Καλώς ορίσατε
Το ξενοδοχείο Γλυφάδα (Glyfada Hotel) βρίσκεται σε μία πανέμορφη τοποθεσία στην παραλία της Γλυφάδας στην νότια
περιοχή της Αθήνας και 15 λεπτά από το περίφημο εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας με την έντονη νυχτερινή διασκέδαση
και μερικά βήματα μακριά από την παραλία.
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει, στους επισκέπτες του όλο το έτος, 40 τυπικά δωμάτια με ή χωρίς μπαλκόνι και 8 μίνι
σουίτες όλες με μπαλκόνι, σε μια φιλικό περιβάλλον με πολύ ποιοτικές υπηρεσίες για μια ευχάριστη διαμονή για διακοπές
ή επιχειρηματικές δραστηριότητες..
Υπηρεσίες όπως ασύρματο γρήγορο ίντερνετ σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, 24ωρη υπηρεσία υποδοχής,
Χρηματοκιβώτια στα δωμάτια, υπηρεσίες πλυντηρίου, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, υπηρεσίες πληροφοριών για εκδρομές
και τουριστικά αξιοθέατα, υπηρεσίες γραμματείας, Συνεδριακό κέντρο 30 ατόμων , γραφείο με ελεύθερη χρήση Η/Υ,
δωρεάν ιδιωτική στάθμευση, υπηρεσία δωματίων και πολλές άλλες υπηρεσίες που θα κάνουν την διαμονή σας ποιό
ευχάριστη.
Για αθλητές του γκολφ ή ανθρώπους που αγαπούν το γκολγφ και το τέννις οι εγκαταστάσεις του Διεθνούς γηπέδου γκολφ
και τέννις της Γλυφάδας είναι μόλις 1,5 χλμ. από το ξενοδεοχείο μας. Η γνωστή λίμνη της Βουλιαγμένης στα 4χλμ.
Και φυσικά μπορείτε να εξορμήσετε για μια βόλτα σε Πειραιά, Αθήνα κέντρο, Κολωνάκι, Μοναστηράκι, Πλάκα, Ακρόπολη,
Στήλες Ολυμπίου Διός, Νέο αρχαιολογικό μουσείο, Ναό του ποσειδώνα στο Σούνιο ή για μια μονοήμερη εκδρομή στα
Νησιά του Αργοσαρωνικού.
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Με αληθινή αγάπη γι΄ αυτό που κάνουμε και με συνεχή προσπάθεια είμαστε εδώ πάντα για να σας εξυπηρετήσουμε σε
οτιδήποτε χρειαστείτε. Θα προσπαθούμε πάντα να κάνουμε την παραμονή σας στο ξενοδοχείο μας, ευχάριστη και
ανέμελη.

