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ELITE CITY RESORT – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

Το ξενοδοχείο Elite City Resort σας καλωσορίζει και σας υποδέχεται στην όμορφη Καλαμάτα Μεσσηνίας, 

μία από τις ομορφότερες πόλεις της Πελοποννήσου. Με θέα το μαγευτικό Μεσσηνιακό Κόλπο, μπορείτε 

να απολαύσετε τις πολυάριθμες και πολυτελείς υπηρεσίες μας, σε έναν ευρύ χώρο 40 στρεμμάτων, καθ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

Το Elite City Resort και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας, προκειμένου να 

ικανοποιήσει όλες σας τις ανάγκες. Ο συνδυασμός των γήινων χρωμάτων της φύσης με το γαλάζιο της 

θάλασσας και οι σύγχρονα ανακαινισμένες εγκαταστάσεις με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική και 

διακόσμηση, μετατρέπει τη διαμονή ή την επίσκεψή σας σε μια απολαυστική εμπειρία. 

 

Τοποθεσία 

Το Elite City Resort βρίσκεται στην πιο όμορφη πόλη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, στη γραφική 

Καλαμάτα. 

Χτισμένο στους πρόποδες του Ταϋγέτου και ακριβώς δίπλα στην παραλία της Καλαμάτας, με θέα το 

Μεσσηνιακό Κόλπο, επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει τη διαμονή του στην πόλη μας. 

Η Καλαμάτα συνδέεται με την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω οδικού δικτύου, μέσω ακτοπλοϊκής γραμμής και 

μέσω αεροπορικών γραμμών, για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Το Elite City Resort είναι 

χτισμένο σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην απέχει πολύ από τα βασικά σημεία της πόλης. Συνεπώς, από την 

πόλη της Καλαμάτας απέχει μόνο τέσσερα (4) χιλιόμετρα, γεγονός που κάνει τη μεταφορά και 

διασκέδαση σε αυτήν εύκολη και γρήγορη. 

Από το λιμάνι της πόλης, απέχει μόνο τρία (3) χιλιόμετρα και από τον αερολιμένα Καλαμάτας, μόνο 

δώδεκα (12) χιλιόμετρα, επιτρέποντάς έτσι την εύκολη πρόσβασή σας στις εγκαταστάσεις μας. Επιπλέον, 

ο σταθμός των ΚΤΕΛ απέχει μόνο 5 χιλιόμετρα και υπάρχουν εκεί υπηρεσίες ταξί,τα οποία μπορούν να 

σας εξυπηρετήσουν και να σας μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις μας. 

Τέλος, το Elite City Resort βρίσκεται και κοντά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, μόλις 10 χιλιόμετρα, για να 

προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση κάποιου ατυχούς γεγονότος.Το Elite City Resort σας 

περιμένει λοιπόν, για να γνωρίσετε από κοντά τις υπηρεσίες μας και να έχετε μια ευχάριστη και πολυτελή 

διαμονή κατά την παραμονή σας στην Καλαμάτα. 

 

Διαμονή 

To Elite City Resort, προκειμένου να σας προσφέρει την ποιότητα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για 

την καλύτερη και πιο άνετη διαμονή σας, έχει δημιουργήσει δύο χώρους καταλυμάτων και φιλοξενίας, 

το Elite City Hotel και τα Elite Villas. 
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Βασικές παροχές 

• Ανεξάρτητος κλιματισμός και θέρμανση 

• Ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα περιποίησης 

• Στρώματα “Simmons” 

• Παιδικό κρεβατάκι κατόπιν αιτήσεως 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Mini μπαρ 

• Πιστολάκι μαλλιών 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

 

Elite Μπαρ παραλίας 

Το Elite Beach Bar αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Elite City Resort, και φιλοξενεί τους λουόμενους 

ή μη επισκέπτες στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου, προκειμένου να προσφέρει στιγμές χαλάρωσης 

αλλά και διασκέδασης.  

Το Elite Beach Bar ολοκλήρωσε πρόσφατα την διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP και πιστοποιήθηκε κατά DIN EN ISO 22000 : 2005 HACCP από 

το διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD Group) A.E., για να σας 

προσφέρει σνακ ή κρύα πιάτα, αναψυκτικά, ποτά ή κοκτέιλ με ασφάλεια, κατά τη διάρκεια του 

θαλάσσιού σας μπάνιου. Επιπλέον, προσφέρει στους επισκέπτες πετσέτες θαλάσσης, ξαπλώστρες και 

ομπρέλες, χωρίς χρέωση, για να απολαύσουν πραγματικά την πεντακάθαρη και όμορφη παραλία της 

Καλαμάτας 

 

Elite κεντρικό μπαρ  

Στο συγκρότημα του Elite City Resort, ανήκει το Elite Lounge που βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του 

συγκροτήματός μας και εξυπηρετεί τους επισκέπτες και τους ντόπιους κατοίκους της Καλαμάτας, 

προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης πίνοντας κάποιο αφέψημα, αναψυκτικό, ποτό ή 

κοκτέιλ.  

Πρόκειται για ένα μπαρ όπου μπορείτε να απολαύσετε τη θέα του Μεσσηνιακού Κόλπου με την 

πολυτέλεια και την άνεση του ανακαινισμένου χώρου μας. Το Elite Lounge ολοκλήρωσε πρόσφατα την 

διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP και 

πιστοποιήθηκε κατά DIN EN ISO 22000 : 2005 HACCP από το διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα 

Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD Group) A.E. και είναι στη διάθεσή σας για να συμβάλλει στη 

διασκέδαση και την ψυχαγωγία που αναζητάτε. 
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Υπηρεσίες Ευεξίας & Χαλάρωσης 

Νέα τμήματα στο elite city resort, δοκιμάστε ένα χαλαρωτικό μασάζ, κάντε μανικιούρ - πεντικιούρ, δώστε 

φόρμα και λάμψη στο μαλλί σας. 

Στον όμορφο χώρο του Elite City Resort μπορείτε να επισκεφτείτε τα νέα τμήματα και τις νέες παροχές 

μας για να νιώσετε ότι βρίσκεστε στο σπίτι σας και ετοιμάζεστε να απολαύσετε περιποίηση από 

εξειδικευμένο προσωπικό στην τέχνη της κομμωτικής, αλλά και της περιποίησης των άκρων. Με 

επαγγελματικά προϊόντα, γνώση και εμπειρία θα φροντίσουν να σας προσφέρουν υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες. 

Δοκιμάστε ένα χαλαρωτικό μασάζ, κάντε μανικιούρ- πεντικιούρ και δώστε φόρμα και λάμψη στο μαλλί 

σας. 

 

Concierge Services 

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΣΤO ELITE CITY RESORT 

Ρωτήστε μας για τις μοναδικές υπηρεσίες που μπορούμε να οργανώσουμε αποκλειστικά για εσάς, 

κάνοντας τις διακοπές σας πραγματικά χαλαρές και πλήρεις. 

(Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενοικιάσεις ποδηλάτων, εκδρομές, μίνι κρουαζιέρες, κρατήσεις εστιατορίων, 

ιατρικές υπηρεσίες (ιατρός-φαρμακείο), υπηρεσίες κομμωτικής – μασάζ, μανικιούρ και πεντικιούρ κ.λπ.) 

 

Εστιατόρια και μπαρ  

Yiamas Gastro Bar 

Εστιατόριο μοντέρνας ευρωπαϊκής κουζίνας · Ελληνικό εστιατόριο · Wine Bar, στην Καλαμάτα, 

Μεσσηνίας. 

Το Yiamas Gastro Bar είναι η νέα πρόταση του ξενοδοχείου Elite City Resort στο χώρο της εστίασης που 

οραματίστηκαν οι άνθρωποι του επαναπροσδιορίζοντας τη λέξη «διασκέδαση».  

Το YIAMAS Gastro Bar έχει γίνει το νέο hot spot της πόλης. Είναι ένα all day restaurant όπου το 

περιβάλλον του δημιουργεί μία νέα σχέση πιο ζεστή και πιο φιλόξενη με επίκεντρο τον άνθρωπο, γίνεται 

το πρώτο εστιατόριο στην πόλη με μουσική από dj σε καθημερινή βάση και guest εμφανίσεις επώνυμων 

τραγουδιστών και μουσικών συγκροτημάτων. 

Το προσωπικό είναι πρόθυμο και πολύ ενημερωμένο ενώ από την κουζίνα βγαίνουν ζεστά φαγητά που 

«μιξάρουν» δημιουργικότητα και αισθητική. 
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Atherina Seafood 

Atherina Seafood 

H αναζήτηση ενός καλού ψαρομεζεδοπωλείου στην Καλαμάτα ήταν μέχρι τώρα ένα ατέλειωτο ταξίδι! 

H αναζήτηση ενός καλού ψαρομεζεδοπωλείου στην Καλαμάτα ήταν μέχρι τώρα ένα ατέλειωτο ταξίδι! 

Το Elite City Resort με βάση τις επιθυμίες των επισκεπτών άλλα και των ντόπιων, δημιούργησε ένα μικρό, 

ζεστό και ταυτόχρονα φιλικό χώρο μπροστά στο κύμα. 

Το όνομα του είναι “ATHERINA”, είναι γένους θηλυκού, είναι κομψό και θα σας κερδίσει αμέσως. 

Η σημασία του εγχειρήματος είναι πολύ μεγαλύτερη από το –εκ πρώτης όψεως – μέγεθος του. 

Και αυτό για τι η “ATHERINA” ήρθε για να μας αποδείξει ότι μπορεί να υπάρξει καλό φαγητό σε πολύ 

προσιτή τιμή έχοντας το στυλ και την λογική ενός ανάλαφρου καλοκαιρινού μεζεδοπωλείου με 

θαλασσινά Α΄ ποιότητας! 

Τα υλικά ολόφρεσκα και καλοδιαλεγμένα, οι συνταγές Ελληνικές. Tο τηγάνι και η σχάρα σε έμπειρα 

χέρια!! 

Η “ATHERINA” σας περιμένει μεσημέρι- βράδυ στην βεράντα του Elite City Resort αλλά και στο deck 

δίπλα στο κύμα και υπόσχεται να δώσει έναν άλλο αέρα στο καλοκαίρι σας.. 

 

"EY ZHN" Restaurant 

Η γεύση συνδυάζεται με την κομψότητα και την πολυτέλεια! 

Το ξενοδοχείο Elite City Resort στην Καλαμάτα σας παρουσιάζει το εστιατόριο ΕΥ ΖΗΝ, που καταφέρνει 

να συνδυάσει τη γεύση με την κομψότητα και την πολυτέλεια.  

Στο εστιατόριό μας, το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα την διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής του 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP και πιστοποιήθηκε κατά DIN EN ISO 22000 : 2005 

HACCP από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD Group) A.E., θα 

δοκιμάσετε πιάτα δημιουργημένα από καταξιωμένους σεφ, με φαντασία στη διακόσμησή τους και 

γευστικά συνδυασμένα με την ελληνική και διεθνή κουζίνα, φτιαγμένα από τα πιο αγνά τοπικά προϊόντα 

της περιοχής. Ο περιβάλλων χώρος του εστιατορίου με τα πορσελάνινα σερβίτσια και τα κρυστάλλινα 

ποτήρια , σε συνδυασμό με τις μοναδικές γεύσεις, μετατρέπουν το γεύμα ή το δείπνο σας σε μια 

ξεχωριστή πανδαισία γεύσης και απόλαυσης 

 

 

 

Elite Aqua Club 
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Ένα pool bar & restaurant για να απολαύστε το ποτό ή το σνακ σας σε κλίμα χαλάρωσης και 

ανανέωσης!Το Elite City Resort, στα πλαίσια της προσπάθειάς του να αφήσει τους επισκέπτες και τους 

φιλοξενούμενους ικανοποιημένους και ευχαριστημένους, δημιούργησε το Elite Aqua Club. 

Πρόκειται για ένα club που αποτελείται από το pool bar και το pool restaurant, και περιβάλλει το χώρο 

της πισίνας με μοντέρνα διακόσμηση και πολυτέλεια, επιτρέποντας στον επισκέπτη να απολαύσει το 

ποτό ή το κοκτέιλ του ή να δοκιμάσει κάποιο φρέσκο σνακ ή ελαφρύ γεύμα, σε ένα κλίμα χαλάρωσης και 

ανανέωσης. 

Είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, προσφέροντας στους θαμώνες ξαπλώστρες και ομπρέλες, πετσέτες πισίνας, 

εξατομικευμένη θεραπεία και υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας. Το Elite Aqua Club ολοκλήρωσε πρόσφατα 

την διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP και 

πιστοποιήθηκε κατά DIN EN ISO 22000 : 2005 HACCP από το διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα 

Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD Group) A.E., και διατίθεται επίσης για οργάνωση εκδηλώσεων ή 

πάρτυ. Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, κάθε Πέμπτη στο pool bar παρευρίσκεται Dj, ο οποίος 

μετατρέπει τις διακοπές σας σε απόλυτη διασκέδαση. 

Το pool restaurant σερβίρει καθόλη τη διάρκεια της ημέρας εκλεκτά εδέσματα ή σνακ, επιτρέποντάς σας 

να γευτείτε μικρές λιχουδιές της ελληνικής και διεθνούς κουζίνας. Κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών 

και βραδινών γευμάτων, το κλίμα και η διάθεση αλλάζουν εντελώς, μιας και ο καλαίσθητος και 

περιποιημένος υπαίθριος χώρος εναρμονίζεται με τα χρώματα της πισίνας και της θάλασσας και σας 

επιτρέπουν να απολαύσετε το γεύμα σας με μια αίσθηση χαλάρωσης και απόλαυσης. 

 

Γάμοι 

Δεξιώσεις και διοργανώσεις γάμων στο πιο όμορφο μέρος της Καλαμάτας! 

Το Elite City Resort, δε σας παρέχει μόνο πολυτελή διαμονή στην Καλαμάτα, αλλά αναλαμβάνει και τη 

διοργάνωση και δεξίωση γάμου και βάπτισης ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων. 

Στον άπλετο χώρο των τριανταπέντε (35) στρεμμάτων που περιβάλλουν το συγκρότημά μας, υπάρχει 

επιπλέον και μία ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, που είναι διαθέσιμη για μυστήρια γάμου ή 

βάπτισης, καθώς και ένας προσεγμένος και περιποιημένος υπαίθρος χώρος, στον οποίο μπορεί να 

διεξαχθεί η δεξίωση του μυστηρίου.. 

 

 

 

 

 

 

Κειμήλια Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων 
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Έκθεση σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων, ένα μικρό μουσείο μοναδικό στην Ελλάδα 

Η έκθεση Κειμήλια Σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες 

του ξενοδοχείου Elite City Resort, ένα μικρό μουσείο, μοναδικό στην Ελλάδα, όπου έχετε την ευκαιρία 

να δείτε συγκεντρωμένα συλλεκτικά κομμάτια από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. 

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε εύρος ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα (από την προσωπική 

συλλογή του κ. Τάσου Παπαδόπουλου) και εμπλουτίστηκε με προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων 

Ολυμπιονικών που ευγενικά παραχώρησε ο ΣΕΟ ( Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών). 

Η έκθεση βρίσκεται στο ξενοδοχείο από τις 06 Απριλίου 2013 και την έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα 

6,500 άτομα. Επισκέπτες, πολιτικοί, επώνυμοι, μαθητές και πολλοί άλλοι. 

 

Η έκθεση χωρίζεται σε 6 ενότητες: 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 16 Ολυμπιακές δάδες από το 1936 με την Ολυμπιακή δάδα του 

Βερολίνου έως τη δάδα του Λονδίνου το 2012. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 4,750 Ολυμπιακές θεματικές καρφίτσες (pins), εκ των οποίων οι 3,000 

έχουν θέμα τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας 2004. Κάποιες καρφίτσες συνθέτουν ολοκληρωμένες 

σειρές με μικρό τιράζ και έχουν μεγάλη συλλεκτική αξία. 

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει εισιτήρια θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, με εισιτήρια 

από τους Ολυμπιακούς του 1900 στο Παρίσι καθώς και επίσημα και ημερήσια προγράμματα 

αγώνων από το 1932 έως σήμερα. 

Η τέταρτη ενότητα αποτελείται από σπάνιο φωτογραφικό υλικό με φωτογραφίες της μέσο -Ολυμπιάδας 

Αθηνών το 1906 έως τις μέρες μας .Στη φωτογραφική αυτή συλλογή αναδεικνύονται προσωπικότητες 

των Ολυμπιακών αγώνων. 

Η Πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει συλλεκτικά προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων Ολυμπιονικών και 

Παραολυμπιονικών. Επίσης υπάρχουν στολές λαμπαδηδρόμων από το 1996 μέχρι το 2012. 

Η έκτη ενότητα περιλαμβάνει βιβλία Ολυμπιακών αγώνων μεγάλης συλλεκτικής αξίας από το 1932 έως 

σήμερα. 

 

Σπορ & Ψυχαγωγία 

Για τους λάτρεις της εκγύμνασης και της κολύμβησης, διατίθεται γήπεδο τέννις, γήπεδο μπάσκετ, 

ελεύθερη κατάδυση σε πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και οργανωμένη παραλία με ασφαλή πρόσβαση 

και πλήρη παροχή εξοπλισμού. Επιπλέον, υπάρχουν ατελείωτοι και προσεγμένοι κήποι, εντός των 

οποίων ένας περίπατος μετατρέπεται σε επίγειο Παράδεισο, ανάμεσα στο πλούσιο φυτικό βασίλειο που 

υπάρχει.  
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Για τους μικρούς μας ήρωες, υπάρχει ειδικός χώρος παιδικής χαράς για ασφαλείς και ατελείωτες ώρες 

παιχνιδιού, επιτρέποντας στους γονείς να είναι πιο ξέγνοιαστοι, απολαμβάνοντας τη διαμονή τους στην 

Καλαμάτα. 

 

Το Elite Blue Conference Centre είναι εγκατεστημένο σε ξεχωριστό χώρο, ακριβώς απέναντι από το 

κεντρικό μας κτίριο, Elite City Hotel. 

Το Elite Blue Conference Centre αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Elite City Resort στην Καλαμάτα και 

αφορά το ευρύχωρο και πολυτελές συνεδριακό κέντρο της Μεσσηνίας. 

Αποτελείται από οκτώ (8) συνεδριακές αίθουσες, διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες μπορούν να 

εξυπηρετήσουν από είκοσι (20) έως χίλια πεντακόσια (1500) άτομα, σε χώρους συνολικής επιφάνειας πέντε 

χιλιάδων (5000) τετραγωνικών μέτρων.  

Πρόκειται για μοντέρνους και ανακαινισμένους χώρους,που προσαρμόζονται χωροταξικά ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες, ανταποκρίνονται στα σύγχρονα μέτρα συνεδριακής κάλυψης και είναι εξοπλισμένοι με 

σύγχρονες τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Στους χώρους του Elite Blue Conference μπορούν να διεξαχθούν 

οιουδήποτε είδους συνεδριακές καλύψεις, αφού το προσωπικό και οι εγκαταστάσεις μας ανταποκρίνονται 

και στις πιο απαιτητικές ανάγκες. 

 

Εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν συνέδρια και δεξιώσεις για όλες τις κοινωνικές και 

επαγγελματικές σας στιγμές. 

Το Elite Blue Conference Centre δεν εξυπηρετεί μόνο τους συνεδριακούς χώρους των διασκέψεων, 

αναλαμβάνει επίσης να εξυπηρετήσει τους συμμετέχοντες στα διαλείμματα που γίνονται κατά τη 

διάρκεια των συνεδρίων προσφέροντας καφέ και κάποια γρήγορα σνακ ή μετά τη λήξη αυτών, 

διοργανώνοντας δεξιώσεις, δείπνο ή πάρτι, στους υπαίθριους χώρους μας, στο roof garden ή στον 

περιβάλλοντα χώρο της πισίνας.  

Στα πλαίσια της πλήρους κάλυψης των συνεδριακών σας συναντήσεων, το Elite City Resort αναλαμβάνει 

ώστε να καλυφθούν όλες σας οι ανάγκες για φιλοξενία, συνεδριακή κάλυψη και διοργάνωση κοινωνικών 

εκδηλώσεων, με άριστο, πολυτελή και επαγγελματικό τρόπο. 
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ELITE CITY RESORT – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

Διαμονή  

To Elite City Resort, προκειμένου να σας προσφέρει την ποιότητα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 

για την καλύτερη και πιο άνετη διαμονή σας, έχει δημιουργήσει δύο χώρους καταλυμάτων και 

φιλοξενίας, το Elite City Hotel και τα Elite Villas. 

 

Βασικές παροχές 

• Ανεξάρτητος κλιματισμός και θέρμανση 

• Ιδιωτικό μπάνιο με προϊόντα περιποίησης 

• Στρώματα “Simmons” 

• Παιδικό κρεβατάκι κατόπιν αιτήσεως 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Mini μπαρ 

• Πιστολάκι μαλλιών 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 2 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 

 

30 Δίκλινα Δωμάτια με Θέα ενδοχώρα 18-25 m2  

• Βρίσκεται στο Elite City Hotel 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια 

• Διακόσμηση με σύγχρονο στυλ 

• Θέα κήπος 

• Μπαλκόνι η Βεράντα 

• 32” TFT TV 

• Standard TV & Δορυφορική τηλεόραση 

• Μη καπνίζοντες 

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Δωρεάν Wi-Fi 
 

80 Bungalow με Θέα ενδοχώρα 22-25 m2 

• Βρίσκεται στο Elite Villas 

• Κατάλληλο για 2 - 3 ενήλικες 
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• Ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια 

• Διακόσμηση με σύγχρονο στυλ 

• Θέα Κήπος 

• Μπαλκόνι ή Βεράντα 

• 32” TFT TV 

• Standard TV & Δορυφορική τηλεόραση 

• Μη καπνίζοντες 

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

22 Δίκλινα δωμάτια με θέα θάλασσα 18-20 m2 

• Βρίσκεται στο Elite City Hotel 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Διακόσμηση με σύγχρονο στυλ 

• Θέα θάλασσα 

• Μπαλκόνι ή Βεράντα 

• 32” TFT TV 

• Μη καπνίζοντες 

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Standard TV & Δορυφορική τηλεόραση 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Δωρεάν Wi-Fi 

 
 

15 Οικογενειακά Δωμάτια σε στυλ μεζονέτας 40-50 m2  

• Βρίσκεται στο Elite Villas 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες + 2 παιδιά  

• Διώροφη οικογενειακή μεζονέτα  

• Ένα διπλό κρεβάτι στον πάνω όροφο, δύο μονά κρεβάτια στον κάτω όροφο  

• Διακόσμηση με σύγχρονο στυλ 

• Μπαλκόνι ή Βεράντα 

• Μη καπνίζοντες 

• 32” ή 40” TFT TV 

• Standard TV & Δορυφορική τηλεόραση 

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

•  Δωρεάν Wi-Fi 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 
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2 Junior Σουίτες 40-45 m2  

• Βρίσκεται στο Elite City Hotel 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  

• Ένα υπνοδωμάτιο και ένα σύγχρονο σαλόνι  

• Διακόσμηση σε σύγχρονο στυλ  

• Θέα θάλασσα  

• Δύο μπαλκόνια  

• Jacuzzi 

• 40” TFT TV στο Σαλόνι 

• 32” TFT TV στο Υπνοδωμάτιο 

• CD Player – DVD Player 

• Καφετιέρα 

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Δωρεάν Wi-Fi 

• Πολυτελή βαμβακερά μπουρνούζια και παντόφλες 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Δορυφορική τηλεόραση 

 

2 Superior Δίκλινα με πισίνα 25-30 m2  

• Βρίσκεται στο Elite Villas 

• Ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  

• Ιδιωτική πισίνα 

• Διακόσμηση σε σύγχρονο στυλ  

• Μπαλκόνι ή Βεράντα 

• Πολυτελή βαμβακερά μπουρνούζια και παντόφλες 

• Μη καπνίζοντες 

• 32” TFT TV 

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Standard TV & Δορυφορική τηλεόραση 

• Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (σε κάποια δωμάτια Wi-Fi) 
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3 Executive Σουίτες με πισίνα 40-45 m2  

• Βρίσκεται στο Elite Villas 

• Κατάλληλο για 3 ενήλικες + 1 παιδί 

• Ιδιωτική πισίνα 

• Ένα υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι και ένα σύγχρονο σαλόνι 

• Διακόσμηση σε σύγχρονο στυλ  

• Μπάνιο με Jacuzzi (μπανιέρα ή ντους) 

• 32″ or 40” TFT TV στο σαλόνι ή στο υπνοδωμάτιο 

• Δορυφορική τηλεόραση  

• CD Player – DVD Player 

• Καφετιέρα  

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Πολυτελή βαμβακερά μπουρνούζια και παντόφλες 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Δωρεάν Wi-Fi 

 

1 Προεδρική Σουίτα 55-60 m2 

• Βρίσκεται στο Elite City Hotel 

• Κατάλληλο για 4 ενήλικες 

• Δύο υπνοδωμάτια και ένα καθιστικό  

• Διπλό κρεβάτι  

• Μεγάλη ιδιωτική επιπλωμένη βεράντα με θέα τον απέραντο γαλάζιο Μεσσηνιακό κόλπο  

• Μπάνιο με Jacuzzi  

• 40” TFT TV στο σαλόνι 

• 32” TFT TV στο υπνοδωμάτιο 

• Διακόσμηση σε σύγχρονο στυλ  

• CD Player – DVD Player 

• Καφετιέρα  

• Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί 

• Πολυτελή βαμβακερά μπουρνούζια και παντόφλες 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Δορυφορική τηλεόραση  

• Δωρεάν Wi-Fi 
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