
Anemelia Hotel Apartments 

Παροχές ξενοδοχείου και υπηρεσίες  

 
Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Εγώ κι η οικογένεια 

μου είμαστε ενθουσιασμένοι που σας έχουμε κοντά μας 

για αυτό το καλοκαίρι κι ευελπιστούμε να μην είναι κι το 

τελευταίο σας κοντά μας. Είναι δέσμευση μας να 

κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να 

σας κάνουμε να αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας.  

Το φυλλάδιο που κρατάτε είναι για να σας δώσει μια 

πρώτη θεωρητική εικόνα των παροχών κι των υπηρεσιών 

μας εφόσον την πρακτική εικόνα θα την αποκτήσετε πολύ σύντομα. Επιπλέον, θα σας δώσει 

κάποιες πληροφορίες για την περιοχή κ κάποια μέρη που προτείνουμε να επισκεφτείτε καθώς κι 

κάποιες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε κατά την διαμονή σας μαζί μας! 

 

Το βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο 'Ακτιο, το οποίο βρίσκεται στα Anemelia Hotel Apartments 

προάστια της πόλης της Πρέβεζας. Tο αεροδρόμιο απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τις 

εγκαταστάσεις μας. Επιπλέον, το Αεροδρόμιο της Κέρκυρας είναι επίσης βολικό για το ξενοδοχείο 

μας, παρόλο που θα χρειαστεί να πάρετε ένα πλοίο για να φτάσετε στην Ηγουμενίτσα. Η διαδρομή 

αυτή θα διαρκέσει 2 ώρες, αλλά θα απολαύσετε τα εκπληκτικά καταγάλανα νερά του Ιονίου και τα 

περίχωρα της Κέρκυρας και της Ηγουμενίτσας. Η Ηγουμενίτσα απέχει 55χλμ. 

 

Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας μπορείτε να επισκεφτείτε τους Παξούς και τους Αντίπαξους. 

Από την Πάργα διοργανώνονται ημερήσιες κρουαζιέρες οι οποίες αναχωρούνε στις 9π.μ. και θα 

επιστρέψετε στην Πάργα γύρω στις 6 μ.μ. Αυτή η καθημερινή κρουαζιέρα θα σας επιτρέψει να 

δείτε εκπληκτικά κρυστάλλινα, καθαρά νερά των νησιών Παξοί-Αντίπαξοι, εκπληκτικές σπηλιές και 

πανέμορφα φυσικά τοπία. Το εισιτήριο ποικίλλει από 15-25 ευρώ και μπορεί να εκδοθεί επί τόπου 

(στην Πάργα). Είμαστε περισσότερο από πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να κλείσετε τα εισιτήριά 

σας, γι 'αυτό μην διστάσετε να μας ζητήσετε και θα κανονίσουμε την κράτησή σας. Θα σας 

συνιστούσαμε επίσης να επισκεφθείτε τον ποταμό Αχέροντα, όπου θα εκπλαγείτε από το φυσικό 

περιβάλλον. Ο ποταμός Αχέροντας είναι ένας από τους πιο διάσημους ποταμούς της αρχαίας 

ελληνικής μυθολογίας και είναι ένας από τους πέντε ποταμούς του ελληνικού υποκόσμου. Περιττό 

να πούμε ότι θα πρέπει να επισκεφθείτε σίγουρα την Πάργα καθώς και την Πρέβεζα για να 

απολαύσετε τα τοπικά πιάτα και τα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Και οι δύο πόλεις δίνουν στον 

επισκέπτη την αίσθηση ενός νησιού με τους στενούς δρόμους και τις μικρές καφετέριες και μπαρ. Η 

νυχτερινή ζωή είναι επίσης πολύ ζωντανή στην Πάργα όπου τα μπαρ και τα κλαμπ είναι ανοικτά 

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Για όσους αγαπούν την Ιστορία, είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο 



Νεκρομαντείο καθώς ήταν ένας αρχαίος ναός νεκρομαντισμού αφιερωμένος στον Άδη και την 

Περσεφόνη. 

 

 

Νήσος Αντίπαξος -  σπηλιές: θα επισκεφτείτε το νησί αυτό κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 

κρουαζιέρας σας 

 

 
 

Το νησί των Παξών: καταπληκτικό λιμάνι, ίσως ένα από τα καλύτερα που έχω δει προσωπικά. Θα 

έχετε την ευκαιρία να περιπλανηθείτε στα σοκάκια για περίπου 2 ώρες πρωτού αναχωρήσει ξανά 

το καραβάκι για πίσω. 

 
  

  

Ποταμός Αχέρων: Σίγουρα θα συνιστούσα να περάσετε μια μέρα σε αυτό το καταπληκτικό μέρος. 

Σημειώστε ότι τα νερά είναι αρκετά κρύα, αλλά μόλις πάρετε την πρώτη "γεύση" θα μπορέσετε να 

περπατήσετε κατά μήκος του ποταμού κι αναλόγως την όρεξη για περπάτημα να φτάσετε κι μέχρι 

τις πηγές. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Πόλη Πρέβεζα: κέντρο της Πρέβεζας. Απολαύστε τοπικά νόστιμα ψάρια και φρεσκομαγειρεμένα 

κρέατα και απολαύστε την όμορφη αυτή γενέτειρα μου που μοιάζει με  νησί.  

 

 
   

 
                                                                                 

Πάργα: εξερευνήστε το κάστρο και περπατήστε στα στενά, πανέμορφα σοκάκια. 

 

 
 

 

 

 



  

Η Κατάδυση είναι δυνατή στην Πάργα (λιγότερο από μισή ώρα με το 

αυτοκίνητο από τις εγκαταστάσεις μας). Μαθήματα θαλάσσιου σκι, 

θαλάσσια σπορ, εστιατόρια, μίνι μάρκετ και καταστήματα με σουβενίρ 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το Anemelia Hotel 

. Το beach bar είναι επίσης εκεί για εσάς, όπου μπορείτε να Apartments

απολαύσετε από έναν πρωινό καφέ σε σνακ, μπύρες, παγωτά και 

κοκτέιλ. Ξαπλώστρες και ομπρέλες διατίθενται στην παραλία μπροστά 

από το ξενοδοχείο μας για τους επισκέπτες μας χωρίς επιπλέον χρέωση 

μόνο με το αναψυκτικό ή τον καφέ σας. Η αποκλειστική χρήση τους δεν 

επιτρέπεται επομένως σε περίπτωση που δεν βρίσκεστε στην παραλία, δεν επιτρέπεται η 

"κράτησή" τους με πετσέτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Αυτά θα 

απομακρύνονται κι θα φυλάσσονται από εμάς. 

 

 

Διάφορες παρεχόμενες υπηρεσίες 

• 12 ώρες λειτουργίας ρεσεψιόν 

• Check-in: 14:00μ.μ - 23:00μ.μ. 

• Check-out: 07:00π.μ - 12:00μ.μ. 

• Κλιματισμό σε όλους τους χώρους 

• Ηχομονωμένα δωμάτια 

• Οικογενειακά δωμάτια 

• Δωμάτια μη καπνιστών 

• Καθημερινή καθαριότητα δωματίου 

• Αλλαγή σεντονιών κάθε 3ημ/ εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών κάθε 2ημ/ εβδομάδα 

• Μεταφορά από και προς το Αεροδρόμιο Ακτίου (Πρέβεζα) με επιπλεον χρεωση 

• Χώρος αποθήκευσης αποσκευών 

• Ειδικά στρώματα stress-free 

  

 
 

Yπηρεσίες κι Παροχές στον εξωτερικό μας χώρο 

• BBQ με ξυλοφουρνο (για ενήλικες)  

• Μπαρ  

• Τζακούζι (για ενήλικες) 

• Παιδική χαρά (για παιδιά) 

 

 

 

 



Διαδίκτυο 

Δωρεάν WiFi είναι διαθέσιμο σε όλα τα δωμάτια του 
ξενοδοχείου και είναι δωρεάν. Διατίθεται σύνδεση στο 
internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου (κήπος και 
παιδότοπος). 

Στάθμευση 

Παρέχεται δωρεάν χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις 
(δεν απαιτείται κράτηση) μπροστά από το ξενοδοχείο. 
Υπάρχει επίσης ιδιωτικός χώρος στάθμευσης με χρέωση 5 
ευρώ την ημέρα κατόπιν συνεννοήσεως με την διεύθυνση. 
  

Γλώσσες που μιλάμε 

Ελληνικά  - Αγγλικά - Ιταλικά - Ολλανδικά 

 

Επιπλέον υπηρεσίες κατόπιν αιτήσεως: Υπηρεσία Καθαρισμού (παρακαλώ ζητήστε την υπηρεσία) 
& επιπλέον πετσέτες κι σεντόνια (παρακαλώ ζητήστε την υπηρεσία). 
 

Γύρω από το : μπορείτε να βρείτε 3 σούπερ μάρκετ σε κοντινή απόσταση 700 Anemelia Hotel

μέτρων, όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας και να αγοράσετε οτιδήποτε χρειαστείτε 

καθημερινά. Υπάρχει φούρνος σε απόσταση μόλις 70 μέτρων. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να 

κάνετε μια βόλτα σε μια μεγαλύτερη περιοχή ή να κάνετε κάποια επιπλέον ψώνια που δεν μπορούν 

να γίνουν στην παραλία Λούτσας - Βράχου τότε μπορείτε να επισκεφθείτε το χωριό Καναλλάκι (15 

χλμ.) ή την πόλη Πρέβεζα (32 χλμ.) ή την πόλη Πάργα 32 χλμ.). 

 

Βρίσκεστε σε μία από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Ηπειρο, στην μεγαλύτερη αμμουδερή 

παραλία, στο που είναι ένα ανακαινισμένο συγκρότημα 11 Anemelia Hotel Apartments 

καταλυμάτων. Περιτριγυρισμένο από ένα καταπράσινο τοπίο και μια παραλία με χρυσή άμμο και 

κρυστάλλινα νερά, το συγκρότημα μας υπόσχεται να κάνει τα τις διακοπές σας ονειρικές. Τα 

διαμερίσματά μας, 45 τμ - 53 τμ, είναι επιπλωμένα σύμφωνα με τις τελευταίες σύγχρονες τάσεις 

σχεδιασμού και αναβαθμίζονται με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Τα διαμερίσματά μας είναι είτε 

στούντιο ιδανικά για 3-4 άτομα, τα οποία είναι ένας χώρος με ξεχωριστό μπάνιο, ή διαμερίσματα 

για 4-5 ακόμα κι 6 άτομα που αποτελούνται από ένα ξεχωριστό υπνοδωμάτιο με ένα διπλό ή δύο 

μονά κρεβάτια, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και μπάνιο. 

 

Όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα στο και τα παιδιά κάτω των 2 ετών Anemelia Hotel Apartments 

διαμένουν δωρεάν στα παιδικά κρεβάτια. Οποιοσδήποτε τύπος επιπλέον κρεβατιού, είτε για ένα 

μωρό είτε για έναν ενήλικα, θα πρέπει να ζητηθεί και να επιβεβαιωθεί 

από εμάς.  

 

Το  σας προσφέρει την δυνατότητα Anemelia Hotel Apartments

μπάρμπεκιου στην ψησταριά μας με ξυλοφουρνο όπου μπορείτε να 

απολαύσετε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας. 

Κατά την προετοιμασία των γευστικών γευμάτων σας θα έχετε την 

ευκαιρία να παρακολουθήσετε το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα από τον 



κήπο μας, ενώ τα παιδιά σας θα παίζουν με ασφάλεια στην αυλή μας. Απολαύστε το μεγάλο 

μπαλκόνι σας με εκπληκτική πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στα απέναντι νησιά. Μπορείτε 

επίσης να απολαύσετε το jacuzzi για στιγμές χαλάρωσης που είναι διαθέσιμο μόνο σε ενήλικες άνω 

των 18 ετών και υπάρχει επιπλέον χρέωση 5 ευρώ. Παρακαλείσθε επίσης να λάβετε υπόψη ότι το 

jacuzzi είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:00 μ.μ έως τις 20:00 μ.μ 

και κατόπιν συμφωνίας με τη διοίκηση. 

  

Μιλώντας για ηλιοβασιλέματα, θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε ένα από τα 

μαγικότερα ηλιοβασίλεμα της ζωής σας, επιλέγοντας το αγαπημένο σας σημείο στο 

θέρετρο μας ή ακόμα και από την άνεση του δωματίου σας. Πιστεύω πραγματικά ότι 

το ηλιοβασίλεμα μας είναι εξίσου εκπληκτικό όπως το περίφημο ηλιοβασίλεμα της 

Σαντορίνης. Ισως να υπερβάλω λιγάκι, αλλά μπορείτε επίσης να το επιβεβαιώσετε με 

την επίσκεψή σας σε εμάς! Ιδιαίτερα μετά από μια σύντομη καλοκαιρινή βροχή, ο 

ουρανός είναι μαγευτικός και η μυρωδιά από τη γύρω φύση είναι αξέχαστη. 

 

Απολαύστε την τηλεόραση επίπεδης οθόνης 32 '' ή χαλαρώστε στο 

καθιστικό σας - βεράντα ενώ σερφάρετε στο διαδίκτυο. Στο ιδιωτικό σας μπάνιο 

μπορείτε να βρείτε προϊόντα μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών και πετσέτες 

φρεσκοπλυμένες για όλους. 

 

Το  απέχει μόλις 10μ. από την παραλία. Anemelia Hotel Apartments

 
                                    

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουζίνα σας, εξοπλισμένη με φούρνο και τοστιέρα. Ένα μεγάλο 

ψυγείο είναι διαθέσιμο για εσάς, καθώς και μια μηχανή για καφέ και κατάψυξη. Οτιδήποτε 

χρειάζεστε για το μαγείρεμα είναι διαθέσιμο! 

 

Μη διστάσετε να αφήσετε τις αποσκευές σας μαζί μας, 

καθώς μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε είτε την 

ημέρα της άφιξής σας είτε την ημέρα της αναχώρησής 

σας. Κατανοούμε πλήρως την ανάγκη σας να κάνετε μια 

πρώτη ή τελευταία βουτιά και το να μεταφέρετε τις 

αποσκευές σας  μαζί σας δεν είναι τόσο βολικό. 

  

Ανυπομονούμε να κάνουμε τη διαμονή σας μαζί μας αξέχαστη! 

Με εκτίμηση,  

Οικογένεια Θεοδώρογλου 


