
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΕΔ 
ΒΟΛΟΣ 28-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 
 

1) DOMOTEL XENIA VOLOU 
 

 

 
 
Πλαστήρα 1 ΤΚ.38222 Βόλος 
Τηλ. +30 24210 92700 Fax 
+30 2421092800 
 email: resaxenia@domotel.gr  
www.domotel.gr  
 

 
 
Δωμάτια 

 
Ημερομηνία άφιξης Παρασκευή 28/10/2022 
Ημερομηνία αναχώρησης     Κυριακή 30/10/2022  
Αριθ. Δωματίων 20 

 
 

Τιμές δωματίων                                 BB 
                                                                        

 Single Rooms City View €         90,00 / διανυκτέρευση 
 Double Room City View για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση €        120,00 / διανυκτέρευση 

Double Room Sea View για μονόκλινη ή δίκλινη χρήση €        140,00 / διανυκτέρευση 

 

Οι παραπάνω τιμές αφορούν την συγκεκριμένη ζήτηση, περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους 
φόρους καθώς και τις παρακάτω υπηρεσίες: 

  
• Ελληνικό παραδοσιακό buffet πρωινό με τοπικά Ελληνικά προϊόντα.  
• Υπαίθριο Parking δωρεάν μόνο για τους ενοίκους του ξενοδοχείου.  
• Wi Fi internet access ΔΩΡΕΑΝ 
• Δωρεάν χρήση του Ξενία Spa & Fitness Centre.  
• Επιβάρυνση για παιδί 07 – 12 ετών στο δίκλινο δωμάτιο 15 € ανά διανυκτέρευση. 
• Επιβάρυνση για επιπλέον άτομο άνω των 12 ετών στο δίκλινο δωμάτιο 30 € ανά 

διανυκτέρευση. 
 

Σημαντική σημείωση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον τιμοκατάλογο δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (4 euros) που θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας από τον 
πελάτη. 
 
 

mailto:resaxenia@domotel.gr
http://www.domotel.gr/
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Πολιτική ακυρώσεων δωματίων 
 
Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής εντός 72 ωρών πριν την ημερομηνία άφιξης των πελατών, δε 
θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών. Για ακυρώσεις ή αλλαγές σε διάστημα μικρότερο των 72 ωρών 
πριν την ημερομηνία άφιξης, καθώς και σε περίπτωση μη άφιξης των πελατών στο ξενοδοχείο ή 
πρόωρης αναχώρησης, θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών ίση με το κόστος μίας διανυκτέρευσης 
για κάθε ένα από τα ακυρωμένα δωμάτια.  
Σε περιόδους υψηλής πληρότητας, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους 
παραπάνω όρους, με έγκαιρη ενημέρωσή σας.   
Σε περίπτωση ακύρωσης άνω του 30% των συμφωνηθέντων δωματίων 15 μέρες πριν την 
ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης θα υπάρχει χρέωση ακυρωτικών ίση με το κόστος μίας 
διανυκτέρευσης για κάθε ένα από τα ακυρωμένα δωμάτια. 
 
Δεσμεύουμε 20 δωμάτια με τελική ημερομηνία επιβεβαίωσης 30/09/2022.  
 
Μετά το πέρας της ημερομηνίας τα δωμάτια αποδεσμεύονται.  

 
 

2) AEGLI HOTEL 
 

ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

NO OF ROOMS IN-OUT NET ΤΙΜΗ BB / ΑΝΑ 
ΔΩΜΑΤΙΟ/ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

Deluxe-Superior 
Room for single 
use 

 
 

30 

 
 

28-30/10/22 

 
115,00€ 

Deluxe-Superior 
Room for double 
use 

 
125,00€ 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Στις παραπάνω NET τιμές συμπεριλαμβάνεται το πρωινό σε Αμερικάνικο μπουφέ καθώς και όλοι 
οι νόμιμοι φόροι, με minimum stay 2 διανυκτερεύσεις για το συνολικό αριθμό των 
δωματίων. Σε περίπτωση μεταβολής των φόρων, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να 
μεταβάλλει τις τιμές του. 

- Ο παραπάνω τιμοκατάλογος δεν περιλαμβάνει το "Ειδικό Τέλος 
Διανυκτέρευσης», 1,50€ ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση του νόμου 4389/2016, 
άρθρο 53, το οποίο το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει απευθείας 
από τον πελάτη κατά την άφιξή του για κρατήσεις από 1/1/2018. 
- Οι ανωτέρω τιμές συνιστούν ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο για τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Σε περίπτωση που η ζήτηση τροποποιηθεί, ενδεχομένως να 
διαφοροποιηθούν οι τιμές. 
- Η επιπλέον χρέωση του 3ου ενήλικα ή για παιδί άνω των 6 ετών για τρίκλινο 
δωμάτιο ανέρχεται στα 25,00€ ανά διανυκτέρευση. 

 
Επιπλέον παροχές: Δωρεάν Wi-Fi internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και τα 
υπνοδωμάτια. 
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Υπηρεσίες δωματίων: Τα deluxe & superior δωμάτια είναι εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις διαθέτουν κλιματισμό, Refrigerator, Wi-Fi internet connection, προσωπική θυρίδα 
μεγέθους notebook, στεγνωτήρα μαλλιών, πολυτελή προϊόντα προσωπικής χρήσης, αυτόνομη 
θέρμανση και plasma TV. 
 
Το ξενοδοχείο ενημερώνει ότι δεν δεσμεύει δωμάτια, αναμένει ενημέρωση, ώστε να προχωρήσει 
στην επιβεβαίωση των κρατήσεων. 
 

3) PARK HOTEL 
 
Τιμές δωματίων ανά διανυκτέρευση, με το πρωινό : 
Μονόκλινο: 55,00 ευρώ  
Δίκλινο :       78,00 ευρώ 
 
* Στις τιμές συμπ/ται το Φ.Π.A. & ο φόρος διαμονής 
 
Σε περίπτωση κράτησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν οι πελάτες στα τηλέφωνα ή στο e-
mail του ξενοδοχείου & θα προχωρήσουμε βάση διαθεσιμότητας. 
 
Τμήμα κρατήσεων: 
Δαγαλέα Μαριάνθη 
Τηλέφωνο: 24210/36511-13 
Fax: 24210/28645 
https://amhotels.gr  
 
 

4) VOLOS PALACE HOTEL 
 
Όνομα κράτησης: Συνέδριο Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού 

Δικαίου / ΔΣ Βόλου 
Περίοδος κρατήσεων:      28-30/10/2022 
Δωμάτια:       Κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας 
Τιμή μονόκλινου city view:    82,00€     
Τιμή δίκλινου city view Supplement sea view:  100,00€ 
Supplement sea view:     10,00€ 
 
Rate includes Breakfast and all applicable taxes 
 
• Personal concierge service 
• Early check in /late check out (upon availability) 
• Free parking space 
• Free wifi throughout the property 
 
Check-in policy 
Check-in time: 15:00 
Check-out time: 11:00 
 
Χρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται 
 
Τέλος Διανυκτέρευσης 3€ ανά δωμάτιο, ανά ημέρα 

https://amhotels.gr/
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City Tourist Tax will be applied from 01/01/2018 
Not included in the room rate is a City Tourist Tax which will be applied to all guests from 
01/01/2018 - this tax costs 3 Euro per room per night and must be paid upon arrival. 
Οι κρατήσεις θα γίνουν απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο με ονομαστική κράτηση, αφού δηλώσουν ότι 
η κράτησή τους αφορά το Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε 
συνεργασία με τον ΔΣ Βόλου. 
 
Επικοινωνία κρατήσεων 
e-mail:  info@volospalace.gr 
Τηλ:  24210/76501-5 
 
 
Οι παραπάνω τιμές είναι ανά δωμάτιο / διανυκτέρευση και περιλαμβάνουν Αμερικανικό πρωινό 
σε μπουφέ, υπόγειο παρκινγκ, δωρεάν χρήση Internet, και όλους τους νόμιμους φόρους. 
 
 

mailto:info@volospalace.gr

