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Mercure Rhodes Alexia: Η φιλοξενία στο νησί
των ιπποτών αποκτά άλλο νόημα

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που ταξιδεύουν τόσο
για επαγγελματικούς λόγους όσο και για διακοπές, τότε σας έχω
καλά νέα από τη Ρόδο: λίγες μέρες πριν η Μercure ανακοίνωσε
την άφιξή της στην Ελλάδα με το άνοιγμα του Mercure Rhodes
Alexia, ενός νέου city hotel. Το νέο αυτό ξενοδοχείο έρχεται να
προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της Accor και στον τουριστικό χάρτη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσφέροντας εκλεπτυσμένες
και διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας.
Το Mercure Rhodes Alexia, στην καρδιά της Ρόδου, φιλοδοξεί
να γίνει η προσωπική μας όαση χαλάρωσης σε έναν τόπο που
ξεχωρίζει τόσο για την εντυπωσιακή ακτογραμμή του με τις πανέμορφες παραλίες (49 εκ των οποίων βραβευμένες με Γαλάζια
Σημαία) όσο και για την πολιτιστική του παράδοση: το νησί διατηρεί μέχρι και σήμερα μια μακρά και πλούσια ιστορία ως το κέντρο των Δωδεκανήσων, με τη μεσαιωνική του πόλη να αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
και αέναο σύμβολο του περήφανου παρελθόντος του.
Κατά τη διαμονή τους στο Mercure Rhodes Alexia, οι επισκέπτες
έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα εύρος παροχών οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναζωογονητικές υπηρεσίες
ευεξίας και περιποίησης στο υπερσύγχρονο spa του ξενοδοχείου. Προσεγμένες γαστρονομικές εμπειρίες επιφυλάσσουν στους
καλεσμένους και τα δύο εστιατόρια του Mercure Rhodes Alexia,
παρουσιάζοντας ένα πλήθος επιλογών που συνδυάζουν τις σύγχρονες γεύσεις με τις παραδοσιακές τεχνικές.
Με 136 δωμάτια, τα περισσότερα με θέα στη θάλασσα, το Mercure
Rhodes Alexia είναι στο επίκεντρο της ζωής της Ρόδου. Η παραλία Νιοχώρι βρίσκεται μόλις 50 μέτρα μακριά, ενώ μερικά από τα
πιο σημαντικά αξιοθέατα του νησιού όπως το Κάστρο στην Παλιά
Πόλη, το Μανδράκι και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των
Ιπποτών απέχουν λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο.
Το Mercure Rhodes Alexia αποτελεί την ιδανική βάση για εξερευνήσεις στο «Νησί των Ιπποτών», ενώ η άρτια καταρτισμένη

concierge ομάδα του ξενοδοχείου είναι πανέτοιμη να προτείνει
και να οργανώσει μια σειρά δραστηριοτήτων όπως μια απόδραση στις Ιαματικές Πηγές της Καλλιθέας ή μια ημερήσια εκδρομή
στο γραφικό νησί της Σύμης (δεν έχω καλύτερο!).
Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο. Για όσους δεν γνωρίζουν, η
Mercure αποτελεί ένα μοναδικό midscale brand που συνδυάζει
τη δύναμη ενός διεθνούς δικτύου με αυθεντικές τοπικές εμπειρίες φιλοξενίας. Η δέσμευση του brand για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διασφαλίζει τη συνέπεια και το αξιόπιστο επίπεδο υπηρεσιών σε κάθε ξενοδοχείο Mercure σε όλο τον κόσμο, ενώ ο
σχεδιασμός κάθε ξενοδοχείου αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα και
την κουλτούρα της τοποθεσίας του. Αλλά τη φιλοξενία την κάνουν
οι άνθρωποι, σας διαβεβαιώνω: πηγαίνοντας ένα βήμα πέρα από
τα καθιερωμένα για business και leisure ταξιδιώτες, το προσωπικό της Mercure που χαρακτηρίζεται από πάθος, ενθουσιασμό
και ζεστασιά, γνωρίζει τις ιστορίες του τόπου και πάντα μοιράζεται τις γνώσεις του για την ντόπια κουλτούρα, γεγονός που εγγυάται αξέχαστες διακοπές.
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