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ASTIR HOTEL
Σε στρατηγικό σημείο στο κέντρο της Πάτρας, το Ξενοδοχείο ASTIR είναι η ιδανική επιλογή
για διαμονή στην Πάτρα, είτε έρχεστε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή. Οι φιλόξενοι
ιδιοκτήτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν σε ότι χρειαστείτε κατά τη
διάρκεια της διαμονής σας.
Strategically positioned in the center of Patras, Astir Patras Hotel is the ideal choice for your stay in
the city of Patras, whether you are on business or holiday. The owners and staff are always at your
disposal.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / HOTEL SERVICES
Κλειστός χώρος στάθμευσης(με χρέωση) / Garage (extra charge)
Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες / 24 hours Reception
Υπηρεσία για γρήγορη αναχώρηση / Express check out service
Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών / Porter services
Θυρωρός / Concierge
Δωρεάν Πρόσβαση στο διαδίκτυο / Free Wifi services
Δορυφορική τηλεόραση / Satellite TV
Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet / Tablet or laptop available upon request
Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού, κατόπιν αιτήματος / Baby Cot upon request
Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ-τσάι / Kettle and coffe-tea facilities
Υπηρεσία ή συσκευή αφύπνισης / Wake up Call Service
Σερβίρισμα πρωινού στα δωμάτια, κατόπιν αιτήματος / Breakfast in bedroom (upon request)
Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών / Breakfast served more than 3 hours
Υπηρεσία δωματίου 12 ωρών / 12 hours Room service
Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς το πρωί / Early Breakfast Service
Παροχή φαγητού ή πρωινού σε συσκευασίες, κατόπιν αιτήματος / Lunch - Breakfast Boxes (upon request)
Υπηρεσία Συνοδού από και προς τον χώρο στάθμευσης / Valet services
Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος, πλυσίματος, σιδερώματος / Laundry services
Παροχή ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών / Newspapers & Magazines
Δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας (το βράδυ) / Turndown Services
Αλλαγή πετσετών, κατόπιν αιτήματος / Changing Towels upon request

