
οδηγοσ
hotelsστην πολη 

για όσους θέλουν να 
βρίσκονται σε από-
σταση αναπνοής από 
(σχεδόν) τα πάντα. 

στα περιξ
η λύση κέντρο-
απόκεντρο είναι 
πολλές φορές και 
η πλέον ιδανική. 

στα χωρια
γραφικότητα, παρά-
δοση και επαφή με 
τη φύση, σε ξενώνες 
με ζεστή φιλοξενία.  

με θεα τη λιμνη
αν έρθετε εδώ για 
την ορεστιάδα, θα 
θέλετε να τη βλέπετε 
από το δωμάτιό σας. 

Esperos Palace
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Μέσα στην Καστοριά
Allahou Guesthouse
Σε μια υπέροχη νεοκλασική κατοικία, χτισμένη το 1926 
και πλήρως αναπαλαιωμένη, το ατμοσφαιρικό Allahou 
θα σας χαρίσει ατελείωτες στιγμές ηρεμίας και θα δώσει 
μια ξεχωριστή νότα στη διαμονή σας. Βρίσκεται σε μια 
ιδανική τοποθεσία, μιας και είναι στις παρυφές ενός 
δάσους, αλλά παράλληλα κοντά στη Βόρεια Παραλία 
και τις ταβέρνες της και δίπλα στο κέντρο της πόλης. 
Κάθε δωμάτιο είναι διακοσμημένο με διαφορετικό 
στιλ και με ονόματα όπως Πεταλούδα, Μέλισσα και 
Πασχαλίτσα, ταξιδεύει τον επισκέπτη στη φύση της 
Καστοριάς. Απολαύστε υπέροχο παραδοσιακό πρωι-
νό στη σάλα με την περιμετρική τζαμαρία, με θέα στο 
πανέμορφο δάσος που απλώνεται μπροστά σας, πριν 
ξεκινήσετε τη βόλτα σας στην πόλη ή την εκδρομή σας 
στις όμορφες περιοχές του νομού. 
Παναγίας Φανερωμένης 18, Καστοριά, 
τηλ.: 24670-27058, www.kastoria.allahou.gr

Andromeda Boutique Hotel
Στεγασμένο σε κτίριο που έχει χαρακτηριστεί ιστορι-
κό μνημείο, το Andromeda είναι ένα boutique hotel 
στο κέντρο της Καστοριάς, ανακαινισμένο υπό την 
επίβλεψη του αρχιτέκτονα Δημήτριου Τσίτσου. Οικείο 
και ταυτόχρονα μεγαλοπρεπές, έχει διατηρήσει το ύφος 
και το στιλ των παραδοσιακών αρχοντικών, αφού ακόμα 
και τα έπιπλα είναι αντίκες και η διακόσμηση λιτή, σε 
ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Προσφέρει, βέβαια, όλες τις 
μοντέρνες ανέσεις, καθώς και εξατομικευμένες υπηρε-
σίες, ενώ τα 10 πολυτελή του δωμάτια θα σας χαρίσουν 
στιγμές πολυτέλειας και ξεκούρασης. Το φιλικό του 
προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για ό, τι χρειαστείτε 
κατά την παραμονή σας στην όμορφη πόλη, προσφέρο-
ντας χρήσιμες πληροφορίες για τα μνημεία της Καστο-
ριάς και τα αξιοθέατα του νομού.
Μητροπόλεως 33, Καστοριά, τηλ.: 24670-22220, 
www.andromedahotel.gr

01. Αρχοντικό 
Βέργουλα
02. Andromeda 
Boutique Hotel
03. Δέδης

Ζεστοί, γραφικοί ξενώνες μες στο δάσος, ονειρεμένα δωμάτια με μαγευτική 
θέα στη λίμνη και μοντέρνα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, συνδυάζουν την 
πολυτέλεια, το στιλ και την άνεση, με την παράδοση της Καστοριάς. 

ιδανική διαμονή
hotels v check in

Αρχοντικό Βέργουλα 
Στην καρδιά του Ντολτσό, ανάμεσα 
στα παλιά αρχοντικά της Καστοριάς 
στη Νότια Παραλία, βρίσκεται και 
ένα που χρησιμοποιείται πλέον ως 
ξενώνας. Το Αρχοντικό Βέργουλα 
είναι ένα εκπληκτικό τριώροφο 
οίκημα σε ένα κτήμα 700 τ.μ. στην 
παλιά γειτονιά της Καστοριάς, το 
οποίο αναπαλαιώθηκε το 1994 από 
τον τωρινό του ιδιοκτήτη, Τάσο 
Σφηναρολάκη, ο οποίος φρόντισε 
να αφήσει ανέπαφη την όμορφη 
γραφικότητα του κτιρίου. Έχει 12 
δωμάτια, κάποια μάλιστα διαθέ-
τουν και τζάκι, διακοσμημένα με 
σεβασμό στο ύφος των παραδοσια-
κών καστοριανών αρχοντικών, που 
–σε συνδυασμό με τη σύγχρονη 
πολυτέλεια, την καστοριανή, ζεστή 
φιλοξενία και την καταπληκτική 
θέα στη λίμνη– κάνει το Αρχοντικό 
Βέργουλα ένα από τα καλύτερα κα-
ταλύματα της πόλης της Καστοριάς. 
Δοκιμάστε καστοριανές λιχουδιές 
κάθε μέρα στην κεντρική τραπεζα-
ρία, αλλά και τοπικά κρασιά κάθε 
βράδυ στο wine bar.
Συνοικία Ντολτσό, Καστοριά, τηλ.: 
24670-23415, www.vergoulas.gr

Europa Hotel 
Σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο 
της Καστοριάς, το πρόσφατα 
ανακαινισμένο Europa Hotel είναι 
ο κατάλληλος προορισμός για τις 
εξορμήσεις σας στην πόλη. Βρί-
σκεται ανάμεσα στη Βόρεια και τη 
Νότια Παραλία, ενώ από εδώ όλες 
οι αποστάσεις καλύπτονται εύκολα 
με τα πόδια, κάνοντας τη βόλτα σας 
στην πόλη ακόμα πιο ειδυλλιακή. 
Το Europa Hotel είναι το παλιό-
τερο και ένα από τα πιο αξιόπιστα 
καταλύματα της όμορφης Καστορι-
άς, προσφέροντας τις ανέσεις ενός 
τετράστερου ξενοδοχείου, σε τιμές 
ασύγκριτες. Με 36 δωμάτια, ιδανικά 
για οικογένειες, για ζευγάρια, αλλά 
και για επαγγελματικά ταξίδια, ένα 
εστιατόριο και ένα καφέ με υπέροχη 
θέα, στο Europa Hotel θα περάσετε 
απολαυστικές, ξεκούραστες διακο-
πές, ενώ θα γνωρίσετε την όμορφη 
Καστοριά και τη λίμνη της.
Αγ. Αθανασίου 12, Καστοριά,
τηλ.: 24670-23826, www.
europahotelkastoria.gr

Καστοριά  
Πρόσφατα ανακαινισμένο, το Κα-
στοριά είναι ένα από τα πιο γνωστά 
ξενοδοχεία της πόλης. Βρίσκεται 

πάνω στον παραλιακό δρόμο στη 
Βόρεια Καστοριά, προσφέροντας 
εξαιρετική θέα στη λίμνη και στα 
απέναντι βουνά που αντανακλώνται 
στα νερά της. Με 30 άνετα δωμάτια 
και 7 σουίτες, το ξενοδοχείο Καστο-
ριά είναι ένα μοντέρνο κατάλυμα 
που προσφέρει στον επισκέπτη του 
όλες τις ανέσεις, σε έναν ειδυλλιακό 
χώρο στην ήσυχη αυτή γειτονιά 
της πόλης. Ταυτόχρονα, είναι και 
κεντρικό, με αποτέλεσμα να αποτε-
λεί μία από τις καλύτερες επιλογές 
για ήρεμες διακοπές στην πόλη, 
αλλά και για τις εξορμήσεις σας στα 
παραδοσιακά χωριά και τα αξιοθέατα 
του νομού.
Λ. Νίκης 122, Βόρεια Παραλία, Κα-
στοριά, τηλ.: 24670-29453, 29608, 
29500, www.hotel-kastoria.gr

Γύρω από την πόλη
Chloe
Στην καταπράσινη και κοσμοπολίτι-
κη περιοχή Χλόη βρίσκεται το ομώ-
νυμο ξενοδοχείο, μόλις 1 χιλιόμετρο 
από το κέντρο της Καστοριάς. Σε 
ένα μοντέρνο κτίριο, το ξενοδοχείο 
Chloe διαθέτει πολυτελή δωμάτια με 
όλες τις ανέσεις, καθώς και σουίτες 
διακοσμημένες με γούστο, σε χρώ-
ματα γήινα και ύφος κλασικό. Κάθε 
δωμάτιο του ξενοδοχείου έχει μα-
γευτική θέα, είτε στη Βόρεια παρα-
λία της Καστοριάς από τη μία μεριά, 

είτε στο βουνό Βίτσι που υψώνεται 
περήφανο από την άλλη, φέρνοντας 
έτσι τον επισκέπτη σε διαρκή επαφή 
με τη φύση και κάνοντας τη διαμονή 
του ιδιαίτερα ρομαντική. Δοκιμάστε 
το πεντανόστιμο πρωινό του ξενοδο-
χείου, μαγειρεμένο με φροντίδα και 
μεράκι, και αποκλειστικά με αγνά, 
ντόπια προϊόντα.
Ανθέων & Γιασεμιών, Χλόη, τηλ.: 
24670-21300, www.hotelchloe.gr

Δέδης
Σε ένα κτήμα 25 στρεμμάτων 
βρίσκεται το ξενοδοχείο Δέδης, σε 
μία όμορφη τοποθεσία λίγο έξω από 
την πόλη της Καστοριάς. Σε ένα 
χαλαρωτικό περιβάλλον σύγχρονης 
αισθητικής, επιλέξτε το πρόσωπο 
της απόλαυσης που σας ταιριάζει πε-
ρισσότερο. Ευχαριστηθείτε στιγμές 
ανάπαυσης σε ένα από τα 49 δωμά-
τια-μίνι σουίτες που διαθέτουν όλες 
τις ανέσεις. Απολαύστε ανάπαυλα 
και παιχνίδι στις μοντέρνες αθλητι-
κές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, 

01. Esperos Palace
02. Grammos Lodge
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που αποτελούνται από γήπεδο 
μπάσκετ, τένις και ποδοσφαίρου 
5x5 –το μοναδικό στην περιοχή της 
Καστοριάς–, καθώς και δύο πισίνες 
και υπαίθριο τζακούζι. Ή δοκιμάστε 
γαστρονομικούς πειρασμούς στους 
εσωτερικούς χώρους του ξενοδο-
χείου, γεμίζοντας ευχάριστα τις 
μέρες σας στην Καστοριά. Τέλος, η 
ευρύχωρη αίθουσα εκδηλώσεων του 
ξενοδοχείου μπορεί να φιλοξενήσει 
τα συνέδρια και τις δεξιώσεις σας. 
Το ξενοδοχείο Δέδης είναι ιδανι-
κός προορισμός για τις χειμερινές 
σας εξορμήσεις, μιας και βρίσκεται 
κοντά στα μοναδικά υπαίθρια
αξιοθέατα του νομού. 
9ο χλμ Ε.Ο. Καστοριάς-Αμυνταίου, 
τηλ.: 24670-85552, www.dedis.gr

Esperos Palace
Σε ειδυλλιακή τοποθεσία στους 
πρόποδες του καταπράσινου λόφου 
της Καστοριάς και με μοναδική θέα 
στη μαγευτική λίμνη, το Esperos 
Palace βρίσκεται κοντά στο κέντρο 
της πόλης, αλλά μία ανάσα από 
την όμορφη φύση του νομού και 
στο δρόμο για το χιονοδρομικό 
κέντρο του Βιτσίου. Τα 54 δωμάτια 
και οι σουίτες του Esperos Palace 
είναι διακοσμημένα με γούστο και 
λιτή πολυτέλεια, συνδυάζοντας 
το σύγχρονο design με τις ανέσεις 
ενός πεντάστερου καταλύματος. Στο 
Esperos προσφέρονται επίσης υπη-
ρεσίες spa, στον εντυπωσιακό χώρο 
της μεγάλης εσωτερικής πισίνας 
60 τ.μ., όπου το χτιστό χαμάμ και οι 
σύγχρονες σάουνες θα σας προσφέ-
ρουν ατέλειωτες στιγμές χαλάρωσης 
και ηρεμίας. Οι συνεδριακοί χώροι 
του Esperos Palace, εξοπλισμένοι με 
σύγχρονα συστήματα και διακοσμη-
μένοι με προσοχή στη λεπτομέρεια, 
είναι κατάλληλοι για επαγγελματι-
κές συναντήσεις και εκδηλώσεις. 
Επιπλέον, εδώ θα δοκιμάσετε 

υπέροχες γεύσεις από τη μακεδο-
νίτικη κουζίνα. Το Esperos Palace 
ενδείκνυται τόσο για επαγγελματικά 
ταξίδια, όσο και για ήρεμες διακοπές 
στην όμορφη Καστοριά.
Περιοχή Φουντουκλή, 
Καστοριά, τηλ.: 24670-24670, 
www.esperospalacekastoria.gr

Λιμναίον (Limneon Resort 
Hotel Crystal, Limneon Resort 
Hotel Golden) 
Ένα από τα πολυτελέστερα θέρετρα 
της Βόρειας Ελλάδας, το Λιμναίον 
είναι μία από τις καλύτερες επιλογές 
διαμονής στην Καστοριά. Τοποθε-
τημένο αμφιθεατρικά σε ένα λόφο 
πάνω από τη λίμνη στην είσοδο της 
πόλης, το ατμοσφαιρικό ξενοδοχείο 
Λιμναίον έχει υπέροχη, πανοραμική 
θέα, φέρνοντας τον επισκέπτη σε 
επαφή με τη φύση, ενώ βρίσκε-
ται ταυτόχρονα κοντά στην πόλη. 
Κατάλληλο τόσο για τις βόλτες ή 
τα ψώνια σας στην Καστοριά, όσο 
και για τις εκδρομές σας στο νομό, 
το Λιμναίον προσφέρει το ιδανικό 
περιβάλλον για οικογενειακές δια-
κοπές, αλλά και για επαγγελματικά 
ταξίδια. Το φιλικό του προσωπικό, οι 
υψηλής αισθητικής εγκαταστάσεις 
του και το κέντρο spa, το γυμναστή-
ριο και οι πολυτελείς πισίνες του δη-
μιουργούν μια πραγματική όαση για 
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τον επισκέπτη, που στο ξενοδοχείο 
Λιμναίον θα απολαύσει πραγματικές 
διακοπές. 
4ο χλμ. Ε.Ο. Καστοριάς-Αμυνταίου, 
τηλ.: 24670-85111, www.limneon.gr

Εκτός πόλης
4 εποχές 
Ένα πετρόχτιστος ξενώνας στην 
καρδιά του καταπράσινου Γράμμου 
θα σας προσφέρει στιγμές απόλυτης 
ηρεμίας και χαλάρωσης. Το χωριό 
Πεύκο, απομονωμένο και γραφικό, 
είναι από τις πιο ειδυλλιακές γωνιές 
της χώρας. Τέσσερις αυτόνομες 
πέτρινες κατοικίες, 40 τ.μ. η καθε-
μία με δικό της τζάκι, σαλοκουζίνα 
και χωριστά υπνοδωμάτια, είναι ο 
ιδανικός προορισμός για ξεκούραση 
μακριά από τον πολιτισμό. Από το 
χωριό, καθημερινά διοργανώνονται 
εκδρομές για πεζοπορίες ή 4x4 
στον ανεξερεύνητο Γράμμο, ενώ 
ο Αλιάκμονας είναι πολύ κοντά 
και προσφέρεται τόσο για βόλτες, 
όσο και για ράφτινγκ. Αν πάλι μια 
βραδιά η ηρεμία του βουνού σάς 
κουράσει, η πόλη της Καστοριάς και 
τα μπαράκια της Νότιας και της Βό-
ρειας Παραλίας της δεν είναι παρά 
μισή ώρα μακριά. 
Γράμμος, τηλ.: 24670-31650, 
697-3778014, 697-3778018, 
www.oreston.gr

01. Allahou 
Guesthouse
02. Chloe
03. Ξενώνας Λογγάς
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Grammos Lodge 
Χτισμένο στο χέρι από τον κατασκευ-
αστή Σπύρο Γεωργίου, αυτός ο ολο-
καίνουριος, γραφικός ξενώνας στο 
χωριό Γράμμος, σε υψόμετρο 1.400 
μ., είναι πολύ καλός προορισμός 
για όσους θέλουν να δοκιμάσουν 
χειμερινά αθλήματα και σπορ του 
βουνού, απολαμβάνοντας ταυτόχρο-
να σπιτική φιλοξενία. Διακοσμη-
μένο με μεράκι και με προσοχή στη 
λεπτομέρεια, οι χώροι του Grammos 
Lodge είναι διαμορφωμένοι με βάση 
το ξύλο και την πέτρα και με σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον του χωριού. 
Αφήστε το θόρυβο και το άγχος της 
πόλης πίσω σας και χαρείτε ηρεμία 
και ξεκούραση στο Grammos Lodge, 
ψηλά στο βουνό του Γράμμου.
Γράμμος, τηλ.: 24670-22419,
24678-90111, 694 2432227,
www.grammos.com

Nimbus
Σε υψόμετρο 1.100 μ. στο γραφικό 
Σιδηροχώρι, αυτός ο παραδοσιακός 
ξενώνας προσφέρει μαγευτική θέα 
στα καταπράσινα βουνά γύρω από 
την Καστοριά, καθώς και στη λίμνη 
της. Ο ξενώνας Nimbus είναι χτισμέ-
νος με βάση το ξύλο και την πέτρα, 
δένοντας όμορφα με το φυσικό περι-
βάλλον του Σιδηροχωρίου. Με μόλις 
6 δωμάτια, το καθένα με δικό του τζά-
κι, ο ξενώνας θα σας χαρίσει υπέρο-
χες στιγμές ανάπαυσης και ηρεμίας. 
Ο παραδοσιακός αυτός ξενώνας είναι 
ό, τι πρέπει για αθλητικές δραστηριό-
τητες, μιας και βρίσκεται πολύ κοντά 
στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και 

01. Ξενώνας 
Τα Χελιδόνια
02. Σείριος
03. Καστοριά

στη λίμνη της Καστοριάς.
Σιδηροχώρι Καστοριάς, τηλ.: 24670-
72424, www.loggas.net

Ξενώνας Τα Χελιδόνια
Στην πλατεία του Βογατσικού, του 
όμορφου αυτού χωριού της Καστορι-
άς, αμφιθεατρικά χτισμένου πάνω σε 
λοφίσκους και σε υψόμετρο 777 μ., 
βρίσκεται ο παραδοσιακός Ξενώνας 
Τα Χελιδόνια. Η θέα από εκεί ψηλά 
είναι πραγματικά μαγευτική. Από τη 
μία μεριά, η Αδριατική πίσω από τα 
βουνά της Πίνδου, και από την άλλη, 
ο ποταμός Αλιάκμονας που κυλάει 
μέσα στην καταπράσινη κοιλάδα, ο 
οποίος προσφέρεται για ράφτινγκ, 
αλλά και για ψάρεμα. Όλα τα δωμά-
τια στα Χελιδόνια είναι εξοπλισμένα 
με τζάκι και στους άνετους χώρους 
τους θα απολαύσετε χαλαρωτικά, 
ήρεμα απογεύματα. Κάθε πρωί, εδώ 
θα γευτείτε νόστιμα, παραδοσιακά 
πρωινά που περιλαμβάνουν χωριάτι-
κες πίτες και σπιτικές μαρμελάδες. 
Βογατσικό, τηλ.: 24670-95077, 
www.xelidonia.gr

Σείριος
Ο Σείριος είναι ένας παραδοσιακός 
ξενώνας στο καταπράσινο Νεστόριο, 
στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα, 
χτισμένος εξολοκλήρου από πέτρα 
και ξύλο, ταιριάζοντας απόλυτα με 
την αρχιτεκτονική του τοπίου. Στα 5 
άνετα διαμερίσματά του, όλα εξοπλι-
σμένα με τζάκι, κουζίνα και μπάνιο, 
θα περάσετε ήσυχες, χαλαρωτικές 
διακοπές στον όμορφο και γραφικό 
Νεστόριο. Μόλις 28 χιλιόμετρα από 
την Καστοριά και στο δρόμο για τα 
χωριά του Γράμμου, αποτελεί ιδανικό 
ορμητήριο για εκδρομές και εξε-
ρευνήσεις στο βουνό, καθώς και για 
βραδινή έξοδο στην όμορφη πρωτεύ-
ουσα. Το χωριό προσφέρεται επίσης 
για αθλητικές δραστηριότητες στη 
φύση, όπως ράφτινγκ στον ποταμό, 
αναρρίχηση, 4x4 στους χωματόδρο-
μους του Γράμμου και πεζοπορίες 
στα μονοπάτια του.
Νεστόριο, τηλ.: 24670-80763,
www.oreston.gr
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δίπλα σε πεζοπορικά μονοπάτια. 
Σιδηροχώρι Καστοριάς, τηλ.: 24670-
72520, 6973051231, www.nimbus.gr

Ξενώνας Λογγάς
Χτισμένος αποκλειστικά από πέτρα 
και ξύλο, με σεβασμό στην τοπική 
αρχιτεκτονική και σε πλήρη αρμονία 
με τον περιβάλλοντα χώρο, ο Λογγάς 
είναι ένας πανέμορφος ξενώνας 
μέσα σε ένα πυκνό δάσος βελανιδιάς. 
Συνδυάζοντας όμορφα την παράδο-
ση στη διακόσμηση με τις σύγχρονες 
ανέσεις και τη λιτή πολυτέλεια, 
προσφέροντάς σας το κατάλληλο 
περιβάλλον, τόσο για χαλάρωση 
και ηρεμία στο Σιδηροχώρι, όσο και 
για πεζοπορικές εξορμήσεις στο 
βουνό (τα διεθνή μονοπάτια Ε4 και 
Ε6 ξεκινούν από εδώ) και εκδρομές 
στις Πρέσπες ή στα χιονοδρομικά 
κέντρα Βιτσίου και Πισοδερίου. Στην 
ατμοσφαιρική κεντρική του αίθουσα, 
απολαύστε παραδοσιακές σπεσιαλιτέ 
της καστοριανής κουζίνας ή απλά 
μία ζεστή σοκολάτα δίπλα στο τζάκι, 
θαυμάζοντας την πανοραμική θέα 
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