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Aristi Mountain Resort 
 
 
Παρουσίαση 

Το Aristi Mountain Resort είναι συγκρότημα πέτρινων κτισμάτων μέσα στον παραδοσιακό 

οικισμό της Αρίστης, απέναντι απ' τους Πύργους της Αστράκας  και την χαράδρα του Βοϊδομάτη.  

 

Βρίσκεται στο ψηλοτερο σημείο του παραδοσιακού οικισμού της Αρίστης. Χτισμένο εξ ολοκλήρου 

με ντόπια πέτρα και ξύλο προσφέρει εντυπωσιακή θέα από όλους τους χώρους του προς τον 

ανεπανάληπτο ορεινό όγκο των Πύργων του Πάπιγκου και την μοναδικής επιβλητικότητας κορυφή 

της Αστράκας. 

  

Ο επισκέπτης φθάνει με το αυτοκίνητό του στην είσοδο του ξενοδοχείου και σταθμεύει στο 

ιδιωτικό parking. Έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το λιθόστρωτο καλντερίμι και να επισκεφθεί 

την πλατεία του χωριού με το γραφικό καφενείο και τα  

αιωνόβιαπλατάνια.  

 

Το Aristi Mountain Resort συνδυάζει την πολυτέλεια διαμονής με την ευεργετική χαλάρωση 

που προσφέρουν οι ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις spa (κλειστή θερμαινόμενη πισίνα, υδρομασάζ, 

σάουνα, χαμάμ, μασάζ). 

 

Οι φιλοξενούμενοι έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση της Ηπείρου ενώ απολαμβάνουν 

ταυτόχρονα τη διακριτική και έμπειρη εξυπηρέτηση του ειδικευμένου προσωπικού μας. 

  

Το ξενοδοχείο λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους. 

 

 

Δωμάτια – Εγκαταστάσεις 

Διαθέτει 18 δωμάτια (σουίτες, δίκλινα και δίκλινα +), κοινόχρηστους χώρους με τζάκι στην 

υποδοχή, μπαρ, εστιατόριο και χώρο για μικρά συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

 

Επίσης διαθέτει εγκαταστάσεις spa, δηλαδή κλειστή θερμαινόμενη πισίνα με θέα στα βουνά και 

στα γύρω χωριά, υδρομασάζ, εγκαταστάσεις σάουνας και χαμάμ και υπηρεσίες μασάζ. 
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Τα δίκλινα δωμάτια, έχουν δύο μονά ή ένα υπέρδιπλο κρεβάτι, μπανιέρα ή ντουζιέρα. 

Όλα με θέα στους Πύργους του Πάπιγκου. 

 

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται: 

 •  χώρος φύλαξης πολύτιμων αντικειμένων 

•  μίνι μπάρ 

•  τηλεόραση 

•  κλιματισμός 

•  ασύρματο internet 

•  απευθείας τηλεφωνική γραμ 

 

 

Salvia Restaurant 

Η σάλβια (φασκομηλιά) είναι αυτοφυές βότανο της περιοχής, πολύ γνωστό για τις φαρμακευτικές 

και αρωματικές του ιδιότητες. Η κουζίνα του εστιατορίου μας είναι προσανατολισμένη στην 

Ελληνική μαγειρική με χαρακτηριστικές αποχρώσεις Ευρωπαϊκών γεύσεων. Λαχανικά και φρούτα 

βιολογικής καλλιέργειας, ηπειρώτικο γαλοτύρι τοπικής παραγωγής, άγρια χόρτα της περιοχής, 

εκλεκτά κρέατα από ζώα ελευθέρας βοσκής, αγριογούρουνο από τα βουνά του Ζαγορίου, όλα 

συνδυάζονται με γνώση και μεράκι, για να προσφέρουν στον επισκέπτη ενδιαφέρουσες 

γαστριμαργικές εμπειρίες. Απαραίτητο ορεκτικό η χειροποίητη ζαγορίτικη τυρόπιτα, ενώ τα 

κρασιά της πλούσιας κάβας ολοκληρώνουν τη γευστική απόλαυση. 

  

 

Μπαρ  

Το καλοκαίρι στην πετρόχτιστη ανοικτή αυλή και το χειμώνα στο ευρύχωρο lobby γύρω από το 

τζάκι και πάντοτε με συναρπαστική θέα στις κορυφές της Αστράκας προσφέρονται σνακ, ποτά, 

κοκτέιλ, καφέδες και αναψυκτικά. 

  

 

Βιβλία - επιτραπέζια 

Στις ήρεμες νύχτες του χειμώνα αλλά και τα δροσερά καλοκαιρινά απογεύματα οι φιλοξενούμενοι 

κάθε ηλικίας μπορούν να ψυχαγωγηθούν πνευματικά, επιλέγοντας από τη μικρή αλλά 

φροντισμένη συλλογή μας. 
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Εκδηλώσεις  

Αν σχεδιάζετε κάποια εκδήλωση για ένα σημαντικό γεγονός και επιθυμείτε συγκεκριμένες 

υπηρεσίες, είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε. 

 

Aristi Spa 

Η κλειστή θερμαινόμενη πισίνα διαθέτει απεριόριστη θέα προς τις απέναντι βουνοκορφές, 

προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία αναζωογόνησης και χαλάρωσης στη διάρκεια όλου του 

έτους. 

 

Το υδρομασάζ, η σάουνα και το χαμάμ συμπληρώνουν τη σωματική απόλαυση, ενώ η δυνατότητα 

μασάζ 4 διαφορετικών τύπων προσφέρει χαλάρωση και σωματική ευεξία. 

 

Φρέσκοι χυμοί, δροσερά ή ζεστά ροφήματα προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του spa. 

 

Παροχές 

• Κλειστή θερμαινόμενη πισίνα με ατμοσφαιρικό περιβάλλον και θέα στους πύργους του 

Πάπιγκου 

• Υδρομασάζ για πλήρη χαλάρωση μετά την πεζοπορία 

• Σάουνα για τις κρύες μέρες του χειμώνα 

• Χαμάμ 

• Μασάζ από εξειδικευμένο προσωπικό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

• Εστιατόριο με τοπικά πιάτα από τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα της περιοχής 

• Μπαρ με ιδιαίτερη μουσική και πολλά κοκτέιλ 

• Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου γίνονται εκθέσεις, εταιρικές συναντήσεις και 

παρουσιάσεις 

• Internet ασύρματο σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου 

• Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης 

• Υπηρεσία εξυπηρέτησης (Room - Service)στο δωμάτιο γι' αυτούς που δεν θέλουν να 

εγκαταλείψουν τη θαλπωρή του δωματίου τους 

• Κλιματισμός για τις λίγες ζεστές μέρες του καλοκαιριού 
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Συνέδρια – Meetings 

Ειδική αίθουσα Συνεδρίων (80 τ.μ., χωρητικότητας 50 ατόμων) τεχνολογικά πλήρως εξοπλισμένη, 

άνετα και κομψά επιπλωμένη, προσφέρεται για διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και meetings 

ενημερωτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα από επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς και κάθε είδους 

άλλους φορείς. 
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