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Τοποθεσία

Το ξενοδοχείο Poseidon βρίσκεται στην παραλιακή γραμμή του Παλαιού Φαλήρου, ένα από τα λίγα
ξενοδοχεία που δεσπόζει στην παραλία λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο της πόλης, με θέα τον
καταπληκτικό κόλπο του Αργοσαρωνικού. Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό, τόσο για επαγγελαμτική διαμονή
όσο και για διακοπές χαλάρωσης καθόλη την διάρκεια του χρόνου.
Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα ανακαίνισης, προσφέρει 88 δωμάτια και 1 Σουίτα.
Ιδανικό για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν επαγγελματικές συναντήσεις και διακοπές στη θάλασσα
σε μια τοποθεσία που είναι στην καρδιά της κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας.

Η πρόσβαση είναι εύκολη με τραμ, αλλά & αστικά λεωφορεία. Μπροστά από το ξενοδοχείο βρίσκεται η
στάση  λεωφορείου με κατεύθυνση από & προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, η οποία διευκολύνει
ιδιαίτερα τους φιλοξενούμενους κατά την άφιξη & την αναχώρησή τους. Επίσης ακριβώς μπροστά από το
ξενοδοχείο υπάρχει στάση τραμ με σύνδεση προς Βούλα, Νέο Φάληρο & Πλατεία Συντάγματος.

Εξοπλισμός δωματίων

 Δορυφορική τηλεόραση
 Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο
 Απευθείας τηλεφωνική γραμμή
 Κλιματισμός
 Mini bar
 Στεγνωτήρας μαλλιών
 Μπάνιο με μπανιέρα ή ντουζιέρα
 Βαμβακερές πετσέτες διαφορετικού

χρώματος για το δωμάτιο ή την πισίνα
 Bath amenities

Αποκλειστικές υπηρεσίες
 24hour Reception
 Express Check in
 Οργάνωση εκδρομών
 Υπηρεσίες Πλυντηρίου
 Room Service
 Υπηρεσία παραγγελίας πρωινού στο

δωμάτιο
 Business facilities
 Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
 Αίθουσες συνεδριάσεων
 Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο
 Internet Point
 Εξωτερική πισίνα
 Roof garden/terrace
 Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο με

ξαπλώστρες & ομπρέλες
 Εστιατότριο και Μπαρ Παραλίας

μπροστά στο ξενοδοχείο
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Περιγραφή δωματίων Sea View / Back View Rooms

Ευρύχωρα και φωτεινά δωμάτια με άνετες βεράντες και απεριόριστη θέα στη θάλασσα, δίνοντας την

αίσθηση πως βρίσκεστε σε θαλαμηγό εν κινήσει, νιώθοντας ταυτόχρονα τους παλμούς της πόλης που δεν

κοιμάται ποτέ. Αρκετά ευρύχωρα για να φιλοξενήσουν 2 με 3 άτομα.

Suite
Ο συνδυασμός του μοντέρνου σαλονιού μαζί την ευρύχωρη κρεβατοκάμαρα παρέχουν μια αίσθηση

ευεξίας. Από την βεράντα μπορείτε να αφεθείτε στην μοναδική θέα της θάλασσας είναι αρκετά ευρύχωρη

για να φιλοξενήσει από 2 μέχρι 4 άτομα. Το μπάνιο είναι ειδικά σχεδιασμένο με τζακούζι.

Είτε για μια σύντομη επίσκεψη είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποτελεί τον ιδανικό χώρο για

χαλάρωση.

Meeting rooms

Η πλεονεκτική θέση του ξενοδοχείου επί της παραλιακής και οι προδιαγραφές κατασκευής του,

εξασφάλισαν συνεδριακές αίθουσες με φυσικό φωτισμό & θέα στη θάλασσα. Οι αίθουσές του

χωρητικότητας 10 έως 200 ατόμων είναι καλαίσθητα διακοσμημένες, λειτουργικές και παρέχουν

σύγχρονο συνεδριακό εξοπλισμό εξασφαλίζοντας αρμονικές, εταιρικές παρουσιάσεις & συναντήσεις.

Δεξίωση με θέα το Ηλιοβασίλεμα

Η υψηλή αισθητική των χώρων που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 200 άτομα, οι εμπνευσμένες

δημιουργίες του chef και οι γοητευτικές εικόνες του θαλασσινού τοπίου σ’ ένα από τα ωραιότερα roof

gardens της Αθήνας, θα αγκαλιάσουν την πιο ρομαντική και λαμπερή στιγμή της ζωής σας.

Restaurants & Bars

Roof Garden Restaurant Dine & Wine – 7th Floor
Poseidon Roof Garden βρίσκεται στον 7ο όροφο και λειτουργεί καθημερινά.

Στο Roof Garden - ένα από τα ωραιότερα Roof Garden’s της πόλης με φόντο την Μαρίνα Αλίμου, και την

φωτισμένη ακτή της Καστέλας - στον 7ο όροφο το εστιατόριο Poseidon υπόσχεται ένα όμορφο ταξίδι

στον κόσμο των μεσογειακών και διεθνών γεύσεων.

Η μαγευτική θέα του Αργοσαρωνικού και ο αττικός ουρανός που απλώνεται πάνω από τη διάφανη

οροφή δημιουργούν το ιδανικό κλίμα για ένα ευχάριστο γεύμα, μια βραδινή έξοδο ή ένα ξεχωριστό

επαγγελματικό ραντεβού.

Είναι το μέρος όπου μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό ή το βραδινό σας με προτάσεις από το Σεφ μας

ελληνικής και διεθνής κουζίνας.
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Have a splash in our Roof Swimming Pool

Roof Swimming Pool λειτουργεί καθημερινά για κολύμπι και χαλάρωση από τις 10:00 – 19:15.

Βρίσκεται στον  8ο οροφο στον του ξενοδοχείου και είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να

απολαύσετε τη σαγηνευτική θέα του κόλπου πίνοντας το ποτό σας δίπλα στην πισίνα.

Η μέρα ξεκινάει με ένα απολαυστικό club sandwich με φρέσκο χυμό και τελειώνει κάτω από το φως των

αστεριών με ατέλειωτα cocktails και ποτά στο SkyBar 360° στο ψηλότερο Roof της παραλιακής All

about cocktails καθιστώντας την εμπειρία των επισκεπτών μας αξέχαστη απολαμβάνοντας νέες μίξεις

και γεύσεις. Summer Up your drink @ SkyBar 360°

Poseidon by the Seaside - Beach Bar - Beach Restaurant – Beach Facilities
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πάντα για μια υπέροχη ημέρα στην παραλία .....

Μια παραλία βραβευμένη με γαλάζια σημαία , με άνετες ξαπλώστρες ,μεγάλες ομπρέλες και

υπηρεσία ασφαλείας χώρου και ναυαγοσώστη. Ενα beach bar café με παγωμένο καφέ, δροσερούς

χυμούς, κρύες μπύρες, λαχταριστά σάντουιτς & burgers με επιλεγμένη μουσική από Djs.

Εστιατόριο δίπλα στο κύμα με πιάτα βασισμένα σε Παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα, κρύες πρώτες

επιλογές, δροσερές σαλάτες, ελληνικά γλυκά και Ελληνικούς μεζέδες από την καλοκαρινή μας κάρτα.


