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Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό δημιούργημα, μεταμοντέρνου Μεσογειακού ρυθμού με Βενετσιάνικες επιδράσεις. 
Ένα εκπληκτικό περιβάλλον που σχεδιάστηκε για να φιλοξενήσει επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν μια 
ξεχωριστή εμπειρία.

Αυτό το εντυπωσιακό 4 αστέρων πολυτελέστατο ξενοδοχείο είναι σε μία ήσυχη τοποθεσία μόνο 150 μέτρα από 
την παραλία, 2,8 χλμ. από το κέντρο της πόλης (συχνή συγκοινωνία με δημοτικό λεωφορείο καθώς και εύκολη 
πρόσβαση με ποδήλατο μέσω του ποδηλατοδρόμου), 3  χλμ. από το λιμάνι, 1,5 χλμ. από τη Μαρίνα και 28 χλμ. 
από το αεροδρόμιο.

 ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

24ωρη Υποδοχή, Σαλόνι, Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων & ποδηλάτων, Παρκινγκ, Συνάλλαγμα, 
Δορυφορική τηλεόραση, Γωνιά ίντερνετ, Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, Τουριστικό κατάστημα,  
Συνεδριακό κέντρο, Εστιατόριο (οι κύριοι θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι στο δείπνο), Ταβέρνα, Μπαρ, 
Μπαρ πισίνας, Ιδιωτική παραλία με ομπρέλες &  ξαπλώστρες, Πισίνες με ομπρέλες & ξαπλώστρες, Πετσέτες 
πισίνας, Ινστιτούτο αισθητικής, Μασάζ, Χαμάμ, Σάουνα, Υδρομασάζ, Γυμναστήριο, Αποδυτήρια, Υπηρεσία 
πλυντηρίου ρούχων & σιδερώματος, Ψυχαγωγικές δραστηριότητες, Μίνι ποδόσφαιρο, Γήπεδο βόλεϊ, Βόλεϊ 
παραλίας, Πόλο, Γήπεδα τένις (cushion) με προβολείς, Μίνι γκολφ, Μπότσια, Πινγκ-Πονγκ, Παιδική χαρά, 
Ζωντανή μουσική, Παραστάσεις & παιχνίδια.
 
ΠΙΣΙΝΕΣ

2 μεγάλες εξωτερικές πισίνες (1 με υδρομασάζ), 1 παιδική πισίνα.

ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Δίκλινα/Μονόκλινα δωμάτια, Premium Δίκλινα/Μονόκλινα Δωμάτια, Superior δωμάτια, Premium Οικογενειακά 
δωμάτια, Deluxe δωμάτια.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Δίκλινα /Μονόκλινα δωμάτια                 Διπλό κρεβάτι ή δύο μονά, Θέα στον κήπο ή στην πισίνα, Μπαλκόνι  
                                                                        ή βεράντα, Κουρτίνες συσκότισης, Πάτωμα με πλακάκια, Αυτόνομος 
                                                                       κλιματισμός (ψύξη / θέρμανση),Ηλεκτρονικό ψηφιακό Χρηματοκιβώτιο,  
                                                                        Mini Ψυγείο, Ηλεκτρικό Βραστήρα, Παροχή Καφέ/Τσάι, 
                                                                        Δορυφορική τηλεόραση LED 32’’, Μπάνιο με μπανιέρα, Στεγνωτήρας 
                                                                        μαλλιών, Είδη προσωπικής φροντίδας, Τηλέφωνο, Δωρεάν Wi-Fi .
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Premium δωμάτια                                         Είναι νέα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, με μοντέρνα 
                                                                           Διακόσμηση. Διπλό κρεβάτι ή δύο μονά, Θέα στον κήπο ή στην  
                                                                           πισίνα. Μπαλκόνι ή βεράντα, Κουρτίνες συσκότισης, Πάτωμα με  
                                                                           πλακάκια, Αυτόνομος κλιματισμός (ψύξη / θέρμανση), Μπάνιο με  
                                                                           ντους, Στεγνωτήρας μαλλιών, Είδη προσωπικής φροντίδας,  
                                                                           Αντιβακτηριδιακούς διακόπτες , Mini Ψυγείο, Ηλεκτρικό 

                                                              Βραστήρα, Παροχή Καφέ/Τσάι, Δορυφορική Τηλεόραση LED  32’’,  
                                                              Ηλεκτρονικό ψηφιακό Χρηματοκιβώτιο, Τηλέφωνο, Δωρεάν Wi-Fi.

Superior δωμάτια                                        Διπλό κρεβάτι ή δυο μονά, Πανοραμική θέα στον κήπο, στην 
πισίνα ή στην θάλασσα, Μπαλκόνι ή βεράντα, Κουρτίνες συσκότισης, 
Πάτωμα με πλακάκια, Αυτόνομος κλιματισμός (ψύξη / θέρμανση), 
Μπάνιο με μπανιέρα - Υδρομασάζ, Στεγνωτήρας  μαλλιών, Είδη            
προσωπικής φροντίδας, Μπουρνούζια, Παντόφλες, Καθρέφτης 
ομορφιάς, Mini Ψυγείο, Ηλεκτρικό Βραστήρα, Παροχή Καφέ/Τσάι, 
Δορυφορική τηλεόραση LED 32”, Ηλεκτρονικό ψηφιακό 
Χρηματοκιβώτιο, Τηλέφωνο, Δωρεάν Wi-Fi.

Premium Οικογενειακά Δωμάτια            Είναι νέα πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια με μοντέρνα  
                                                                         Διακόσμηση. Έχουν ένα Διπλό και 2 μονά κρεβάτια με θέα στον κήπο.  

                                              Επίσης έχουν μπαλκόνι ή βεράντα, πάτωμα με πλακάκι, Κουρτίνες 
                                              συσκότισης και Αυτόνομο κλιματισμό (ψύξη / θέρμανση).'Όλα τα   
                                              δωμάτια είναι εξοπλισμένα με Ηλεκτρονικό ψηφιακό χρηματοκιβώτιο
                                              χωρίς χρέωση, Αντιβακτηριδιακούς διακόπτες , Μίνι ψυγείο, Ηλεκτρικό  
                                              Βραστήρα, Παροχή Καφέ/Τσάι , Δύο Δορυφορικές τηλεοράσεις LED 32”,  
                                              Τηλέφωνο και δωρεάν Wi-Fi. 'Oλες οι  τουαλέτες έχουν Μπάνιο με  
                                              ντους, Στεγνωτήρα μαλλιών και Είδη προσωπικής  φροντίδας .

Deluxe δωμάτια                                           Ευρύχωρα δωμάτια με χαρακτηριστική μοντέρνα επίπλωση, Διπλό 
                                                                         κρεβάτι ή δυο μονά, Θέα στον κήπο, στη θάλασσα ή στην πισίνα,  
                                                                         Μπαλκόνι ή βεράντα, Κουρτίνες συσκότισης, Πάτωμα με πλακάκια,  
                                                                         Αυτόνομος κλιματισμός (ψύξη / θέρμανση),  Ηλεκτρικό Βραστήρα,  
                                                                         Παροχή Καφέ/Τσάι, Μπάνιο με ντους, Στεγνωτήρας μαλλιών, 
                                                                         Καθρέφτης ομορφιάς, Μπουρνούζια, Παντόφλες, Mini Ψυγείο,  
                                                                         Δορυφορική τηλεόραση LED 43”, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικό ψηφιακό 
                                                                         χρηματοκιβώτιο, Δωρεάν ευρυζωνικό ίντερνετ με ενσύρματη σύνδεση  
                                                                         και Wi-Fi.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι συνεδριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Πλατανίστα αποτελούν την ιδανική λύση για την οργάνωση 
εκδηλώσεων έως 280 ατόμων. Οργανώστε με επιτυχία τις εκδηλώσεις σας επιλέγοντας τις υπηρεσίες μας και 
τον άριστο εξοπλισμό μας.
Το συνεδριακό κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο για να εξυπηρετήσει και την πιο απαιτητική παρουσίαση, με 
προηγμένο φωτισμό, σύνδεση φορητού Η/Υ με προτζέκτορα και μεγάλη οθόνη, CD & DVD player, μικρόφωνα, 
δείκτη λέιζερ, εξέδρα ομιλητή, γραφείο πληροφοριών, ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, 
μουσική.                                                                                                  
                                                            

ΓΕΥΜΑΤΑ

Πρωινό:      Πλούσιος μπουφές 
Δείπνο :      Ελληνική & διεθνής κουζίνα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
  
Visa, MasterCard, American Express, Maestro
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