Information och bestämmelser för Atheninstitutets gästhem i Kavalla
ATHENINSTITUTETS GÄSTHEM I KAVALLA
ett gästhem avsett för forskare, konstnärliga och litterära utövare, kurser, konferenser, osv
Antal rum

10 sovrum med 1-3 bäddar (totalt 15 bäddar), 2 badrum med toalett, 2
separata toaletter, 2 kök, 1 stort arbetsrum, 1 sällskapsrum, altaner och
stor trädgård.

Säsong

mars - november
Ansökan kan sändas in när som helst under året. Ladda ner
anökningsblanketten.

Ankomstdatum & -tid

skall i god tid meddelas till intendenten i gästhemmet i Kavalla.
Ankomsten till Svenska huset, som det också kallas, sker företrädesvis
under fredagar kl. 10-21. Ankomst bör inte ske under lördag/söndag, men
kan i vissa fall avtalas direkt med intendenten, tel. 0030-2510-22 33 52.

Rummen

är att betrakta som hyresrum. Hotellservice kan inte påräknas. Sänglinne,
handdukar och städning av gemensamma utrymmen ingår.
Gästerna sköter själva diskning, bäddning, soptömning och städning av
sina rum. En tvättmaskin är tillgänglig för gästerna.
Gästen är ansvarig för eventuella skador på inventarier och bör lämna
rummet i samma goda skick som det mottagits.
Rummen kan endast i begränsad omfattning användas som ateljé eller
övningslokal bl.a. beroende på den relativa lyhördheten.

Små barn

Gästhemmet är inte lämpligt för barn under 6 år.

Biblioteket

har en stor samling av facklitteratur, skönlitteratur, uppslagsböcker och
lexikon som står till gästernas förfogande. Samtliga böcker är sökbara i
Nordiska biblioteket i Athens katalog (www.nordlib.gr) i databasen
Swedish house at Kavala.

Datorer

I huset finns en PC med tillkopplad laserskrivare och skanner samt ADSL
internetanslutning. Trådlös internetanslutning finns i huset och är
tillgänglig för gästerna. 25-30 utskrifter ingår i hyran.
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Intendent:

Elisabeth Gullberg Kaidi

Adress

Souidikó spíti (Svenska huset på grekiska)
Emilianou 13
GR-654 03 Kavala

Telefon

(+30) 2510 22 33 52 (intendenten)
(+30) 2510 22 49 08 (gästvåningarna)
(+30) 210 92 32 102 (Atheninstitutet)

Telefax

(+30) 2510 22 77 96 (Kavalla)
(+30) 210 92 20 925 (Atheninstitutet)

E-post

kavallahuset@sia.gr

Hemsida

www.sia.gr

Facebook

https://www.facebook.com/kavallahuset

Kavallahusets
Vänförening

http://www.kavallavannerna.se/starts
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