Authentic Greek Hospitality

Lefkada: The Caribbean of Greece

www.sunshine-lefkas.com

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
Το Sunshine Inn Hotel είναι ένα ξενοδοχείο
3* µε 42 δωµάτια το οποίο βρίσκεται στην
Λυγιά Λευκάδας, σε απόσταση 4,0 χλµ. από
το κέντρο της Λευκάδας, 7,0 χλµ. από το Νυδρί
και 100µ. από την παραλία της Λυγιάς. Το
κοντινότερο αεροδρόµιο είναι του Ακτίου το
οποίο βρίσκεται σε απόσταση 19 χλµ. από το
κατάλυµα.
Η θέση του είναι ιδανική για όσους επιθυµούν
να έχουν το ξενοδοχείο ως ορµητήριο για να
ανακαλύψουν την µαγευτική Λευκάδα και η
διαρρύθµιση του ξενοδοχείου, µε τον υπέροχο
κήπο γύρω από την πισίνα, εγγυάται απόλυτη
χαλάρωση και ηρεµία σε ένα περιβάλλον
απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς. Το Sunshine Inn
Hotel προσφέρει όλες τις ανέσεις στους
φιλοξενούµενους και το προσωπικό είναι πάντα
ευγενικό και πρόθυµο να τους εξασφαλίσει
απόλυτη αυτονοµία και άνεση.
THE HOTEL
The Sunshine Inn Hotel is a 3* hotel with 42
rooms located in Lygia Lefkada, 4 km from the
center of Lefkada, 7.0 km from Nydri and 100
meters from the Lygia beach. The nearest airport
is Aktio which is 19 km from the hotel.
Its location is ideal for those who wish to have
the hotel as a base to discover the magniﬁcent
Lefkada where the hotel's design with
the lovely
garden around the pool guarantees absolute
relaxation and tranquility in an environment of
unparalleled natural beauty. The Sunshine Inn
Hotel oﬀers all the comforts to the guests and
the hotel personnel is always courteous and
willing to provide them with complete autonomy
and comfort.
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Η τοποθεσία
Σε απόσταση 4 χιλιοµέτρων από την πόλη της Λευκάδας βρίσκεται το πρώτο παραθαλάσσιο χωριό, η πανέµορφη Λυγιά.
Το γραφικό της λιµανάκι µε τα ψαροκάικα, οι ωραίες καθαρές αµµουδιές της και τα καταγάλανα νερά της γοητεύουν
τον επισκέπτη. Στη Λυγιά υπάρχουν ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια, ψαροταβέρνες και εστιατόρια, σούπερ-µάρκετ
και κάθε είδους καταστήµατα. Είναι ένα χωριό που σφύζει από ζωή και έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη. Οι κάτοικοί της
είναι καλόκαρδοι, ευγενικοί και φιλόξενοι. Σε απόσταση 3 χιλιοµέτρων από τη Λυγιά, βρίσκεται η Κατούνα ένας
παραδοσιακός οικισµός µε παλιά σπίτια και µια όµορφη πλατειούλα στον κέντρο του χωριού. Γύρω από την πλατεία
υπάρχουν ταβερνάκια που προσφέρουν θαυµάσιο φαγητό. Αξίζει να επισκεφθείτε τις δύο εκκλησίες, την Παναγία µε το όµορφο
καµπαναριό της και τον Άγιο Βάρβαρο µε το ωραιότατο τέµπλο του και τις υπέροχες εικόνες του. Μια βόλτα στα καλντερίµια
του χωριού συναρπάζει κάθε επισκέπτη.

The location
In 4 kilometers distance from the town of Lefkada, lies the ﬁrst seaside village, the beautiful Lygia. Its picturesque harbor
with the ﬁshing boats, the beautiful clear sandy beaches and the crystal clear waters fascinate the visitor. In Lygia there are
hotels and rooms to let, ﬁsh taverns and restaurants, supermarkets and all kinds of shops. It is a village that is
bustling with life and tourist development. Its inhabitants are kind-hearted, polite and hospitable. Located 3 km from Lygia,
Katouna is a traditional settlement with old houses and a beautiful square in the center of the village. Around the
square, there are located taverns oﬀering great food. It is worth visiting the two churches, Panagia with
its beautiful bell tower and Agios Barbaros with its beautiful iconostasis (altarpiece) and its
wonderful icons. A walk in the village cobbled streets fascinates every visitor....
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Lefkas
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ΠΑΡΟΧΕΣ
&
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

FACILITIES
&
SERVICES

• Όλα τα διαµερίσµατα έχουν δική τους ηλιόλουστη
βεράντα για απόλυτη χαλάρωση

• All apartments have their own sunny terrace for
ultimate relaxation

• Τα δίκλινα δωµάτια έχουν θέα στον κήπο και στην πισίνα
του ξενοδοχείου

• Double rooms overlook the hotel's garden and pool

• Όλα τα δωµάτια έχουν ιδιωτικό µπάνιο µε ντους και πλήρη εξοπλισµό
(πετσέτες, καλλυντικά, στεγνωτήρα µαλλιών)
• Όλα τα δωµάτια διαθέτουν κλιµατισµό, ιδιωτική ντουλάπα µε
κρεµάστρες, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, mini bar

• All rooms have a private bathroom with shower and full
equipment (towels, toiletries, hair dryer)
• All rooms have air conditioning, private wardrobe with
hangers, ﬂat-screen TV, mini bar
• Free Wi-Fi internet access throughout the hotel

• ∆ωρεάν Wi-ﬁ σε όλους τους χώρους του συγκροτήµατος και
στα δωµάτια

• Greek breakfast b uﬀet with local products

• Πλούσιο Ελληνικό πρωινό µε τοπικά προϊόντα σε µπουφέ

• Free private parking on site without requiring a reservation

• ∆ωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθµευσης στο χώρο του ξενοδοχείου
χωρίς να απαιτείται κράτηση

•Daily maid service
• Fax / photocopying at the reception with additional
charge - Business corner

• Καθηµερινή υπηρεσία καθαριότητας
• Fax/φωτοτυπικό στη ρεσεψιόν µε επιπρόσθετη
χρέωση - Business corner

• Fast check in / check out
• Communication in Greek, English, Italian

• Γρήγορο check in/check out
• Snack bar with refreshing cocktails and Greek delicacies
from 11.00 to 24.00

• Επικοινωνία σε Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά
• Λειτουργία σνακ µπαρ από 11.00 - 24.00

• Stand with souvenirs and giﬅ «... take with you a piece
of Greece!!!»

• Σταντ αναµνηστικών δώρων "...πάρτε µαζί σας ένα
κοµµάτι Ελλάδας!!!"

• Insurance for the guests

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης για όλους τους ενοίκους
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Check in: 14.00 - 22.00
Check out: 10.00 - 12.00
Παιδιά: Παιδιά κάτω των 12 ετών µένουν χωρίς χρέωση
όταν χρησιµοποιούν τα ήδη υπάρχοντα κρεβάτια.
Επιπλέον κρεββάτια: ∆εν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον
κρεβάτια στα δωµάτια.
Κατοικίδια: Τα κατοικίδια είναι αποδεκτά µετά από συνεννόηση
µε τον διευθυντή του ξενοδοχείου.
Κάπνισµα: Το κάπνισµα δεν επιτρέπεται στα δωµάτια.
Προστασία του περιβάλλοντος: Προστατεύουµε το περιβάλλον µε κάθε δυνατό τρόπο και πάντα προσπαθούµε να βρούµε νέους τρόπους
για να µειώσουµε τον αντίκτυπό µας σε αυτό. Το Sunshine Inn Hotel έχει διαµορφώσει συγκεκριµένες
στρατηγικές για τη µείωση των αποβλήτων, την ασφαλή αποθήκευση και την ανακύκλωση όσο το δυνατόν περισσότερων
υλικών. Οι πελάτες µας ενηµερώνονται για αυτές τις ενέργειες µέσω ειδικής φόρµας που βρίσκεται σε κάθε δωµάτιο του ξενοδοχείου,
καθώς πιστεύουµε ότι οι πελάτες µας θα εκτιµήσουν και θα αναγνωρίσουν αυτές τις δράσεις ως περιβαλλοντικά αξιέπαινες.
Το Sunshine Inn Hotel έχει πιστοποιηθεί οικολογικά
από την Green Choice.

POLICIES
Check in: 14.00 - 22.00
Check out: 10.00 - 12.00
Children: Children are welcome. Children under 12 years stay
free of charge when using existing bedding.
Extra beds: There is no capacity for extra
beds in the room.
Pets: Pets are allowed aﬅer consultation with the
hotel manager.
Smoking: Smoking is not allowed in the rooms
Enviromentally Policy: We protect the environment in every possible way and we always try to ﬁnd new ways to reduce our
impact on it. Sunshine Inn Hotel have formulated speciﬁc strategies for reducing waste,
safely storing and recycling as many materials as possible. Our customers are informed about these actions through a special
form located in each room of the chain hotels as we believe our customers will appreciate and recognize these
actions as environmentally commendable.
Sunshine Inn Hotel have been ecologically
rewarded by Green Choice.
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Περισσότερες πληροφορίες
Contact Information
Λυγιά Λευκάδας, Ελλάδα - Τ.Κ 31100
Sunshine Inn Hotel, Lygia Lefkas, Greece - P.C 31100
+030 2645071717 | +030 2461040033 | +030 6946436363
info@sunshine-lefkas.com | http//: www.sunshine-lefkas.com

