
FACT SHEET



Στον εσωτερικό διάκοσµο του Grand Serai Congress & Spa, ξεπροβάλει κοµµάτι του 
ιστορικού σκηνικού όπου δεσπόζουν οι Τρούλοι και οι Πολυέλαιοι που αιχµαλωτίζουν 
το βλέµµα του επισκέπτη και σηµαδεύουν το κέντρο της ζωής του κτιρίου. Τα 216 
άνετα και εξαιρετικά διακοσµηµένα δωµάτια είναι πλήρως εξοπλισµένα ώστε να 
παρέχουν στον επισκέπτη ένα πολυτελές και κοµψό περιβάλλον. Θα σας προσφέρουν 
µια βελούδινη ατµόσφαιρα οικειότητας ιδανική για τον σύγχρονο επισκέπτη & 
επαγγελµατία.

∆ιαµονή

Το Grand Serai Congress & Spa
στην καρδιά του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης των Ιωαννίνων, βρίσκεται σε προνοµιακή τοποθεσία

είτε βρεθείτε στην πόλη για αναψυχή είτε για επαγγελµατικούς λόγους.
Εµπνευσµένο για όσους θέλουν να νιώσουν το αυθεντικό πνεύµα µιας ιστορικής πόλης, σε ένα περιβάλλον

µε µοναδική αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς, προσφέροντας ηρεµία και χαλάρωση που προδιαθέτει για δηµιουργικές συναντήσεις.

•     Check-in στις 14:00 & Check-out στις 12:00
•     Υπηρεσίες πλυντηρίου & καθαριστηρίου
•     ∆ωµάτια φιλικά σε άτοµα µε κινητικές δυσκολίες
•     Υπηρεσία baby sitting (κατόπιν αιτήµατος)
•     Ιδιωτικός χώρος δωρεάν στάθµευσης 140 θέσεων
•     ∆ωρεάν Wi-fi σε όλους τους χώρους
•     Ενοικίαση αυτοκινήτου (κατόπιν αιτήµατος)
•     Υπηρεσία Μεταφοράς & Φύλαξης αποσκευών
•     Καθηµερινή επιλογή τοπικών εφηµερίδων
•     Καθηµερινή υπηρεσία δωµατίου και το απόγευµα
•     Υπηρεσία αφύπνισης
•     Υπηρεσία ∆ωµατίου (επιλεγµένες ώρες)
•     ∆ωµάτια & Σουίτες µη καπνιζόντων
•     Υπηρεσίες συναντήσεων & συνεδρίων
•     Γραφειακή & Γραµµατειακή Υποστήριξη
•     Υπηρεσία Guest Relations
•     Οργάνωση Κοινωνικών Εκδηλώσεων
•     Priority check-in και check-out
•     VIP Services
•     Ασφάλεια Μονάδος

•     Queen size ή Twin κρεβάτια
•     Ανατοµικά Οικολογικά Στρώµατα
•     Ηχοµονωτικά παράθυρα
•     Ηλεκτρονική Αυτόµατη Κλειδαριά
•     Θέσεις Αποσκευών
•     Φωτιζόµενη Ντουλάπα
•     Ηλεκτρονική Θυρίδα ασφαλείας
•     Απευθείας Τηλεφωνική γραµµή
•     Mini bar ψυγείο
•     Κλιµατισµός Αυτόνοµης ∆ιαχείρισης
•     Τηλεόραση Επίπεδης οθόνης 29’’
•     ∆ορυφορική & Καλωδιακή Τηλεόραση
•     Συνδροµητικό Πακέτο Καναλιών 
       NOVA Professional Pack
•     ∆ωρεάν Wi-Fi & Ethernet Πρόσβαση στο Internet
•     Γραφείο Εργασίας & γραφική ύλη
•     Καθιστικό Χώρο µε καναπέ ή µπάσια
•     Μαρµάρινο λουτρό µε µπανιέρα & ντους
•     Μεγεθυντικό καθρέφτη καλλωπισµού
•     Σεσουάρ µαλλιών
•     ∆εύτερο τηλέφωνο στο µπάνιο
•     Επώνυµα Προϊόντα Περιποίησης
•     Ρόµπες λουτρού και Παντόφλες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΑΣ…. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ



 
Ένας µοναδικός χώρος χαλάρωσης, το Grand Serai Spa 
προσφέρει στιγµές ευεξίας & αναζωογόνησης. 
Στις εγκαταστάσεις του, λειτουργεί ειδικός χώρος αισθητικής για 
περιποιήσεις/θεραπείες προσώπου & σώµατος, θερµαινόµενη 
πισίνα µε πίδακες νερού για υδροθεραπεία, Hamam, κοµµωτήριο, 
αίθουσα µανικιούρ-πεντικιούρ, γυµναστήριο και καµπίνες µασάζ, 
ιδανικά για να ανανεωθείτε και να χαλαρώσετε. 

GRAND SERAI
SPA

Χαλάρωση & Ευεξία
Γαστρονοµική Απόλαυση
Το Εστιατόριο “Γιασεµί” είναι το ιδανικό µέρος για να πάρετε το πρωινό σας µε την ατµοσφαιρική 
σάλα, να συνιστά σε µία ειδυλλιακή ατµόσφαιρα ώστε να απολαύσετε επιλεγµένες γεύσεις 
συνοδευόµενες από µοναδικά διαλεγµένα κρασιά στο τέλος της ηµέρας. Με αγάπη και σεβασµό 
στην µεσογειακή γαστρονοµία, η οµάδα της Κουζίνας του Grand Serai Congress & Spa, 
δηµιούργησε για σας µια σειρά από γευστικές επιλογές στοχεύοντας στην απόλυτη γευστική 
εµπειρία. Κάθε περίσταση, ξεκινώντας από µια απλή συνάντηση εργασίας έως ένα µεγάλο διεθνές 
συνέδριο, αποτελεί πρόκληση απόλαυσης µοναδικών γευστικών συνδυασµών και υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών.

FACILITIES
•     Εστιατόριο “YASEMI”
•     Park Bar “KOURABAS”
•     Grand Serai Spa
•     Εξωτερική πισίνα
      (εποχιακής λειτουργίας)

•     Reception & Concierge 24ώρες
•     Αίθουσα Τύπου – Press Room
•     Business & Leisure Centre
•     Συνεδριακό Κέντρο & Αίθουσες        
       χωρητικότητας έως 1000 ατόµων
       και Πολλαπλών Χρήσεων



Κεντρική 
Πλατεία

T. 26510 90550 | F. 26510 90557 | W. www.grandserai.com | E. info@grandserai.com

Grand Serai

ΧΑΡΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
GRAND SERAI

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

•   Κάστρο των Ιωαννίνων
•   Λίµνη Παµβώτιδα
•   Το Νησί των Ιωαννίνων
•   Αρχαιολογικό Μουσείο
•   Αρχαίο Θέατρο της ∆ωδώνης
•   Μουσείο Παύλου Βρέλλη
•   ∆ηµοτική Πινακοθήκη
•   Σπήλαιο Περάµατος

 

Αγορά

Νοµαρχία
Κεντρική
Πλατεία

Τοποθεσία
Στην Λεωφόρο ∆ωδώνης, και σε
απόσταση 10λεπτών από το 
Αεροδρόµιο Ιωαννίνων, βρίσκεται 
σε ιδανική τοποθεσία µόλις µερικά 
βήµατα από το Εµπορικό Κέντρο 
και τις Υπηρεσίες ∆ηµοσίου. 
Εξυπηρετεί µε µοναδική ευκολία 
τον επισκέπτη µε επαγγελµατική 
δραστηριότητα στο Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, τα Νοσοκοµεία, τις 
Τράπεζες και µε άνετη πρόσβαση 
στην Βιοµηχανική Περιοχή.
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