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Αγαπητή κυρία Οικονόμου, 
  
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον συνεργασίας σας με το EPIRUS PALACE CONGRESS & SPA HOTEL στα Ιωάννινα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω για την ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ του ξενοδοχείου μας, σύμφωνα με τα 
ακόλουθα δεδομένα:  
 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
Άφιξη – Αναχώρηση : 7 - 9.12.2018 
Διανυκτερεύσεις               : από 1 διανυκτέρευση / ανά δωμάτιο    
Δωμάτια                              : Κατόπιν Ζήτησης και Ανάλογα τη Διαθεσιμότητα 
Διαθεσιμότητα                   : ΝΑΙ / [Ισχύει μέ βάση τα σημερινά δεδομένα του συστήματος κρατήσεων].  
Status                                 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ 

Προς: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   Τμήμα: Πωλήσεων  

Υπόψη: Κας Μαργαρίτας Οικονόμου  Από: Κώστα Πικιό / Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ 

Τηλ:   Τηλ: 213 0408914  

e-mail ritaikonomu@yahoo.gr  e-mail kpikios@epiruspalace.gr 
Ημερομηνία: 8/10/2018    

Θέμα:              ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

  

 

 
 
Tο ξενοδοχείο μας στα πλαίσια ενός μεγάλου επενδυτικού έργου έχει υλοποιήσει το πρώτο στάδιο ενός πλάνου ριζικής 
ανακαίνισης, που αφορά στους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους, στα δωμάτια, στις συνεδριακές μας αίθουσες και στις 
εγκαταστάσεις υποδομών.   
Με γνώμονα την ποιότητα στην φιλοξενία και τις νέες απαιτήσεις όπως αυτές καθημερινά διαμορφώνονται, το ξενοδοχείο μας 
είναι πλέον εκείνο που δρομολογεί τις εξελίξεις και καλύπτει κάθε κενό στις ανάγκες διαμονής του σύγχρονου ταξιδιώτη, είτε 
ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή.  Κοντά μας θα βιώσετε μία νέα εμπειρία διαμονής, μία σύγχρονη 
οπτική στην έννοια της φιλοξενίας, αλλά κυρίως θα απολαύσετε την κάθε στιγμή καθότι η ομάδα μας με εμπειρία, γνώση και 
ευελιξία προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει με επιτυχία τη δική σας 
επαγγελματική διοργάνωση.      
Είμαστε χαρούμενοι που μοιραζόμαστε μαζί σας ένα ανανεωμένο ξενοδοχείο, που αποτελεί πραγματικό στολίδι, όχι μόνο για 
τα Ιωάννινα και την Ήπειρο αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.  
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ Τι Συμπεριλαμβάνεται 

ΒΒ 68 € 74 €  Πρωινό αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ 

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ 

 Είναι πάρα πολύ ειδικές και φθηνότερες από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα 
κρατήσεων εμφανίζει το ξενοδοχείο μας.   

 Οι ανωτέρω τιμές αφορούν σε διαμονή τύπου PREMIUM COMFORT Δωματίων 
 Αφορούν σε διαμονή ανά δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση 
 Θα είναι διαθέσιμες στο σύστημα κρατήσεων του www.epiruspalace.gr , μέσω ειδικού 

τιμοκαταλόγου που θα δημιουργηθεί.  Ο κάθε σύνεδρος θα μπορεί να πραγματοποιεί την 
προσωπική του κράτηση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό QueD2018 

 Περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες όπως αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. 
 Περιλαμβάνουν όλους τους ισχύοντες φόρους (εκτός του Νέου Φόρου Διαμονής)* 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ   Προνομιακή παρουσίαση του Ξενοδοχείου στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου   

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:   Η τιμή του Μονόκλινου Δωματίου, αφορά σε Δίκλινο Δωμάτιο για χρήση Μονόκλινου 

ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΝΟΜΙΑ: 

 Δωρεάν γρήγορο WIFI μέσω οπτικής ίνας στα 30 mbps (up & down) σε  όλα τα δωμάτια και 
τους συνεδριακούς χώρους   

   *ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Από 1/1/2018, σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο 53, επιβλήθηκε στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νέος Φόρος Διαμονής.   Ο πρόσθετος αυτός φόρος για τα 
ξενοδοχεία 5* ανέρχεται στα 4 € το δωμάτιο / ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον 
πελάτη στην άφιξη του.    

 
Παραμένω στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 
 
Με εκτίμηση 
Κώστας Πικιός 
Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ 

http://www.epiruspalace.gr/

