
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ενημερώνει τους Συναδέλφους ότι το 

ξενοδοχείο MELIA κάνει  ειδική προσφορά στα μέλη της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, για διαμονή τους σε αυτό την 

29/1/2011. 

Ακολουθεί αναλυτικά η προσφορά:  



Επωφεληθείτε της ειδικής προσφοράς µας και απολαύστε
την διαµονή σας σε ένα από τα πολυτελή δωµάτια του
Melia Athens Hotel.
Premium ή Deluxe room  
Μονόκλινο € 80.00 ανά διανυκτέρευση
∆ίκλινο € 85.00 ανά διανυκτέρευση
Executive Suite
Μονόκλινο/ ∆ίκλινο € 150.00 ανά διανυκτέρευση
- Οι τιµές περιλαµβάνουν φόρους, υπηρεσίες και
Αµερικάνικο πρωινό σε µπουφέ
- Η διαµονή σε Premium ή Deluxe δωµάτιο γίνεται βάσει
διαθεσιµότητας. 
- Η προσφορά ισχύει για το διάστηµα 28-30/01/2011 

Εξασφαλίστε την κράτησή σας. Επικοινωνήστε µε το
τµήµα κρατήσεων, αναφέροντας την παραπάνω

προσφορά :
Τηλ.: 210 33 20 109-210 33 20 100

Fax: 210 33 20 200
E-mail: reservations.melia.athens@solmelia.com

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 29/01/2011
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης

Στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας, το
ξενοδοχείο Melia Athens, στέκεται περήφανα
ως µέλος της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων
Sol Melia Hotels & Resorts, ανάµεσα στα
καλύτερα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας & της
Ευρώπης. 
Επιπλέον υπηρεσίες χωρίς χρέωση για τους
επισκέπτες µας: πρόσβαση στο Health Club 
(σύγχρονο γυµναστήριο, σάουνα και Steam 
Bath), Late check out (βάσει διαθεσιµότητας), 
WiFi Internet σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους. 
Πρόσβαση
Κεντρικός σταθµός Μετρό- 300 µ. 
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών - 35 χµ
Λιµάνι Πειραιά - 8 χµ

Χαλκοκονδύλη 14 & 28ης Οκτωβρίου
(Πατησίων),

106 77 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: (+30) 210 3320100, Φαξ/Fax: (+30)

210 3320200
E-mail: melia.athens@solmelia.com -

www.melia-athens.com
MEMBER OF SOLMELIA HOTELS & RESORTS
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ

Executive Suites
10 Suites µε ξεχωριστό σαλόνι και υπνοδωµάτιο µε
υπέρδιπλο κρεβάτι, πολυτελέστατο µπάνιο µε Jacuzzi και
ξεχωριστή υδροκαµπίνα, ευρύχωρες ντουλάπες, 
παπουτσοθήκη, µπουρνούζια, παντόφλες, καλλυντικά
µπάνιου, τηλεόραση υγρών κρυστάλλων 30 ιντσών σε
περιστρεφόµενη βάση, pay TV, δορυφορική τηλεόραση, 
πλήρως εξοπλισµένο mini bar, δυνατότητα παρασκευής
καφέ/τσάι στο δωµάτιο, καλάθι φρούτων και νερό κατά την
άφιξη, βραδινή εξυπηρέτηση δωµατίου. Όλες οι σουίτες είναι
διακοσµηµένες µε έργα γνωστών Κύπριων και Ελλήνων
ζωγράφων, φωτιστικά Murrano, έπιπλα από ξύλο οξιάς και
λινά υψηλής ποιότητας.

The Level Experience
13 Level Experience rooms, σας προσφέρουν την
πολυτέλεια και άνεση ενός Deluxe δωµατίου µε τις εξής
επιπλέον παροχές: µέσα στο δωµάτιο καθηµερινά ‘amuse 
bouche’, ζυγαριά µπάνιου, καφετέρια Nespresso, 
καθηµερινά εφηµερίδα, επιλογή από 2 διαφορετικά
µαξιλάρια, late check out µέχρι τις 16.00 χωρίς επιπλέον
χρέωση (βάσει διαθεσιµότητας), 1 δωρεάν ποτήρι κρασί ανά
ηµέρα στους χώρους εστίασης, καθηµερινό turn down 
service, παντόφλες, dvd player (κατόπιν ζήτησης), HiFi στο
δωµάτιο, πολυτελή amenities στο µπάνιο, πρόσβαση σε High 
speed Internet Lan χωρίς επιπλέον χρέωση.

Deluxe ∆ωµάτια
89 Πολυτελέστατα δωµάτια, πλήρως ηχοµονωµένα. Τα
µαρµάρινα µπάνια διαθέτουν Jacuzzi και καµπίνες Jet 
massage, κρεβάτια µήκους 2 µέτρων, µπουρνούζια, 
παντόφλες, καλλυντικά µπάνιου, Playstation, pay TV, 
δορυφορική τηλεόραση, χρηµατοκιβώτιο, ψύξη/θέρµανση, 
πλήρως εξοπλισµένο mini bar, στεγνωτήρα µαλλιών, 
ευρύχωρες ντουλάπες, έπιπλα από ξύλο οξιάς, υψηλής
ποιότητας λινά, βραδινή εξυπηρέτηση δωµατίου. Τα
δωµάτια είναι διακοσµηµένα µε πίνακες γνωστών Ελλήνων
ζωγράφων.

Premium ∆ωµάτια
14 Υψηλής αισθητικής δωµάτια, πλήρως ηχοµονωµένα, µε
πολυτελέστατα µαρµάρινα µπάνια (καµπίνα ντους), 
µπουρνούζια, παντόφλες, καλλυντικά µπάνιου, κρεβάτια
µήκους 2 µέτρων, Playstation, Pay TV, δορυφορική
τηλεόραση, χρηµατοκιβώτιο, ψύξη/θέρµανση, πλήρως
εξοπλισµένο mini bar, στεγνωτήρα µαλλιών, ευρύχωρες
ντουλάπες, έπιπλα από ξύλο οξιάς, υψηλής ποιότητας λινά, 
βραδινή εξυπηρέτηση δωµατίου. Τα δωµάτια είναι
διακοσµηµένα µε πίνακες γνωστών Ελλήνων ζωγράφων
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας, το ξενοδοχείο Melia Athens, 
στέκεται περήφανα ως µέλος της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων
Sol Melia Hotels & Resorts, ανάµεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία της
πρωτεύουσας & της Ευρώπης.
Αποστάσεις
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – 300 µ
Σταθµός Μετρό- 300 µ
∆ικαστικό Μέγαρο - 1 χµ
Πλατεία Συντάγµατος – 1.5 χµ
Πλατεία Κολωνακίου – 1.5 χµ
Ακρόπολη – 2 χµ
Πλάκα - 2 χµ
Μοναστηράκι – 2 χµ
Εθνική Πινακοθήκη – 2 χµ
Ολυµπιακό Στάδιο – 15 χµ

Πρόσβαση
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών -
35 χµ (45’µε µετρό)
Λιµάνι Πειραιά - 8 χµ (40’ µε
µετρό)

∆ωµάτια
136 δωµάτια σε 8 ορόφους, στολισµένα µε τον τελευταίο εξοπλισµό
που περιλαµβάνει :
•Μαρµάρινο µπάνιο µε µπανιέρα Jacuzzi & shower jet massage
καµπίνα
•Air-conditioning (αυτόνοµο)
•∆ορυυφορική TV µε χειριστήριο, Pay TV κανάλια και επιλογή
µουσικής
•Playstation
•Απευθείας γραµµή τηλεφώνου (3 συνδέσεις)
•Ιντερνέτ υψηλής ταχύτητας για Laptop
•Χρηµατοκιβώτιο µέσα στο δωµάτιο
•Minibar
•24ωρη υπηρεσία δωµατίου
•Μπουρνούζια και παντόφλες
•∆ωµάτια για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (κατόπιν ζήτησης)
Η διακόσµηση είναι ζεστή σε γήινα χρώµατα, η επίπλωση είναι από
ξύλο οξιάς και οι αυθεντικοί πίνακες έχουν την υπογραφή
διάσηµων Ελλήνων ζωγράφων. Επίσης όλοι οι τοίχοι είναι
επενδυµένοι µε ξύλο οξιάς. Τα υφάσµατα είναι από µετάξι και
100% βαµβακερά.
10 Executives, 13 Level Experience, 89 Deluxe και 14 Premium 
δωµάτια είναι διαθέσιµα σε King size ή Twin κρεβάτια και είναι
απόλυτα ηχοµονωµένα µε µεγάλα τριπλά γυάλινα παράθυρα.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παροχές
Η 22 µέτρα εξωτερική πισίνα και το εξωτερικό Jacuzzi
βρίσκονται στον 9ο όροφο µε µαγική θέα στην Ακρόπολη και το
Λυκαβηττό. Ο χώρος λειτουργεί από τον Μάιο µέχρι τον
Οκτώβριο και διατίθεται για χρήση χωρίς χρέωση για τους
πελάτες του ξενοδοχείου.

Το Health Club, είναι ένα µέρος χαλάρωσης των αισθήσεων. 
Οι εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του περιλαµβάνουν γυµναστήριο, 
σάουνα µε φυσικό φως ηµέρας, αυθεντικό Τούρκικο χαµάµ και
δωµάτια µασάζ εξοπλισµένα µε ειδικά κρεβάτια Thermarium.

Εστιατόρια & Μπαρ
Το Piano Bar & Restaurant, λειτουργεί a la carte και προσφέρει µια
ποικιλία από σύγχρονες Μεσογειακές γαστρονοµικές δηµιουργίες, διεθνή
premium ποτά & κοκτέιλ σε µια άνετη και χαλαρή ατµόσφαιρα δίπλα
στο τζάκι τους χειµερινούς µήνες.
Στο χώρο δεσπόζει ένα πραγµατικό έργο τέχνης, το γυάλινο πιάνο
Schimmel, µοναδικό στο είδος τους καθώς είναι ένα από τα πέντε που
υπάρχουν παγκοσµίως

Το Sky Lounge Rooftop Dining Bar, λειτουργεί a la carte, βρίσκεται
στον 9o όροφο του ξενοδοχείου µας δίπλα στην πισίνα και προσφέρει
µια ποικιλία από ποτά, σνακ και παγωτά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
Το βράδυ µπορείτε να απολαύσετε το δείπνο σας κάτω από τον Αττικό
ουρανό υπό το φως των κεριών, µε θέα τα φωταγωγηµένα ιστορικά
µνηµεία (για το διάστηµα Μαΐου-Οκτωβρίου, καιρού επιτρέποντος)

Το Εστιατόριο Vivendo, στον ηµιώροφο
όπου σερβίρεται πλούσιο πρωινό
καθηµερινά, µπορεί να φιλοξενήσει το γεύµα
ή δείπνο ιδιωτικής εκδήλωσης.

Το Mondo Café βρίσκεται στο ισόγειο και προσφέρει κατά τη διάρκεια
της ηµέρας προσφέρει µεγάλη ποικιλία από σαλάτες, ελαφρά σνακ, 
διεθνή και ελληνικά πιάτα, καθώς και επιδόρπια και ποικιλία καφέ και
παγωτών µέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.


