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THE LAKE HOTEL 5*

Το The Lake Hotel 5* σας καλωσορίζει σε μία εμπειρία πολυτέλειας και σας προσφέρει
τις πιο χαλαρωτικές διακοπές δίπλα ακριβώς από τη λίμνη των Ιωαννίνων, συνθέτοντας
ένα παραμυθένιο σκηνικό. Το ξενοδοχείο, των πέντε αστέρων, εκτός από τον αρχοντικό
αέρα και την μαγευτική του θέα, απέχει μικρή απόσταση από το κέντρο των Ιωαννίνων.
Στο Τhe Lake Hotel 5* θα βρείτε καταπράσινο κήπο και βεράντα, με έναν εκπληκτικό
χώρο πισίνας γεμάτο ανέσεις, το ευγενικό προσωπικό του ξενοδοχείο είναι πάντα στην
διάθεσή σας, όλο το 24ωρο. Όλες οι μονάδες, διαθέτουν άριστη καθαριότητα με
ευρύχωρα κλιματιζόμενα δωμάτια, άνετα και ξεκούραστα κρεβάτια, μεγάλα μπαλκόνια,
τηλεόραση επίπεδης οθόνης με καλωδιακά κανάλια, ψυγείο, βραστήρα, επιφάνεια
εργασίας, είδη υγιεινής και σεσουάρ μαλλιών. Η μοντέρνα επίπλωσή του συνδυάζει
υπέροχα το παραδοσιακό με την μίνιμαλ διακόσμηση. Η γύρο περιοχή προσφέρεται για
ποδηλασία και υπάρχει υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων ενώ ταυτόχρονα το The Lake
Hotel 5*, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τα περισσότερα αξιοθέατα της πόλης. Το
ολοκαίνουριο πεντάστερο στολίδι των Ιωαννίνων, συνδέεται αρμονικά με το περιβάλλον
του, αποπνέοντας ηρεμία και αρχοντική αίγλη σε ένα καταπράσινο φυσικό τοπίο,
προσφέροντας μία εμπειρία που ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη του. Η
αρχοντική πολυτέλεια, και η διακριτική αλλά ζεστή φιλοξενία του προσωπικού,
τοποθετούν τον επισκέπτη στο επίκεντρο δημιουργώντας μια εξαίσια διαμονή,
διαμορφώνοντας την απόλυτη εμπειρία διακοπών.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Τιμές κατ’ άτομο με Πρωινό & βραδινό σε
πλούσιο μπουφέ
Deluxe Δίκλινο με θέα στην λίμνη
3ο άτομο
3ο άτομο Έως 12 ετών
Μονόκλινο
Η προσφορά ισχύει για όλα τα ΠΣΚ του Ιουνίου

4 ΜΕΡΕΣ/3 ΝΥΧΤΕΣ ( ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ )
110
80
δωρεάν
160

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Τιμές κατ’ άτομο με
Πρωινό & βραδινό σε
πλούσιο μπουφέ
Δίκλινο δωμάτιο
3ο άτομο
3ο άτομο Έως 12 ετών
Μονόκλινο

3 διανυκτερεύσεις
01/07 - 31/08

5 διανυκτερεύσεις
01/07 - 31/08

7 διανυκτερεύσεις
01/07 - 31/08

170
80
δωρεάν
230

280
130
δωρεάν
380

390
180
δωρεάν
530

Aar Hotel & Spa Ioannina

Το ξενοδοχείο Aar βρίσκεται λίγο έξω από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα στο καταπράσινο τοπίο που
περιβάλλει το συγκρότημα, η διαμονή στο ξενοδοχείο προσφέρει μοναδικές στιγμές
χαλάρωσης και ησυχίας. Το σύγχρονο περιβάλλον περιλαμβάνει πολλούς χώρους για την
απασχόληση σας αλλά και την χαλάρωση, όπως θερμαινόμενη εσωτερική και εξωτερική πισίνα,
γήπεδο ποδοσφαίρου, γυμναστήριο και κέντρο σπα για σάουνα και περιποιήσεις ομορφιάς. Το
εστιατόριο προσφέρει ένα ειδικά επιμελημένο μενού με Ελληνικές και μεσογειακές γεύσεις στο
εστιατόριο. Τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν μοντέρνα σχεδίαση και προσφέρουν όλες τις
ανέσεις που θα χρειαστούν οι επισκέπτες του.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Τιμή δωματίου με Πρωινό

1 – 30/6 & 1 – 30/9

TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1/7 – 31/8

ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

60 €

68 €

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ

76 €

78 €

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 2 ΠΑΙΔΙΑ ( 7 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ )

85 €

89 €

ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + ( 1 ΠΑΙΔΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ )
η ( 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ )

85 €

89 €

▪
▪

ΠΑΡΟΧΕΣ:
ΔΩΡΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙNΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ (AΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΘΕΣΗΜΟΤΗΤΑΣ).
ΒΑΒΥ COT ΔΩΡΕΑΝ.

Giotis Boutique Hotel

Μόλις 10 λεπτά από την πόλη των Ιωαννίνων, το ξενοδοχείο Giotis προσφέρει μοναδικές
στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Η μεγάλη πισίνα κλέβει τις εντυπώσεις καθώς και οι γύρω
χώροι μαζί με τον κήπο. Οι φιλικοί εσωτερικοί χώροι σας προετοιμάζουν για τα μοντέρνα
δωμάτια διαμονής. Το εστιατόριο προσφέρει καθημερινά πλήρη γευστικά μενού και το bar σας
σερβίρει πλούσιες επιλογές ποτών. Τα δωμάτια είναι πλήρη εξοπλισμένα και ευρύχωρα, σε
συνδυασμό με το μπαλκόνι και την θέα σας δημιουργούν αξέχαστες αναμνήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Τιμή δωματίου με ΠΡΩΙΝΟ
TYΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

1 – 30/6 & 1 – 30/9

1/7 – 31/8

ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

58 €

58 €

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

73 €

73 €

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + 2 ΠΑΙΔΙΑ ( 7 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ )

83 €

83 €

ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ + ( 1 ΠΑΙΔΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ )
Η ( 3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ )

73 €

73 €

ΠΑΡΟΧΕΣ:
▪ ΔΩΡΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙNΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.
▪ ΒΑΒΥ COT ΔΩΡΕΑΝ.

