Villa Vithania εξοπλισμοί και υπηρεσίες
Περιγραφή κατοικίας: Βίλα
Επιφάνεια κατοικίας: 400m2
Επιφάνεια κήπου: 5000m2
Τοποθεσία: 500m από το λιμάνι της Αίγινας
Γενικός εξοπλισμός: Air Conditioning
Θέρμανση
Ασύρματο Internet
Τηλεόραση
Σύστημα συναγερμού
Πλυντήριο/στεγνωτήριο ρούχων
Κουζίνα Ψυγείο
(ανα όροφο) Πλυντήριο πιάτων
Ηλεκτρική κουζίνα
Καφετιέρα γαλλικού καφέ
Μηχανή Espresso (Nespresso)

Λευκά είδη στα κρεββάτια
Πετσέτες
Αντικουνουπικές συσκευές
Σίδερο και σιδερώστρα
Ασεσουάρ μαλλιών.
Πυροσβεστήρες
Τοστιέρα
Βραστήρας
Εξοπλισμός κουζίνας
Βασικά υλικά κουζίνας
Ψύκτης νερού

Προσφέρουμε τις προμήθειες για το πρώτο πρωινό της διαμονής σας. Δεν
προμηθεύουμε γεύματα, αλλά υπάρχει μεγάλο σούπερ-μάρκετ, με κάθε λογής
αγαθά, σε μικρή απόσταση από τη βίλα.
Τραπεζαρίες Πάγκος πρωινού - καθίζει 3
Τραπεζαρία - καθίζει 6
Τραπεζαρία - καθίζει 6
Παιδικά καθίσματα - 2
Υπνοδωμάτια: 6 Υπνοδωμάτια, για 12 άτομα

Επάνω όροφος
Επάνω όροφος
Κάτω όροφος
Εφόσον ζητηθούν
Όλα τα υπνοδωμάτια διαθέτουν
υπέρδιπλα κρεββάτια, κομοδίνα με
φωτιστικά, τραπέζι γραφείου και
ευρύχωρες ντουλάπες.

‘Ενα υπνοδωμάτιο σε κάθε όροφο της βίλας μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να
φιλοξενήσει δύο άτομα σε μονά κρεββάτια. Δύο υπνοδωμάτια του επάνω ορόφου
συνδέονται με εσωτερική πόρτα, με δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οικογένειες με
μικρά παιδιά. Μπορούμε να προμηθεύσουμε δύο παρκοκρέββατα, εφ’όσον
ζητηθούν.
Λουτρά: Λουτρό 1 - τουαλέτα, νιπτήρας, μπανιέρα
WC 1 - τουαλέτα, νιπτήρας
Λουτρό 2 - τουαλέτα, νιπτήρας, μπανιέρα,
ντους
WC 2, 3 - τουαλέτες, νιπτήρες ξεχωριστά

Επάνω όροφος
Επάνω όροφος
Κάτω όροφος
Κάτω όροφος

Υπάρχει πάντα διαθέσιμο ζεστό νερό. Προσφέρουμε ‘Apivita’ καλλυντικά κατά την
άφιξη (δεν αντικαθίστανται).
Εξωτερικοί Χώροι: Βεράντες
Πλακόστρωτη περιοχή κήπου
Ασφαλές parking

Επάνω όροφος
Κάτω όροφος
Εντός περίφραξης κήπου

Πισίνα: Ιδιωτική χρήση βίλας
Ρηχή περιοχή για παιδιά
Ομπρέλλες σκίασης
Ξαπλώστρες
Βοηθητικά τραπέζια
Τραπέζια τραπεζαρίας

7 ομπρέλλες
12 ξαπλώστρες
6 βοηθητικά τραπέζια
3 τραπέζια τραπεζαρίας Χ 4 άτομα

Καταλληλότητα: Οικογένειες με παιδιά
Φιλικές παρέες
Κατοικίδια Ζώα: Αποκλειστικά στον κήπο

Υπηρεσίες: Οικιακή φροντίδα βίλας

Τοπικές υπηρεσίες: ATM / Τράπεζες
Ταχυδρομίο
Super-markets
Γενικά εμπορικά καταστήματα

Αξιοθέατα: Ναός Αφαίας, αρχαιολογικός χώρος &
μουσείο
Αρχαιολογικός χώρος Κολώνας
Μεσαιωνικός οικισμός Παλαιοχώρας
Μοναστήρι Άγιου Νεκτάριου

Αναψυχή: Κολύμπι
Ψάρεμα
Επισκέψεις σε αξιοθέατα

Σκυλόσπιτο
Δοχεία για τροφή και νερό
Καθαριότητα: μέρα παρά μέρα
Αλλαγή λευκών ειδών & πετσετών: μία
φορά την εβδομάδα
Ιατρικό κέντρο
Υπηρεσίες Manicure/Pedicure
Κομμωτήριο

Εκκλησίες
Μουσείο γλυπτικής Καπράλου
Νήσος Μονή
Ημερήσια εκδρομή για παρακολούθηση
παράστασης σε Θέατρο Επιδαύρου.

Περπάτημα
Θερινά σινεμά

Σημειώσεις: Πολιτική μη-καπνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της βίλας.
Παρακαλούνται οι επισκέπτες να τηρούν τις ώρες κοινής ησυχίας (15:00-17:30 &
23:00-7:000 και να διατηρούν τον θόρυβο σε επίπεδα ανεκτά για τους γείτονες, τις
υπόλοιπες ώρες της ημέρας.
To πλυντήριο & στεγνωτήριο ρούχων βρίσκονται σε μικρή αποθήκη στον κήπο. Η
πρόσβαση γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση.
Η διεύθυνση επισκέπτεται καθημερινά τον χώρο της βίλας για επίβλεψη και
φροντίδα, πάντα με διακριτικότητα και κατόπιν συνεννόησης με τους διαμένοντες.

Βίλα Βηθανία
Ακτή Τότη Χατζή 8,
Αίγινα Τ.Κ. 18010, Ελλάδα.
Τηλ: (0030) 2297-0-23535
E: info@villa-vithania.gr
W: www.villa-vithania.gr

