ΕΛΕΤΟ
6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία»
1-3 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχείο Αχιλλέας, Λέκκα 21
Tηλ: 210 3233197 (ξενοδοχείο), 210 3216777 (κρατήσεις)
HYPERLINK "http://www.achilleashotel.gr" www.achilleashotel.gr , HYPERLINK "mailto:achilleas@tourhotel.gr" achilleas@tourhotel.gr 

Το ξενοδοχείο Αχιλλέας ανακαινίστηκε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του 2004. Βρίσκεται σε ήσυχο σημείο του εμπορικού τριγώνου της Αθήνας, 5 λεπτά με τα πόδια από τη στάση μετρό στο Σύνταγμα (απ’ευθείας σύνδεση με αεροδρόμιο), 15 λεπτά με τα πόδια από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Τιμές Νοεμβρίου: μονόκλινο 70 ευρώ, δίκλινο 80 ευρώ (με πρωινό).


Ξενοδοχείο Astor, Καραγεώργη Σερβίας16
Tηλ: 210 3351000
HYPERLINK "http://www.astorhotel.gr" www.astorhotel.gr , HYPERLINK "mailto:astor@astorhotel.gr" astor@astorhotel.gr 

Πολύ κοντά στο Σύνταγμα (3 λεπτά με τα πόδια), 15 λεπτά με τα πόδια από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Τιμές Συνεδρίου: μονόκλινο 62 ευρώ, δίκλινο 81 ευρώ (με πρωινό). Κατά την κράτηση παρακαλώ αναφέρατε τη συμμετοχή σας στο 6ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”.


Ξενοδοχείο Μουσείο, Mπουμπουλίνας 16
Tηλ: 210 3805611
 HYPERLINK "http://www.museum-hotel.gr" www.museum-hotel.gr , HYPERLINK "mailto:museum@hotelsofathens.com" museum@hotelsofathens.com 

Το ξενοδοχείο Μουσείο έχει ανακαινισθεί πρόσφατα, βρίσκεται σχεδόν δίπλα στην πλατεία Εξαρχείων και απέχει από το σταθμό μετρό της Ομόνοιας 10 λεπτά με τα πόδια και από το Γαλλικό Ινστιτούτο 20 λεπτά με τα πόδια.

Τιμές Συνεδρίου: μονόκλινο (55) ευρώ, δίκλινο  (75) ευρώ, με πρωινό. Για να κάνετε κράτηση παρακαλώ στείλτε αυτήν τη HYPERLINK "http://www.eleto.gr/download/Conferences/6th Conference/6thConference-Hotel-MUSEUM-form.rtf" φόρμα. . Οδηγίες από το αεροδρόμιο για το ξενοδοχείο Μουσείο δίνονται HYPERLINK "http://www.eleto.gr/download/Conferences/6th Conference/6thConference-Hotel-MUSEUM-Instructions.pdf" εδώ.


Ξενοδοχείο Άτταλος, Aθηνάς 29
Tηλ: 210 3212802
HYPERLINK "http://www.attalos.gr" www.attalos.gr , HYPERLINK "mailto:atthot@hol.gr" atthot@hol.gr 

Για μια εναλλακτική εμπειρία της Αθήνας, ο πρόσφατα ανακαινισμένος Άτταλος βρίσκεται κοντά στην Κεντρική Αγορά της Αθήνας και δίπλα στη γειτονιά του Ψυρρή. Η πλησιέστερη στάση μετρό (Μοναστηράκι – απ’ευθείας σύνδεση με αεροδρόμιο) απέχει 5 λεπτά με τα πόδια, ενώ από το Γαλλικό Ινστιτούτο απέχει μισή ώρα με τα πόδια. 

Τιμές Νοεμβρίου: μονόκλινο (45+8) ευρώ, δίκλινο (60+16) ευρώ (το πρωινό είναι προαιρετικό και κοστίζει 8 ευρώ το άτομο). 


