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AGRINIO 

 

    

 

 

 

Από:                                    Αρίδη Ρία Προς: ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

Τηλ.: +30 26410 23043 Υπ’ όψιν Κου Σκαρμούτσου Γιάννη 

Fax: +30 26410 39071 Τηλ.:  6972721735 

Email: leto-hotel@across.gr Fax: - 

Ημερομηνία: 02/09/2022 Email: skarmgiannis@gmail.com 

 

 

Θέμα: Προσφορά 
 

 

Αγαπητέ κύριε Σκαρμούτσο, 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να σας παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες 

του ξενοδοχείου μας. 

 

Το Across Hotel Leto, στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, πλήρες ανακαινισμένο σας καλωσορίζει! Η 

μακρόχρονη συνεργασία και η εμπιστοσύνη των πελατών μας, μας δίνουν το κίνητρο για συνεχή αναβάθμιση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων 

των πελατών μας κατά την παραμονή τους στην πόλη μας, και για το λόγο αυτό βελτιώνουμε συνεχώς το 

χαρακτήρα της φιλοξενίας μας. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται σε ιδανική και περίοπτη θέση με θέα την κεντρική 

πλατεία της πόλης. Αυτή η μοναδικότητα της θέσης αλλά και των παροχών μας αποτελεί την καλύτερη επιλογή 

των πελατών μας και όχι μόνο. 

Μόλις σε κυκλική εμβέλεια 100 μέτρων από το ξενοδοχείο μας, βρίσκονται οι περισσότερες υπηρεσίες, 

γραφεία, τράπεζες και εμπορικά καταστήματα αλλά ακόμη, εντός των 30 μέτρων, το κεντρικό σημείο 

αναφοράς των cafes, bars & social events της πόλης μας. 

 

http://www.acrosshotels.gr/
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Γενικές Παροχές  Παροχές Δωματίου 

Reception 24 hrs 

Πλούσιο αμερικάνικο πρωϊνό - μπουφές 

Main Bar - Bistro 

Δωρεάν Parking αυτοκινήτων 

Wi-Fi πλήρους κάλυψης έως 24Mbps, δωρεάν 

χρήση 

e-Printing, ασύρματη εκτύπωση εγγράφων 

Laundry 

 

 

Μπαλκόνι με θέα την κεντρική πλατεία της πόλης 

Flat TV με ψηφιακά κανάλια Digea & Satelite 

Safety box, με ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο 

Wi-Fi access & e-printing - δωρεάν χρήση 

Δίκλινα και μονόκλινα κρεβάτια 

Direct τηλεφωνική γραμμή 

Ατομικό A/C ζεστό / κρύο & κεντρική θέρμανση 

WC/ Shower, πιστολάκι μαλλιών, Hotel amenities 

Room directory με υπηρεσίες και πληροφορίες 

Room service 

 

 

Στοιχεία / δεδομένα ζήτησης προσφοράς 

 

Ονοματεπώνυμο: ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Ημερομηνία: Άφιξη: 05-11-2022 Αναχώρηση:12-11-2022 

Αρ. Διανυκτερεύσεων: 7 

Αριθμός Δωματίων: - 

 
 

 

Στις παραπάνω τιμές  συμπεριλαμβάνεται ο Ειδικός Φόρος Διαμονής 0,50€ / ανά δωμάτιο / ανά 

διανυκτέρευση και το πρωινό. 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΕΣ 

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ (ΒΒ) 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 47,50€ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 67,50€ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ 80,50€ 

http://www.acrosshotels.gr/


 

    3 

Ξενοδοχείο LETO BOUTIQUE -HOTEL,  Πλατεία Δημοκρατίας 2,   30132  Αγρίνιο,  Τ.: +30 26410 23043, Φ.: +30 26410 39071. Email: 
leto-hotel@across.gr, www.leto-hotel.gr, www.acrosshotels.gr 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Τμήμα κρατήσεων, Τηλ.: +30 26410 23043, fax: 39071,  leto-hotel@across.gr ,  www.leto-hotel.gr 

Click it to find the place: http://binged.it/ufgttv or http://binged.it/tTJolt 

 

Και πάλι σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα για μια συνεργασία και σας διαβεβαιώνουμε πως θα 

ανταποκριθούμε πλήρως σε όλες τις προσδοκίες των διαμενόντων, οι οποίοι θα τύχουν άριστης 

εξυπηρέτησης και φροντίδας.  

Ανυπομονώντας να καλωσορίσουμε τους προσκεκλημένους σας στο Across Leto Hotel, παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

“Across” – Company Profile (accelerated)  - Συνοπτικές πληροφορίες για την εταιρεία 

Ο Όμιλος ACROSS ιδρύθηκε στα τέλη του 2008 και στη σύντομη μέχρι σήμερα πορεία του έχει καταφέρει να εισχωρήσει 
δυναμικά στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων, και ειδικά στο κομμάτι του μάνατζμεντ των ξενοδοχειακών μονάδων. 
Τα στελέχη του ομίλου διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στη διοίκηση ξενοδοχειακών και λοιπών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 4 άξονες δραστηριότητας του ομίλου είναι: Το ξενοδοχειακό μάνατζμεντ της ACROSS 
Hotels and Resorts, το μάνατζμεντ επισιτιστικών επιχειρήσεων της ACROSS Restaurants, η παροχή εφαρμοσμένης 
ξενοδοχειακής εκπαίδευσης της ACROSS Hotel Academy, η συμβουλευτική υποστήριξη τουριστικών και λοιπών 
επιχειρήσεων της ACROSS Consulting. 
 
Οι υπηρεσίες της Across Hotels and Resorts απευθύνονται σε ξενοδοχειακές μονάδες τύπου Resort, City, Airport, 
Garni και Cottage Hotels. Στις επιχειρήσεις αυτές προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται 
σε συγκεκριμένα ποιοτικά standards παγκόσμιας εμβέλειας και που σχετίζονται με όλες τις λειτουργίες των 
ξενοδοχειακών μονάδων, όπως: 
Γενικό και εξειδικευμένο Management, Οργάνωση και Διαχείριση Ανθρωπίνων πόρων, Πλήρης Οργάνωση και 
Λειτουργία Επισιτιστικών Τμημάτων και λοιπών τμημάτων, Διαχείριση Marketing και Πωλήσεων, Οργάνωση κρατήσεων, 
Οικονομική διαχείριση και ανάπτυξη, Διασύνδεση με tour operators και λοιπούς φορείς της τουριστικής αγοράς, 
Προτάσεις βιώσιμης και παραγωγικής αναβάθμισης, ανακαίνισης και επέκτασης των μονάδων, Οργάνωση και διαχείριση 
του λογισμικού κρατήσεων και διαχείρισης των τμημάτων του ξενοδοχείου, Επινοικίαση ξενοδοχειακών μονάδων, Αγορά 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 

Ξενοδοχειακές μονάδες  
 

 SAMOS BAY HOTEL 4* Samos Island,  Gagou Beach Vathi 

 ARIA HOTEL 3* Samos Island - City Hotel 

 PARADISE INN  HOTEL   3* Corfu Island Liapades 

 SILVER BAY HOTEL   3* Corfu Island Kontokali 

 POTIDEA GOLDEN BEACH HOTEL   3* Halkidiki Nea Potidea 

 CORAL BLUE BEACH HOTEL   3* Halkidiki Gerakini 

 AQUA OLIVA RESORT   4* Sivota Agia Paraskevi 

 LETO BOUTIQUE - HOTEL   3* Agrinio Aitoloakarnania - Boutique Hotel 

 

 

http://www.acrosshotels.gr/
mailto:leto-hotel@across.gr
http://www.leto-hotel.gr/
http://binged.it/ufgttv
http://binged.it/tTJolt
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Click it to find the place: http://binged.it/ufgttv or http://binged.it/tTJolt     
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