
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ξενοδοχειακό συγκρότημα ΕΡΩΔΙΟΣ έχει 

τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσει με ασφάλεια. 

 

Το ξενοδοχείο ΕΡΩΔΙΟΣ, βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Κερκίνη (απέχει μόλις 150 

μέτρα), στο χωριό Λιθότοπος Σερρών. Διαθέτει 23 δωμάτια και μια σουίτα, όλα με 

θέα στη λίμνη. Απέχει μόλις 25 λεπτά από την πόλη των Σερρών και 1 περίπου ώρα 

από τη Θεσσαλονίκη. Περιβάλλεται από μία καταπράσινη έκταση 22 στρεμμάτων. 

Ο χώρος είναι περιφραγμένος σε όλη του την περίμετρο και περιλαμβάνει τρία 

γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς και γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Ακόμη, σε διάφορα 

σημεία υπάρχουν τραπέζια πιγκ-πογκ, τα οποία οι μαθητές μπορούν να τα 

χρησιμοποιούν ελεύθερα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
Αθλοπαιδιές(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ). 

Πιγκ-πογκ, ποδοσφαιράκια, ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Ενημέρωση (δωρεάν) για τον υδροβιότοπο της Λίμνης Κερκίνης (εικονική 

περιήγηση με βιντεοπροβολή σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου). 

 

Βόλτα με άλογα στο πευκοδάσος και έξω από την περίμετρο του ξενοδοχείου. 

Τοξοβολία. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως στους χώρους των αθλοπαιδιών θα παρευρίσκεται 

γυμναστής με διακριτική παρουσία. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 

Περίπατος στο φράγμα της λίμνης και ενημέρωση για την αξία και τη λειτουργία του. 

Πληροφορίες για τους τρόπους και τα μέσα αλιείας της λίμνης. 

Ενημέρωση για το μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα. 

Επίσκεψη στο λιμανάκι της λίμνης και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του. 

Βαρκάδα με καραβάκι διάρκειας 45 περίπου λεπτών. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως ο Ερωδιός περιβάλλεται από 

πολλά δέντρα που αποτελούν όαση δροσιάς, κάτω από τα οποία οι μαθητές αλλά και 

οι συνοδοί τους μπορούν να καθίσουν, για να ξεκουραστούν και να χαρούν τη φύση. 

 

Ακόμη, στον χώρο του ξενοδοχείου λειτουργεί εστιατόριο με αγνά ντόπια κρέατα 

(βουβάλι) και γεύσεις από τη λίμνη (γριβάδι). 

Επίσης, υπάρχουν καφέ και pool bar στα οποία μπορείτε να απολαύσετε το ρόφημά 

σας με θέα την υπέροχη λίμνη. 

Αξίζει ακόμη να επισημανθεί πως, σε περίπτωση βροχής, υπάρχει χώρος για να 

στεγάσει πάνω από 600 μαθητές. 

Τέλος, ένας ή δύο φύλακες ελέγχουν τον χώρο σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του 

σχολείου σας. 

 

 

Με τιμή, 

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου 


