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 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                        
Παρακαλούμε παραδώστε την αλληλογραφία σας στη ρεσεψιόν για να σταλεί. 
Επίσης για την εισερχόμενη αλληλογραφία σας επικοινωνήστε με την ρεσεψιόν. 
(εσωτερικό νούμερο 9)

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ - ΑΣΑΝΣΕΡ
Έχουμε ένα ασανσέρ που λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Το ξενοδοχείο δεν μπορεί να δεχτεί την ευθύνη για αντικείμενα αξίας, 
φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες που αφήνονται στα δωμάτια ή στους 
κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
ρεσεψιόν (εσωτερικό νούμερο 9)

ΑΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Η αργοπορημένη αναχώρηση είναι κατόπιν παράκλησης (ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα) με μια επιπλέον χρέωση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη 
ρεσεψιόν το πρωί, μια μέρα πριν την αναχώρηση σας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ATM)
Το πλησιέστερο ATM είναι στο χωρίο Γουβιά (περίπου 500 μέτρα από το 
ξενοδοχείο).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή 
επικοινωνήστε με την ρεσεψιόν. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΓΙΑΤΡΟΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΔΕΙΠΝΟ
Στο κεντρικό εστιατόριο σερβίρεται από τις 19:00 έως τις 21:00.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν για επιπλέον προϊόντα περιποίησης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Παρακαλούμε ενημερώστε τη ρεσεψιόν σε περίπτωση ειδικών διατροφικών 
αναγκών, προκειμένου το εστιατόριο να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Το προσωπικό της ρεσεψιόν είναι στην διάθεση σας να σας βοηθήσει για την 
ενοικίαση αυτοκινήτου.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν, η οποία θα χαρεί να το 
προγραμματίσει για εσάς. ( εσωτερικό νούμερο 9) 

ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση θέλετε 
σχετικά με την παραγγελία λουλουδιών, γλυκών κ.λ.π. (εσωτερικό νούμερο 9)  

ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σαφώς σημειωμένες σε κάθε όροφο. Παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με το σχέδιο 
δαπέδου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας σας.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 220 βολτ.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ)                                                                  
Θυρίδες ασφαλείας (χρηματοκιβώτια) παρέχονται στο δωμάτιο σας. Το 
ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν αν έχετε κάποιο πρόβλημα. 
(εσωτερικό νούμερο 9)  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ)
Για την υπηρεσία πλυντηρίου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ρεσεψιόν, 
προκειμένου να σταλούν σε εξωτερικό συνεργάτη του ξενοδοχείου. 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισμα δεν επιτρέπετε στα δωμάτια, αν θέλετε να καπνίσετε μπορείτε έξω 
στο μπαλκόνι. Επίσης μέσα στο ξενοδοχείο απαγορεύετε το κάπνισμα βάση 
νόμου, ωστόσο μπορείτε να καπνίσετε έξω, σε ανοιχτούς χώρους.

ΚΛΕΙΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Το κλειδί του δωματίου θα ενεργοποιήσει το ρεύμα στο δωμάτιο σας μόλις το 
τοποθετήσετε σε ένα μικρό κουτί δίπλα από την πόρτα. Παρακαλώ να θυμάστε να
αφήνετε το κλειδί στην ρεσεψιόν όταν φεύγετε από το ξενοδοχείο.       

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μονάδες κλιματισμού με αυτόνομη ρύθμιση σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε την 
θερμοκρασία στο δωμάτιο σας.

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
Για επιπλέον κουβέρτες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. (εσωτερικό 
νούμερο 9)

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Για επιπλέον μαξιλάρια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. (εσωτερικό 
νούμερο 9)

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΦΑΓΗΤΟ
Σερβίρουμε ελαφρύ μεσημεριανό a la carte από τις 12:00 έως τις 14:30 στο 
κεντρικό εστιατόριο.

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 
Οι πελάτες που έχουν ημιδιατροφή μπορούν να ζητήσουν μεσημεριανό πακέτο 
αντί του βραδύνου γεύματος που έχουν. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν
μια μέρα πριν στις 12:00. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Βρίσκεται 1 χλμ μακριά από το ξενοδοχείο. Για περαιτέρω πληροφορίες 
επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
Όλες οι ξαπλώστρες στην πισίνα είναι δωρεάν.



ΟΜΠΡΕΛΕΣ  ΗΛΙΟΥ
Οι ομπρέλες παρέχονται δωρεάν στην πισίνα
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Ορειβατικά ποδήλατα μπορούν να νοικιαστούν στη ρεσεψιόν.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ
Παρέχονται δωρεάν. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. (εσωτερικό 
νούμερο 9)

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ
Η ειδοποίηση είναι στο χερούλι πίσω από την πόρτα σας.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Σε περίπτωση προβλήματος οποιασδήποτε φύσης, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη
ρεσεψιόν ή τον υπεύθυνο διευθυντή.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ
Εάν επιθυμείτε να γίνει αλλαγή στις πετσέτες σας παρακαλούμε να τις αφήσετε 
στη μπανιέρα ή στο ντουζ. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε τις πετσέτες 
δωματίου στην πισίνα. Οι πετσέτες πισίνας είναι διαθέσιμες δωρεάν.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Είναι διαθέσιμες με μια προκαταβολή 10 ευρώ ανά πετσέτα. Σε περίπτωση ζημιάς
το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή.

ΠΙΣΙΝΑ
Η πισίνα του ξενοδοχείου είναι γλυκού νερού και είναι ανοιχτή καθημερινά από 
τις 08:00 έως τις 20:00.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Δεχόμαστε Visa – Mastercard

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ
Απαιτείται ευπρεπής ενδυμασία στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. 
Κατά τη διάρκεια του βραδινού απαιτούνται μακριά παντελόνια για τους άντρες. 
(κομψά – casual)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Ασύρματο internet διατίθεται γύρω από την πισίνα και στα δωμάτια.

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
Πρωινό σε μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου από τις 07:00 πμ 
έως τις 10:15 πμ.

ΠΡΩΙΝΟ ΝΩΡΙΣ
Πελάτες οι οποίοι θα αναχωρήσουν αρκετά νωρίς από το ξενοδοχείο μπορούν να 
ζητήσουν ένα πακέτο πρωινού. Παρακαλώ ενημερώστε την ρεσεψιόν μια μέρα 
πριν στις 12:00. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με οποιοδήποτε μέλος προσωπικού.



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Το ραδιόφωνο μπορεί να βρεθεί σε ένα από τα κανάλια της τηλεόρασης.
ΡΕΣΕΨΙΟΝ
Η ρεσεψιόν μας είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο και θα χαρεί να σας 
εξυπηρετήσει οποιαδήποτε στιγμή.

ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Δημόσια λεωφορεία κάθε 30 λεπτά, 300 μέτρα από το ξενοδοχείο στον κεντρικό 
δρόμο.

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ (ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ)
Διαθέσιμος στο δωμάτιο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 Παρακαλείσθε αμέσως να ενημερώσετε άμεσα την ρεσεψιόν για τυχόν 
προβλήματα συντήρησης που έχετε. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Η τηλεόραση σας λαμβάνει μερικά ελληνικά κανάλια και πολλά δορυφορικά σε 
διάφορες γλώσσες. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την  
ένταση της τηλεόρασης έτσι ώστε να μην ενοχλούνται οι γείτονες σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Παρακαλούμε καλέστε 0 για εξωτερική γραμμή. Από δωμάτιο σε δωμάτιο 
καλέστε 2+αριθμό δωματίου. Και 9 για να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν.

ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν, η οποία θα χαρεί να παραγγείλει μια 
τούρτα για εσάς. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Όλες οι τράπεζες είναι ανοιχτές για το κοινό τις καθημερινές από 8:00 μέχρι τις 
14:00 εκτός από τις επίσημες αργίες. Ανταλλαγή ξένου νομίσματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στη ρεσεψιόν μεταξύ 07:30 έως 22:30.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ 
Για να ζητήσετε μια κλήση αφύπνισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
ρεσεψιόν. (εσωτερικό νούμερο 9)    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΙ 
Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την
ρεσεψιόν. (εσωτερικό νούμερο 9)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το πλησιέστερο φαρμακείο είναι 500 μέτρα από το ξενοδοχείο στο κεντρικό 
δρόμο.

ΦΩΤΙΑ
Σε περίπτωση φωτιάς, παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως την ρεσεψιόν, μείνετε 
ήρεμοι και κλείστε τις πόρτες του δωματίου και του μπαλκονιού. Σε περίπτωση 
που λάβετε οδηγίες για εκκένωση, εγκαταλείψτε το κτίριο αμέσως 



χρησιμοποιώντας την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου στο δωμάτιο σας. Ένα σχέδιο 
διαφυγής πυρκαγιάς βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας του δωματίου σας. 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ.
ΧΩΡΟΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ (PARKING)
Η στάθμευση είναι δωρεάν για τους πελάτες του ξενοδοχείου στον εξωτερικό 
χώρο του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που 
έχουν προκληθεί στα οχήματα ή προσωπικά σας αντικείμενα τα οποία έχουν χαθεί
ή κλαπεί όσο βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η ώρα αναχώρησης είναι 12:00.

ΩΡΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Πρωινό             07:00 – 10:15
Μεσημεριανό   12:30 – 14:30
Βραδινό            19:00 – 21:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΡ
Το μπαρ είναι ανοιχτό από τις 09:00 έως τις 01:00


