ALKYON RESORT HOTEL & SPA
Βραχάτι - Κορινθίας
Πελοπόννησος
FACT SHEET
Τοποθεσία

Βραχάτι, Κορινθίας.
80 μ.
από τη θάλασσα (παραλία με βότσαλο).
1,3 χλμ. από το κέντρο του Βραχατίου.
97 χλμ από την Αθήνα.
110 χλμ. από την Πάτρα.
13 χλμ. από την Κόρινθο.
18 χλμ. από το Καζίνο και την πόλη του Λουτρακίου.
22 χλμ. από τη διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.
27χλμ. από τη Νεμεά
Κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους:
Αρχαία Κόρινθος (13 χλμ.).
Μυκήνες
(50 χλμ.).
Επίδαυρος
(80 χλμ.).
Ναύπλιο
(60 χλμ.).
Ολυμπία
(250 χλμ.).
Δελφοί
(300 χλμ.).

Λειτουργία
Κατασκευή:
Ανακαίνιση:
Επέκταση:
2004 / 2009/
Διαμονή

Όλο το έτος.
1991
Mια καταπράσινη έκταση 25.000 τ.μ., με 3.000 τ.μ. φοινικόπαρκου, και 12
2003
πολυτελή κτίρια προσφέρει στιγμές άνεσης, χαλάρωσης και υψηλής ποιότητας
2001 /
υπηρεσίες.
2012/ 2013
98 standard δίκλινα δωμάτια.
8 superior δίκλινα δωμάτια.
12 executive δωμάτια.
10 διαμερίσματα (δίχωρα / 4 άτομα).
11 μεζονέτες
(4 άτομα)
22 Junior Suites.
4 δίχωρες σουίτες.
Σύνολο δωματίων: 165
Δυναμικότητα:
409 κλίνες.
Διαθέσιμα δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες.

-1-

Υπηρεσίες δωματίων

Όλοι οι τύποι δωματίων παρέχουν:
Κλιματισμό με δυνατότητα ρύθμισης (Θέρμανση / Ψύξη).
Κεντρική θέρμανση στο μπάνιο.
Απευθείας τηλέφωνο.
Mίνι μπαρ.
Wi- Fi Internet στην πλειοψηφία των δωματίων.
Δορυφορική τηλεόραση.
Θυρίδα ασφαλείας.
Στεγνωτήρα μαλλιών.
Καλλυντικά μπάνιου.
Παντόφλες.
Μπαλκόνι.
Επιπλέον υπηρεσίες παρέχουν τα:
Standard δωμάτια: πολυκουζινάκι και ενδιάμεση πόρτα επικοινωνίας σε
συγκεκριμένο αριθμό.
Superior δωμάτια:
a) Πολυκουζινάκι και τζάκι σε συγκεκριμένο αριθμό, κεντρική θέρμανση,
μπουρνούζια, βεράντα.
b) 2 δωμάτια με ξεχωριστό καθιστικό, γραφείο και 2 μπάνια.
Εxecutive δωμάτια:
a) δωμάτια με διπλό κρεβάτι και καναπέ/ κρεβάτι, τηλέφωνο στο μπάνιο,
μπουρνούζια.
b) 2 δωμάτια με τζάκι, καναπέ, τζακούζι, LCD τηλεόραση, DVD, CD,
ραδιόφωνο, τηλέφωνο στο μπάνιο, ξεχωριστή τουαλέτα, μπουρνούζια,
βεράντα..
Διαμερίσματα (δίχωρα): πολυκουζινάκι σε συγκεκριμένο αριθμό δωματίων,
κεντρική θέρμανση, βεράντα.
Μεζονέτες: πολυκουζινάκι σε συγκεκριμένο αριθμό δωματίων, κεντρική
θέρμανση.
Junior Suites: υπέρδιπλο κρεβάτι, ενδοδαπέδια θέρμανση, καναπές/ κρεβάτι και
δωμάτια με ενδιάμεση διπλή πόρτα σε συγκεκριμένο αριθμό, καφετιέρα
Nespresso, τηλέφωνο στο μπάνιο, μπουρνούζια, υπηρεσίες καλωσορίσματος και
απογευματινή υπηρεσία δωματίου
Δίχωρες Σουίτες: Διαμονή σε άνετο και καλαίσθητο χώρο με ξεχωριστό
καθιστικό και υπνοδωμάτιο με υπέρδιπλο κρεβάτι, ενδοδαπέδια θέρμανση,
τζάκι, δύο μπάνια, πισίνα στην βεράντα της Royal, καφετιέρα Nespresso,
μπουρνούζια, υπηρεσίες καλωσορίσματος, απογευματινή υπηρεσία δωματίου,
βεράντα.
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Εγκαταστάσεις Υπηρεσίες
Γενικά

Πισίνες / Άθληση

Υποδοχή 24ης λειτουργίας.
Room Service.
Γωνιά Internet.
Ασύρματο internet.
Υπηρεσία πλυντηρίου & σιδερωτήριου.
Εσωτερικός παιδότοπος.
Παιδική χαρά.
Παιδικό κρεβατάκι.
Παιδικά καρεκλάκια για το εστιατόριο.
Δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα.
Φύλαξη παιδιών (εφόσον ζητηθεί).
Γιατρός (εφόσον ζητηθεί).
Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες στις πισίνες και την παραλία.
Πρόσβαση σε όλους τους χώρους ΑΜΕΑ.
Τουαλέτες ΑΜΕΑ.
Χώρος στάθμευσης.
Πισίνα με γλυκό νερό (130 τ.μ.).
Πισίνα με υφάλμυρο νερό και εξωτερικό Jacuzzi (640 τ.μ.).
Παιδική πισίνα (55 τ.μ.).
Γήπεδο Βόλεϋ/ Μπάσκετ
Ποδήλατα.
Μπιλιάρδο.
Ποδοσφαιράκι.
Πινγκ-πονγκ.

Ευεξία- Spa Center
Οκτώβριος 2012

Κέντρο ευεξίας με τις εξής παροχές:
-Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με υφάλμυρο νερό (18 X5.).
- Jacuzzi θεμαινόμενο, 6 θέσεων.
-Χαμάμ.
- Turkish Bath.
-2 Σάουνες.
-Spa Jet.
-5 καμπίνες για θεραπείες προσώπου και σώματος.
- Γυμναστήριο.
-Κομμωτήριο.

Εστιατόρια & Μπαρ

Εστιατόριο «SKY BAR RESTAURANT».
Κεντρικό Μπαρ «SKY BAR».
Μπαρ Πισίνας, από Ιούνιο- Σεπτέβριο.
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Εκδηλώσεις & Συνέδρια

Οι αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδρίων εξοπλισμένες με σύγχρονο
οπτικοακουστικό υλικό, μπορούν να φιλοξενήσουν από 10 έως 800 άτομα.
Φυσικός φωτισμός στις περισσότερες αίθουσες.
Αίθουσα εκδηλώσεων «ΕΥ. ΑΓΓΕΛΙΑ» 548 + 180 τ.μ. με φυσικό φωτισμό.
Αίθουσα εκδηλώσεων «Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» 322 τ.μ. με φυσικό φως και
δυνατότητα διαχωρισμού σε 2 μικρότερες των 136 τ.μ. και 186 τ.μ.
Αίθουσα συναντήσεων «ΑΡΜΟΝΙΑ» 61 τ. μ.
Αίθουσα συναντήσεων « ΗΒΗ» 69 τ. μ.
Αίθουσα συναντήσεων « WINTER’s ROOM» 143 τ.μ.
To ξενοδοχείο διοργανώνει επίσης γαμήλια δείπνα, κοκτεϊλ, πάρτυ, κοινωνικές
εκδηλωσεις κλπ.

Τεχνολογικός
εξοπλισμός:

Ασύρματο internet.
Slide projector.
Data projector.
Overhead projector.
Οθόνες προβολής.
TV / Videο.
DVD player.
Flip charts & Poster Board.
Κεντρική κονσόλα μικροφώνων (ενσύρματα, ασύρματα και πέτου).
Βάθρο, Αναλόγιο, Laser Beam Pointer, Laser Beam Pointer Presenter.

Ηλεκτρική ενέργεια

220 Volt

Δραστηριότητες
(ευρύτερη περιοχή)

Καταδύσεις.
Water Park.
Πεζοπορίες, Ποδηλασία.

Αεροδρόμιο / Λιμάνι

Aπό τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» μέσω της Αττικής οδού
και στην συνέχεια Αθηνών - Πατρών, 120 χλμ.
Aπό το λιμάνι του Πειραιά μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών, 96 χλμ.
Aπό το λιμάνι της Πάτρας μέσω της Εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών,
110 χλμ.

Μέσα μεταφοράς

Ηλεκτρικό όχημα μεταφοράς έως 6 ατόμων, εντός της έκτασης του ξενοδοχείου.
Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου από το ξενοδοχείο.
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Επικοινωνία

ALKYON RESORT HOTEL & SPA
Βραχάτι 200 06, Κορινθίας
Πελοπόννησος
Τηλ: 27410 52010
Φαξ: 27410 51166
E-mail:
resa@alkyonhotel.gr
URL: http:// www.alkyonhotel.gr
Γραφείο Πωλήσεων:
Δ. Σούτσου 38, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 6425393
Φαξ: 210 6457445
E-mail: sales@alkyonhotel.gr
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