Réservez directement auprès de nos hôtels partenaires en donnant
le code «Institut Français de Grèce» pour bénéficier de tarifs préférentiels
Κλείστε δωμάτιο κατευθείαν στα ξενοδοχεία των συνεργατών μας δίνοντας το κωδικό
«Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος» για να επωφεληθείτε των ειδικών τιμών
Book directly from our partner by giving the code
« French Institute of Greece » to enjoy preferential rates.

Hôtels
Ξενοδοχεία

Disponibilité
Με Διαθεσιμότητα

Prix
Τιμές

Réservation
Κράτηση

12 oct.
12 Οκτ.

13 oct.
13 Οκτ.

Lefas
Ξενοδοχείο Λέφας

oui ναί

oui ναί

Simple μονόκλινο: 18€
Double δίκλινο: 25€

lefashotelrestaurant@
hotmail.com
(+30) 22650 82324

Hotel Orfeas
Ξενοδοχείο Ορφέας

oui ναί

oui ναί

Simple ou double: 28€
μονόκλινο και δίκλινο

info@orfeasdelphi.com
( +30) 22650 82077

www.hotelorfeas.com

Nidimos Hotel
Ξενοδοχείο Νήδυμος

oui ναί

oui ναί

Vue sur la mer :
Με θέα την θάλασσα:
66,50€ la double δίκλινο
Vue sur le jardin :
Με θέα τον κύπο:
56,50€ la double δίκλινο

info@nidimoshotel.gr
(+30) 22650 82056

www.nidimoshotel.gr

Fedriades
Ξενοδοχείο Φαιδριάδες

oui ναί

oui ναί

• Chambre simple
(pas de vue sur le golf)
Μονόκλινο χωρίς θέα στον
κόλπο: 50,50 €
• Chambre double (avec
vue sur golf) Μονόκλινο
με θέα στον κόλπο: 57,50€
• Triple τρίκλινο 77,50 €

info@fedriades.com
(+30) 22650 82370

www.fedriades.com

Arion Delphi Hotel
Ξενοδοχείο Αρίων

oui ναί

non δεν

• Simple μονόκλινο :
35,50€
• Double δίκλινο : 45,50€
• Triple τρίκλινο : 60,50€

info@ariondelphihotel.
com
(+30) 22650 82097

www.ariondelphihotel.
com

King Iniohos
Ξενοδοχείο Βασιλεύς
Ηνίοχος

oui ναί

oui ναί

• Simple μονόκλινο: 54€
• Double δίκλινο: 65€
• Familial οικογενειακό:
81€

delphxen@otenet.gr
(+30) 22650 82151

king-iniohos.centralgreecehotels.com

Arty Pythia (AP)
Ξενοδοχείο Art Pythia

oui ναί

non δεν

• Simple μονόκλινο: 44€
• Double δίκλινο: 53€

delphxen@otenet.gr
(+30) 22650 82328

www.artpythia.gr

Hotels PAN + Hotel
Artemis
Ξενοδοχεία Παν και
Άρτεμις

oui ναί

oui ναί

• Simple ονόκλινο: 40,50€
• Double δίκλινο: 50,50€
• Triple τρίκλινο: 60,50€
• Familial οικογενειακό:
70,50€

info@panartemis.gr
(+30) 22650 8229482494

www.panartemis.gr

