
 

 

Περιγραφή | Boutique Hotel                     Ιστορία|www.petitpalais.com.cy 

Επαναλειτούργησε τον Ιούλη του 2020 μετά από εξ ολοκλήρου ανακαίνιση. Έτσι, ξεκίνησε 

ένα καινούργιο ταξίδι για το ιστορικό ξενοδοχείο, προσφέροντας  ένα εντελώς ανανεωμένο, 

μοντέρνο και  φιλόξενο προορισμό αναφοράς  σ’ ένα δημοφιλή τουριστικό θέρετρο όπως 

είναι οι Πλάτρες. 

Οι πολυβραβευμένες εταιρείες PROPERTY GALLERY και  Lazarou & Michael Architects  

εμπνεόμενες από την ιστορία του ξενοδοχείου  και των Πλατρών (1936), στοχεύουν στην 

παροχή αναβαθμισμένης και υψηλών προδιαγραφών διαμονής με υπηρεσίες και 

εξοπλισμό που θα ήθελε ο επισκέπτης να απολαμβάνει στα όμορφα πράσινα δάση του 

Τροόδους. Το μοντέρνο εσωτερικό των δωματίων σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό 

χαρακτήρα του κτιρίου, μεταφέρονται από τα σχέδια του αρχιτέκτονα στην πραγματική ζωή. 

Όλοι οι χώροι έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενούν επισκέπτες ολόχρονα.  

Η λειτουργία και διαχείριση του ξενοδοχείου έχουν ανατεθεί στο αναγνωρισμένο και με 

μεγάλη πείρα στην τουριστική βιομηχανία και Φιλοξενία George Tsanos Group (1972). 

 

Σουίτες | Δωμάτια |ΤΗΕΑ Relax Sauna & Steam bath                                                                                   

Savalas Μπαρ |Εστιατόρια Ραντεβού 

Διαμονή 

Το ξενοδοχείο Petit Palais Platres παρέχει διαμονή με πρωινό, ημιδιατροφή ή πλήρη 

διατροφή και επιδιώκει να φιλοξενήσει ζευγάρια, μεμονωμένους ταξιδιώτες, φίλους, 

αθλητικές ομάδες, ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος και οικογένειες. 

Δωμάτια 

Μεταξύ των 34 συνολικά δωματίων, το ξενοδοχείο διαθέτει 4 μοντέρνες και άνετες σουίτες 

που προσφέρονται και για οικογενειακή διαμονή. Οι  2 King’s σουίτες διαθέτουν 2 ξεχωριστά 

υπνοδωμάτια και 1 σαλόνι ενώ οι 2 Queen’s σουίτες διαθέτουν 1 υπνοδωμάτιο και 1 σαλόνι. 

Όλες διαθέτουν μπαλκόνια και απολαμβάνουν την εξαιρετική θέα του καταπράσινου 

δάσους.  

Περαιτέρω, διαθέτει 8 standard συνδεόμενα δωμάτια τα οποία είναι κατάλληλα για 

οικογένειες και 1 ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο που μπορεί να φιλοξενεί άτομο με 

αναπηρίες.(AμεΑ) 

Οι διάδρομοι πήραν τα ονόματα από τους 3 καταρράκτες που βρίσκονται στην περιοχή , 

Μιλλομέρη, Καληδόνια και Χαντάρα, ενώ ο τελευταίος όροφος φέρει το όνομα, Όλυμπος, 

της  ψηλότερης βουνοκορφής στην Κύπρο.  

THEA Relax sauna & steam bath (μόνο για ένοικους) 

Στον όροφο «Όλυμπο», ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί την εντελώς νέα παροχή του 

ξενοδοχείου, την σάουνα και το ατμόλουτρο για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και 

ηρεμίας. 

https://www.petitpalais.com.cy/our-history
www.petitpalais.com.cy
https://cypruspropertygallery.com/en
http://www.lma.com.cy/
http://www.tsanotel.com/
https://www.tsanotel.com/the-hotel/our-history/
https://goo.gl/maps/VEARWqHSBoWmWwq47
https://goo.gl/maps/tDHUMnQAas28GbVa6
https://goo.gl/maps/MNEhddbt6td7rbmZ6
https://goo.gl/maps/wArfWACtEqPxVviZ7


 

 

«Rendezvous» Εστιατόριο / Κήπος  

Το πρωινό προσφέρεται καθημερινά από 07:30 έως 10:30 στο εστιατόριο Rendezvous. Ο 

επισκέπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει από δημοφιλής συνταγές προγεύματος που 

μαγειρεύονται την ίδια ώρα μπροστά του (live cooking). 

 

Τα εστιατόρια Rendezvous προσφέρουν a la carte μενού,  με εξαιρετικές επιλογές φαγητού, 

γλυκού και ροφήματος καθημερινά για μεσημεριανό ή δείπνο από τις 12πμ έως τις 11μμ. 

 

Η σταθερά υψηλή ποιότητα συστατικών, μαγειρεύονται με συνέπεια στις συνταγές, 

προσφέροντας στον επισκέπτη γαστρονομική απόλαυση στην τελειότητα της. 

 

Συνίσταται κράτηση για μεσημεριανό ή δείπνο.  

 

«Savalas» μπαρ 

Διατίθεται ποικιλία αλκοολούχων  και μη αλκοολούχων ποτών για όλη την οικογένεια, τοπικά 

και εισαγόμενα επώνυμα κρασιά, άλλα αλκοολούχα καθώς και διάφορα εξαιρετικά 

ροφήματα. 

Oι πιο πάνω χώροι εστίασης ξενοδοχείου είναι διαθέσιμοι και για τους μη ένοικους. 

 

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) 

Αεροδρόμιο & Μεταφορές-Ταξί, μικρά λεωφορεία(8-10 ατόμων) ή λιμουζίνα διευθετείται 

από το ξενοδοχείο. 

Απόσταση από: 

o Ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού A6 απέχει  36χμ 38λεπτά(Διαδρομή B8-F825) 

o Το αεροδρόμιο Λάρνακας είναι 102χμ, 1 ώρα και 21 λεπτά(ΔιαδρομήA3-A5-A1-B8) 

o Το αεροδρόμιο Πάφου απέχει 63χμ, 1ώρα (Διαδρομή E603-B6-A6- F606- E601-F825) 

o Η Λευκωσία απέχει 89χμ, 1ώρα 36λεπτά(Διαδρομή A9-B9-E801-B8) 

 

Χώρος Στάθμευσης- Υπάρχει δημόσιος χώρος στάθμευσης σε κοντινούς δρόμους καθώς και 

δημοτικός χώρος στάθμευσης 

Ενοικίαση αυτοκινήτου/μηχανής/ποδήλατου -Υποβάλλετε το αίτημά σας και θα χαρούμε να 

διευθετήσουμε επικοινωνία με εκπρόσωπο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. 

Τρόφιμα και Ποτά -Για λόγους υγείας και ασφάλειας, στους χώρους του ξενοδοχείου, δεν συνίσταται 

η κατανάλωση φαγητών και ποτών που δεν παρασκευάζονται από το ξενοδοχείο. 

Διατροφικές προτιμήσεις-Σημειώστε τυχών διατροφικές προτιμήσεις στην φόρμα κράτησης ή 

επικοινωνήστε μαζί μας προτού επισκεφθείτε το ξενοδοχείο 

Βρεφικές ανάγκες-Ενημερώστε μας προκαταβολικά για κρεβατάκι μωρού ή καρεκλάκι. 

Κατοικίδια Επιτρέπονται κατοικίδια με ήρεμη συμπεριφορά σε συγκεκριμένα δωμάτια(Όροι) 

Κατά την διαμονή -Παραμένουμε διαθέσιμοι όλο το 24ωρο για οποιεσδήποτε επιπλέον επιθυμίες κατά 

τη διάρκεια της διαμονής σας. 

https://goo.gl/maps/nvuEnP3GKzMhRSC89
https://goo.gl/maps/nvuEnP3GKzMhRSC89
https://goo.gl/maps/g9P8p81GtBgC2Dkq9
https://goo.gl/maps/g9P8p81GtBgC2Dkq9
https://goo.gl/maps/es9e7SSBRbumDTgN8
https://goo.gl/maps/es9e7SSBRbumDTgN8
https://goo.gl/maps/ByXPHYcAYTgznjWH7
https://drive.google.com/file/d/17zdhiAPLMqXoEbjFcZmqelD2Py27UaVX/view?usp=sharing


 

 

        Περιγραφή δωματίων 

Τύπος Άτομα Κρεβάτια    Περιγραφή   Θέα 

Standard  

Standard δωμάτια                                                                                                           

Δωμάτιο για χρήση ΑμεΑ 

Συνδεόμενα κατάλληλα για οικογένειες  

1-2 
1 διπλό ή          

2 μονά    

Mμπαλκόνι ή 

παράθυρο                 

1 WC/Nτουζιέρα 

Δάσος                          

ή/και Πλάτρες 

Standard 

γωνιακό 

Standard γωνιακά δωμάτια                                                                                                          

(δυνατότητα για παρκοκρέβατο ή                                               

επιπλέον κρεβάτι για παιδί) 

1-2                        

(1)           

 

1 διπλό  
2 μπαλκόνια                        

1 WC/Ντουζιέρα 

Δάσος                      

ή/και Πλάτρες 

King's 

Suite 

Σουίτα                                                                            

2 υπνοδωμάτια                                                             

1 σαλόνι   

1-6            

  

1 διπλό              

2 μονά               

1 καναπέ- 

κρεβάτι 

1 μεγάλο μπαλκόνι               

2 μπαλκόνια                        

1 WC/ Μπανιέρα 

Δάσος                    

Πλάτρες |Ακρωτήρι 

Zeus       

Suite 

Σουίτα                                                                            

2 υπνοδωμάτια                                                             

1 σαλόνι   

1-6            

 

1 διπλό                

2 μονά                   

1 καναπέ- 

κρεβάτι 

2 μπαλκόνια                             

2 WC                                              

1 Ντουζιέρα                           

1 Μπανιέρα 

Δάσος             

Πλάτρες| Ακρωτήρι 

Queen's 

Suite 

Σουίτα                                                                            

1 υπνοδωμάτιo                                                            

1 σαλόνι   

1-4           

 

1 διπλό             

1 καναπέ-

κρεβάτι 

2 μπαλκόνια               

Παράθυρο                         

1 WC                                    

1 Μπανιέρα 

Δάσος               

Πλάτρες| Ακρωτήρι 

Ira            

Suite 

Σουίτα                                                                            

1 υπνοδωμάτιo                                                          

1 σαλόνι   

1-4              

 

1 διπλό          

1 καναπέ-

κρεβάτι 

2 μπαλκόνια                     

1 WC                                          

1 Μπανιέρα             

Δάσος            

Πλάτρες| Ακρωτήρι 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  

 

Ασύρματη σύνδεση διαδικτύου 

Γραφείο 

Δορυφορικά & ραδιοφωνικά κανάλια 

Είδη περιποίησης  

Έπιπλα εξωτερικού χώρου 

Κλιματιστικό /Κεντρική θέρμανση                                                                   

Κρεμάστρες 

Καρεκλάκια Κ/α 

Μεγάλος καθρέφτης 

Μπαλκόνι ή Παράθυρο 

Μίνι Μπαρ 

Ντουζιέρα |Μπανιέρα στις σουίτες 

Οδοντόβουρτσα Κ/α 

Πορτατίφ 

Προϊόντα περιποίησης 

Παιδικά κρεβάτια Κ/α 

Παροχές για καφέ και τσάι 

Πετσέτες / Μπουρνούζια / Παντόφλες 

Στεγνωτήρας 

Σίδερο Κ/α 

Τηλέφωνο 

Τηλεόραση 43’’ 

Υπηρεσία αφύπνισης 

Χρηματοκιβώτιο 

 

  

  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

 

Ανελκυστήρας 

A la Carte εστιατόριο 

Αποθήκευση αποσκευών 

Εστιατόριο Πρωινού 

Early Check-in / Late Check out/ (Ε) 

Ειδικό Μενού Διατροφής/ (Ε) 

Μπαρ/Σαλόνι 

Συναγερμός Πυρκαγιάς 

Σάουνα και ατμόλουτρο 

Τηλεοπτικό αθλητικό κανάλι(lobby) 

Υπηρεσία Δωματίου  

Φορτιστές συσκευών 

Φιλικό προς τα κατοικίδια                    

24-ωρη υποδοχή 

 
Υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος, με επιπλέον χρέωση 

Ενοικίαση ηλεκτρικού ποδήλατου 

Mπολς/κρεβατάκι/carrier για κατοικίδια 
Μεταφορά από/προς χιονοδρομική πίστα Τρoόδους 

Οργανωμένες περιηγήσεις 

Παρκαδόρος 

Πλυντήριο / Στεγνό καθάρισμα       

Ταξί &Υπηρεσία μεταφοράς αεροδρομίου 

Φύλαξη παιδιών 

Ε- επιπλέον χρέωση 

Κ/α – κατόπιν αιτήματος  

 


