Τιμές 2019
01/07 – 31/08

01/04 – 30/06
01/09– 31/10

Ενήλικες

€ 6.50

€ 6.20

Παιδιά (4-10 χρονών)

€ 5.00

€ 4.50

Παιδιά (0-3 χρονών)

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Κατοικίδια

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Αυτοκινούμενο

€ 9.00

€ 8.50

Τροχόσπιτο

€ 7.00

€ 6.50

Μικρή Σκηνή (έως 12 τ.μ.)

€ 5.00

€ 4.50

Μεγάλη Σκηνή (μεγαλύτερη από 12 τ.μ.

€ 8.00

€ 7.50

Αυτοκίνητο

€ 6.00

€ 4.00

Μηχανή

€ 3.50

€ 3.00

Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

€ 4.10

€ 4.10

Μικρό πούλμαν

€ 9.50

€ 9.00

Μεγάλο πούλμαν

€ 15.00

€ 13.00

Σκάφος με τρέιλερ

€ 4.00

€ 3.50

Θέση αποθήκευσης των surfing

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Τουαλέτες και ντους με ζεστό νερό

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Ενοικιαζόμενη Σκηνή 2 ατόμων με στρώμα και ηλεκτρικό ρεύμα

€ 10.00

€ 9.00

Ενοικιαζόμενη Σκηνή 4 ατόμων με στρώμα και ηλεκτρικό ρεύμα

€ 12.00

€ 11.00

CAMPING GYTHION BAY
Gythion – Laconia, GR 23 200 - Greece
TEL.: 0030 27330 22522 / FAX: 0030 27330 23523 / Mobile: 0030 6944593108
Webmail: www.gythiocamping.gr / e-mail: info@gythiocamping.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το «Camping Gythion Bay» βρίσκεται σε απόσταση
μόλις 3 km από την παραδοσιακή πόλη του Γυθείου,
ακριβώς μπροστά στην πανέμορφη παραλία του
Μαυροβουνίου.
Σαράντα στρέμματα γεμάτα από πορτοκαλιές,
συκιές, ελιές, καρυδιές και μουριές, που συμβάλλουν
στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευχάριστου και
σκιερού, είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε
ελεύθερα, χωρίς οριοθετημένες θέσεις, χώρο για μια άνετη διαμονή.
H παραλία του Μαυροβουνίου που απλώνεται ακριβώς μπροστά στο Camping, με το ψιλό
βότσαλο και τα πεντακάθαρα νερά, φημίζεται ταυτόχρονα σαν μια από τις ιδανικότερες παραλίες
της Eλλάδος για windsurfing.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι ποικίλες παροχές και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών,
εγγυώνται μία άνετη και ευχάριστη διαμονή στον χώρο του camping.
 Ξύλινες σκηνές προς ενοικίαση, με 2 ή 4 κρεβάτια και ηλεκτρικό ρεύμα


Εστιατόριο με ελληνικές και διεθνείς γεύσεις



Ελληνική ταβέρνα – ψησταριά



Μπαρ με εξωτικά ποτά, βαρελίσια μπύρα και καφέ της αρεσκείας σας



Mini market για τις καθημερινές σας αγορές
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Άθληση και διασκέδαση εξασφαλίζονται για μικρούς και μεγάλους


Διοργάνωση ελληνικών βραδιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων



Τηλεόραση για προβολή ποδοσφαιρικών
αγώνων



Πινγκ-πονγκ



Ποδοσφαιράκι



Βελάκια



Τάβλι και Σκάκι



Παιδική χαρά



Windsurfing



Πισίνα κανονική και για βρέφη

Οι κοινόχρηστοι χώροι προσφέρουν την άνεση και καθαριότητα που επιθυμεί και ο πιο απαιτητικός
πελάτης.


Ειδικές εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες



Σύγχρονα συγκροτήματα τουαλετών



Ντους με ζεστό νερό



Στεγνωτήρες μαλλιών



Χαρτιά καθαριότητος στις τουαλέτες



Χώρος για εκκένωση χημικής τουαλέτας



Αυτόματα Πλυντήρια ρούχων



Χώροι για πλύσιμο ρούχων στο χέρι



Κουζίνα με κοινόχρηστο ψυγείο και καταψύκτη



Νεροχύτες για πλύσιμο πιάτων



Χώρος αποθήκευσης και πλυσίματος των Windsurfs
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Καρτοτηλέφωνο



Φωτοτυπίες / φαξ



Ταχυδρομείο

Χάρη στην θέση του, το «Camping Gythion Bay» αποτελεί αφετηρία για υπέροχες ημερήσιες εκδρομές
στη Μονεμβασιά και τη Νεάπολη, την επιβλητική περιοχή της Μάνης (Σπήλαια του Δυρού, Αρεόπολη,
Γερολιμένα, Βάθεια, Πόρτο Κάγιο), τον Μυστρά, τη Σπάρτη και τον Ταΰγετο.

Το ειδυλλιακό περιβάλλον, η αρτιότητα και καθαριότητα των εγκαταστάσεων, η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και οι λογικές τιμές του Camping Gythion Bay, αποτελούν εχέγγυα για
αξέχαστες διακοπές.
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