
IOANNINA KRIKONISHOTEL 

PLATARIA THESPROTIAS  ALLSAINTVILLAS 
  

 

H φετινή τουριστική περίοδο αποτελεί έναυσμα συνεργασίας με τα ξενοδοχεία 

KRIKONISHOTEL στα Ιωάννινα και ALLSAINTSVILLAS στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, 

τα οποία κάθε χρόνο στοχεύουν στην ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση όλων των 

αναγκών των πελατών τους. 

Κατόπιν προσωπικής προσπάθειας και ειλικρινούς ενδιαφέροντος 

καταφέραμε την υλοποίηση μια συμφέρουσας συνεργασίας για τις ενώσεις 

συνταξιούχων και εργαζόμενων με ειδικές τιμές τους μήνες Μάιο, Ιούνιο & 

Σεπτέμβριο αλλά εξίσου προσιτές τιμές και για τους υπόλοιπους  μήνες.  

 Η εύκολη οδική πρόσβαση και οι ειδικές τιμές, σας δίνουν τη δυνατότητα 

να περάσετε εσείς και όλα τα μέλη των οικογενειών σας, ευχάριστες ολιγοήμερες 

διακοπές στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων και στο Γραφικό ψαροχώρι της 

Πλαταριάς στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. 

Μπορείτε να συνδυάσετε την παραμονή σας στο ξενοδοχείο KRIKONISHOTEL με:  

 Την εξερεύνηση ενός από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς  για 

κάθε εποχή, την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και με μικρές αποδράσεις  στα 

Ζαγοροχώρια(30’),το Μέτσοβο (25’)και τα επιβλητικά Τζουμέρκα (60’). 

 Την ζεστή φιλοξενία για τη διαμονή σας την αφήνετε σε εμάς που την 

γνωρίζουμε πολλά χρόνια και την προσφέρουμε με φροντίδα. 

 Απόλαυση των σύγχρονων ανέσεων και παροχών όπως  FreeParking&WI-FI 

Internet,Pool Bar, Κεντρική εξωτερική πισίνα,Εστιατόριο, Αίθουσα 

πρωινού,Roomservice, MiniBar, TV 32 LCDσε κάθε δωμάτιο, Γραφείο 

δωματίου,Τηλέφωνο, Φαξ,24ωρη υπηρεσία Υποδοχής, Θέρμανση, 

Κλιματισμό, Υδρομασάζ,Φύλαξη παιδιών, Παιδική χαρά κλπ. 

 



 

Μπορείτε να συνδυάσετε την παραμονή σας στο ξενοδοχείο ALLSAINTSVILLAS με:  

 Διαμονή σε κατοικίες 2-5 ατόμων με Ιδιωτική πισίνα σε κάθε 

κατοικία.FreeParking&WI-FIInternet,Τηλέφωνο, Φαξ, Δορυφορική 

τηλεόραση, καμπίνες Υδρομασάζ-Σάουνα(dreamshower), με τις πιο 

Σύγχρονες Ηλεκτρικές Συσκευές & όλα τα σκεύη και τα Σερβίτσια 

μαγειρικής και εστίασης,Φαρμακείο πρώτης ανάγκης και όλο τον 

προσωπικό ιματισμό. 

 Την πιο εύκολη πρόσβαση για να αποδράσετε προς όλους τους Τουριστικούς 

προορισμούς της Ηπείρου, να επισκεφθείτε τις ονειρεμένες παραλίες στην 

Πάργα, στα Σύβοτα, στο Καραβοστάσι, αλλά και στο ίδιο χωριό, τις 

παραλίες του ΚόκκινουΒράχου, την παραλία καλάμι και την κεντρική 

παραλία της Πλαταριάς, 200 μέτρα μόλις απο τις εγκαταστάσεις. 

 Την απόλαυση φρέσκου ψαριού από ντόπιους ψαράδες στις παραδοσιακές 

ψαροταβέρνες της Πλάταριάς, καθώς και όλα τα τοπικά προϊόντα που 

παράγουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. 

 Ημερήσιες εκδρομές σε Ηγουμενίτσα(10’) στα Ιωάννινα (35’) &στους Παξούς 

με καραβάκι μέσω  Αμμουδιάς & Πάργας. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές καθώς επίσης και φωτογραφικό υλικό 

μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες μας: www.krikonis-hotel.gr και  

http://www.allsaints-villas.gr/. 

Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τηλεφωνικά τουλάχιστον  5 ημέρες πριν την 

ημερομηνία άφιξης των πελατών έτσι ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα και καλύτερη 

εξυπηρέτηση .  

Τέλος αν αποφασίσετε οργάνωση μαζικής εκδρομής παρακαλώ το αίτημα για 

κράτηση να κοινοποιείται και στο  i-mailst.koletsis@yahoo.gr. 

 

Με εκτίμηση, 

Τηλέμαχος Κρικώνης 
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http://www.allsaints-villas.gr/
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Στέλιος  Κολέτσης 

 

 


