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Το εξοχικό συγκρότημα κατοικιών Panorama & Primavera villas βρίσκεται στο μέσον ενός 
αγροκτήματος 4 στρεμμάτων που είναι κατάφυτο από άνθη, φυτά, καλλιέργειες, με πισί-
να 60τμ και ένα μεγάλο χώρο άθλησης. Προσφέρεται για ενοικίαση σε όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς για πανέμορφες διακοπές, σε μικρή απόσταση από μαγευτικές παραλίες.

Panorama & Primavera villas are located in the centre of a 4-acre farm overgrown with 
flowers, plants and crops, with a fully equipped 60sqm pool and a large sports area. 
It is available for rent throughout the year for exciting holidays, within short distance 
from beautiful & blue water beaches.

Ζήσε το όνειρό σου  
σε ένα μαγευτικό μέρος

www.panoprima.gr

Σελιανίτικα, Αίγιο 25100, Νομός Αχαΐας, Πελοπόννησος
Selianitika town, Aigio City,  25100, Achaia Prefecture, Peloponnese, Greece

+30 6972723060

e-mail Panorama: selianitika2018@gmail.com
e-mail Primavera: selianitika2019@gmail.com

Panoprima Villas

panoprima_villas

The place where  
dreams come true
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Το εξοχικό είναι επιφάνειας 250 τ.μ., πλήρως επιπλωμένο και σε 
πλήρη λειτουργικότητα (για μέχρι 10 άτομα) και εκτείνεται σε:

1ος όροφος: 3 μεγάλα υπνοδωμάτια, 2 μεγάλα μπάνια, βιβλιοθή-
κη/γραφείο, μεγάλο-φωτεινό αίθριο, μπαλκόνι και βεστιάριο.

Ισόγειο: πολύ μεγάλο φωτεινό σαλόνι, μεγάλη τραπεζαρία, στεγα-
σμένο μπαλκόνι, σύγχρονη κουζίνα και το WC των ξένων.

The villa has area of  250 m2, is fully furnished and equipped (for 
accommodating up to 10 persons) and extends in:

1st floor: 3 large bedrooms, 2 large bathrooms, bookcase/office, 
large-bright atrium, outdoor balcony and separate dressing room.

Ground floor: a very large bright living room, a large dining room, 
a covered balcony, a modern kitchen and a guests’“resting room”. 

Το εξοχικό είναι πλήρως επιπλωμένο και σε πλήρη λειτουργικότη-
τα για επτά (7) άτομα, συνολικής επιφάνειας 170 τμ, που εκτείνεται 
σε ένα όροφο (ισόγειο) και περιλαμβάνει: 2 υπνοδωμάτια, πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, 2 τραπεζαρίες 8 θέσεων η κάθε μια (μία εσω-
τερική και μια εξωτερική), σαλόνι, γραφείο, μπάνιο, χώρος πλυντη-
ρίου και αποθήκη.

The villa is fully furnished and functional for seven (7) persons, with 
a total area of 170sqm, extending to one floor (ground floor) and 
includes: 2 bedrooms, fully equipped kitchen, 2x8-seater large ta-
bles in each dining room (one internal and one external), living 
room, office, bathroom, laundry and storage room.

Παροχές, Υπηρεσίες, Υποδομές, Εξοπλισμός Facilities, Services, Infrastructure, Equipment

•	 Outdoor / fresh water swimming pool 

•	 Fruits & Vegetables / Pickup Fun for renters

•	 Sports activities, tennis court, basketball / football court

•	 Covered BBQ, rustic furnace & external mess-room

•	 Large parking places

•	 Excursions and food & drink in neighbouring areas (info)

•	 Housekeeping

•	 Autonomous alarm systems

•	 Heating system, air conditioners and fans (each floor has its 
own autonomous heating).

•	 Internet / mobile network coverage 

•	 First aid cabinet (for each villa) & sort distance from local 
hospitals (by the cars of guests)

•	 Pets (permitted under conditions)

•	 Weddings, Christenings, Social Events

•	 Events of companies, groups, associations, unions

•	 Ανοιχτή πισίνα (με γλυκό νερό) 
•	 Δραστηριότητες διασκέδασης με μάζεμα φρούτων & λα-

χανικών. Αθλητικές δραστηριότητες, χώρος γηπέδου τένις, 
ποδοσφαίρου, μπάσκετ

•	 Στεγασμένο μπάρμπεκιου (BBQ), χωριάτικος φούρνος & 
εξωτερική τραπεζαρία κάτω από τον πλάτανο

•	 Μεγάλοι και πολλοί χώροι στάθμευσης
•	 Εκδρομές σε γειτονικές περιοχές και φαγητό & ποτό (info)
•	 Υπηρεσίες καθαριότητας
•	 Αυτόνομα συστήματα συναγερμού
•	 Μηχανισμός θέρμανσης (με καλοριφέρ αυτόνομο κατά όρο-

φο), κλιματιστικά και ανεμιστήρες
•	 Σύνδεση με Ίντερνετ / κινητή Τηλεφωνία
•	 Χώρος φαρμακείου για κάθε εξοχικό & εύκολη πρόσβαση 

σε τοπικά νοσοκομεία
•	 Ζώα συντροφιάς (επιτρέπονται με προϋποθέσεις)
•	 Γάμοι, Βαφτίσια, Κοινωνικές Εκδηλώσεις
•	 Εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια, εταιριών, ομίλων, 

συλλόγων

More information: www.panoprima.gr, Facebook & InstagramΓια περισσότερες πληροφορίες: www.panoprima.gr, Facebook & Instagram


