Skamnos
Boutique Hotel

Διαμονή στα 1250μ.
Στις αρχές της 10ετίας του 1980, τότε που μόλις είχε ανοίξει το Χιονοδρομικό
κέντρο της Φτερόλακκα, οραματιστήκαμε το μέλλον του Παρνασσού και
έχοντας πολύ καλή γνώση της γύρω περιοχής καταλάβαμε ότι εάν
δημιουργούσαμε μία μονάδα φιλοξενίας αντάξια της φυσικής ομορφιάς του
τόπου, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της περιοχής.
Από τότε μέχρι και σήμερα, αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες που
προσφέρουμε με αποτέλεσμα να έχουμε παλιούς πιστούς άλλα και νέους
ευχαριστημένους πελάτες.
Το ξενοδοχείο είναι ανοικτό όλο το χρόνο και ιδιαίτερα τον χειμώνα μπορείτε να
απολαύσετε την ζεστασιά του και να το χρησιμοποιήσετε σαν ορμητήριο για τις
sportive-αποδράσεις σας.
Έχει την καλύτερη θέα σε όλες τις πλευρές του Παρνασσού και είναι το μοναδικό
ξενοδοχείο που βρίσκεται μόλις 10 km από τα Χιονοδρομικά Κέντρα Παρνασσού.
Το ξενοδοχείο ΣΚΑΜΝΟΣ αποτελείται από δίκλινα δωμάτια από 15 έως 40
τετραγωνικά καθώς και από 4 μονόχωρα στούντιο (studio) με πατάρι, πλήρως
εξοπλισμένα, για να προσφέρουν άνετη και ξεκούραστη διαμονή.
Τέσσερα από τα δίκλινα είναι connected (επικοινωνούν με εσωτερική πόρτα) και έτσι
θα σας κάνουν να νοιώθετε ότι είστε στο σπίτι σας.
Όλα τα στούντιο είναι όμορφα διακοσμημένα και επιπλωμένα, με άνετους χώρους και
ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είναι κατάλληλα για διαμονή 2 έως 5 ατόμων και διαθέτουν
παραδοσιακό τζάκι.

Εναλλακτικές διακοπές / ΆΆπειρες επιλογές
Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει ένα πλήρες ΣΠΑ, με Σάουνα, Χαμάμ, θερμαινόμενη πισίνα 7x11, εξωτερικό τζακούζι και γυμναστήριο.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων θα βρείτε αμερικάνικο μπιλιάρδο και κινηματογράφο!
Προσφέρουμε υπηρεσίες μασάζ αλλά και άλλες αθλητικές και ολιστικές δραστηριότητες όπως: Πεζοπορίες, Ορειβασίες, Ορειβατικό ποδήλατο,
Ιππασία, Παραπέντε, ολιστικά σεμινάρια κ.α.
Οι διαθέσιμοι χώροι (εξωτερικός με πισίνα χωρητικότητας 100 ατόμων και εσωτερικός 50 ατόμων) πληρούν όλες τις προδιαγραφές για να
διοργανώσετε κάθε είδος εκδήλωση από γαμήλια δεξίωση , βάπτιση έως business lunch.
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