
 
 

LEDA VILLAGE RESORT 2* 

ΠΗΛΙΟ 

Στο συγκρότημα ΛΗΔΑ προσπαθήσαμε να μην γίνουμε ένα συνηθισμένο ξενοδοχείο. Γι` αυτό το ΛΗΔΑ έχει σχεδιαστεί και χτιστεί 
έτσι ώστε να μοιάζει με ένα μικρό πηλιορείτικο χωριό. Όλα τα κτήριά του απλώνονται αρμονικά ανάμεσα σε πρασιές και παρτέρια με 
πολύχρωμα λουλούδια χωρίς καθόλου να χαλούν το υπέροχο τοπίο. 
Αποτελείται από διάφορους τύπους διαμονής και έτσι χωρίζεται σε τομείς κτηρίων όπου ο καθένας διαθέτει τον δικό του χώρο 
στάθμευσης. 
Μπροστά από το συγκρότημα βρίσκεται μια πανέμορφη παραλία που είναι εξοπλισμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
Το παραδοσιακό χωριό Χόρτο, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο, είναι στη νοτιοδυτική πλευρά του Πηλίου και βρέχεται από τον 
Παγασητικό κόλπο. Το Χόρτο απέχει από την πόλη του Βόλου 47 χλμ. και από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου 77 χλμ. 

 

LEDA VILLAGE RESORT ΠΗΛΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS 

 
Νύχτες 

2κλινο 
Standard 

Studio 
Δίχωρο 

διαμέρισμα 
3ο άτομο ενήλικας Μονόκλινο 

13/09 – 11/10 5 175 € 195 € 255 € 130 € 265 € 

 7 235 € 265 € 345 € 175 € 360 € 

14/06 – 11/07 & 30/08 – 12/09 5 210 € 235 € 260 € 140 € 335 € 

 7 285 € 320 € 350 € 185 € 460 € 

12/07 – 31/07 & 23/08 – 29/08 5 295 € 325 € 380 € 140 € 505 € 

 7 399 € 439 € 515 € 185 € 695 € 

01/08 – 22/08 5 349 € 379 € 459 € 145 € 615 € 

 
7 475 € 515 € 625 € 190 € 845 € 

3ο & 4ο άτομο παιδί εώς 12 ετών δωρεάν διαμονή στο δίχωρο διαμέρισμα. Οι τιμές για 3ο άτομο ενήλικα και 3ο & 4ο άτομο παιδί ισχύουν για όλους τους τύπους 
δωματίων / Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή με ποτά 10€ ανά ενήλικα ημερησίως & τα παιδιά έως 12 ετών δωρεάν / Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και 
την παραλία / Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις από 01/07. / Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, πληρωτέος στο ξενοδοχείο. 

 


