WELCOME to
Mykonos

"Senses LUXURY vILLAS & SuITES"
MYKONOS

ΕΧTRA SERVICES UPON REQUEST. επιπλεον ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ:
It is with great pleasure that we present to you our new addition to “Anatolia
Hotels & Villas" family “Senses Luxury Villas & Suites” in Mykonos which consists
of 10 luxurious villas & suites at Elia & one 7 bedroom villa with private pool in
Ornos area.
Με μεγάλη μας χαρά, σας παρουσιάζουμε την νέα πολυτελή πρόταση των
“Anatolia Hotels & Villas”, “Senses Luxury Villas & Suites” σε ένα από τα
δημοφιλέστερα νησιά της Ελλάδος, τη Μύκονο.
Το νεόδμητο αυτό συγκρότημα αποτελείται από 10 βίλλες & σουίτες στην
περιοχή της Ελιάς καθώς και μια υπερπολυτελή βίλλα με 7 υπνοδωμάτια και
ιδιωτική πισίνα στην περιοχή του Ορνού.

“Senses Elia” complex managed & operated by “Anatolia Hotels & Villas” is built
with all modern day facilities & comforts in traditional Cycladic architecture on
a beautiful landscape overlooking the sea. It offers 1, 2 , 3 & 4 bedroom villas &
suites with spacious living rooms, equipped kitchens, a large variety of amenities
& 4 pools.
Το συγκρότημα “Senses Elia”, το οποίο τελεί υπό την διοίκηση των “Anatolia
Hotels & Villas”, παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις σε απόλυτη αρμονία με
το περιβάλλον & σύμφωνα με τους κανόνες & τις αρχές της Κυκλαδίτικης
αρχιτεκτονικής. Το “Senses Elia” απαρτίζεται από Διαμερίσματα-Σουίτες & Βίλλες
1,2,3 & 4 δωματίων με άνετα, πολυτελή καθιστικά δωμάτια, μοντέρνες κουζίνες με
πλήρη εξοπλισμό & 4 πισίνες.

SERVICES. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΟΣ:
• Reception & Concierge Services. Υποδοχή & Υπηρεσίες Concierge
• Wake up calls. Υπηρεσία αφύπνισης
• Daily Maid Services. Υπηρεσία καθαρισμού δωματίων καθημερινά
• Change of linen every 2 days. Αλλαγή λινών κάθε 2 μέρες
• Pool Bar
• Umbrellas & sunbeds around pool. Ομπρέλες-ξαπλώστρες στο χώρο της πισίνας
• Pool Towels. Πετσέτες πισίνας
• Free Parking. Δωρεάν χώρος στάθμευσης
• Free High Speed Wi-Fi Internet. Δωρεάν σύνδεση internet υψηλής ταχύτητας
• Early check-in & late check-out (upon availability). Παροχή early check-in ή
late check-out (κατόπιν διαθεσιμότητας)
• Free transfer to / from the airport or port. Δωρεάν μεταφορά από & προς το
αεροδρόμιο / λιμάνι

• Breakfast. Πρωινό
• Private Chef. Υπηρεσία Ιδιωτικού Σεφ
• Butler services. Υπηρεσίες Butler
• Dry cleaning & Laundry. Υπηρεσία στεγνού καθαριστηρίου & πλυντηρίου
• Groceries purchase. Yπηρεσία αγοράς τροφίμων & ποτών
• Babysitters. Υπηρεσία φύλαξης παιδιών
• Massages & treatments. Υπηρεσίες μασάζ & αισθητικής
• VIP transfers (Limo, Helicopter, Private Jet). VIP transfers (παροχή λιμουζίνας,
ελικοπτέρου, σκαφών)
• Security. Ιδιωτική ασφάλεια
• Car rentals. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων
• Excursions, Boat trips, Cruises. Υπηρεσία κρατήσεων εκδρομών,
δραστηριοτήτων & κρουαζιέρας
• Private Tours with a guide. Ιδιωτικές περιηγήσεις με ξεναγό

www.foxcreative.gr

“Senses Ornos" villa offers tranquility, privacy & a spectacular view to Chora, the
main town of Mykonos. Close to some of the best & most famous restaurants
& nightlife in Mykonos, it combines style with comfort. Breathtaking beauty,
elegant decoration, well-designed spaces, comfort & simplicity are the essential
ingredients to discover the simple touches of nature in a complete harmony of
“senses”.
Το “Senses Ornos" είναι μια υπερπολυτελής βίλλα για όσους επιλέγουν τις διακοπές
τους στην κοσμοπολίτικη Μύκονο χωρίς όμως να χάσουν την ιδιωτικότητα τους.
Σε κοντινή απόσταση από τα καλύτερα και πιο φημισμένα εστιατόρια & nightclubs
του νησιού, συνδυάζει την άνεση & το στυλ. Ένα ησυχαστήριο με υπέροχη θέα
την χώρα της Μυκόνου που συνδυάζει το απαράμιλλο στυλ με την χαλάρωση.
Η εκπληκτική ομορφιά, η κομψή διακόσμηση, οι καλά διαμορφομένοι χώροι, η
άνεση & η απλότητα είναι τα βασικά συστατικά για να ανακαλύψετε τις απλές
πινελιές της φύσης συνδυασμένες με την πλήρη αρμονία των «αισθήσεων».

SENSES LUXURY VILLAS & SUITES
Elia, Mykonos 84600 Greece
T. +30 22890 71630 F. +30 22890 71663
E. info@sensesvillas.com
www.sensesvillas.com
For your bookings - reservations:
T: +30 2310 522 422
E: reservations@anatoliahotels.gr

Find, Like, Share
www.sensesvillas.com

VILLA & SUITE FACILITIES. ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:
• Fully equipped kitchen. Κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη
• Coffee & tea making facilities, Espresso coffee maker, Toaster, Sandwich grill,
Microwave oven. Καφετιέρα, Βραστήρας, Τοστίερα, Φρυγανίερα,
Φούρνος μικροκυμάτων
• Telephone - Free Wi-Fi Internet. Τηλέφωνο - Δωρεάν Wi-Fi Internet
• Safe Box. Χρηματοκιβώτιο
• Air Condition. Κλιματισμός
• Hair Dryer. Στεγνωτήρας Μαλλιών
• Satellite LCD TV - DVD/HI-FI System. Δορυφορική LCD Τηλεόραση - DVD/HI-FI System
• Traditional built in showers. Παραδοσιακά χτιστά ντους
• Branded bathroom amenitie. Επώνυμα είδη περιποίησης
• Bathrobes & Slippers. Μπουρνούζια & Παντόφλες
• Welcome amenity. Προσφορά καλωσορίσματος
• Pools. Πισίνες

