
DRYAS RESORT – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Μέσα στο γραφικό περιβάλλον του Μεγάλου Χωριού, το Dryas προσφέρει όμορφα 
διακοσμημένα δωμάτια με μπαλκόνι. Διαθέτει υδρομασάζ και σάουνα, καθώς πισίνα με 
ηλιόλουστη βεράντα. 
 
Τα Dryas Hotel, διαθέτει 20 ανακαινισμένα ευρύχωρα δωμάτια που διαθέτουν μοκέτα ή παρκέ 
δάπεδα και κουρτίνες. Είναι κλιματιζόμενα και εξοπλισμένα με τηλεόραση και πιστολάκι 
μαλλιών. 
 
Το εστιατόριο του Dryas Hotel σερβίρει μπουφέ πρωινού και δείπνο με τοπικές λιχουδιές. Οι 
επισκέπτες μπορούν επίσης να χαλαρώσουν στο μπαρ δίπλα στην πισίνα ή στο σαλόνι του 
ξενοδοχείου απολαμβάνοντας ένα ποτό δίπλα στο τζάκι. 
 
 
Τοποθεσία: 
 
Η πόλη του Καρπενησίου απέχει 10χλμ. από το ξενοδοχείο, ενώ παραδοσιακές ταβέρνες 
απέχουν 150μ. Το Dryas Hotel προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και 
δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. 
 
Εγκαταστάσεις: 

• Εξωτερική πισίνα 

• Σάουνα 

• Υπαίθριες δραστηριότητες 

• Internet Wi Fi 

• Δωμάτιο για άτομα με ειδικές ανάγκες 

• Parking 

• Σνακ μπαρ 

• μπαρ 

• Το continental πρωινό σερβίρεται στο δωμάτιο και περιλαμβάνει: Τσάι , καφέ, χυμό πορτοκάλι 

και γκρέιπφρουτ , Ψωμί , κέικ και μπισκότα , κρουασάν , μέλι  , μαρμελάδα φρούτων, βούτυρο 

η μαργαρίνη , τυρί Edam  

 

Διαμονή: 

Το ξενοδοχείο διαθέτει 20 δωμάτια: 

• 8 δωμάτια στον επάνω όροφο  

• 8 δωμάτια στο υπερυψωμένο ισόγειο  

• 4 δωμάτια στον κάτω όροφο (που είναι ένα ημιυπόγειο κάτω από το ισόγειο, που σημαίνει ότι 

προσφέρει παράθυρο αλλά όχι βεράντες όπως όλα τα υπόλοιπα 16 δωμάτια)  



 

 

Τα πρώτα 16 δωμάτια είναι εξοπλισμένα με: 

 

• κρεβάτια (μονόκλινα ή / και διπλά κρεβάτια) 

• μπάνιο 

• κλιματισμό 

• κεντρική θέρμανση 

• 2 πολυθρόνες με μικρό τραπέζι για το μικρό σαλόνι 

• Ντουλάπα με καθρέφτη 

• χώρος για τις αποσκευές σας 

• χρηματοκιβώτιο 

• μίνι μπαρ που περιλαμβάνει ποτά / αναψυκτικά 

• πίνακες με ωραία ταπετσαρία 

• τηλεόραση 

• Wi Fi 

• Πιστολάκι μαλλιών (κατόπιν αιτήματος)  

 

Τα υπόλοιπα 4 δωμάτια του κάτω ορόφου είναι επίσης εξοπλισμένα με: 

• κρεβάτια (μονόκλινα ή / και διπλά κρεβάτια) 

• μπάνιο 

• κεντρική θέρμανση 

• 2 πολυθρόνες με μικρό τραπέζι για το μικρό σαλόνι 

• Ντουλάπα με καθρέφτη 

• χώρος για τις αποσκευές σας 

• μίνι μπαρ που περιλαμβάνει ποτά / αναψυκτικά 

• Όμορφοι πίνακες τοποθετημένοι στους τείχους συνδυασμένοι με πολύ 

ωραία ταπετσαρία  

• τηλεόραση 

• Wi Fi 

• Πιστολάκι μαλλιών (κατόπιν αιτήματος) 

 


