20XX

Pythagorean, Samos ,831.03 Greece
+30 694 799 7182
+30 22730 61123
+30 22730 61885
info@sama.gr

“Welcome to Samos Island and Sama’ hotel. We are
here to ensure your. stay is a pleasant one”΄
Καλώς ήρθατε στην Σάμο και στα Sama’ hotel,
Σας ευχόμαστε μια αξέχαστη διαμονή.”

 Reception 8 Hours / Υποδοχή 8 Ώρες.
 Early Breakfast / Πρώινο Παραγγελία Νωρίς
 Room Service Breakfast/ Πρώινο στο Δωμάτιο
 Free Wi-Fi / Δωρεάν WI-FI.
 Copy and Fax Services /Υπηρεσίες Fax και Αντιγράφων.
 Express Check out / Express Αναχώρηση
 Library 24 Hours / Βιβλιοθήκη 24 Ώρες
 Wake Up Service/ Υπηρεσία Αφύπνισης.
 Daily Μaid Room Service & Common Areas /
Καθημερινή Υπηρεσία Καθαρισμού Δωματίων-Κοινοχρήστων.
Reception Hours / Ώρες Υποδοχέις: 8:30-13:30 & 18:30-20:30
Breakfast Hours /Ώρες Πρωινού: 7:30 -10:45
Early Breakfast must be ordered one day in advance before 20:00
For express check out please see reception.
Για να πάρετε πιο νωρίς το πρωινό, παραγγέλλετε την προηγούμενη μέρα
πριν τις 20:00.
Για express αναχώρηση δείτε την ρεσεψιόν.
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Each room is equipped with:











Balcony
A/C
Private Bathroom
Hot Water 24 Hours
TV
Fridge
High Quality Linens
Spacious Closets
Baby cots
Water Kettle for Coffee or Tea

Κάθε δωμάτιο διαθέτει:
 Μπαλκόνι/ Βεράντα
 Κλιματισμό
 Ιδιωτικό Μπάνιο με Ντουζιέρα με 24 ώρες
ζεστό νερό
 Τηλεόραση
 Ψυγείο
 Μπουντουάρ
 Εκλεκτά λευκά είδη
 Ευρύχωρες Ντουλάπες
 Προαιρετικά Πάρκα για Μωρά (baby cots)
 Βραστήρα για Καφε ή Τσαι

“With warm hospitality and a friendly smile .”

Website:
www.bellowscollege.com

Contact:
215-555-0134

Email:
someone@example.com

Pythagorion is a lovely cosmopolitan coastal town situated at the southern coast of the eastern part of the
island, some 12 kilometers south of Samos Town. The town has been named after Pythagoras, the
great ancient philosopher and mathematician. The actual town, extended around the port, has been built on
the ruins of the ancient city of Samos. The town includes some 1.400 permanent residents, whose occupation
is mainly in the tourism industry.
Pythagorio is situated at the most touristic developed area of the island and offers excellent tourist facilities
and many alternatives for accommodation, both within the town itself and in the broader area. There is also
an abundance of traditional taverns and cafés, found everywhere at the scenic squares and in the narrow
streets, where a visitor may taste the local cooking and delicacies reminding them how close to Asia Minor
they are.
The visitor will also find numerous alternatives for entertainment, where they may enjoy all kinds of
music. The younger crowd will certainly find that amusement and nightlife in Pythagorio is quite hot, and the
town is their place-to-be. Many boutiques flood the market offering local products, specialty items and all the
services needed for a comfortable stay.
Access to Pythagorio from the capital town of Samos is pretty easy by public buses with frequent service, by
taxi, as well as by rented or private car and motorbikes. If you have a yacht or boat, the port of Pythagorio is
available for mooring, both of smaller and of bigger vessels. You can go island hopping, take an excursion to
various other islands or visit the town of Kusadasi, on the opposite coast of Turkey.

Το Πυθαγόρειο είναι μια πανέμορφη παραλιακή κοσμοπολίτικη κωμόπολη, στη νότια ακτής του ανατολικού
τμήματος του νησιού, νότια της πόλης της Σάμου και σε απόσταση 12 χιλιόμετρα απ' αυτήν. Το όνομά της
έχει δοθεί προς τιμήν του μεγάλου φιλοσόφου και μαθηματικού της αρχαιότητας Πυθαγόρα. Η σημερινή
πόλη που εκτείνεται γύρω από το λιμάνι της, κυριολεκτικά βρίσκεται κτισμένη πάνω ακριβώς από την
αρχαία πόλη της Σάμου. Σήμερα κατοικείται από 1.400 περίπου μόνιμους κατοίκους, οι περισσότεροι από
τους οποίους ασχολούνται με τον τουρισμό.
Η κωμόπολη βρίσκεται στην πιο ανεπτυγμένη τουριστικά περιοχή του νησιού, διαθέτει εξαιρετικά καλές
τουριστικές υποδομές και προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις για διαμονή τόσο μέσα στην πόλη, όσο και
σε κοντινή απόσταση στην ευρύτερη περιοχή. Στις παραδοσιακές ταβέρνες και στα παραδοσιακά καφενεία
που ξεφυτρώνουν παντού στις γραφικές πλατείες και τα στενά σοκάκια μπορείτε να γευτείτε την ντόπια
κουζίνα ή να απολαύσετε τις ντόπιες λιχουδιές με την συνοδεία ωραίων μεζέδων που θυμίζουν στον
επισκέπτη την γειτνίαση του νησιού με την Μικρά Ασία.
Φυσικά και η διασκέδαση και η ψυχαγωγία είναι εξασφαλισμένες εδώ, ιδιαίτερα για τους νέους που εδώ θα
βρουν πολλά στέκια με μοντέρνα, αλλά και παραδοσιακή μουσική. Τέλος, η αγορά της κωμόπολης
προσφέρει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρειάζεται ο επισκέπτης.
Η πρόσβαση στο Πυθαγόρειο είναι πολύ εύκολη με τακτικά δρομολόγια λεωφορείων από την πρωτεύουσα,
με ταξί και ιδιωτικά, ή νοικιασμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Επίσης στο λιμάνι πιάνουν μικρά και
μεγαλύτερα σκάφη, ενώ η πόλη συνδέεται επίσης με το Κουσάντασι της απέναντι ακτής της Τουρκίας.
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