
Βοηθητικός Οδηγός για την διαμονή σας  

 

 Χρήσιμα τηλέφωνα:  

 

...για την υποδοχή καλείτε το μηδέν / 0 

...για παραγγελία από το μπαρ ή υπηρεσία δωματίου καλείτε 3004 

...για καθαρισμό δωματίου ή εγερτήριο επικοινωνείτε  με την υποδοχή 

...για να επικοινωνήσετε με άλλο δωμάτιο καλείτε 3 και τον αριθμό του 

δωματίου 

...για κλήση εκτός ξενοδοχείου καλείτε 9 και τον αριθμό που επιθυμείτε 

~ 

 Η  υποδοχή λειτουργεί 24 ώρες. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε  βο-

ήθεια ή πληροφορία. 

 Η αναχώρηση γίνεται το αργότερο στις 12:00. Η παραμονή μετά τις 

12:00 είναι εφικτή με χρέωση και μόνον εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.         

Επικοινωνήστε με την υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες. Για τη δική 

σας εξυπηρέτηση, εφόσον επιθυμείτε να παρατείνετε την παραμονή σας, 

ενημερώστε την υποδοχή εγκαίρως. 

  



 Η μεταφοράς αποσκευών και η παροχή εξοπλισμού (Tablet, Laptop 

κλπ.) είναι υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν ζήτησης. Απευθυνθείτε 

στην υποδοχή του ξενοδοχείου. Κατόπιν ζήτησης παρέχονται, επίσης, οι 

εξής, σχετιζόμενες με το πρωινό, υπηρεσίες: α. Πρωινό στο Δωμάτιο,        

β. Πρωινό πέραν των προγραμματισμένων ωρών (διάρκειας πάνω από 

τρεις ώρες), γ. Πρωινό νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης 

και δ. Πρωινό σε πακέτο για περιπτώσεις που η αναχώρηση του πελάτη 

πραγματοποιείται πριν από την ώρα έναρξης του πρωινού. 

~ 

Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον 

 Αφήστε στο δάπεδο του μπάνιου μόνο τις πετσέτες που επιθυμείτε να 

αλλαχθούν. Οι καμαριέρες θα σας τις αντικαταστήσουν με καθαρές.        

Αντιθέτως, κρεμάστε τις πετσέτες που είναι ελαφρώς χρησιμοποιημένες 

και που διατίθεστε να χρησιμοποιήσετε ξανά. Η βοήθειά σας είναι          

πολύτιμη ώστε να περιοριστεί η σπατάλη νερού και ενέργειας. 

 Χρησιμοποιείτε με σύνεση τον κλιματισμό. Για την αποφυγή                 

ενεργειακής σπατάλης ο κλιματισμός παύει να λειτουργεί αυτόματα αν  

ανοίξετε το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα. Ευχαριστούμε για την        

κατανόηση. 

~ 

 Μετά την αναχώρησής σας από το δωμάτιο, το ξενοδοχείο                    

αναλαμβάνει, χωρίς επιβάρυνση, την φύλαξη των αποσκευών σε ειδική   

αίθουσα. Απευθυνθείτε στην υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες.    


