GreekDomes
by Weather Protection

Glamping εστί κάμπινγκ πολυτελείας
glamour & camping = glamorous camping = Glamping

GreekDomes
by Weather Protection

Αν θέλουμε να ζήσουμε για κάποιο διάστημα στη φύση, χωρίς
όμως να στερηθούμε τις ανέσεις ενός ξενοδοχείου, τότε
επιλέγουμε το Glamping.
Προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις glamorous και camping και
πρόκειται για κάμπινγκ πολυτελείας.
Το Glamping είναι η εξέλιξη του κανονικού κάμπινγκ και ουσιαστικά
μας προσφέρει όλα όσα θα βρίσκαμε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
Το σκεπτικό είναι να έχουμε άνετες, ξεκούραστες και συγχρόνως
πολυτελείς διακοπές σε σκηνή!
Τα Dome ως κατασκευές έχουν δοκιμαστεί παγκοσμίως σε κάθε
κλιματική συνθήκη από τις πολικές θερμοκρασίες των βορείων
χωρών μέχρι τις θερμοκρασίες ερήμου της αραβικής χερσονήσου
παρέχοντας λύσεις στην υπαίθρια πολυτελή διαμονή.
Η Weather Protection είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που
κατασκευάζει ποιοτικά Dome με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας
και ποιότητας. Βασιζόμενη στην επιλογή των καλύτερων υλικών σε
συνδυασμό με τη λειτουργικότητα και την αισθητική σας δίνει την
τέλεια κατασκευαστική πρόταση του Glamping.
Τα GreekDomes της Weather Protection μπορούν να στηθούν σε
ορεινές, πεδινές ή παραθαλάσσιες τοποθεσίες όλες τις εποχές
καλύπτοντας κάθε προτίμηση και παρέχοντας άνεση και ασφάλεια.
Ενδείκνυνται για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση.
Οι εναλλακτικές διακοπές στεγάζονται στα GreekDomes!

Το GreekDome μπορεί να συμπληρωθεί εσωτερικά με την καλαίσθητη και
συγχρόνως λειτουργική πρόταση επίπλωσης της εταιρείας.
Η προτεινόμενη κατασκευή-σύνθεση παρέχει δύο διπλά κρεβάτια, κουζίνα και
μπάνιο με ντουζιέρα. Είναι αποτέλεσμα μελέτης που αξιοποιεί τον εσωτερικό
χώρο με τον καλύτερο τρόπο.
Με καλαίσθητη, στιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει μία ευχάριστη και άνετη
διαμονή. Προσαρμόζεται στις χρωματικές προτιμήσεις κάθε ενδιαφερομένου.
Πέραν του τουριστικού προορισμού τους ως καταλύματα τα GreekDomes
έρχονται να στεγάσουν και να δώσουν άμεσες λύσεις σε επαγγελματίες, αλλά
και οργανισμούς για την φιλοξενία εκδηλώσεων, καταστημάτων, περιπτέρων
στα πλαίσια μιας όμορφης, λειτουργικής και ταυτοχρόνως ανθεκτικής
κατασκευής.

Η Weather Protection είναι έτοιμη να
καθοδηγήσει και να δώσει τεχνικές
πληροφορίες για την διαμόρφωση του
χώρου στον οποίο θα εγκατασταθούν
ένα ή περισσότερα GreekDomes.
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