Studios ΒΟΥΛΑ
Καλώς ήρθατε στον Μόλυβο της Λέσβου

Ο Μόλυβος
Ο Μόλυβος (Μήθυμνα) είναι πατρίδα του Αρίωνα του πρώτου κιθαρωδού
στην Ιστορία που έζησε το 625-585 π.Χ., καθώς και του συγγραφέα Αργύρη
Εφταλιώτη (1849-1925) που αγωνίστηκε για την επικράτηση της δημοτικής
γλώσσας.
Ένας επίγειος παράδεισος για κάθε καλλιτέχνη και επισκέπτη, ο Μόλυβος
είναι χτισμένος σ’ έναν λόφο που τους πρόποδές του δροσίζει η γαλάζια
θάλασσα του Αιγαίου με το γραφικό ψαρολίμανο και την κορυφή του
στεφανώνει ένα καλοδιατηρημένο Βυζαντινό Κάστρο. Τα πετρόχτιστα σπίτια
του με τις κεραμοσκεπές, τα πλακόστρωτα καλντερίμια του, η παλιές βρύσες,
τα αρχοντικά, η αγορά σκεπασμένη με τα σαλκίμια (γλυσίνες) που τα άνθη
τους μοσχοβολάνε την άνοιξη και τα φύλλα τους χαρίζουν δροσιά το
καλοκαίρι… όλη αυτή η αυθεντική ομορφιά τον χαρακτήρισαν παραδοσιακό
οικισμό από το 1965.

Εδώ, εκτός από αυθεντική ομορφιά, θα βρείτε τα πάντα. Καλό φαγητό,
νυχτερινή ζωή, πανέμορφα τοπία για περιπατητικές διαδρομές και πολλά
σπορ, ιαματικά λουτρά, παραδοσιακά προϊόντα και τοπικά καλλιτεχνήματα,
ένα παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών, πίνακες γνωστών εικαστικών στη
Δημοτική Πινακοθήκη, ένα πλούσιο υλικό στην Ιστορική Δημοτική Βιβλιοθήκη
και ό,τι χρειάζεται για να απολαύσετε κάτι παραπάνω από απλά διακοπές με
ήλιο και θάλασσα.

Τα Studios ΒΟΥΛΑ – Η τοποθεσία
Η μαγεία του Μολύβου στα πόδια σας. Αν αυτό που ψάχνετε για τις διακοπές
σας είναι ήλιος, θάλασσα κι ένα όμορφο, άνετο δωμάτιο με την πιο
καταπληκτική θέα, μόλις το βρήκατε. Κάτω από το Βυζαντινό Κάστρο της
Αρχαίας Μήθυμνας, τα Voula Studios βρίσκονται σε μία πανέμορφη και ήσυχη
γειτονιά και παράλληλα πολύ κοντά στην αγορά και σε όλα σχεδόν τα
μαγαζιά. Θα κάνετε μία βόλτα στα πανέμορφα σοκάκια και σε δύο λεπτά θα
βρεθείτε στον φούρνο, στο παντοπωλείο, στο καφέ, στην ταβέρνα, στην
αγορά και κάτω από την υπέροχη πέργκολα καλυμμένη με ένα σαλκίμι
(γλυσίνα) που σε μαγεύει. Θα ανοίξετε το παράθυρο και θα αγγίξετε το Αιγαίο
και το ψαρολίμανο με τα καΐκια. Θα περάσετε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης
στο πιο ερωτικό χωριό της Λέσβου.

Τα studios είναι επτά. Στον επάνω όροφο υπάρχουν δύο μπροστά και δύο
πίσω. Στο ισόγειο θα βρείτε δύο μπροστά κι ένα στην αριστερή πλευρά του
κτηρίου. Σχεδόν όλα τα δωμάτια έχουν την ίδια θέα. Στον επάνω όροφο η θέα
μπορεί να είναι εκπληκτική, αλλά και στον κάτω όροφο η αυλή παρέχει την
ίδια οικεία ατμόσφαιρα με τη θέα στη θάλασσα να σε παρασέρνει για να
μείνεις λίγο ακόμα εκεί.
Με ένα πλήρως εξοπλισμένο κουζινάκι, με μπάνιο, τηλεόραση και κλιματισμό.
Με μπαλκόνι και αυλή που δείχνουν στο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας,
στις κόκκινες κεραμοσκεπές του Μολύβου, στα πράσινα πεύκα που
ξεπροβάλουν ανάμεσα στις σκεπές και στο γραφικό λιμάνι με τις ψαρόβαρκες.
Με όλα αυτά και με μία γαλήνη και ηρεμία που λίγα καταλύματα μπορούν να
σας προσφέρουν, στα Voula Studios θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε …για να
ξαναγυρίσετε.

Παροχές
· Καθαριότητα 5 φορές την εβδομάδα
· Είδη κουζίνας
· Τηλεόραση
· Κλιματισμός
· Σεσουάρ μαλλιών
· Σίδερο
· Κρεβατάκι μωρού
· Ενοικίαση αυτοκινήτου – παραλαβή από αεροδρόμιο ή λιμάνι Μυτιλήνης

Τιμοκατάλογος
Χαμηλή περίοδος 01.01-31.05 & 10.09-31.12

Μονόκλινο: 30€
Δίκλινο: 35€
Τρίκλινο: 40€
Υψηλή περίοδος 01.07-31.08
Μονόκλινο: 40€
Δίκλινο: 45€
Τρίκλινο: 50€

Επικοινωνία
Email: info@voulastudios.molivos.net
Διεύθυνση: Μήθυμνα (Μόλυβος), Λέσβος, Τ.Κ 81 108, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 22530 71782 κιν. 6942 487 861 & 6946 502 739

