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Η χειμερινή σεζόν ξεκινά στο Elatos Resort & Health Club

Στην καρδιά του ελατοδάσους του Παρνασσού, δυόμισι περίπου 
ώρες με το αυτοκίνητο μακριά από την Αθήνα και σε υψόμετρο 
1.300μ., βρίσκεται ένα ξενοδοχείο που αποτελεί σημείο αναφοράς 
του χειμερινού τουρισμού. Ο λόγος για το Elatos Resort & Health 
Club, το οποίο βρίσκεται ψηλά στις λίστες  αυτών που κάθε χρόνο, 
ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για ορεινές εξορμήσεις. Φέτος, μάλι-
στα, θεωρώ ότι θα το κάνουν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, καθώς 
η προηγούμενη χρονιά κράτησε κλειστούς τους αγαπημένους χει-
μερινούς προορισμούς και επέτεινε την επιθυμία για απόδραση.  

Η σεζόν, λοιπόν, ανοίγει πανηγυρικά με το Elatos Resort & Health 
Club να περιμένει παλιούς και νέους φίλους για έναν ξεχωρι-
στό Οκτώβριο γεμάτο εκπλήξεις, ξεκινώντας από το Ελληνικό 
Oktoberfest, το οποίο οργανώνεται για έβδομη συνεχόμενη χρο-
νιά στο ξενοδοχείο το Σαββατοκύριακο, 15 με 17 Οκτωβρίου, φέρ-
νοντας μαζί του μια μεγάλη ποικιλία από αρωματικές μπύρες και 
νόστιμα εδέσματα. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από το Σάββα-
το το μεσημέρι, όταν ελληνικές μικροζυθοποιίες θα παρουσιά-
σουν τις ξεχωριστές τους μπύρες σε όλους τους επισκέπτες, ενώ 
η γευστική δοκιμή θα ολοκληρωθεί με ένα χορταστικό μεσημε-
ριανό γεύμα, ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση. Για όσους το 
επιθυμούν, δε θα λείψει φυσικά η  αναζωογονητική πεζοπορία στα 
πανέμορφα μονοπάτια του Παρνασσού, η οποία είναι μια εμπειρία 

από μόνη της.  Το απόγευμα έχει θέατρο: το θεατρικό εργαστήρι 
του Δήμου Βριλησσίων, θα βρίσκεται στον Παρνασσό για να πα-
ρουσιάσει στους επισκέπτες την παράσταση “Μακρυκωσταίοι και 
Κοντογιώργηδες” των Αλ. Σακελλάριου και Χρ. Γιαννακόπουλου, 
προσφέροντας άφθονο γέλιο και αυτή την αίσθηση ανεμελιάς που 
έχει λείψει πολύ σε όλους.

Οι προτάσεις όμως του Elatos Resort & Health Club για τον Οκτώ-
βριο δεν τελειώνουν εδώ, μιας και ακολουθεί σε απόσταση ανα-
πνοής η αργία της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, η οποία 
παραδοσιακά ενδείκνυται για εκδρομές. Για το συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα, από 28 έως 31/10 το ξενοδοχείο προτεί-
νει στους επισκέπτες του την απόλυτη χαλάρωση με ιδιωτικότητα 
και ασφάλεια, μέσω της φιλοξενίας στα αυτόνομα ξύλινα chalets 
του, τα οποία περιτριγυρίζονται από το καταπράσινο ελατόδασος.

Πιο συγκεκριμένα τα πακέτα διαμονής περιλαμβάνουν :
Oktoberfest 2021 | 15-17/10/2021
• €250/ διανυκτέρευση* για 2 ενήλικες και 1 παιδί σε Classic 

chalet
• 20% έκπτωση στην 2η διανυκτέρευση
• Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή στο 

Oktoberfest(κατανάλωση μπύρας και το γεύμα του Σαββά-
του), η παρακολούθηση της παράστασης και η πεζοπορία

28η Οκτωβρίου | 28-31/10/2021
• Half-Board διαμονή από €340/διανυκτέρευση για 2 ενήλικες 

και 1 παιδί σε Classic Chalet
• Ελάχιστη διαμονή: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις


