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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

 

Amedia 4* 

To Hotel Amedia βρίσκεται στη ζωντανή επιχειρηματική περιοχή του 3ου διαμερίσματος της Βιέννης, μόλις 4 στάσεις 

μακριά με το μετρό από το κέντρο της πόλης. Προσφέρει κομψά δωμάτια, σάουνα, ατμόλουτρο και δωρεάν WiFi υψηλής 

ταχύτητας. Ο σταθμός Kardinal-Nagl-Platz του μετρό απέχει 700 μέτρα.Τα δωμάτια διαθέτουν, μοντέρνα διακόσμηση, 

αυτόνομο κλιματισμό, ηχομόνωση, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης με διεθνή κανάλια και δωρεάν τηλεφωνικές 

κλήσεις προς 24 χώρες. Περιλαμβάνουν παροχές για τσάι/καφέ και ντιζάιν μπάνιο με γυάλινη καμπίνα ντους ή 

μπανιέρα.Στους κοινόχρηστους χώρους του Amedia Hotel υπάρχει ένα καφέ-lounge. Μπορείτε να χαλαρώσετε στο μπαρ 

του ξενοδοχείου ή στο κέντρο σπα. Διατίθεται στάθμευση σε γκαράζ με πρόσθετη χρέωση.Η στάση Viehmarktgasse του 

τραμ είναι μόλις μερικά βήματα μακριά. Το BEST WESTERN PLUS Hotel Wien Amedia απέχει 1,5χλμ. από το Παλάτι 

Belvedere και 25 λεπτά με τα πόδια από το Χούντερτβασερ Χάους. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια θα βρείτε εστιατόρια 

και καταστήματα.  

 

Austria Trend Ananas 4* 

Το Austria Trend Hotel Ananas Wien απέχει μόλις 100μ. από τον σταθμό Pilgramgasse της γραμμής U4 του μετρό, με το 
οποίο μπορείτε να φτάσετε σε 5 λεπτά στην Κρατική Όπερα στο κέντρο της Βιέννης. Διατίθενται δωρεάν Wi-Fi και 
ιδιωτικός υπόγειος χώρος στάθμευσης με επιπλέον χρέωση. Τα δωμάτια του συνδυάζουν διακοσμητικά στοιχεία ροκοκό 
αισθητικής με σύγχρονες ανέσεις. Όλα περιλαμβάνουν κλιματισμό, καλωδιακή τηλεόραση, μίνι μπαρ και μπάνιο με στεγνωτήρα 
μαλλιών και καθρέφτη καλλωπισμού. 

 

Courtyard by Marriott Vienna Messe 4* 

Το Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Reed Messe 

Wien της Βιέννης, μόλις 1 λεπτό με τα πόδια από το σταθμό Krieau του υπόγειου σιδηρόδρομου, ο οποίος προσφέρει συνδέσεις 

με το κέντρο της πόλης μέσα σε 10 λεπτά. Το μεγάλο σπα/γυμναστήριο του 8ου ορόφου περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό και 

σάουνα με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη. Τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης 

οθόνης, τσαγιέρα/καφετιέρα, μίνι ψυγείο και μπάνιο. Παρέχεται δωρεάν WiFi στους κοινόχρηστους χώρους. Το ψυχαγωγικό 

πάρκο Prater και ο γιγάντιος τροχός του λούνα πάρκ απέχουν αντίστοιχα 10 λεπτά και 20 λεπτά με τα πόδια. Μπορείτε να 

φτάσετε στο στάδιο Ernst Happel και στο εμπορικό κέντρο Stadion Center μετά από περπάτημα μόλις 15 λεπτών. Ο μεγάλος 

χώρος αναψυχής Green Prater είναι προσβάσιμος σε μόνο 5 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο.  
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Renaissance Vienna 4* 

Το κομψό Renaissance Wien ανακαινίστηκε και ανασχεδιάστηκε πλήρως το 2015, συνδυάζοντας τη βιενέζικη παράδοση 

με τις μοντέρνες λεπτομέρειες. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του κτηρίου, ενώ ο σταθμός Meidlinger 

Hauptstraße του μετρό (γραμμή U4) απέχει μόλις 100 μέτρα. Τα κομψά δωμάτια και σουίτες διαθέτουν πολυτελή 

κλινοσκεπάσματα, μπάνιο με ντους ψιλής βροχής και δωρεάν παροχές για τσάι και καφέ. Οι σουίτες και τα club δωμάτια 

έχουν καφετιέρα Nespresso. Το Renaissance Wien Hotel προσφέρει επίσης υπόγειες θέσεις στάθμευσης, μοντέρνες 

αίθουσες για συσκέψεις ή γάμους και σπα 200μ² με σάουνα, αίθουσα αλατιού, αίθουσα χαλάρωσης με μπαλκόνι και 

κλιματιζόμενο γυμναστήριο. Στο νέο και πρωτοποριακό εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε διεθνής κουζίνα, ενώ στο 

μπαρ των εγκαταστάσεων και το lounge σερβίρονται κοκτέιλ. Το κέντρο της πόλης και γνωστά αξιοθέατα, όπως η 

Naschmarkt και η Κρατική Όπερα της Βιέννης είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω της δημόσιας συγκοινωνίας. Το Παλάτι 

Schönnbrunn απέχει 1 στάση με το μετρό ή 15 λεπτά με τα πόδια.  

 

Austria Trend Savoyen Vienna 4* Sup. 

Το Austria Trend Hotel Savoyen Vienna βρίσκεται δίπλα στο ανάκτορο Belvedere με τη διάσημη συλλογή από πίνακες των 

Klimt και Schiele. Αυτό το οικολογικά πιστοποιημένο ξενοδοχείο διαθέτει 6όροφο αίθριο, σύγχρονο σπα/γυμναστήριο, 

χώρο στάθμευσης σε γκαράζ και δωρεάν Wi-Fi. Η λεωφόρος Ringstrasse και το κέντρο της Βιέννης είναι προσβάσιμα σε 

μόλις 2 στάσεις με το τραμ ή σε 10 λεπτά με τα πόδια. Ο σιδηροδρομικός σταθμός Rennweg απέχει μόνο 2 λεπτά με τα 

πόδια και παρέχει απευθείας συνδέσεις με το Αεροδρόμιο της Βιέννης. Όλα τα δωμάτια του Hotel Savoyen Vienna έχουν 

επιφάνεια τουλάχιστον 32μ², ενώ περιλαμβάνουν αυτόνομο κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού 

υπολογιστή. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, η Κρατική Όπερα της Βιέννης και διάφορα παραδοσιακά βιεννέζικα 

καφέ είναι προσβάσιμα με τα πόδια σε 15 λεπτά. Ο Βοτανικός Κήπος βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Savoyen Hotel.  

 

Intercontinental Wien 5* 

Στην καρδιά της Βιέννης, το InterContinental Wien βλέπει στο πάρκο Stadtpark και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από 

όλα τα αξιοθέατα της πόλης. Απέχει λίγα μόλις βήματα από τον σταθμό Stadtpark του μετρό. Όλα τα δωμάτια στο Wien 

InterContinental διαθέτουν υπερσύγχρονη τεχνολογία, όπως τηλεόραση επίπεδης οθόνης, internet υψηλής ταχύτητας και 

ψηφιακή τηλεόραση. Υπάρχουν 11 όροφοι μη καπνιστών. Παρέχονται δωμάτια για επισκέπτες με κινητικά προβλήματα, 

κατόπιν αιτήματος. Το Restaurant MediterraNeo σερβίρει διεθνείς σπεσιαλιτέ και παραδοσιακή βιεννέζικη κουζίνα. 

Απολαύστε καφέ, τσάι και βιεννέζικα αρτοσκευάσματα στο Café Vienna. Το βράδυ, μπορείτε να διασκεδάσετε με ζωντανή 

μουσική στο Intermezzo Bar, το οποίο προσφέρει πολλά ουίσκι και κοκτέιλ. Το υπερσύγχρονο γυμναστήριο λειτουργεί όλο 

το 24ωρο. Προσφέρει σάουνα, ατμόλουτρο, καμπίνα υπέρυθρης ακτινοβολίας, προσωπικό γυμναστή, καθώς και ειδικές 

περιποιήσεις προσώπου και σώματος. 

 


