
 

 

Εξοχικά διαμερίσματα ΕΔΙΠΠΑΚ στον Πρωταρά Πληροφορίες για το 2021 

ΕΞΟΧΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ ΤΗΛ. 

22894440 (ΕΔΙΠΠΑΚ) 23831700 (KAMA lifestyle) 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2021 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ ανακοινώνει στα μέλη της ότι θα συνεχίσει και φέτος την παραχώρηση των εξοχικών διαμερισμάτων 
στον Πρωταρά, σε εξαιρετικά προσιτές τιμές, στα μέλη της και στις οικογένειες τους.  Επίσης τα διαμερίσματα 
θα παραχωρούνται εκτός των προκαθορισμένων περιόδων του καλοκαιριού (28/5/2021 – 30/8/2021) σε μη 
μέλη που συνοδεύονται από μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ με διαφορετική τιμολογιακή πολιτική (αυξημένη κατά 50% 
περίπου). 

Τα τρία ιδιόκτητα διαμερίσματα - δύο του ενός υπνοδωματίου και ένα στούντιο - ανήκουν σε οργανωμένο 
οικιστικό συγκρότημα με κοινόχρηστη πισίνα (πρώην τουριστικό συγκρότημα οργανωμένων διαμερισμάτων), 
το οποίο λειτουργεί όλη τη διάρκεια του έτους και βρίσκεται στην περιοχή Περνέρα σε μικρή απόσταση από 
την παραλία. 

Ενεργοποιείστε το σύνδεσμο που ακολουθεί για να δείτε την τοποθεσία. 

http://goo.gl/maps/KPbfe 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: 

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου Μέγιστος αριθμός ατόμων 5.  Διαθέτει κρεβάτι διπλό, διθέσιο 
πτυσσόμενο καναπέ που μετατρέπεται σε διπλό κρεβάτι πλάτους 160 εκ. και ένα ράντζο (camp-bed). 

Στούντιο Μέγιστος αριθμός ατόμων 3.  Διαθέτει δύο κρεβάτια μονά, και ένα ράντζο (camp-bed). 

Εξοπλισμός Όλα τα διαμερίσματα είναι πλήρως εξοπλισμένα.  Διαθέτουν καθιστικό, τηλεόραση, στεγνωτήρα 
μαλλιών, μοντέρνα κουζίνα, ψυγείο, πλήρες μπάνιο. 

Σεντόνια και μαξιλαροθήκες θα παρέχονται μόνο για τα κρεβάτια.  Θα παρέχονται επίσης και πετσέτες 
προσώπου/μπάνιου για 2 άτομα.  Οι ενοικιαστές θα πρέπει να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη για 
σεντόνια, μαξιλαροθήκες για τον πτυσσόμενο καναπέ και ράντζο, καθώς και για πετσέτες 
προσώπου/μπάνιου για επιπλέον άτομα.  Αν επιθυμούν να τους παραχωρηθούν από το συγκρότημα θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο, 24 ώρες πριν την άφιξη τους.  Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει 
επιπλέον χρέωση.  Η πληρωμή θα γίνεται απευθείας στον υπεύθυνο του συγκροτήματος. 

Στο συγκρότημα προσφέρεται πρόγευμα (αγγλικού τύπου - English breakfast) με επιπλέον χρέωση σε προσιτή 
τιμή. 

Η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι πρόσθετη και γίνεται με προπληρωμένη κάρτα αξίας 
€5 & €10.  Τυχόν υπόλοιπο κατά την αναχώρηση δεν θα επιστρέφεται. 

Η ΕΔΙΠΠΑΚ, στην προσπάθεια της να προσφέρει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη να 
φιλοξενηθούν στα διαμερίσματα, παραχωρεί τα διαμερίσματα για 3-ήμερη* και 4-ήμερη περίοδο σε 
προκαθορισμένες περιόδους του καλοκαιριού (28/5/2021 – 30/8/2021).  Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με 
συγκεκριμένη προθεσμία που θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων.  H παραχώρηση διαμερισμάτων θα γίνεται 
με τη διαδικασία των κληρώσεων, ανάλογα με τη ζήτηση. 

Το τριήμερο του κατακλυσμού - Αγίου Πνεύματος (18/6/2021 – 21/6/2021) συμπεριλαμβάνεται. 

Την υπόλοιπη περίοδο του έτους τα διαμερίσματα θα παραχωρούνται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής 
αίτησης & πληρωμής και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

Η πιο πάνω διαδικασία παραχώρησης ισχύει μόνο για το 2021. 
 
* Περιλαμβάνει Σαββατοκύριακο (άφιξη Παρασκευή και αναχώρηση Δευτέρα) 

http://goo.gl/maps/KPbfe

