
Χώροι - Δωμάτια

  

Σε  ένα όμορφο και γραφικό σημείο της Ουρανούπολης,                             όπου
συναντιούνται η εκπληκτική θέα με την ησυχία, βρίσκεται                             η "Πανσιόν
Ειρήνη".

 Πάντα έτοιμη να σας  υποδεχτεί στους υπέροχους και φιλόξενους                             χώρους
της, η "Πανσιόν Ειρήνη" σας υπόσχεται                             μοναδικές στιγμές καλοπέρασης
και ξεκούρασης.

 Η "Πανσιόν Ειρήνη" διακρίνεται για την ζεστή                             της φιλοξενία και την άψογη
εξυπηρέτηση. Ένας προορισμός                             που θα λατρέψετε από την πρώτη στιγμή
και κερδίσει το                             ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις σας.

 Από τα βασικά στοιχεία του ο απόλυτος εναρμονισμός με                             το περιβάλλον
και το μεράκι των ιδιοκτητών, που γίνεται                             έκδηλο με την πρώτη ματιά,
αφού έχουν φροντίσει για                             την παραμικρή λεπτομέρεια, με στόχο την 
απολαυστική                            διαμονή σας.

 Η εξαιρετική θέση της "Πανσιόν Ειρήνη" σας                             δίνει την δυνατότητα να
επισκεφθείτε την περιοχή με                             τις καταπληκτικές φυσικές ομορφιές και να
θαυμάσετε                             τις επιβλητικές πλαγιές του Αγίου Όρους.

Περίοδος λειτουργίας - Κατηγορία
 Η "Πανσιόν Ειρήνη" ανήκει στην κατηγορία των                             τριών (3) κλειδιών και
μπορείτε να την επισκευθείτε οποιαδήποτε                             εποχή του χρόνου
απολαμβάνοντας τις διακοπές ή τις  μικρές                            αποδράσεις σας.

  Η Πανσιόν Ειρήνη διαθέτει 13 ευρύχωρα studios, καθένα από τα οποία μπορεί να
φιλοξενήσει από ένα έως τέσσερα άτομα και ένα διαμέρισμα δύο χώρων στο οποίο μπορούν
να φιλοξενηθούν έως πέντε άτομα.   

Καθένα από τα δωμάτια, καθώς και το διαμέρισμα διαθέτει:

    
    -    δικό του μπάνιο     
    -    κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη    
    -    τηλεόραση    
    -    air-condition    
    -    δωρεάν wi-fi internet    
    -    στεγνωτήρα μαλλιών    
    -    μπαλκόνι με φανταστική θέα στη θάλασσα, τα νησάκια Δρένια, τη νήσο Αμμουλιανη,
την Ουρανούπολη και τους λόφους του Αγίου Όρους     
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Η διακόσμηση των δωματίων είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και με πολύ μεράκι από την
ίδιοκτήτρια οικογένεια και  έχει ως στοχο τη δημιουργία ενός άνετου και ήρεμου
περιβάλλοντος προκειμένου να ικανοποιηθεί και ο πιο απαιτητικός επισκέπτης.

  

Η καθαριότητα, το πιο βασικό μέλημμα των ιδιοκτητών, γινεται φανερή από την πρώτη
κιόλας στιγμή που θα φτάσει κάποιος στην Πανσιον.

  

Όλα αυτά συμπληρώνονται από τις δύο μεγάλες κοινόχρηστες βεράντες οι οποίες
στολισμένες με όμορφα λουλούδια και λόγω της φανταστικής θέας που διαθέτουν
συνθέτουν ένα μοναδικό χώρο χαλάρωσης για τον επισκέπτη.

  

Η άνεση των δωματίων, η σπιτική φιλοξενία, η πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκεται η
Πανσιόν και η εκπληκτική θέα δημιουργούν ένα σκηνικό για αξέχαστες διακοπές.

  

  

  

  

Από τα ευρύχωρα μπαλκόνια των δωματίων μπορείτε να απολαύσετε τη μαγευτική θέα που
θα σας ταξιδέψει μέχρι το Αγιο Όρος και τις γύρω περιοχές της Ουρανούπολης.

  

 2 / 2


