ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ APOLLON LIBRARY SUITES
Στο Apollon Library Suites, καθεμία από τις δώδεκα σουίτες, φιλοξενεί έναν διαφορετικό
ήρωα, διηγείται μια διαφορετική ιστορία. Πώς έγινε η επιλογή; Μα με τον πιο
υποκειμενικό τρόπο, χωρίς απολύτως κανένα σύστημα ταξινόμησης και με οδηγό το
συναίσθημα...
Δώδεκα θεματικές σουίτες, ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα μοναδικό concept: στη Ναύπακτο,
δίπλα στο ενετικό λιμάνι και την παραλία, το Apollon Library Suites είναι κάτι
περισσότερο από ένα νέο ξενοδοχείο. Είναι μια δημιουργία συνδεδεμένη με τα βιβλία,
τις λέξεις, τους ήρωες και τις εικόνες τους.
Με όχημα την απόλυτη αισθητική και με τα στοιχεία της διακόσμησης να συνδιαλέγονται
με το εξαιρετικό design και την τέχνη. Με το ιδιαίτερα φροντισμένο service να
επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει φιλοξενία, την οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη, τους
προσεγμένους χώρους υποδοχής και πρωινού και τις αυλές με τα ζωγραφισμένα
πατώματα να δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Mε θέα από τις σουίτες στην
Καστροπολιτεία της Ναυπάκτου.
Ο Δον Κιχώτης και ο Σέρλοκ Χολμς, η λογοτεχνία του Μαγικού Ρεαλισμού, ο Ερωτισμός,
η διάσημη Ναυμαχία του Lepanto και πολλές ακόμη αγαπημένες ιστορίες βρίσκονται
εδώ. Σας καλωσορίζουμε στο πιο ξεχωριστό ξενοδοχείο της Ναυπάκτου. Σας
καλωσορίζουμε στο Apollon Library Suites..
Σε κάθε σουίτα, έχουμε δημιουργήσει την δικιά της μίνι βιβλιοθήκη επιλέγοντας βιβλία
που σχετίζονται με το θέμα του δωματίου, ενώ αποσπάσματα από διάσημους
συγγραφείς διακοσμούν τα διαδρόμους.

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



















Δίκλινες σουίτες που φιλοξενούν έως 2 άτομα
Δίχωρες σουίτες που φιλοξενούν έως 3 ενήλικες και 1 παιδί έως 12 ετών
Χώρος υποδοχής & concierge (καθημερινά 08:00 – 23:00)
Χώρος πρωινού (καθημερινά 08:00 – 11:00)
Μεγάλη υπαίθρια εσωτερική αυλή για χαλάρωση και διάβασμα
Δανειστική βιβλιοθήκη
Plasma TV με δορυφορική σύνδεση
Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση
A/C και θέρμανση
Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα στις σουίτες
Wi-Fi δωρεάν σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου
Early check-in και late check-out, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας δωματίου
Δίσκος παρασκευής ροφημάτων
Πιστολάκι
Χρηματοκιβώτιο
Σίδερο & σιδερώστρα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα
Φύλαξη αποσκευών

Στις σουίτες και τους εσωτερικούς χώρους του Apollon Library Suites δεν επιτρέπεται το
κάπνισμα.

Πρόσθετες υπηρεσίες, με χρέωση:
Room service (08:00 – 23:00)
Μπορείτε να απευθυνθείτε στη reception για πρόσθετες υπηρεσίες όπως:






φαξ και φωτοτυπίες
αγορά ειδών πρώτης ανάγκης
υπηρεσία πλυντηρίου
ιατρικές υπηρεσίες
baby sitting

www.apollonlibrarysuites.com

