
 

 

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι,  

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει μέχρι 

τώρα για τα Amazing Weekends που οργανώνει το Πλειάδων Γη.  

Μετά από δική σας επιθυμία επισυνάπτουμε το ημερήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων 

για ενήλικους και παιδιά. Το πρόγραμμα και η τιμή συμμετοχής ανά άτομο 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή της πλήρους διατροφής ή της ημιδιατροφής σας. 

Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε συγκεντρωτικά στις απορίες που έχετε 

διατυπώσει μέχρι τώρα κρίναμε απαραίτητο να προχωρήσουμε στις παρακάτω 

διευκρινήσεις. Ωστόσο, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή σας 

σχετικά με τα Amazing Weekends.  

 

Frequently Asked Questions (FAQ) 

 

Οι δραστηριότητες για τους ενήλικες είναι υποχρεωτικές; 

Όχι φυσικά. Σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε τις εναλλακτικές εκείνες που θα 

κάνουν τη διαμονή σας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ξεχωριστή. Αντί των δραστηριοτήτων 

που σας προτείνουμε, μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας πρόγραμμα ή να απολαύσετε 

απλά τον καφέ ή το ποτό σας απολαμβάνοντας τη θέα και τη γαλήνη της περιοχής. 

Μπορώ να επιλέξω πρόγραμμα ημιδιατροφής; 

Βεβαίως. Στο πακέτο της οικονομικής προσφοράς ανά άτομο περιλαμβάνεται πλήρης 

διατροφή για όλες τις μέρες του προγράμματος. Αν το επιθυμείτε όμως μπορείτε να έχετε 

την επιλογή της ημιδιατροφής  με την τιμή να διαμορφώνεται στα 190 ευρώ ανά άτομο. 

Οικογένειες με 3 ή 4 παιδιά μπορούν να τύχουν έκπτωσης στην τιμή του 

προγράμματος; 

Είναι δεδομένο. Η τιμολογιακή πολιτική του Πλειάδων Γη διαμορφώνεται ανάλογα με τα 

μέλη της κάθε οικογένειας. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον επισυναπτόμενο 

πίνακα.  

 

 



 

 

 

Μπορώ να ακολουθήσω τα παιδιά μου στη λίμνη Δόξα; 

Φανταστική ιδέα. Η μετάβαση στη λίμνη Δόξα για τους ενήλικες μπορεί να γίνει με 

ιδιωτικά μέσα. Η επιστροφή των παιδιών στο ξενοδοχείο δεν μπορεί να γίνει με το όχημα 

των γονέων παρά μόνο με το μισθωμένο όχημα του προγράμματος. 

 

Είμαι vegan / αλλεργικός / σε πρόγραμμα δίαιτας. Μπορώ να έχω διαφοροποίηση στο 

βασικό μενού του προγράμματος; 

Ούτε συζήτηση. Αρκεί να μας ενημερώσετε τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την άφιξή σας 

στο ξενοδοχείο. Το προσωπικό του εστιατορίου μας θα φροντίσει κάθε λεπτομέρεια της 

διατροφής σας. 

 

Έχω δύο παιδιά εκ των οποίων το ένα είναι μόλις τεσσάρων (4) ετών. Πώς θα πάρω 

μέρος στις δραστηριότητες του προγράμματος; 

Κανένα πρόβλημα. Στο ξενοδοχείο μας υπάρχει η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης 

μικρών παιδιών από έμπειρη παιδαγωγό κατόπιν συνεννόησης. Έτσι θα μπορέσετε να 

απολαύσετε τις δραστηριότητες των Amazing Weekends ή το ελεύθερό σας πρόγραμμα. 

 

Θέλω να έρθω στο Πλειάδων Γη αλλά δεν με ενδιαφέρει να συμμετέχω στο πρόγραμμα 

Amazing Weekends. Μπορώ; 

Και βέβαια. Μπορείτε να κλείσετε ένα δωμάτιο στο Πλειάδων Γη κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος βάσει τιμοκαταλόγου. 

 

Τι ώρα μπορώ να κάνω check in την Παρασκευή; 

Ό,τι ώρα θέλετε....μετά τις 14:00. 

 

 


