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- Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Orfeas!
- Τα πάντα ξεκινούν από τον χώρο υποδοχής.
- Τόσο η εξυπηρέτηση όσο και η ευγενική συμπεριφορά που προσφέρεται από το
προσωπικό μας είναι προτεραιότητα εδώ.
- Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας για πληροφόρηση και επικοινωνία, σας προσφέρουμε
όλες τις απαραίτητες ανέσεις και πολυτέλειες όχι μόνο στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
αλλά και πληροφορίες για ολόκληρη την περιοχή!
- Με ζεστό και φιλικό χαμόγελο, σας καλωσορίζουμε στα δωμάτιά μας και σας
υποσχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή!
- Το χαρακτηριστικό της ελληνικής κουλτούρας είναι η ανάγκη χαλάρωσης!
- Έτσι, χαλαρώστε σε ένα από τα κομψά σαλόνια στο ξενοδοχείο μας!
- Για τους χειμερινούς μήνες, η ζεστασιά του τζακιού θα ζεστάνει την ατμόσφαιρα!
- Σε ένα από τα εκατό πολυτελή δωμάτια και τη σουίτα του ξενοδοχείου μας, μπορείτε να
απολαύσετε όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου ... που σας υπόσχεται στιγμές
χαλάρωσης, πάντα με την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και τις επαρκείς υπηρεσίες που
προσφέρει το ξενοδοχείο Ορφέας!
- Απολαύστε τη θέα από το μπαλκόνι ... Τα Μετέωρα θα σας εντυπωσιάσουν!
- Επισκεφθείτε το εστιατόριο μας, θα απολαύσετε τις δελεαστικές οσμές και το κομψό
μέρος!
- Θα σας εντυπωσιάσουν τα υπέροχα γούστα, η ευγένεια και η υψηλή ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό μας!
- Έχοντας στη διάθεσή σας τη λαϊκή ελληνική κουζίνα και τις επιλεγμένες γεύσεις της
διεθνούς γαστρονομίας!
- Ο σεφ του ξενοδοχείου Ορφέας μπορεί επίσης να προετοιμάσει για εσάς οποιοδήποτε
διεθνές μενού επιθυμείτε με δική σας επιλογή!
- Η καφετέρια σας περιμένει, πάντα έτοιμη να σας ευχαριστήσει με όλους τους
διαφορετικούς καφέδες και μεγάλη ποικιλία από ποτά που προτιμάτε!
- Περπατήστε στην υπέροχη πισίνα μας!
- Απολαύστε τη θέα, κολυμπήστε, αφήστε τα παιδιά σας να κολυμπήσουν και να παίξουν
στην παιδική πισίνα μας και να απολαύσετε το χυμό ή το κοκτέιλ σας από το pool bar!
- Εάν η επίσκεψή σας στην Καλαμπάκα είναι για επαγγελματικούς λόγους, το ξενοδοχείο
Orfeas θα καλύψει τις ανάγκες σας παρέχοντας μια αίθουσα συνεδριάσεως με συνολική
χωρητικότητα διακοσίων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης τεχνολογίας και
των υπηρεσιών!
- Το Ξενοδοχείο Ορφέας είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση καταλύματος με όλες τις
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σύγχρονες ανέσεις και πολυτέλειες, κλιματιζόμενο σε όλους τους χώρους,
με
άφθονο χώρο στάθμευσης και τέλος, φιλική εξυπηρέτηση!

- Ξενοδοχείο Ορφέας στην Καλαμπάκα!
- Αρχαία φιλοξενία ... σήμερα!
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