτομο +30% +30% +30% 
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 

4ο άτομο παιδί 2- 12 ετών (Std) +25% +25% +25% 
4ο άτομο παιδί 2- 12 ετών (Suite) Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν 
5ο άτομο παιδί 2-12 ετών (Suite) +25% +25% +25% 

Μονόκλινο* 73 84 97 
* 4o και 5ο  άτομο παιδί έως 12 ετών χωράει μόνο σε Suite. 

Ισχύει περιορισμός ελάχιστων διανυκτερεύσεων σε επιλεγμένες ημερομηνίες. 
Προσφορές : 

8/6-9/7 & 30/8-9 
Special offer:  pay 2 / stay 3 

 
10/7-31/7 & 23-29/8 

Special offer:  pay 4 / stay 5 
1-22/8,  

Special offer:  pay 6 / stay 7 

Οι τιμές είναι προσφορά και εμπεριέχουν ποσοστό έκπτωσης για έγκαιρη κράτηση με προκαταβολή έως  15 Ιουνίου και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων, μετά θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου.  


