
 

 

 Οι πιο κάτω ξενοδοχειακές μονάδες ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση της ΥΣΦΜ του 

Πανεπιστημίου και προσφέρουν ειδικές τιμές σε φοιτητές μας που χρειάζονται προσωρινή 

στέγαση για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την ολοκλήρωση της νέας φοιτητικής 

εστίας Apollonia της ΙΑΚ που υπολογίζεται στα μέσα Οκτωβρίου 2020. 

Ξενοδοχείο 
Μηνιαία 
χρέωση 

Χρέωση 4 
βράδια 

(Δευτέρα-
Πέμπτη) 

Αριθμός 
δωματίων Ιστοσελίδα-Κρατήσεις 

TsanHotel*** € 600 - 60 https://www.tsanotel.com/contact-us/  

Moniatis*** € 600 - 20 http://www.hotelmoniatis.com/contact.php  

Metropol*** € 600 € 130 10 
https://www.metropolehotellimassol.com/el
-gr/contact 

Le Village* € 600 € 120 15 http://www.levillagehotelcyprus.com/ 

 
Το TsanHotel διαθέτει επίσης 24 δωμάτια τύπου στούντιο προς €690/μήνα και 12 σουίτες προς 

€760/μήνα 

 

 Το Πανεπιστήμιο δεν θα προβεί σε ομαδικές κρατήσεις. Η ΥΣΦΜ εξασφάλισε ειδικές τιμές και 

διαθεσιμότητα κλινών. Προσπαθήσαμε και επιτύχαμε η χρέωση για ένα μήνα διαμονής να μην 

ξεπερνά τα €600. Νοείται ότι οι κανονικές χρεώσεις τους είναι πολύ υψηλότερες. 

 Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι είτε πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο είτε συνδέονται με αστικό 

λεωφορείο (υπάρχει στάση απ΄ έξω). 

 Κάθε φοιτητής/τρια έχει ατομική ευθύνη να προβεί σε απευθείας κράτηση με το ξενοδοχείο της 

επιλογής του/της. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα κτίρια, την τοποθεσία, 

τα δωμάτια κλπ στις ιστοσελίδες τους. Για κρατήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με κάθε 

ξενοδοχείο αναφέροντας ότι είστε φοιτητής/τρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 Η κράτηση διασφαλίζεται με την καταβολή από μέρους του/της φοιτητή/τριας του ποσού που 

ορίζει κάθε ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία μπορούν να ζητήσουν εκ των προτέρων πληρωμή για 

όλο το μήνα. Κάθε φοιτητής/τρια ένοικος είναι προσωπικά υπεύθυνος/η για ό,τι αφορά τη 

διαμονή του/της. 

 Οι αναγραφόμενες χρεώσεις πιο πάνω είναι για διαμονή ενός ατόμου σε κάθε δωμάτιο. Με 

εξαίρεση το Le Village, τα δωμάτια μπορούν να φιλοξενήσουν και δεύτερο άτομο αν υπάρχει 

σχετική προτίμηση από εσάς, με κάποια αύξηση ωστόσο στη χρέωση του δωματίου. 

 Θα πρέπει να αποφασίσετε αν σας ενδιαφέρει να προβείτε σε κράτηση το αργότερο μέχρι τις 

10 Αυγούστου 2020.  

 Διευκρινίζεται ότι τα ξενοδοχεία TsanHotel και Moniatis θα λειτουργήσουν το Σεπτέμβρη (και 

τον Οκτώβρη αν χρειαστεί) ειδικά για τις ανάγκες των φοιτητών και μόνο αν υπάρξει ένας 

ελάχιστος αριθμός 60 και 20 κρατήσεων αντίστοιχα. Τα δύο αυτά ξενοδοχεία δέχονται μόνο 

μηνιαίας διάρκειας κράτηση (για όλο το Σεπτέμβρη). Τα ξενοδοχεία Metropol και Le Village 

δέχονται κρατήσεις και σε εβδομαδιαία βάση (4 βράδια, Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη) για 

φοιτητές/τριες που θα ήθελαν και μπορούν να πηγαίνουν Παρασκευή-Κυριακή στα σπίτια τους. 

https://www.tsanotel.com/contact-us/
http://www.hotelmoniatis.com/contact.php
https://www.metropolehotellimassol.com/el-gr/contact
https://www.metropolehotellimassol.com/el-gr/contact
http://www.levillagehotelcyprus.com/

