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Αναζητείτε τον επόμενο καλοκαιρινό προορισμό σας; 

Θέλετε να συνδυάσετε μαγευτικές παραλίες και ορεινές 

φυσιολατρικές διαδρομές; Χρειάζεστε οικογενειακό 

περιβάλλον σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα θέρετρα 

στην Ελλάδα;

Αν ναι, σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο μας. 

Χτισμένο στο γραφικό λιμάνι των Συβότων, το ξενοδοχείο 

Φύλακας, πλήρως ανακαινισμένο και διακοσμημένο 

με μοντέρνες πινελιές, με έμφαση στην άνεση και την 

ηρεμία, είναι σίγουρο πως θα ικανοποιήσει και τον 

πιο απαιτητικό επισκέπτη. Στους άνετους χώρους του, 

μπορούμε να φιλοξενήσουμε μικρές παρέες και μεγάλες 

οικογένειες. Από την προνομιακή θέση του, μπορείτε να 

ατενίσετε τον όρμο των Συβότων και να περιπλανηθείτε 

στο πολυπολιτισμικό του περιβάλλον, με μια ματιά. Σας 

προσφέρουμε τον ιδανικό χώρο για τις καλοκαιρινές σας 

διακοπές και σας προσκαλούμε να τον απολαύσετε.

Καλή διαμονή

επιλέξτε



ανατρέξτε
Ξεκινήσαμε με το εστιατόριο το 1960, απάγκιο ψαράδων και ταξιδευτών, 

αλλά στην πορεία αλλάξαμε ρότα. Από το 2000, αγκαλιάζοντας 

αρχιτεκτονικά το εστιατόριο, φτιάξαμε το ξενοδοχείο Φύλακας, με θέα 

τον όρμο των Συβότων.

Με λιτές, αρχιτεκτονικές γραμμές και εκλεπτυσμένο γούστο, το 2011 

ανακατασκευάσαμε πλήρως το συγκρότημα και διαμορφώσαμε μία 

διακριτικά πολυτελή και ταυτόχρονα φιλική επιλογή φιλοξενίας για 

κάθε επισκέπτη. Σας προσκαλούμε να χαλαρώσετε στα άνετα δωμάτια, 

να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας στον ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο μας και να δοκιμάσετε αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις στο 

εστιατόριο Φύλακας, σημείο γευστικής αναφοράς της περιοχής.



χαλαρώστε
Εκλεπτυσμένη διακόσμηση, άνεση και υπέροχη θέα στον όρμο των Συβότων 

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των 40 δωματίων μας. Διαμορφωμένα να 

φιλοξενήσουν από 1 έως και 5 άτομα ανά δωμάτιο εγγυώνται απολαυστικές 

και άνετες διακοπές σε κάθε επισκέπτη.

Διαθέτουμε: 24 δίκλινα, 8 τρίκλινα, 5 τετράκλινα με κουζίνα και 3 ΑΜΕΑ.

- τηλέφωνο

- ψυγείο

- LCD τηλεόραση

- δορυφορική σύνδεση

- δωρεάν παροχή internet wi-fi

- χρηματοκιβώτιο με χειρισμό       

  πελάτη

- αυτόνομο κλιματισμό για  

  θέρμανση και ψύξη 

- καλοριφέρ τους χειμερινούς μήνες

- parking

- διαμέρισμα ειδικά διαμορφωμένο 

  για άτομα με ειδικές ανάγκες

- ανατομικά στρώματα Simmons

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

- κούνιες για μωρά

παροχές δωματίων



σαν στο σπίτι σας

Η φιλοσοφία μας όσον αφορά στην ευχάριστη διαμονή σας, είναι  να νιώθετε όπως στο σπίτι σας. Το εκπαιδευμένο 

προσωπικό μας είναι στη διάθεση σας 24 ώρες για οτιδήποτε χρειαστείτε. Ενημερωθείτε από τον υπάλληλο 

υποδοχής για ημερήσιες εκδρομές στην περιοχή των Συβότων, για ενοικίαση αυτοκινήτου, μοτοποδηλάτου ή 

βάρκας, για τις κοντινές παραλίες αλλά και για εναλλακτικές δραστηριότητες. Για εσάς που προτιμάτε να χαλαρώσετε 

στο μπαλκόνι του δωματίου σας με ένα καλό βιβλίο, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την βιβλιοθήκη μας και να 

διαλέξετε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία λογοτεχνικών βιβλίων αλλά και περιοδικών. Στο ξενοδοχείο μας επίσης 

διαθέτουμε φαρμακείο για τις πρώτες ανάγκες σε μικροατυχήματα.



απολαύστε 

Η ελληνική κουζίνα είναι το φόρτε μας, αλλά και στη διεθνή δεν πάμε 

πίσω. Το εστιατόριο φύλακας λειτουργεί από το 1960 και καλύπτει όλα 

τα γούστα. Προσαρμοζόμενοι διαρκώς στις σύγχρονες απαιτήσεις, σας 

προσφέρουμε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά σε παραδοσιακές γεύσεις, 

κρέατα σε κλασικές και πιο μοντέρνες εκδοχές και μακαρονάδες σε 

αμέτρητους συνδυασμούς. Ό,τι και να επιλέξετε είναι βέβαιο ότι θα το 

απολαύσετε.



Δεν είναι τυχαίο ότι τα Σύβοτα είναι ένας από τους πιο 

δημοφιλής προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Με το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας και την Εγνατία 

Οδό σε απόσταση μόλις 24χλμ., έχετε εύκολη και 

ασφαλή πρόσβαση σε έναν από τους πιο μαγευτικούς 

προορισμούς. Οι αμέτρητες παραλίες εξωτικής ομορφιάς 

σε συνδυασμό με την κοσμοπολίτικη αύρα συνθέτουν ένα 

νησιώτικο τοπίο και σας προκαλούν να ταξιδέψετε...

Οι πιο κοσμοπολίτικες παραλίες, όπως Μέγα Άμμος, 

Μπέλλα Βράκα, Μέγα Ντράφι, Μικρή Άμμος, Ζέρι και Αγία 

Παρασκευή είναι προσβάσιμες με αυτοκίνητο, ενώ άλλες 

όπως η πισίνα είναι προσβάσιμες μόνο με βάρκα, την οποία 

μπορείτε να νοικιάσετε και μέσω του ξενοδοχείου μας. Για 

τους πιο χαλαρούς καλεσμένους μας, ο Γαλλικός Μώλος 

είναι η πιο κοντινή παραλία στο κέντρο του χωριού, και 

μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο μας.

Εξερευνήστε τα γραφικά νησάκια των Συβότων με βάρκα 

και απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου. Το 

βράδυ χαλαρώστε με ένα ποτό και δοκιμάστε φρέσκους 

ψαρομεζέδες στο χωριό των Συβότων. Συνεχίστε τη 

βραδυά σας στα κοσμοπολίτικα μπαράκια του χωριού 

που κάθε καλοκαίρι σφύζουν από ζωή και διασκέδαση.

εξερευνήστε
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Για τους λάτρεις της εξερεύνησης, η ευρύτερη περιοχή μπο-

ρεί να προσφέρει πολλές εναλλακτικές προτάσεις.

α) Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους της Γιτάνης, 

του Δυμόκαστρου, της Ελέας ή της Ντόλιανης, αρχαίους 

οικισμούς που χρονολογούνται περί τον 4ο-2ο π.Χ. αιώ-

να. Επίσκεψη στον Πύργο του Ραγίου και στο αρχαιολογικό 

μουσείο Ηγουμενίτσας όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυ-

μάσει ευρύματα από όλους τους αρχαιολογικούς χώρους 

της Θεσπρωτίας.

β) Ιππασία και rafting στα παγωμένα νερά του θρυλικού 

ποταμού Αχέροντ, περπάτημα στις Πύλες του Άδη και επί-

σκεψη στο Νεκρομαντείο. Ημερήσιες εκδρομές διοργανώ-

νονται καθημερινά και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να 

επιλέξετε.

γ) Η Θεσπρωτία είναι τόπος Αγίων, συνεπώς ο θρησκευτι-

κός τουρισμός έχει πολλά να προσφέρει. Η μονή Γηρομε-

ρίου, που ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα, είναι προ-

ορισμός για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Μαζί με την 

Ι. Μ. Παναγίας στην Παραμυθιά, τη Μονή Ραγίου, τον Ναό 

της Παναγίας στην Οσδίνα, το ασκητήριο του Οσίου Νείλου 

στο Φιλιάτι και πολλές άλλες εκκλησίες, φτιάχνουν ένα 

μοναδικό οδοιπορικό στη θρησκεία και τους αγίους που 

πέρασαν και μόνασαν στη Θεσπρωτία.

δ) Τέλος για τους απαιτητικούς επισκέπτες μας, τα αντικριστά 

νησάκια των Παξών και Αντίπαξων ενδείκνυνται για μικρές, 

ημερήσιες κρουαζιέρες. Έχοντας αφετηρία το λιμάνι των 

Συβότων, οι κρουαζιέρες υπόσχονται ονειρεμένη διαδρομή 

στο Ιόνιο και ξεκούραστη επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

περιπλανηθείτε



Sivota, 461 00 Thesprotia, Greece
Τel.: +30 26650 93345 / Fax.: +30 26650 93166 / E-mail: info@hotel-filakas.gr

www.hotel-filakas.gr


