Hotel Le Pavillon***
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS

Oase van rust - vlak bij de Eiffeltoren!
Een echte insider tip - deze voormalige abdij, onlangs volledig
gerenoveerd en vandaag een charmant boetiekhotel, rustig gelegen
in een tuin patio. Landelijke sfeer midden in het prestigieuze 7e
arrondissement van Parijs. Ideaal gelegen in de buurt van de
Eiffeltoren, Seine, Champs-Elysées, Grand Palais, Les Invalides, Musée
d' Orsay … allemaal op loopafstand.
15 individueel gedecoreerde kamers voor elke smaak. Ons

ontbijtbuffet bestaat niet alleen uit biologische producten maar ook uit
lokale producten met hoge kwaliteit van leveranciers uit de buurt brood en gebak van de bakkerij Nelly Julien, kaas van de beroemde
kaasmakerij Marie-Anne Cantin, lokale biologische jam ... en natuurlijk
biologische koffie en thee.

Ons Green Spirit concept biedt innovatieve
technologieën voor welzijn en gezondheid:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Zuivere “berg”lucht in het hotel door een speciale filtertechniek
Orthopedische, antistatische en elektrisch neutrale matrassen
Vitaal water uit alle kranen met bronwaterkwaliteit
Elektrosmog harmonisatie met Weber Biotechnologie
Alle ramen in de kamers beschermd tegen hoogfrequente straling

Natuurstenen, ecologisch parket, ecologisch tapijt.....
3 speciaal afgeschermde kamers voor elektrogevoelige personen
met bescherming tegen lage en hoge frequentie straling....

✓ Biologische honing van onze gesponsorde bijenkorf "Dak voor
bijen“ in Zuidfrankrijk
✓ Regenwaterzuivering voor de tuin
✓ Ecologische schoonmaakmiddelen

“Zen in het centrum van de stad“
"Charmante plek die ons bijna
doet geloven op het platteland te
zijn.... smaakvolle en originele
decoratie!! "
"Een rustige en aangename sfeer
waar u zich thuis en in goede
handen voelt...".
"Het hotel is perfect en uniek. De
receptie is warm en aandachtig.
Ontbijt producten zijn van hoge
kwaliteit. Geweldig voor een
liefdesweekend....“
"Super charmant klein hotel,
schoon, goed gelegen, vooral
vanwege de beschermde kamers
voor overgevoelige personen!
Getest en bevestigd (straling <
0,014 V/m). "

Kontakt :
Hôtel Le Pavillon***
54, rue Saint-Dominique
75007 PARIS
Tel.: +33 (0) 1 45 51 42 87
Fax : +33 (0) 1 45 51 32 79
lepavillon@green-spirit-hotels.com

www.hotelpavillon.paris
www.facebook.com/greenspirithotels

15 gepersonaliseerde kamers,

waarvan 4 VIP kamers voor speciale momenten:
✓ Kluisje
✓ Minibar
✓ Gratis Wifi
✓ Airco

✓ Haardroger
✓ Niet-roker kamers
✓ Flat screen satelliet TV
✓ Badkamer met douche en toilet
✓ Koffie & thee gratis in de kamer
✓ Zeep & shampoo Pure Green met milieukeurmerk
Hotel Le Pavillon maakt deel uit van de Green Spirit Hotel Group in
Parijs. Een familiebedrijf dat zich bekommert om het welzijn van zijn
klanten. Dat de waarden van duurzame ontwikkeling en duurzaam
onderhoud belangrijk neemt.

www.green-spirit-hotels.com

