
ΠΥΡΡΕΙΟΝ *** sweet hospitality 
 

Το Πύρρειον, είναι ένα Ξενοδοχείο φιλοξενίας υψηλών 
προδιαγραφών, ένα παραμύθι γεννημένο στο βουνό και τις 
ράχες του Ζαγορίου - ζευγαρωμένο με τη φύση και την 
παράδοση της Ηπείρου. Aπό τα ξακουστά ανάκτορα του τρανού 
Βασιλιά των Μολοσσών, στο γλυκό ταξίδι του Πύρρειον Hotel 
στο Κεντρικό Ζαγόρι στα ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ ,μπορείτε πια να 
ταξιδέψετε σε άλλη διάσταση ζεστασιάς και παράδοσης. 
 
Υπάρχει διαθεσιμότητα σε 7 δίκλινα δωμάτια και σε 2 σουΐτες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσφορά: Στις 3 διανυκτερεύσεις η 4η είναι δωρεάν 
 

Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται πλούσιο παραδοσιακό πρωινό . 
 
Το Ξενοδοχείο διαθέτει και εστιατόριο με οικονομικές τιμές καθώς και BAR για 
μουσική και ποτό.  

 
 
Τράκης Κων/νος Τηλ. 2653071141 - 6977608301 

info@pirrion.gr  
www.pirrion.gr 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  
ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

Superior δίκλινο 80€ 

Superior δίκλινο με τζάκι 90€ 

Σουίτα Κυδώνι 120€ 

Σουίτα Περγαμόντο 140€ 

mailto:info@pirrion.gr
http://www.pirrion.gr/


AMARYLLIS Luxury Guest House 
 

To Amaryllis Luxury Guest House είναι ένας ξενώνας υψηλής αισθητικής και 
ποιότητας. Βρίσκεται σχεδόν στο ψηλότερο σημείο του χωριού Άνω Πεδινά. Η 
θέση του είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς έχει πίσω του ένα βουνό με 
υπέροχη βλάστηση και βλέπει μπροστά έναν ωκεανό από βουνοκορφές και 
πράσινο, σε ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας και γαλήνης. O ξενώνας είναι η 
αποθέωση της αναπαλαίωσης των παλιών αρχοντικών του Ζαγορίου, καθώς 
είναι αρχοντικό κτισμένο το 1867, που αναπαλαιώθηκε και μετατράπηκε σε 
ξενώνα το 2009. Αποτελεί μια ζωντανή απεικόνιση των αρχιτεκτονικών και 
διακοσμητικών δυνατοτήτων, που δίνει η παλιά αρχιτεκτονική αρχοντιά και 
γνώση, όταν εμπλουτίζεται με τα καλύτερα στοιχεία της Γαλλικής παράδοσης, 
αισθητικής και τεχνοτροπίας.  
 
 
 
 
 

 
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

Superior δίκλινο με τζάκι (χρήση μονόκλινου) 80€ 

Superior δίκλινο με τζάκι 95€ 

Superior τρίκλινο με τζάκι 110€ 

 
Για 3 διανυκτερεύσεις παρέχεται έκπτωση 5% 
 
Γιούλα Μπούρα Τηλ. 26530 71132 

yboura@otenet.gr 
www.amaryllishouse.gr 

mailto:yboura@otenet.gr
http://www.amaryllishouse.gr/


ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ 

Το Σπίτι του Ορέστη είναι ένα διατηρητέο αρχοντικό των αρχών 

του 19ου αιώνα, που με πολλή αγάπη και σεβασμό για την 

παράδοση αποκαταστάθηκε και μετατράπηκε σε ξενώνα. 

Λειτουργεί από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 και αποτελεί 

συγκρότημα δύο διώροφων λιθόκτιστων κτιρίων, που διατήρησαν 

τον αρχικό τους χαρακτήρα ώστε ο επισκέπτης να  έχει την 

αίσθηση ότι φιλοξενείται σε σπίτι. Αποτελείται από 7 λιτά 

διακοσμημένα δωμάτια 5 από τα οποία διαθέτουν τζάκι. Όλα 

διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό και θερμαίνονται κεντρικά. 

Στο πλαίσιο της σπιτικής φιλοξενίας λειτουργεί και το εστιατόριο 

με ηπειρώτικο πρωινό και κουζίνα με τοπικά προϊόντα και πολύ 

προσιτές τιμές. Για τους λάτρεις της γαστρονομίας προτείνονται 

μαθήματα μαγειρικής. 
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ 

Δίκλινο 45€ 

Τρίκλινο 55€ 

Σουίτα τριών ατόμων 65€ 

Σουίτα τεσσάρων ατόμων 75€ 
 

 

 

 
 

Ελένη Παγκρατίου Τηλ. 26530 71202, 6944 394193 
epag68@otenet.gr, www.orestishouse.gr 
 

 

 

 

mailto:epag68@otenet.gr
http://www.orestishouse.gr/


 

 



 
 

Το Ζαγόρι είναι ίσως η πιο γραφική περιοχή της Ελλάδας. Παραδοσιακά, πετρόχτιστα σπίτια σκεπασμένα με μαύρη πλάκα. Σοκάκια με 
γκαλντερίμι, πέτρινες βρύσες με καθαρά κρύα νερά, πέτρινα γεφύρια, καταπληκτικά μοναστήρια και φυσικά τοπία που κόβουν την 
ανάσα. 

Δύο Εθνικοί Δρυμοί, Βίκου Αώου και Βάλια Κάλντα (Βόρειας Πίνδου), μαζί με 46 διάσπαρτα Χωριά (Ζαγοροχώρια) με φυσικά όρια, το  
Όρος Μιτσικέλι, το Όρος Γκαμήλα και τον ποταμό Αώο, συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου τα έργα των ανθρώπων προσπαθούν να 
δαμάσουν τα έργα του Θεού. 

Το χωριό Άνω Πεδινά είναι ένα γραφικό ζαγοροχώρι, που απέχει 30 km από τα Ιωάννινα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Συνεδριακό 
Κέντρο του χωριού Άνω Πεδινά (βρίσκεται περίπου στο μέσο του αμφιθεατρικά χτισμένου χωριού).  

Στο χωριό, αλλά και σε διπλανά χωριά (Κάτω Πεδινά 2.5 km, Βίτσα 6 km, Μονοδέντρι 8 km, Αρίστη 12km κλπ) υπάρχει πλήθος από 
πανέμορφους ξενώνες όπου μπορείτε να απολαύσετε μια ευχάριστη διαμονή. 

Εδώ παρατίθενται οι ξενώνες, που μας έχουν ενημερώσει για τις τιμές που διαθέτουν αυτή την περίοδο, χωρίς αυτό να συνεπάγεται  
από μέρους μας την καλύτερη δυνατή τιμή που μπορείτε να πετύχετε, αλλά για διευκόλυνσή σας στην ανεύρεση καταλύματος. 

Παρατηρήσεις: να ελέγχετε την πολιτική του ξενώνα σε θέματα κρατήσεων (προκαταβολές, παιδιά κλπ) καθώς και στο θέμα του 
καπνίσματος (αν επιτρέπεται στα δωμάτια ή αν υπάρχει κοινόχρηστος χώρος καπνιστών) 

Καταλύματα στα Κάτω Πεδινά:  
ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ  από 100€ το δίκλινο/ ημέρα με πρωινό.   http://apeiroschora.gr/ 
ΑΝΕΜΗ    από 70€ το δίκλινο/ ημέρα με πρωινό.  http://anemi-zagori.gr/ 
 

Περισσότερες πληροφορίες: Λάζαρος Καραγιαννόπουλος τηλ. 6972606122 

http://apeiroschora.gr/
http://anemi-zagori.gr/

