Επιτέλους, μπορείτε να πάρετε μια βαθιά ανάσα.
Καλώς ήλθατε στο Aegila Boutique Hotel !

To ξενοδοχείο
Το Aegila Boutique Hotel, κατηγορίας 4 Κλειδιών,
αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόταση για την καλοκαιρινή ή χειμερινή
σας απόδραση στην καρδιά της Μέσα Μάνης.
Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2016 και λειτουργεί
από τον Αύγουστο 2016.
Εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα και αποτελείται από 2
παραδοσιακά πυργόσπιτα, που εντάσσονται πλήρως στο
αυστηρό και λιτό τοπίο της Μάνης.

Διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από διαφορετικά
δωμάτια, για διαφορετικές απαιτήσεις, όλα με θέα
στο απέραντο γαλάζιο.

Υπηρεσίες
Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε το Aegila Boutique
Hotel για να δειπνήσετε. Το Aegila Restaurant προσφέρει
γεύσεις ελληνικής κουζίνας, ενώ μπορείτε να απολαύσετε
το πρωινό σας στο Breakfast Room ή στο κρεβάτι σας.

Αν σχεδιάζετε γάμο, αρραβώνα, βάφτιση ή οποιαδήποτε
άλλη εκδήλωση, το Αegila Boutique Hotel αποτελεί τον
ιδανικό προορισμό για να γιορτάσετε τις πιο όμορφες
ημέρες της ζωής σας.

Παροχές
ü
ü
ü
ü

Στρώματα και κλινοσκεπάσματα από την COCOMAT
Πετσέτες προσώπου-σώματος και παντόφλες από την COCO-MAT
Προϊόντα περιποίησης προσώπου-σώματος από την Ο-LIVE
Προσωπικό χρηματοκιβώτιο
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Κλιματισμό (κεντρική ψύξη και θέρμανση)
Τηλεόραση LCD 32”
Ασανσέρ
Mini Bar
Υπηρεσία δωματίου (Room Service)
Δωρεάν στάθμευση
Τηλέφωνο
Πιστολάκι μαλλιών
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Πρόσβαση στο διαδίκτυο στο δωμάτιο χωρίς χρέωση
Δυνατότητα παροχής laptops στα δωμάτια/διαμερίσματα.
Δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου υπολογιστή
Δυνατότητα παροχής, κατόπιν αιτήματος, ανταπτόρων ηλεκτρικής παροχής
Λειτουργία 24ωρης υποδοχής
Παροχή υπηρεσίας πλυντηρίου-σιδερώματος
12 ωρο Room Service
Πλούσιο ελληνικό πρωινό
Παροχή πρωινού στα δωμάτια
Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών
Δυνατότητα παροχής κατόπιν αιτήματος εξοπλισμού για το μωρό
(καθισματάκι και κρεβατάκι)
Καθημερινός καθαρισμός δωματίων
Υπηρεσία καθαριότητας κατόπιν αιτήματος
Συχνότητα αλλαγής πετσετών σε ημερήσια βάση
Συχνότητα αλλαγής σεντονιών 4 φορές την εβδομάδα
Υπηρεσία αλλαγής σεντονιών – πετσετών, πέραν των παραπάνω

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Το ξενοδοχείο με τις υποδομές του συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθόσον διαθέτει:
ü
ü
ü
ü

Εξωτερικές πόρτες και παράθυρα από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, με θερμοδιακοπτόμενη απόδοση
Αντλία θερμότητας για ψύξη - θέρμανση, φιλική προς το περιβάλλον
Ηλιακούς καθρέφτες για χρήση ζεστού νερού
Πισίνες των οποίων η πλήρωση γίνεται με χρήση θαλασσινού νερού

Δραστηριότητες

Η περιοχή γύρω από το Νύφι, μεταξύ άλλων, προσφέρεται και για τουριστική ή αγωνιστική ποδηλασία, καθώς και για
πεζοπορία. Επιπλέον η Μέσα Μάνη είναι μία κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Η επικοινωνία μεταξύ των χωριών, πριν την
δημιουργία του οδικού δικτύου, γινόταν από μονοπάτια. Τα μονοπάτια αυτά για να κατασκευαστούν, καταβλήθηκε
προσπάθεια και μόχθος πολλών ετών. Σήμερα αποτελούν μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. H ευρύτερη περιοχή
στην οποία βρίσκεται το Aegila Boutique Hotel, προσφέρεται για πεζοπορία, καθόσον υπάρχει πλήθος μονοπατιών.

Πώς θα έρθετε
Το Aegila Boutique Hotel βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο
Αρεόπολης – Κοκκάλας στην ανατολική Μάνη, μεταξύ των
χωριών έξω Νυμφίου και Κοκκάλας. Απέχει 125km από τον
Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας και 340km από τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών.

Πληροφορίες
Νύφι (Έξω Νυμφίο)
Δήμος ανατολικής Μάνης
Λακωνία, Πελοπόννησος
Τηλέφωνα & Φαξ
(+30) 2733023616
(+30) 2104328847
(+30) 6944183196
(+30) 6984191544
(+30) 6936582867
Email:info@aegilaresort.gr
Site: www.aegilahotel.gr

Μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε
Αρεόπολη 22km
Κότρωνας 13 km (παραλία, φαγητό)
Σπήλαιο Διρού 23 km (στον Πύργο Διρού)
Γερολιμένας 26 km (παραλία, φαγητό)
Αλύπα 1,5 km (παραλία, φαγητό)
Κοκκάλα 4 km (παραλία)
Άμπελος 10 km (μετά το χωριό Άγιος Κυπριανός,
παραλία)
ü Πόρτο Κάγιο 23 km (παραλία, φαγητό)
ü Ακρωτήριο Ταίναρον 25 km (παραλία φαγητό)
ü Βάτα 13 km (κάτω από Φλομοχώρι, παραλία και
φαγητό)
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