
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 

SENTIDO CYPRIA BAY BY LEONARDO HOTELS 4*, ΠΑΦΟΣ 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Sentido Cypria Bay στην Πάφο, τοποθετημένο δίπλα στην 
παραλία, σας προσφέρει ένα χαλαρωτικό παραθαλάσσιο διάλειμμα. Είτε θέλετε απλά 
να ξαπλώσετε κάτω από τον ήλιο ή να δοκιμάσετε τα θαλάσσια σπορ ή άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής, το SENTIDO Cypria Bay προσφέρει το σωστό είδος της 
χαλάρωσης για όλους τους τύπους των παραθεριστών. Το ξενοδοχείο είναι 2 χιλιόμετρα 
μακριά από το κέντρο της Πάφου. Για τους μικρούς επισκέπτες (ηλικίας 4-12), το mini-
club με την παιδική χαρά εγγυάται καλές διακοπές. 
 

ΑΦΙΞΗ: Ο ενοικιαστής για το CYPRIA BAY θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα την 

την πολιτική του ταυτότητα στον υπεύθυνο υποδοχής του ξενοδοχείου για να κάνει 

check in. 

 

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: 14:00    ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 12:00 

 
Πρωινό: 07:00 – 10:00 
 
Μεσημεριανό: 12:00 – 14:30 
 
Snacks: 15:00 – 17:00 
 
Δείπνο: 19:00 - 21:30 
 
 

Τηλ. 26882688 



 

 Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν μπάνιο, κλιματισμό, τηλέφωνο, 
δορυφορική έγχρωμη τηλεόραση, σεσουάρ μαλλιών, μπαλκόνι, μικρό ψυγείο, 
εξοπλισμός παρασκευής καφέ, θυρίδα ασφαλείας (έξτρα χρέωση).  

 

 Το ξενοδοχείο παρέχει εσωτερική και εξωτερική πισίνα με Jacuzzi, σάουνα, 
steam bath, γυμναστήριο, ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες, table tennis, 
beach volleyball, γήπεδο tennis, κατάστημα με souvenir, κομμωτήριο (δίπλα από 
το ξενοδοχείο), γιατρός on call, υπηρεσία Internet σε όλα τα δωμάτια και τους 
δημόσιους χώρους. 

 

 Παιδικές Υπηρεσίες: πισίνα για παιδιά με τσουλήθρα, mini-club με παιδότοπο, 
δωμάτιο με ηλεκτρονικά παιχνίδια, υπηρεσία baby sitting. 
 

 Ψυχαγωγία – Διασκέδαση: Ψυχαγωγικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας 
για παιδιά 4-12 χρ. και πρόγραμμα για ενήλικες. Ζωντανή μουσική και 
παραστάσεις, δωρεάν είσοδος σε Disco με τοπικά ποτά μέχρι τις 1:00 πμ. 
 

 Όλοι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου απαιτείται να φορούν το “All Inclusive” 
Βραχιολάκι για σκοπούς αναγνώρισης. 
 

 Στο εστιατόριο για το δείπνο, το μακρύ παντελόνι για τους άνδρες είναι 
υποχρεωτικό. 

 
 

Ακυρώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα επιστρέφονται χρήματα μετά την έκδοση 

της απόδειξης πληρωμής γιατί έχουν ενοικιασθεί και πληρωθεί από την ΠΑΣΥΔΥ.  

 
 


