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Το 2020 είναι αναμφισβήτητα μια δύσκολη χρονιά. Προσπαθώ-
ντας να ξεδιαλύνω τι μου έλειψε πιο πολύ και κρατώντας στο 
μυαλό ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία, καταλήγω στο 
συμπέρασμα ότι στερήθηκα την ανεμελιά, ίσως γιατί αυτό το 
καλοκαίρι δεν ήταν σαν όλα τα άλλα. Να όμως οι αποδράσεις 
και μάλιστα εκείνες που είναι απόλυτα  ασφαλείς δε λείπουν 
ούτε κι αυτή την περίοδο. Το Elatos Resort, για παράδειγμα, δη-
λώνει πανέτοιμο να υποδεχτεί τη φθινοπωρινή σεζόν σε έναν 
παράδεισο ιδιωτικότητας στην καρδιά της φύσης. Σε απόλυτη 
αρμονία με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον τουρισμό, 
το ξενοδοχείο ανοίγει τη φιλόξενη αγκαλιά του προσκαλώντας 
μικρούς και μεγάλους να βιώσουν τα πιο όμορφα Σαββατοκύ-
ριακα του Οκτωβρίου στον Παρνασσό. Προσωπικά, θεωρώ so 
posh αυτή την απερίγραπτη αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας που 
βιώνεις σε οποιοδήποτε  από τα chalets του Elatos Resort στα 
1.300 μ. υψόμετρο.

Φέτος πάντως θα διοργανωθούν ξανά και τα δημοφιλή θεμα-
τικά Σαββατοκύριακα κάνοντας πρεμιέρα με το 6ο Ελληνικό 
Oktoberfest, το οποίο έχει πια αναδειχθεί σε θεσμό. Στις 16-18 
Οκτωβρίου, οι τυχεροί που θα βρίσκονται στο  Elatos Resort & 
Health Club θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα ταξίδι 
γεύσεων με τοπικά εδέσματα με συνοδεία από εκλεκτές μπύ-
ρες Ελλήνων μικροζυθοποιών. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν 
να δοκιμάζουν ελεύθερα όλα τα είδη μπύρας ενώ το highlight 
του event θα είναι ένα λουκούλλειο μεσημεριανό γεύμα το Σάβ-
βατο. Φυσικά, θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανακαλύψουν 
τα όμορφα μονοπάτια του Παρνασσού μέσα από μια πεζοπορία 
στη φύση.

Εξίσου καλή αφορμή για εξόρμηση στη φύση και στον καθα-
ρό αέρα είναι και η αργία της 28ης Οκτωβρίου. Από ότι έμαθα 
στο Elatos Resort & Health Club έχουν διοργανώσει πολλές 
δραστηριότητες βουνού, με την καθοδήγηση των έμπειρων 
συνεργατών τους, αλλά και πολλές εκπλήξεις που έχουν στόχο 
την απόλυτη εμπειρία ευεξίας και αναζωογόνησης. Κι όλα αυτά 
χωρίς κανένα άγχος, καθώς όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προ-
στασίας για την ασφάλεια προσωπικού και επισκεπτών εφαρμό-
ζονται με απόλυτη αυστηρότητα. Θεωρώ ότι η ιδιωτικότητα και 

η ηρεμία που προσφέρει η ιδανική τοποθεσία του Elatos Resort 
& Health Club, σε συνδυασμό με την αυτονομία των chalets, το 
καθιστούν έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τη 
σεζόν που έρχεται. Κι όλα αυτά μόλις 2 ώρες μακριά από την 
Αθήνα.

Ενδεικτικά τα πακέτα διαμορφώνονται ως εξής:
Oktoberfest 2020 | 16-18/10/2020
Διαμονή από €250/διανυκτέρευση για 2 ενήλικες και 1 παιδί σε 
Classic Chalet
20% έκπτωση στην δεύτερη διανυκτέρευση
Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή στο 
Oktoberfest (κατανάλωση μπίρας και μεζέδων το μεσημέρι του 
Σαββάτου)

28η Οκτωβρίου | 23/10-1/11/2020
Διαμονή από €290/διανυκτέρευση για 2 ενήλικες και 1 παιδί σε 
Classic Chalet
Early bird για κρατήσεις μεχρι 14/10, από 250€/διανυκτέρευση 
για 2 ενήλικες και 1 παιδί σε Classic Chalet
Ελάχιστη διαμονή: Δύο (2) διανυκτερεύσεις
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