
 
 
 

OLIVE GROVE VILLAS, ΑΦΗΣΣΟΣ 
 
 
 

Στην πανέμορφη Άφησσο Πηλίου αποφασίσαμε να κάνουμε ένα όνειρο του γραφείου 
μας αληθινό.   Την δημιουργία 3 βιλών με πισίνα η καθεμία, ούτως ώστε ο 
επισκέπτης να απολαμβάνει μία μοναδική αίσθηση ξεκούρασης, ευεξίας και ηρεμίας 
στο χώρο. 
 
Η μοναδική θέα στον Παγασητικό Κόλπο δίνει την αίσθηση «πτήσης» και σίγουρα 
προσφέρει τα πιο όμορφα πρωινά και δειλινά που μπορεί κάποιος να φανταστεί. 
 
Και τα 3 σπίτια έχουν κατασκευαστεί με γνώμονα την λιτή πολυτέλεια, αλλά και τις 
ανάγκες των πελατών που ανακαλύψαμε μέσα από τα χρόνια ενασχόλησης μας με τον 
τουρισμό και τις ανάγκες των πελατών για να απολαύσουν τις διακοπές τους. 
 
Ιδανικά για ολιγοήμερες εξορμήσεις στο Πήλιο, αλλά και ξεκούραστες διακοπές για 
όσους έχουν την δυνατότητα να απολάυσουν τις διακοπές τους το χειμώνα. 
 
Η Άφησσος είναι ένα από τα παραδοσιακά χωριά του Πηλίου, χτισμένο σύμφωνα με 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των νησιών, σε αμφιθεατρική διάταξη.  Βρίσκεται 
μόλις 22 χιλιόμετρα από το Βόλο, και μόλις 11 χιλιόμετρα από τις Μηλιές, Βυζίτσα, 
αλλά και από το Νεοχώρι.  Βρίσκεται σε κομβικό σημείο για όποιον θέλει να 
εξερευνήσει το Βουνό των Κενταύρων, και να μπορεί να γυρίσει το απόγευμα σε ένα 
χώρο όπου θα μπορέσει να «χαθεί στο γαλάζιο της Θάλασσας». ‘Ενα μοναδικό 
πάντρεμα του Βουνού και της Θάλασσας, την Παράδοσης και της Πολυτέλειας, της 
Ξεκούρασης και της Δράσης. 
 
 
Επιστρέψτε μας να σας γνωρίσουμε τις Νέες Κυρίες του Four Ways Travel – την 
Φιλύρα, την Χαρικλώ, την Οκυρόη.  Πρόκειται για 3 σημαντικές γυναίκες στην ζωή 
του διάσημου Πηλιορείτη Κένταυρου Χείρωνα – η Μητέρα του Φιλύρα, η Σύζυγος 
Χαρικλώ και η Πολυαγαπημένη Κόρη του Οκυρόη.  
 



 
Η Φιλύρα είναι μία μεζονέτα σε minimal χρώματα και διάθεση,  με 2 κρεβατοκάμαρες 
και μπάνιο στον πρώτο όροφο, ενώ στο ισόγειο υπάρχει πλήρως εξοπλισμένη 
κουζίνα, τραπεζαρία, καθιστικό με τζάκι, τηλεόραση με DVD, CD player, και 
εξωτερική βεράντα με καθιστικό.  Στο ημιυπόγειο υπάρχει playroom με δυνατότητα 
να κοιμίσει ακόμη 1 έως 2 άτομα και μπάνιο με ντουζιέρα.   Στον εξωτερικό χώρο 
βρίσκεται η πισίνα, και το εξωτερικό τζάκι για τις ζεστές νύχτες του χειμώνα.  
 
 

 
 
                                
 
 
Η Χαρικλώ είναι ένα πανέμορφο σπίτι σε 2 επίπεδα, με ethnic επιρροές.  Διαθέτει 2 
κρεβατοκάμαρες, μπάνιο με ντουζιέρα – Υδρομασάζ, και WC.  Η κουζίνα είναι 
πλήρως εξοπλισμένη, τραπεζαρία και καθιστικό με τζάκι και τηλεόραση, DVD, και 
CD player. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται η πισίνα, και το εξωτερικό τζάκι για τις 
ζεστές νύχτες του χειμώνα.  
 

 
 
                                          
 
Το «μωρό» του συγκροτήματος, η Οκιρρόη, είναι το ιδανικότερο σπίτι για ζευγάρια 
και νεόνυμφους. Διακοσμημένο με επιρροές από την Γαλλική εξοχή έχει μία 
κρεβατοκάμαρα χτισμένη από παλιά πέτρα, μπάνιο με μπανιέρα, ενώ το καθιστικό 
έχει καταπληκτικές θέες στον Παγασητικό.  Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη, 
και έχει τραπεζαρία. Στο σαλόνι υπάρχει τζάκι, και τηλεόραση με DVD και CD 
player. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται η πισίνα, και το εξωτερικό τζάκι για τις 
ζεστές νύχτες του χειμώνα.  
 
 
 

 
 
 
 
Όλες οι Βίλες είναι εξοπλισμένες με: 

• Κεντρική θέρμανση. 
• Κουζίνα με κεραμικές εστίες – φούρνο. 
• Πλυντήριο πιάτων. 
• Πλυντήριο ρούχων. 
• Ψυγείο. 
• Φούρνο μικροκυμάτων. 
• Καφετιέρα. 
• Τοστιέρα. 



• Αποχυμωτή. 
• Φρυγανιέρα. 
• Plasma TVs. 
• DVD player. 
• CD player 

 
Τιμές ΠΑΣΧΑ 2022 

 
Βίλα Άτομα Ανα Διαν/ση 

Οκυρόη 2 170,00 
Χαρικλώ 2-4 260,00 
Φιλύρα 2-5 260,00 

 
Οι πιο πάνω τιμές αφορούν την ενοικίαση της βίλας κατ’ αποκοπή.  Για κάθε 
ενοικίαση υπάρχει minimum stay 3 διαν/σεων.   
 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες : 
FOUR WAYS TRAVEL, 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 187 & ΓΑΜΒΕΤΑ, 
38 221, ΒΟΛΟΣ 

Τηλ.: 24210 21607 & 24210 34213 
Fax.: 24210 34243 

E-mail για κρατήσεις: thekla@fourways.gr 
www.fourways.gr 
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