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    ΤΟ HOTEL SPA  «ΜΟΝΤΑΝΑ» ΣΤΟ   ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

 
        Αγαπητοί συνεργάτες, 

         Το Hotel Spa Montana ανήκει στην κατηγορία των Luxury Hotels, χτισμένο 
σε απόσταση 1.500 μέτρων από το Καρπενήσι και σε υψόμετρο 1.250 μέτρων 
πάνω σε μία όμορφη πλαγιά μέσα στα έλατα, με μαγευτική θέα, που δύναται να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας. 
         Διαθέτει 104 δωμάτια σε κατηγορίες classic – superior και maisonettes 4 
ατόμων.  
18 σουίτες σε κατηγορίες Junior και Loft με Jacuzzi, Senior και Executive 2 έως 4 
ατόμων με τζάκι και Jacuzzi, καθώς και την Presidential Suite 2 έως 4 ατόμων.  
         Όλα τα δωμάτια και σουίτες διαθέτουν κλιματισμό/θέρμανση, έγχρωμη 
τηλεόραση, απευθείας γραμμή internet, mini bar, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο στο 
χώρο του δωματίου και στο μπάνιο,  στεγνωτήρα μαλλιών και την αναμενόμενη 
πολυτέλεια ξενοδοχείου 5 αστέρων.  To Hotel Spa Montana, πληροί τις 
προϋποθέσεις διαχείρισης, της υγιεινής και της ποιότητας, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9002 και HACCP. 
Επίσης διαθέτει: 

 Τρεις αίθουσες εστιατορίου, πιάνο μπαρ, σνακ μπαρ, σαλόνι μη 
καπνιστών, τρία σαλόνια, τα οποία διαθέτουν τζάκι. 

 Health Spa Center 
 Fitness Center 
 Εξοπλισμένες αίθουσες σεμιναρίων και πλήρως εξοπλισμένο 

συνεδριακό κέντρο (με τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό), 
για την άρτια οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων που ξεχωρίζουν, 
χωρητικότητας από 20 έως 700 ατόμων 

 Αίθουσα Δεξιώσεων 
 Εσωτερική και εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα 
 Αίθουσες μπιλιάρδου, πινγκ πονγκ, χαρτιών, παιδική χαρά, μπουτίκ 

δώρων 
 Κλειστό  πάρκινγκ 150  αυτοκινήτων με εσωτερικό ανελκυστήρα προς 

όλους τους ορόφους. 
 Πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό αθλητικό κέντρο.  

 
 



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 Αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών 

 Παιδική χαρά, παιδότοπος  
HEALTH & SPA CENTER 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ξενοδοχείο μας λειτουργεί Health & Spa Centre. 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ 
Σας πληροφορούμε επίσης ότι το ξενοδοχείο μας διαθέτει και τις παρακάτω 
παροχές, οι οποίες θα σας διατεθούν χωρίς χρέωση. 
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ, η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω 
τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις και εξοπλισμό: 
2.ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
3.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, ΧΑΡΤΙΩΝ 
3.ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 150 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ     ΟΡΟΦΟΥΣ.  
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας,  θα θέλαμε να σας  
ενημερώσουμε ότι υπάρχει  διαθεσιμότητα των  δωματίων που 
πιθανόν θα χρειαστείτε από:3/3 έως 5/3   με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:   

 
                                             ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ 

 
 Οι παραπάνω τιμές είναι τελικές με το ΦΠΑ 
 Η παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνει τον ειδικό φόρο διαμονής 

που επιβάλει το ελληνικό δημόσιο στους πελάτες. Για το 
ξενοδοχείο μας είναι 4 ευρώ ανά νύχτα/ανά δωμάτιο. 

 Το πρώτο παιδί έως 6 ετών θα είναι δωρεάν στο δωμάτιο των 
γονέων 

 Το δεύτερο παιδί έως 12 ετών με χρέωση 30 ευρώ ανά ημέρα 
 

             Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και παραμένουμε 
                                στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

Με  Εκτίμηση, 
Για το Hotel Spa «ΜΟΝΤΑΝΑ» 

Τμήμα Κρατήσεων 

 
 
 
 
 

 Ειδική τιμή, ανά άτομο  σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, γεύμα  
και δείπνο(FB),ανά διανυκτέρευση: 55,00€. 

 Ειδική τιμή, ανά άτομο  σε τρίκλινο ή τετράκλινο δωμάτιο με 
πρωινό, γεύμα  και δείπνο(FB),ανά διανυκτέρευση: 50,00€. 
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