
Γευθείτε τα πλούσια εδέσματά μας στο άνετο δωμάτιό σας, στο 
μπαρ ή στο εστιατόριο. Βυθιστείτε στην άνεση του κρεβατιού 
σας με την μοναδική σχεδίαση  ή συνδεθείτε με τον κόσμο 
στη φιλόξενη αίθουσα υποδοχής μας. Από το γυμναστήριο ως 
την πισίνα, τις αίθουσες συναντήσεων ως την παιδική γωνιά, 
το ειδικευμένο προσωπικό μας, γνωστό για την προσοχή του 
στην λεπτομέρεια, είναι πάντα διαθέσιμο με απλότητα και 
καλαισθησία. 

καλωσηρθατε στο
Novotel ATHÈNES

χαλαρωστε στο δικο σασ ξεχωριστο κοσμο
Απολαύστε άνεση, κομψότητα και ευρυχωρία στα καλαίσθητα 
δωμάτιά μας, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε όλες σας 
τις ανάγκες. Η μοναδικής έμπνευσης Live N Dream φιλοσοφία 
κρεβατιού εγγυάται εξαιρετική άνεση και οι ιδιαίτερες προσαρμογές 
κάνουν όλη την διαφορά. Χαλαρώστε, εργασθείτε και επωφεληθείτε 
από την παραμονή σας.

ψυχαγωγειστε τον ουρανισκο σασ
Ανακαλύψτε την συναρπαστική απλότητα και την γεμάτη πλούσιες 
γεύσεις, της σύγχρονης κουζίνας μας. Φτιαγμένα με φαντασία αλλά 
και πλήρως διατροφικά ισορροπημένα πιάτα για ένα απολαυστικό 
γεύμα ή δείπνο είναι διαθέσιμα είτε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
είτε στην ησυχία του δωματίου σας. 

ATHÈNES

ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• �Με�τρένο�και�Μετρό: Σταθμός Λαρίσης: 500 μ.
•  Με�αεροπλάνο: Διεθνές Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος»: 35 χλμ.
•  Με�αυτοκίνητο: εκτός δακτυλίου, δωρεάν  εσωτερικός χώρος 

στάθμευσης

•  Νόμισμα Ευρώ
•  Ώρα Χειμώνας: GMT + 2 • Καλοκαίρι: GMT +3
•  Κλίμα�Μεσογειακό
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Αφήστε τους ειδικούς της Novotel σε θέματα οργανωμένων συναντήσεων 
να σας βοηθήσουν στα συνέδρια, τις συναντήσεις και τα σεμινάρια 
που σχεδιάζετε. Είναι κοινός στόχος η επιτυχία σας και η ομάδα μας 
καθοδηγείται από τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας. Μπορούμε να σας 
συμβουλέψουμε, να οργανώσουμε, να σας διαθέσουμε την τεχνολογική 
υποστήριξη και όχι μόνο.

Νοιώστε�ευεξία�στο�Novotel�Αθηνών�
Χαλαρώστε και αναζωογονηθείτε με το πλήθος των υγιεινών επιλογών 
της Novotel: διατροφικά ισορροπημένα μενού, κέντρα εξάσκησης και 
βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, πισίνες καθώς και κήπος και roof 
garden με ατμόσφαιρα γαλήνης. 

ΜΕΓΕΘΟΣ
(M2)

YΨΟΣ�
(M)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ U-SHAPE
BOARD�
ROOM

ΣΧΟΛΙΚΗ CABARET* BANQUET ΚΟΚΤΕΪΛ

ΑΛΚΥΟΝΗ 130 3.60 130 40 50 80 54 130 120

ΑΡΜΟΝΙΑ 350 4.15 380 80 100 260 150 330 340

ΑΡΤΕΜΙΣ 40 3.00 40 15 20 25 12 30 -

ΗΛΕΚΤΡΑ 155 3.60 160 50 60 130 72 160 140

ΙΚΑΡΟΣ 28 3.00 30 12 16 15  - 20  -

ΚΑΛΥΨΩ 75 3.30 80 30 40 50 30 70  -

ΝΕΦΕΛΗ 270 4.15 250 70 80 190 120 230 250

ΝΥΜΦΕΣ�
ΑΡΜΟΝΙΑ�+�
ΝΕΦΕΛΗ

620 4.15 800 120 140 420 324 570 750

ΠΛΕΙΑΔΕΣ�
ΑΛΚΥΟΝΗ�+�
ΗΛΕΚΤΡΑ

285 3.60 330 70 80 240 114 280 340

ΩΡΙΩΝ 20 3.00 15 10 10 12 -  -  -

εκδηλωσεισ με στυλ,  
χωρισ εγνοιεσ
�
8�αίθουσες�εκδηλώσεων�οι οποίες φιλοξενούν 
έως 1.265 άτομα. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν 
ασύρματη σύνδεση  
Wi-Fi, υποδομή για επαγγελματική προβολή 
και κλιματισμό. 

BUSINESS ΠΑΡΟΧΕΣ
 

•  Δωρεάν Wi-Fi internet σε όλα τα δωμάτια
   και κοινόχρηστους χώρους
•  Audiovisual
•  Ηλεκτρονικές οθόνες με προβολή 
   πληροφοριών για την εκδήλωσή σας
• Virtual concierge
•  Περιοχή πλοήγησης στο διαδίκτυο σε mac
•  Δωρεάν εσωτερικός χώρος στάθμευσης

Μιχαήλ Βόδα 4-6, 104 39  •  Aθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 82 00 700  •  Fax: +30 210 82 00 777

Email: h0866@accor.com 

Novotel ATHÈNES

Αυτό το ξενοδοχείο συμμετέχει στο πρόγραμμα 
αναδάσωσης “Plant for the Planet”. Χάρη στην 
προσπάθεια σας, επαναχρησιμοποίησης των 
πετσετών, πάνω από 4 εκατομμύρια δέντρα έχουν 
φυτευτεί εδώ και 6 χρόνια σε όλο τον κόσμο.

Novotel ATHÈNESNovotel ATHÈNES

4 αίθουσες με φυσικό φωτισμό
* Cabaret style: 6 άτομα ανά ροτόντα

novotel.com • accorhotels.com


