
Αξιόηιμοι Κύπιοι , 

 

Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε, όηι η έκπηωζη πος ζαρ πποζθέποςμε για ηα μέλη 

ζαρ είναι -10% ζηιρ εκάζηοηε ηιμέρ και ζ όλερ ηιρ παποσέρ ηος resort μαρ. Για 

κπαηήζειρ και διαθεζιμόηηηα παπακαλώ επικοινωνήζηε με ηο ημήμα κπαηήζεων. 

Για οποιαδήποηε άλλη πληποθοπία παπακαλώ αναηπέξηε ζηο site μαρ www.hyades-

resort.com ή επικοινωνήζηε μαζί μαρ. 

 

 

Τμήμα Κπαηήζεων 

Τηλ: 6948949763 

Φαξ: 2743091327 

e-mail: info@hyades-resort.com 

www.hyades-resort.com 
 

To Υάδεξ Mountain Resort βνίζθεηαη ζηηξ πανοθέξ ηεξ θάης ζοκμηθίαξ Τνηθάιςκ 

Κμνηκζίαξ ζε ορόμεηνμ 1100 μέηνςκ. Με μμκαδηθή ζέα ζημκ Κμνηκζηαθό θόιπμ αιιά θαη 

ζηηξ απόθνομκεξ πιαγηέξ ημο όνμοξ Δήνεηα απιώκμκηαη ηα 7 θηκιακδηθά chalets ακάμεζα 

ζηα 3000 ανςμαηηθά θοηά. 

Μόιηξ μηάμηζε ώνα από ηεκ βμοή ηεξ Αζήκαξ, μηζή ώνα από ημ παναζαιάζζημ 

Ξοιόθαζηνμ θαη ζε θμκηηκή απόζηαζε από ημ αζιεηηθό-πημκμδνμμηθό θέκηνμ Δήνεηαξ 

πνμζθένεη ηεκ πμιοηέιεηα ηεξ γαιήκεξ πμο απιόπενα μαξ δίκεη ε ειιεκηθή θύζε ηηξ 4 

επμπέξ ημο πνόκμο. 

Καηαζθεοαζμέκμ ελμιμθιήνμο από θοζηθά οιηθά, ημ θηκιακδηθό λύιμ θαη ηε πέηνα 

απμηειείηαη από 7 αοηόκμμεξ θαημηθίεξ πμο πνμζθένμοκ ζημκ επηζθέπηε μηα μμκαδηθή 

αίζζεζε δεζηαζηάξ αιιά θαη ακελανηεζίαξ. Ο επηζθέπηεξ μπμνεί κα απμιαύζεη ζηηγμέξ 

παιάνςζεξ ζηηξ δύμ θμηκόπνεζηεξ πιαηείεξ θαζώξ θαη ζημκ άκεημ πώνμ οπμδμπήξ. 

Βηώζηε ηεκ θηιμζμθία ημο Υάδεξ Mountain Resort θαη ηεκ ζεμαζία ζηεκ ιεπημμένεηα 

πμο ημ θάκεη ηόζμ ηδηαίηενμ θαη ζαγεκεοηηθό. Απμδνάζηε, παιανώζηε, δηαζθεδάζηε, 

αθμύζηε ήπμοξ ηεξ θύζεξ πμο έπεηε λεπάζεη από ηα παηδηθά ζαξ πνόκηα ή πμο δεκ 

αθμύζαηε πμηέ ςξ ζήμενα ! 

 

 

Σημ θάζε chalet ζα βνείηε : 

 

 Tειεόναζε LCD, δςνεάκ αζηηθέξ & οπεναζηηθέξ θιήζεηξ θαη internet.   

 Κηηζηό ηδάθη με μεγάια πανάζονα δεληά θαη ανηζηενά ημο γηα 

απενηόνηζηε ζέα ζηηξ θμνοθέξ ηεξ Δήνεηαξ θαη ζημ Κμνηκζηαθό Κόιπμ.  

 Γλμπιηζμέκε θμοδίκα με όια ηα ειεθηνηθά θαη μαγεηνηθά ζθέοε.  

 Αοηόκμμε ζένμακζε, αοημθαζανηδόμεκμ οδνμμαζάδ θαη αλεζμοάν 

μπάκημο (ζεζμοάν, μπμονκμύδηα, πακηόθιεξ, μδμκηόβμονηζα, 

μδμκηόθνεμα, ζαπμύκηα, ζαμπμοάκ).  

 Μεγάιμ πανάζονμ μπάκημο με ζέα ζημκ Κμνηκζηαθό θόιπμ.  
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 Κνεβαημθάμανα με kingsize θνεβάηη, μμκό εονύπςνμ θακαπέ-θνεβάηη 

& ζπαζηό μεγαιμ θνεβάηη.  

 Βενάκηα 60 m² με ηναπέδη θαη θανέθιεξ.   

 Φώνμ ζηάζμεοζεξ δίπια ζημ θαηάιομα με θαηάθοημ θήπμ πενημεηνηθά.  

 

Τμ Υάδεξ Mountain Resort δηαζέηεη : 

 

 Φώνμ οπμδμπήξ με δακεηζηηθή βηβιημζήθε, επηηναπέδηα παηπκίδηα, είδε 

ζθη, ημπηθά παναδμζηαθά πνμσόκηα θαη είδε πνώηεξ ακάγθεξ γηα ηε 

θμοδίκα & ημ μπάν.   

 Φώνμξ θμοδίκαξ & ημαηημζήθεξ, με πιοκηήνηα νμύπςκ.   

 Γζςηενηθή μδμπμηία με θοβόιηζμοξ & πώνμοξ ακαροπήξ με μθηώ 

πεηνόπηηζηα θεθαιόβνοζα, παγθάθηα & ηναπέδηα ελςηενηθμύ πώνμο.   

 Κήπμ με 3.000 δηαθμνεηηθά ανςμαηηθά θοηά από όιε ηεκ Γιιάδα, 

έιαηα, πεύθα, ηνηακηαθοιιηέξ & πώνμοξ βημιμγηθήξ θαιιηένγεηαξ 

θνμύηςκ & ιαπακηθώκ.   

 Γνγαζηήνη ακαπαιαίςζεξ & ζοκηήνεζεξ παιαηώκ ακηηθεημέκςκ.  

 Ειεθηνμπαναγςγό δεύγμξ γηα ηεκ πενίπηςζε δηαθμπήξ νεύμαημξ.  

 Μεπάκεμα & αλεζμοάν πιοζίμαημξ αοημθηκήημο.  

 24ςνμ service, θανμαθείμ.  

 Μεηαθμνά με ειηθόπηενμ από θαη πνόξ ημ resort θαη πεναηηένς 

δηαδνμμέξ μεηά από ζοκεκκόεζε.  

 Γλςηενηθέξ δναζηενηόηεηεξ ζημ βμοκό με jeep μεηά από ζοκεκκόεζε.  

 Σηεγαζμέκμ θαη ζενμαηκόμεκμ πώνμ εζηίαζεξ με μμοζηθή θαη 

δοκαηόηεηα barbeque.  
 

 


