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Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ

πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ

από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα

ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη αθόκα θαη ηνλ πην

απαηηεηηθό πειάηε.

Βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 310ρικ από ηελ

Θεζζαινλίθε θαη 460ρικ από ηελ Αζήλα. Η

πξόζβαζε ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα γίλεη νδηθώο από

ηελ Δγλαηία θαη ηελ Ιόληα Οδό, αθηνπιντθώο κέζσ

Ηγνπκελίηζαο πνπ απέρεη κόιηο 24ρικ, θαη ηέινο

αεξνπνξηθώο κέζσ ησλ αεξνδξνκίσλ ησλ

Ισαλλίλσλ, ηνπ Αθηίνπ θαη ηεο Κέξθπξαο.

Σνπνζεζία

Γηακνλή
Μεγάια, θσηεηλά δσκάηηα κε νλεηξηθή ζέα,

εξγνλνκηθά bungalows, άλεηεο ζνπίηεο θαη

πνιπηειείο βίιεο παξέρνπλ ηηο απζεληηθόηεξεο

εκπεηξίεο θηινμελίαο. Υώξνη πξνζεγκέλνη σο ηελ

ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα, minimal design θαη γήηλνη

ηόλνη, κε κπαιθόληα ή απιέο κε ηδησηηθέο πηζίλεο θαη

όιεο ηηο ζύγρξνλεο παξνρέο, ραξίδνπλ εξεκία,

ραιάξσζε θαη δσνγόλα, θνζκνπνιίηηθε ιάκςε.

Δωμάηια :

Σα δσκάηηα βξίζθνληαη ζην θεληξηθό θηίξην ηνπ μελνδνρείνπ. Η 

πξόζβαζε γίλεηαη από ηηο ζθάιεο ή κε αζαλζέξ θαη ζπληζηάηαη γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.

• Γύν δίθιηλα δσκάηηα κε ζέα ζάιαζζα.

• Σέζζεξα δίθιηλα δσκάηηα κε ζέα ζην ιηκάλη θαη ην βνπλό 

• Γύν δίθιηλα δσκάηηα κε ελδηάκεζε πόξηα, κε ζέα βνπλό. 

Bungalows:

Σα bungalows βξίζθνληαη ζε δηώξνθα θηίξηα, κέζα ζηνπο θήπνπο 

ηνπ μελνδνρείνπ. Οη κεγάιεο επηπισκέλεο βεξάληεο ηνπο 

αγλαληεύνπλ ην ζκαξαγδέλην Ιόλην.

• Σξηάληα έλα δίθιηλα bungalows κε ζέα ζάιαζζα.

• Έμη δίθιηλα bungalows κε ζέα ζάιαζζα θαη ελδηάκεζεο πόξηεο.

• Δλλέα δίθιηλα bungalows κε ηδησηηθή πηζίλα θαη ζέα ζάιαζζα.

• Γύν δίθιηλα bungalows κε ηδησηηθή πηζίλα, ζέα  ζάιαζζα θαη 

ελδηάκεζεο πόξηεο.
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Junior Suites:

Οη Junior suites βξίζθνληαη ζε δηώξνθα θηίξηα, 

κέζα ζηνπο θήπνπο ηνπ μελνδνρεηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο.

• Σέζζεξηο Junior suites κε ζέα ζάιαζζα.

• Σξεηο Junior suites, κε ζέα ην βνπλό.

Deluxe Villas:

Οη πνιπηειείο βίιιεο, αλεμάξηεηεο από ην ππόινηπν

μελνδνρεηαθό ζπγθξόηεκα βξίζθνληαη κέζα ζηνπο

θήπνπο πξνο ην γξαθηθό ιηκαλάθη ησλ πβόησλ, θαη

έρνπλ ζέα ην θαηαπξάζηλν βνπλό, κε ηδησηηθέο

πηζίλεο, γηα όζνπο επηζπκνύλ δηαθξηηηθή απνκόλσζε

θαη πνιπηειή δηακνλή.

• Σξεηο βίιιεο, απνηεινύκελεο από δύν δσκάηηα ε 

θάζε κία, κε ζέα ηνλ θόιπν θαη ην γξαθηθό ιηκαλάθη 

ησλ πβόησλ θαη κε ηδησηηθέο πηζίλεο.

Εξοπλιζμόρ Δωμαηίων

Όια ηα δσκάηηα δηαζέηνπλ απηόλνκν θιηκαηηζκό (ςύμε-

ζέξκαλζε), TV plasma 32΄ κε δνξπθνξηθά θαλάιηα,

πόξηα αζθαιείαο, δσξεάλ αζύξκαηε ζύλδεζε Internet,

ηειέθσλν, mini bar, ρξεκαηνθηβώηην, βξαζηήξα,

κπαληέξα, ζηεγλσηήξα καιιηώλ, πιήξεο ζεη

θαιιπληηθώλ, κπνπξλνύδηα, πεηζέηεο παξαιίαο,

πεηζέηεο θαη παληόθιεο.

Οξηζκέλα δσκάηηα θαη bungalows ζπλδένληαη αλά δύν

κεηαμύ ηνπο κε ελδηάκεζεο πόξηεο, ώζηε λα

δεκηνπξγνύλ έλα κηθξό δηακέξηζκα κε δύν κπάληα, όπνπ

κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ από ηξία έσο έμη άηνκα.

Σν Sivota Diamond Spa Resort πξνζθέξεη ζηηο πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, κηα πιεηάδα ππεξεζηώλ, πςειήο

πνηόηεηαο, γηα ηνπο εθιεθηνύο ηνπ πειάηεο.
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Κνκςνί, πξνζεγκέλνη ρώξνη, απίζηεπηε ζέα, ζετθέο νζκέο θαη γεύζεηο, εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πιηθά θαη 

άςνγν ζέξβηο. Σν μελνδνρείν δηαζέηεη δύν εζηηαηόξηα, θαη έλα Pool Snack Bar.

Κενηπικό εζηιαηόπιο «Εθύπα»

Σν θεληξηθό εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ «Δθύξα» εμππεξεηεί όια ηα γεύκαηα ηεο εκέξαο. Σν πξσηλό θαη 

ην δείπλν πξνζθέξνληαη ζε κπνπθέ, ελώ γηα ην κεζεκεξηαλό γεύκα ην εζηηαηόξην ιεηηνπξγεί a la carte.

A la carte εζηιαηόπιο «Θέα»

Σν a la carte εζηηαηόξην «Θέα» βξίζθεηαη ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ μελνδνρεηαθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη έρεη κηα κεγάιε βεξάληα κε ζέα ην απόιπην κπιε ζάιαζζαο θη νπξαλνύ. Λεηηνπξγεί 

κόλν γηα δείπλν θαη πξνζθέξεη εμαηξεηηθέο γαζηξηκαξγηθέο δεκηνπξγίεο εμεηδηθεπκέλεο θνπδίλαο.

Pool snack bar «Ίπιδα»

Σν Pool snack bar «΄Ιξηδα» ιεηηνπξγεί από λσξίο ην πξσί έσο αξγά ην βξάδπ θαη πξνζθέξεη εθηόο από 

πνηά θαη κηθξά γεύκαηα. 

Υώξνη Δζηίαζεο
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Έλαο λαόο ραιάξσζεο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο, ώζηε λα επαλαθέξεη ηε ρακέλε ελέξγεηα θαη λα θξνληίζεη

γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο. Ο εθπιεθηηθόο ρώξνο ηνπ Diamond Spa Center κε όκνξθν

πδάηηλν δηάθνζκν πεξηιακβάλεη κηα εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα, έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν γπκλαζηήξην,

ρακάκ, ζάνπλα, ζεξκαηλόκελεο θαξέθιεο θαη ηδηαίηεξνπο ρώξνπο καζάδ, ζεξαπεηώλ θαη θαιισπηζκνύ.

Πξνζθέξνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα επεμίαο, αλαδσνγόλεζεο θαη νκνξθηάο.

Δδώ, ε θάζε ζεξαπεία γίλεηαη κε πξνζνρή θαη δένο ηεξνηειεζηίαο. Γηα ηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ ε ρξήζε

ηνπ ρακάκ, ηνπ γπκλαζηεξίνπ, ηεο ζάνπλαο θαζώο θαη ηεο εζσηεξηθήο ζεξκαηλόκελεο πηζίλαο είλαη δσξεάλ.

Σν Diamond Spa Center ιεηηνπξγεί θαη σο club κε κέιε πνπ κπνξεί λα κε δηακέλνπλ ζην μελνδνρείν.

Κέληξν Spa

Σν Sivota Diamond Spa Resort δηαζέηεη ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πιήξσο εμνπιηζκέλεο, πνπ απνηεινύληαη

από κηα αίζνπζα ζπλεδξίσλ ρσξεηηθόηεηαο 180 αηόκσλ θαη κία αίζνπζα ζπλαληήζεσλ γηα 30 άηνκα. Άξηηα

νξγάλσζε, ππεξεζίεο πςεινύ επηπέδνπ θαη εμνπιηζκόο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εγγπώληαη έλα άξηζην

απνηέιεζκα.

Η αίζνπζα ζπλεδξίσλ ζπλδπάδεη ιεηηνπξγηθόηεηα θαη πςειή αηζζεηηθή, δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθά κέζα

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο (projectors, TV, DVD, νζόλε, Internet, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θ.ά.) θαη είλαη ηδαληθή

γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, επηδείμεσλ, παξνπζηάζεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, δεηγκαηηζκώλ θαη εηδηθώλ

εθδειώζεσλ.

Αίζνπζεο 
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Γηα ηνπο κηθξνύο επηζθέπηεο ην μελνδνρείν δηαζέηεη εμσηεξηθή παηδηθή ραξά κε πιεζώξα παηρληδηώλ, θαζώο θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο. 

ε απόζηαζε κόιηο 2’ από ην μελνδνρείν ζηελ παξαιία «ΚΑΡΒΟΤΝΟ» παξέρνληαη νκπξέιεο θαη μαπιώζηξεο γηα 

ηνπο πειάηεο καο. Η ρξήζε ηνπο θαη ε κεηαθνξά είλαη δσξεάλ.

Σν μελνδνρείν παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ δσξεάλ parking.

Γπν εληππσζηαθέο, εμσηεξηθέο πηζίλεο γιπθνύ λεξνύ γηα ελήιηθεο ζε

δηαθνξεηηθά επίπεδα, θαη κηα κηθξόηεξε γηα παηδηά, βξίζθνληαη κπξνζηά

ζην θεληξηθό θηίξην ηνπ μελνδνρεηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο.

Δπηπιένλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ κπνξνύλ λα 

θηινμελεζνύλ θνηλσληθέο εθδειώζεηο όπσο γακήιηεο δεμηώζεηο 

θαη πάξηπ.  


