
  

 

 
 

Καλοκαιρινές διακοπές στο Elatos Resort & Health Club! 

 
Σε μια μοναδική έκταση 100 στρεμμάτων, το Elatos Resort & Health Club σας προσκαλεί 

να δημιουργήσετε τις πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις με φόντο το καλοκαιρινό 

ελατοδάσος του Παρνασσού!  

 

Χαλαρώστε με την οικογένειά σας στην καρδιά του αναζωογονητικού Παρνασσού, χαρείτε 

την ηρεμία του δάσους και αφεθείτε στη ζεστή φιλοξενία του Resort απολαμβάνοντας την 

ιδιωτικότητα που προσφέρουν τα αυτόνομα chalets. Βουτιές στην εσωτερική θερμαινόμενη 

πισίνα, πικνίκ κάτω από τα έλατα, πεζοπορίες με τους πιστοποιημένους συνεργάτες του 

Elatos Resort & Health Club στα μυθικά μονοπάτια του Παρνασσού, βόλτες με ποδήλατα 

στο όμορφο σκηνικό του δάσους είναι κάποιες μόνο από τις επιλογές εντός του Resort, 

χωρίς ωστόσο να λείπουν οι fitness δραστηριότητες στο πλαίσιο του Elatos Mountain 

Wellness - Discover a better you για στιγμές ευεξίας και οι θεραπείες spa για να βιώσετε 

την απόλυτη αναζωογόνηση! 

 

Το Elatos Resort & Health Club, όμως, αποτελεί ιδανικό προορισμό και εκείνους που 

λατρεύουν τις εξορμήσεις! Μόλις μισή ώρα από τους Δελφούς και το Γαλαξείδι, και μια 

ανάσα από το Κωρύκειον Άντρο προσφέρεται για να ανακαλύψετε ιστορικά μνημεία και 

γραφικές περιοχές, ακόμα και για να απολαύσετε το μπάνιο σας στις κοντινές παραλίες της 

Ιτέας και της Αντίκυρας! 

 

Φέτος από την 1  τις 3  

 ειδικά σχεδιασμένο από τους εξειδικευμένους συνεργάτες του Elatos 

Resort & Health Club για τους μικρούς φίλους του ξενοδοχείου! Flying fox, 

, , bushcraft,  και τοξοβολία είναι 

κάποιες από τις δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στη δημιουργική απασχόληση και 

σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών! 

 

Ζήστε ένα ξεχωριστό καλοκαίρι για όλη την οικογένεια στο Elatos Resort & Health Club! 

 

 

 

Πακέτα προσφορών: 

€960 / 6  για 2  σε classic chalet ,  10 

  

€510 / 3  για 2  σε classic chalet ,  10 

  

 4-10  €30/   

 €60/   

 23  30   



  

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επτάλοφος, TK. 33057, Παρνασσός   

T. +30 22340 61162/3/9, Ε. info@elatosresort.gr, W. www.elatosresort.gr 

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Travelworks Public Relations (Δήμητρα Μωραΐτη | +30 

210 9222525 | moraiti@travelworks.gr) 
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