
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 
LAURA BEACH & SPLASH RESORT 4* 

 
Τηλφωνο: 26944900 
Διεύθυνση: Χλώρακα 8220, Πάφος 
 
Το παραλιακό 4* ξενοδοχείο στην Πάφο Laura Beach & Splash Resort σας προσφέρει ένα 
χαλαρωτικό διάλειμμα. Το ξενοδοχείο είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Πάφου και διαθέτει 
δραστηριότητες αναψυχής για μικρούς και μεγάλους.  

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

 
Πρωινό: 07:00 – 10:00 (Πλούσιο μπουφέ συμπεριλαμβανομένης Κυπριακής γωνιάς) 
Μεσημεριανό: 12:30 – 14:30 (Μπουφέ με κρύες σαλάτες, ζεστά, live cooking και γλυκά) 
Snacks: 15:00 – 17:45 
Δείπνο: 19:00 – 21:30 (Μπουφέ με κρύες σαλάτες, ζεστά, live cooking, γλυκά. Ειδικές βραδιές,   
               Κυπριακή/Ελληνική, Ιταλική, Ασιατική). 
 

Water Park: Δωρεάν είσοδο στο Splash Water Park (ώρες λειτουργίας 10:00-18:00) με δωρεάν ποτά   
                     και snacks από το snack bar του Splash Water Park.   
 

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

 

▪ Το ξενοδοχείο παρέχει μία εσωτερική πισίνα και δύο εξωτερικές η μία με Jacuzzi και wet bar.  
Γυμναστήριο με σάουνα και Jacuzzi και Spa Centre (έξτρα χρέωση), κομμωτήριο, κατάστημα με 
souvenir, σινεμά και δωμάτιο ψυχαγωγίας παιδιών. Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες πισίνας 
και παραλίας (refundable deposit), table tennis, beach volleyball, γήπεδο tennis, 24ωρη υπηρεσία 
γιατρού (on call), υπηρεσία internet σε δημόσιους χώρους. 

 

▪ Παιδικές Υπηρεσίες: 2 πισίνες για παιδιά, μικρό water park για παιδιά από 2-9 χρονών, activity 
pool στον χώρο του Splash Water Park για παιδιά από 2-10 χρονών, mini club για παιδιά από 4-12 
χρονών με παιδότοπο, δωμάτιο με ηλεκτρονικά παιχνίδια, σινεμά με παιδικές ταινίες και υπηρεσία 
baby sitting (on request). 

 

▪ Ψυχαγωγία / Διασκέδαση: Ψυχαγωγικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της ημέρας για παιδιά 4-12 
χρονών και πρόγραμμα για ενήλικες. Ζωντανή μουσική και παραστάσεις καθημερινά. Τοπικά ποτά 
μέχρι τις 11:00 το βράδυ.  

 

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

 
 
 
 


