
Τιμές Τουρνουά Μπριτζ 7-10/4/2022 

 

ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ 

 

MonopatiaMountainResort ( www.monopatiaresort.gr  

Διαμονή σε δίκλινα (12 δωμάτια):  

- Απλό δίκλινο: 95 ευρώ ανά διανυκτέρευση (4 δωμάτια). 

- Studio: 115 ευρώ ανά διανυκτέρευση (4 δωμάτια). 

- SuperiorStudio*: 130 ευρώ ανά διανυκτέρευση (3 δωμάτια). 

- Δίχωρο δωμάτιο: 130 ευρώ ανά διανυκτέρευση (1 δωμάτιο).  

Οι τιμές περιλαμβάνουν το πρωινό. 

* Τα studio αυτά απαιτούν 3-4 λεπτά ανηφορικό περπάτημα. 

 

Porfyron ( www.profyron.gr ) 

5 δωμάτια με διπλό κρεβάτι Και 3 δωμάτια με 2 κρεβάτια  

 Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό 75€ 

Μόνοκλίνο δωμάτιο με πρωινό 60€ 

 

PirrionWellnessboutiquehotel**** ( www.pirrion.gr ) 

· Design Double Room with Mountain View ( 5 rooms ) 130,00€ ( 1 τρίκλινο)  

· DesignDoubleRoomwithFireplace ( 3 rooms ) στην τιμή των 150,00€ / μπορεί να 

φιλοξενήσουν 2 ενήλικες και 1 παιδί τα δύο από αυτά  

· SignatureSuitewithFireplace and Jacuzzi ( 1 room ) στην τιμή των 190,00€ ανά 

διανυκτέρευση / μπορεί να φιλοξενήσει 2 ενήλικες και 2 παιδιά  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται παραδοσιακό πρωινό - δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος 

διαμονής 3,00€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση 

Σας πληροφορούμε ότι οι παραπάνω είναι ειδικές τιμές και ισχύουν για άμεση κράτηση και 

ότι για την τελική επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 50% προκαταβολή του συνόλου 

http://www.monopatiaresort.gr/
http://www.profyron.gr/
http://www.pirrion.gr/


της διαμονής σας ως εγγύηση, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με την κατάθεση 

του χρηματικού ποσού σε τραπεζικό μας λογαριασμό.  

Το ξενοδοχείο μας διαθέτει Εστιατόριο , LoungeBar , υπηρεσίες SPA , καθιστικό και 

Playroom. 

 

“GioraldiMountainResort” ( www.gioraldi.gr ) 

Διαθεσιμότητα 8 δίκλινων δωματίων με τζάκι, 3 δίκλινων δωματίων χωρίς τζάκι, 1 δίκλινου 

δωματίου με τζάκι και δύο μονά χωριστά κρεβάτια και 1 τρίκλινου δωματίου με τζάκι.  

Οι καλύτερες τιμές των παραπάνω για εσάς είναι αντίστοιχα € 110, € 100, € 110 και € 120 

με πρωινό. 

 

Ameliko ( www.ameliko.gr ) 

DeluxeDoubleRoom (1 μεγάλο διπλό κρεβάτι)  - 2 δωμάτια 4 άτομα 70€  

SuperiorDoubleRoom (1 μεγάλο διπλό κρεβάτι)  - 6 δωμάτια  80€  

Executive TripleRoom (1 μεγάλο διπλό κρεβάτι & 1 μονό κρεβάτι)  - 3δωμάτια 95€  

DeluxeQuadrupleRoom (1 μεγάλο διπλό κρεβάτι & 2 μονά κρεβάτια)  - 1 δωμάτιο  105€  

Συνολικός αριθμός δωματίων: 12 δωμάτια 

*Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται πρωινό. **Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 

1,50€/δωμάτιο/διανυκτέρευση. 

- Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει κεντρική θέρμανση, τηλεόραση, wifi, συσκευή βραστήρα με 

φακελάκια καφέ/τσάι, στεγνωτήρας μαλλιών, ατομικά προϊόντα περιποίησης, είδη 

ιματισμού, παντόφλες μιας χρήσης. - Parking έξω από το ξενοδοχείο. 

  

http://www.gioraldi.gr/
http://www.ameliko.gr/


ΚΑΤΩ ΠΕΔΙΝΑ (4km από Άνω Πεδινά) 

 

Ανέμη ( www.anemi-zagori.gr ) 

Προς το παρόν, για τις ημερομηνίες αυτές, υπάρχουν 5 διαθέσιμα δωμάτια από τα 7 που 

διαθέτει ο ξενώνας.  

Η τιμή για 2κλινο δωμάτιο είναι 85 € την βραδιά, ανεξαρτήτως τύπου δωματίου. 

Για κάθε επιπλέον άτομο υπάρχει χρέωση 15 € την βραδιά.  

Η τιμή του μονόκλινου είναι στα 65 €.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται και το πλούσιο πρωινό μας!  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλώ καλέστε στο 2653072003 ή στο 6941533944. 

 

Άπειρος Χώρα (www.apeiroschora.gr ) 

    Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΔΗΛΑΔΗ: 

    1 / Α επίπεδο- Ισόγειο 

    Χακί Δωματίου ΑΡΙΘΜΟΣ # 1, ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ, (με δυνατότητα για χρήση είτε ως διπλό 

είτε ως δυο μονά), 

    Καφέ Δωμάτιο ΑΡΙΘΜΟΣ # 2, ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ, 

    2 / Β επίπεδο- Ισόγειο 

    Κίτρινο Δωματίου ΑΡΙΘΜΟΣ # 3, ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ 

    Μπλε Δωματίου ΑΡΙΘΜΟΣ # 4, ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ (με δυνατότητα για χρήση είτε ως διπλό 

είτε ως δυο μονά),  

    Ροζ Δωμάτιο ΑΡΙΘΜΟΣ # 5, ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ 

    Πράσινο Δωμάτιο ΑΡΙΘΜΟΣ # 6, ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ, (με δυνατότητα για χρήση είτε ως 

διπλό είτε ως δυο μονά), 

    3 / Γ επίπεδο – Όροφος* 

    Σουίτα *, ΔΎΟ δωμάτια με 2 W/C, Μοβ Δωμάτιο αριθμός # 7 ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ και 

Δωμάτιο # 8 (τα κρεβάτια είναι 2 μονά - TWIN BEDS). 

    * Συνιστάται η χρήση από 2 φιλικά, κατά το δυνατόν ζευγάρια. 

 

http://www.anemi-zagori.gr/
http://www.apeiroschora.gr/


    Σε περίπτωση κλεισίματος του συνόλου του ξενώνα από μια κατά το δυνατόν ομοιογενή 

παρέα (δηλαδή 8 ή και λιγότερα δίκλινα), 

 

    η ειδική τιμή με πρωινό διαμορφώνεται στα 1020 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Ειδικά για 

AYTH την περίπτωση, ΔΗΛΑΔΗ, του κλεισίματος του συνόλου του ξενώνα από μια παρέα με 

δυναμικότητα λιγότερη από 8 δίκλινα, για ασφάλεια έναντι του covid και ιδιωτικότητα, 

συνίσταται να επιμεριστεί στην παρέα, το επιπλέον κόστος των κενών δωματίων. 

 

    Διαφορετικά για μεμονωμένα κλεισίματα, οι ειδικές οι τιμές ανά τύπο δωματίου με 

πρωινό και για δίκλινη χρήση, διαμορφώνονται ως εξής: 

    120 εύρω ανά διανυκτέρευση για τα δωμάτια με αριθμό 1, 2, 3 και 8 και 140 εύρω ανά 

διανυκτέρευση για τα δωμάτια με αριθμό 4, 5, 6, και 7 ή διαφορετικά ανά επίπεδο: 

    Δωμάτια superior (1,2,3) 120 εύρω ανά διανυκτέρευση, 

    Δωμάτια executive (4, 5, 6) 140 εύρω ανά διανυκτέρευση και 

    Δωμάτια Σουίτας, (7, 8) 240 εύρω ανά διανυκτέρευση. 


