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ΦΔΡΝΟΤΜΔ ΣΙ ΑΞΔΥΑΣΔ ΓΙΑΚΟΠΔ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΘΔΠΔΙΑ ΘΑΛΑΑ ΣΗ ΘΑΛΠΩΡΗ ΣΟΤ ΠΙΣΙΟΤ Α
Victor-Eleni ΣΟ ΠΙΣΙ Α ΓΙΠΛΑ ΣΗ ΘΑΛΑΑ
ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΝ ΓΙΑΚΟΠΩΝ Α
Αγαπεηνί καο,
Δαλ ζέιεηε λα απνδξάζεηε ζε έλαλ ηδαληθό πξννξηζκό θαη λα απνιαύζεηε
ηηο
κνλαδηθέο
παξαιίεο
ηεο
Υαιθηδηθήο, ηώξα ππάξρεη γηα ζαο ην
Ξελνδνρείν Victor-Eleni ζηελ Υαληώηε ηεο Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο. Σν VictorEleni είλαη ην ζπίηη ζαο δίπια ζηε ζάιαζζα.
ηελ πην ήζπρε πεξηνρή ηεο Υαληώηεο θη όκωο ιίγα βήκαηα από ηελ έληνλε
λπρηεξηλή δωή θαη κόλν 80 κέηξα από ηε ζάιαζζα ζα βξείηε. .
. . . 27 επιμελώς καηαζκεσαζμένα
και με ιδιαίηερη θρονηίδα
διακοζμημένα διαμερίζμαηα.
πλνιηθνύ εκβαδνύ από 35 η.κ. έθαζην,
πιήξωο εμνπιηζκέλα θαη δηακπεξή studios κε δπλαηόηεηα δίθιηλεο,
ηξίθιηλεο ή θαη ηεηξάθιηλεο ρξήζεο θαη 2 ζνπίηεο, ζπλνιηθά 60 η.κ. κε
2 μερωξηζηέο θξεβαηνθάκαξεο, 2 βεξάληεο, κπάλην θαη θνπδίλα πνπ κπνξεί
λα θηινμελήζεη κέρξη θαη πεληακειή νηθνγέλεηα.
Δηδηθόηεξα, θάζε studio έρεη θιηκαηηζκό, απηόλνκε πιήξωο εμνπιηζκέλε
θνπδίλα, κπάλην, εληνηρηζκέλε ληνπιάπα, θξεβαηνθάκαξα θαη κπαιθόλη κε
ζέα ζηνλ εηδηθά δηακνξθωκέλν θήπν ηνπ Ξελνδνρείνπ.
Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά όιωλ ηωλ δηακεξηζκάηωλ είλαη ρξήζε ηειεθώλνπ
κε απεπζείαο εμωηεξηθή γξακκή, δνξπθνξηθή T.V. & 4 θαλάιηα κνπζηθήο
κέζα ζην δωκάηην, ρξεκαηνθηβώηην, αίζνπζα παηρληδηώλ θαη T.V. room.

To
Ξενοδοτείο
παρέτει
καθημερινά
καθαριόηηηα
τώροσ
με
ιδιαίηερη έμθαζη ζηοσς κανόνες σγιεινής και απολύμανζης,
αλλαγή κλινοζκεπαζμάηων και πεηζεηών, ηα οποία καθαρίζονηαι με
επιμέλεια από ηο ειδικεσμένο προζωπικό μας με σποαλλεργικά
προϊονηα.
Παξάιιεια, 6 από ηα studios έρνπλ επηκειώο δεκηνπξγεζεί γηα ηελ
βέιηηζηε εμππεξέηεζε αηόκωλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο θαη αηόκωλ πνπ, γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν, είλαη αλαγθαζκέλνη λα πεξάζνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε
εηδηθό θαξνηζάθη ή παηεξίηζεο.
ην Victor-Eleni ζα βξείηε ηελ
ηθαλνπνηεηηθόηεξε ιύζε ηόζν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο
όζν θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο ηνπο.
Φηιηθό θαη πξνζβάζηκν γηα άηνκα κε
θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
Σέινο, ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε κία κηθξή έθζεζε Βπδαληηλήο
Σέρλεο θαη θεηκειίωλ ηνπ Αγίνπ Οξνπο (ζε έληππε κνξθή) θαζώο θαη κία
ζπκπαζεηηθή εθθιεζία αθηεξωκέλε ζηνλ Αξράγγειν ηεο Οξζνδνμίαο.
Μπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηε ζειίδα http://victor-eleni-hotel.com γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη θωηνγξαθίεο.
Δίκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξω δηεπθξίληζε
πιεξνθνξία ζηε δηεύζπλζε
e-mail: kargopangie@hotmail.com
μέχρι 31/05 επικοινωνείηε ζηο Τηλ & Fax: 2310472132, Αηαλάνηης 18, 55133 Θεζζαλονίκη
 … από 01/06 και μεηά Τηλ : 2374063322, Fax : 2374063323, 630 85 Χανιώηη, Χαλκιδικής
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