10 Main Reasons
Why People Prefer
Ideales Resort
Top 10 Λόγοι που
οι Επισκέπτες Προτιμούν
το Ideales Resort

 Ideales Resort is an awarded Green Villa Resort (Green Leaders, Green Key, Tourism
Awards, Travelife) for a better tomorrow… TODAY!
Το Ideales Resort είναι πολυβραβευμένο Green Villa Resort (Green Leaders, Green Key,
Tourism Awards, Travelife) για ένα καλύτερο αύριο… ΣΗΜΕΡΑ!
 100% of our dear Guests highly recommend us 
Τo 100% των επισκεπτών συστήνει ανεπιφύλακτα το Ideales Resort 
 Luxury, autonomous villas for rent with 100% privacy on one of the most diversified,
beautiful island in the world, Kefalonia!
Πολυτελείς, ανεξάρτητες βίλλες για ενοικίαση με 100% ιδιωτικότητα σε ένα από τα πιο
όμορφα και ιδιαίτερα νησιά του κόσμου, την Κεφαλονιά!
 360° breathtaking panoramic views of the Ionian sea, the National Reserve Park of
Ainos mountain, Zakynthos island and the surrounding picturesque area of Mousata.
Μαγευτική πανοραμική θέα 360° στο Ιόνιο, στον Εθνικό Δρυμό του Αίνου, στη Ζάκυνθο
και στη γύρω γραφική περιοχή στα Μουσάτα.
 Fully equipped villas for rent, with exceptionally wide comfortable spaces and refined
and functional decoration, where finesse meets discreet luxury.
Πλήρως εξοπλισμένες ενοικιαζόμενες βίλλες με εξαιρετικά άνετους και ανοιχτούς
χώρους με φίνα και λειτουργική διακόσμηση, όπου η φινέτσα συναντά τη διακριτική
πολυτέλεια.
 Homelike feeling - Providing a home away from home that enhances your absolute
relaxation.
Το Ideales Resort ξεχωρίζει γιατί προσφέρει ένα σπίτι μακριά από το σπίτι, μια οικεία
αίσθηση για την απόλυτη χαλάρωση και απόλαυση του επισκέπτη.
 All villas feature large magic gardens with BBQs and private swimming pools at your
disposal day or night. Villa Kochylaki has its own private hot tub.
Όλες οι βίλλες έχουν μεγάλους εκπληκτικούς κήπους με BBQ και ιδιωτικές πισίνες στην
πλήρη διάθεση των επισκεπτών. Η Villa Kochylaki διαθέτει προηγμένη μονάδα
Υδροθεραπείας τριών εργονομικών θέσεων Self-Cleaning Ιdeales Spa®.

 Ideal location in the lush Southwest Kefalonia – just a breath away from sandy beaches
with crystal clear waters and only a few minutes away from the vibrant nightlife of
Argostoli, is the perfect base point for exploring the various sights, the history and the
beauties of the amazing island of Kefalonia.
Ιδανική τοποθεσία στο καταπράσινο νοτιοδυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς – μια ανάσα
μόνο από πανέμορφες αμμουδερές παραλίες με κρυστάλλινα νερά και μόνο μερικά
λεπτά μακριά από βραδινή διασκέδαση στο Αργοστόλι. Το Ideales Resort αποτελεί την
ιδανική βάση για να ξεκινούν οι εξερευνήσεις των μυστικών της μαγευτικής Κεφαλονιάς,
πάντα με φόντο το πράσινο και το απέραντο γαλάζιο.
 Excellent immediate and discreet service at your disposal, making your stay
comfortable, intimate and unique.
Άμεση και διακριτική εξυπηρέτηση στη διάθεση των επισκεπτών μας, για να είναι η
διαμονή εξαιρετικά ευχάριστη και μια μοναδική εμπειρία.
 Numerous services and event planning upon request, indulging your wishes and
creating the most unforgettable memories just for you.
Επιπλέον υπηρεσίες και προγραμματισμός ιδιαίτερων εκδηλώσεων για τη δημιουργία
αξέχαστων αναμνήσεων, όπως γαμήλιες τελετές, βαπτίσεις, γενέθλια πάρτυ, μπάτσελορ
πάρτυ και άλλα πολλά.

Book Now Online
www.IdealesResort.gr
or Contact Us
info@IdealesResort.gr
0030 6972 804 188
https://www.facebook.com/IdealesResort
https://twitter.com/Ideales

