www.edenresort.com.cy

Σας αξίζει
να ζήσετε
πολλά!

Εγκαταστάσεις

Δωμάτια και
Πολυτελείς Σουίτες
Το Eden Seniors Resort διαθέτει 54
δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια και 9
πολυτελείς σουίτες, σχεδιασμένα με τον
πιο κομψό χαρακτήρα.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν δικό τους
μπαλκόνι, είναι ευήλια, έχουν θέα
τη Μεσόγειο θάλασσα, τον κήπο,
την υπαίθρια φύση και διαθέτουν:
- Ορθοπεδικό κρεβάτι
- Κομοδίνο
- Μπάνιο και ντουζιέρα με προσβασιμότητα
_αναπηρικού αμαξιδίου
- Σύστημα κεντρικού τηλεφώνου
και κλήση νοσοκόμου 24/7
- Κεντρική θέρμανση και κλιματισμός
- Δορυφορική τηλεόραση HD /
Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi
- Καθιστικό
- Ντουλάπα
- Μικρό ψυγείο
- Χρηματοκυβώτιο
- Στεγνωτήρα

Εστιατόριο και Καφετέρια
Στο Eden Seniors Resort το φαγητό
είναι μία γιορτή γεύσης και
ποιότητας! Προσφέρονται
καθημερινά 5 γεύματα και σνακ
φτιαγμένα με επιλεγμένα θρεπτικά
συστατικά, με προϊόντα φρέσκα της
εποχής που παράγονται ντόπια και
μαγειρεύονται με σπιτική
φροντίδα από τους Σεφ μας
στην πλήρως εξοπλισμένη
κουζίνα που διαθέτουμε.

Σπα
Στο καταπληκτικό κέντρο σπα
που διαθέτουμε μπορείτε να
ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα
ολιστικής υγείας και ευεξίας.
Περιλαμβάνει Θεραπευτικά
Δωμάτια, Ειδικούς Ομορφιάς,
Κομμωτήριο / Κουρέα,
Μανικιούρ, Πεντικιούρ,
Φυσιοθεραπεία, Μασάζ,
Σάουνα, Υδροθεραπεία
και Πισίνα.

Γυμναστήριο και
Αποκατάσταση
Πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο
για εκγύμναση και αποκατάσταση
του σώματος κάτω από την
επίβλεψη του ειδικού συμβούλου
μας. Βοηθάμε τους επισκέπτες μας
να ασκηθούν και να βελτιώσουν τη
σωματική δύναμη και αντοχή τους.

Εγκαταστάσεις αναψυχής
- Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα
- Εξωτερική πισίνα
- Αίθουσα παιχνιδιών /
Αίθουσα ψυχαγωγίας
- Μεγάλοι εσωτερικοί χώροι
χαλάρωσης και κοινωνικοποίησης
- Βιβλιοθήκη
- Κήπος και υπαίθριοι χώροι
χαλάρωσης

Ιατρικές Υπηρεσίες
Ο επι καθήκοντι ιατρός μας σε
συνεργασία με τους εξωτερικούς
ιατρικούς συνεργάτες μας καλύπτουν
όλες τις ανάγκες ιατρικής περίθαλψης.
Το προσωπικό, νοσηλευτές
και φροντιστές, είναι πλήρως
εκπαιδευμένοι για να προσφέρουν
24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα
νοσηλευτική φροντίδα και βοήθεια
σε όλους τους επισκέπτες μας.

Άλλες
εγκαταστάσεις
και υπηρεσίες
- Πλυντήριο &
Επιδιορθώσεις
ρούχων
- Καθημερινή
καθαριότητα
- Ιδιωτικός χώρος
στάθμευσης

Ποιοι είμαστε
Στο Eden Seniors Resort, τιμούμε την προσφορά
του καθενός από εσάς και προσφέρουμε υψηλών
προδιαγραφών υπηρεσίες και εξοπλισμό, σύγχρονες
και πολυτελείς εγκαταστάσεις.
Είτε πρόκειται για βραχυπρόθεσμη είτε μακροπρόθεσμη
διαμονή, παρέχουμε εξαιρετικές εμπειρίες περιποίησης,
ευεξίας, αποκατάστασης, νοσηλευτικής φροντίδας,
ανεξάρτητης ή υποβοηθούμενης διαμονής ή ένα νέο
πλάνο ζωής.

Τοποθεσία
To Eden Seniors Resort βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, στο λόφο
της Τερσεφάνου, με πανοραμική και απρόσκοπτη θέα της
υπαίθριας φύσης και της θάλασσας της Μεσογείου.
Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από καφετέριες, καταστήματα,
εκκλησία, σχολείο και άλλες παροχές, μακριά όμως από το θόρυβο
και την ηχορύπανση μίας κατοικημένης περιοχής.
Απέχει 5 χιλιομέτρα από το Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας,
12 χιλιομέτρα από την πόλη της Λάρνακας όπου μπορείτε
να βρείτε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει μία σύγχρονη πόλη.
Η παραλία απέχει μόνο 3 χιλιόμετρα.

Δωρεάν Τηλ.
(στην Κύπρο μόνο)

+357 70007003

Τηλέφωνο

+357 24 505100

Ηλ. Ταχυδρομείο

info@edenresort.com.cy

ΚΥΠΡΟΣ

Διεύθυνση

Λεωφόρος Αμμοχώστου 38,
7562 Τερσεφάνου,
Λάρνακα – Κύπρος
Eden
Seniors
Resort

Ταχυδρομική
Διεύθυνση

Τ. Θ. 40448,
6304 Λάρνακα-Κύπρος

Ηλ. Διεύθυνση

www.edenresort.com.cy

