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Αγαπητοί Επισκέπτες,
Σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για 
να εξυπηρετήσουμε κάθε σας ανάγκη. Για οποιαδήποτε πληροφορία μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας.
Καλή Διαμονή!

Παροχές 
 ▶ 24ωρη Υποδοχή 
 ▶ Ενοικίαση αυτοκινήτων 
 ▶ Μεταφορά με ταξί με έξτρα χρέωση
 ▶ Μεταφορές (Σταθμός-

Αεροδρόμιο-Λιμάνι)
 ▶ Όροφοι για μη καπνίζοντες 
 ▶ Φύλαξη Αποσκευών
 ▶ Μεταφορά Αποσκευών
 ▶ Κοινόχρηστοι Η/Υ
 ▶ Παροχή φαγητού Take Away
 ▶ Δωμάτια προσβάσιμα σε AMEA 
 ▶ Υπηρεσία δωματίου 
 ▶ Δωρεάν WiFi ασύρματο Internet
 ▶ Διαθέσιμος υπολογιστής-Tablet 

για όλους τους επισκέπτες μας 
 ▶ Ώρα άφιξης: Από τις 14:00 και μετά 

πραγματοποιούνται οι αφίξεις, σε 
περίπτωση διαθεσιμότητας δωματίου το 
Check In πραγματοποιείται νωρίτερα

 ▶ Ώρα αναχώρησης: Μέχρι τις 12:00 
πραγματοποιούνται οι αναχωρήσεις.

 ▶ Αφύπνιση: Εάν επιθυμείτε αφύπνιση 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στη 
Ρεσεψιόν καλώντας το (0).

 ▶ Το πρωινό σερβίρεται στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου από 
τις 06:30 μέχρι τις 10:30

 ▶ Μικρός χώρος στάθμευσης 10 θέσεων
 ▶ Κλειστός χώρος στάθμευσης σε 

συνεργαζόμενο parking 90 μετρα μακριά 
από το ξενοδοχείο με εξτρα χρέωση

 ▶ Αποσκευές: Υπάρχει ειδικά 
διαμορφωμένος χώρος στον ισόγειο 
χώρο της Reception, όπου μπορείτε 
να αφήσετε τις αποσκευές σας

 ▶ Δωμάτιο Σιδερώματος 
 ▶ Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος-

πλυσίματος-σιδερώματος 
με επιπλέον χρέωση

Υπηρεσίες Δωματίου
 ▶ Δωρεάν Ασύρματο Ιντερνέτ 
 ▶ Τηλεόραση
 ▶ Μίνι Ψυγείο 
 ▶ Στεγνωτήρας Μαλλιών 
 ▶ Κλιματιστικό 
 ▶ Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 
 ▶ Χρηματοκιβώτιο
 ▶ Αφύπνιση
 ▶ Επιπλέον Μαξιλάρια
 ▶ Επιλογή Μαξιλαριών (Διαφόρων 

Τύπων, Υποαλλεργικά)
 ▶ Θερμομονωτικά κουφώματα με 

διπλά τζάμια στα παράθυρα
 ▶ Φυσικός φωτισμός και αερισμός 

σε όλα τα δωμάτια 

 ▶ Μπαλκόνι 
 ▶ Δυνατότητα πλήρους συσκότισης του 

δωματίου με κουρτίνα συσκότισης
 ▶ Δυνατότητα παρκοκρέβατου (babycot)
 ▶ Δυνατότητα πρωινού στο δωμάτιο
 ▶ Room Service 08:00-20:00
 ▶ Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού 

νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο
 ▶ Βραστήρες νερού στα δωμάτια
 ▶ Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος
 ▶ «ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» 

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να 
σας ενοχλήσουν,παρακαλούμε 
κρεμάστε την πινακίδα «ΜΗΝ 
ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» στην εξωτερική πλευρά 
της εισόδου του δωματίου σας.



Dear Guests,
We are welcoming you to our hotel.  

We are always at your disposal. 
For any information do not hesitate to contact with our stuff.

We wish you a pleasant stay!
Services

 ▶ 24hour Reception Desk
 ▶ Car rental
 ▶ Taxi transportation
 ▶ Transfers (Railway Station-Airport-Port)
 ▶ Non-smoking floors
 ▶ Luggage safe keeping
 ▶ Luggage transfers
 ▶ Shared computers
 ▶ Take away food service
 ▶ Rooms accessible to people 

with disabilities 
 ▶ Room service
 ▶ Free WiFi Wireless Internet
 ▶ PC-Tablet available for all our guests
 ▶ Check In Time: From 14:00 

check in is available. Check in is 
available before 14:00 in case 
that there is available room.

 ▶ Check Out Time: Until 12 o’clock .
 ▶ Wake Up Call: If you wish to 

receive wakeup call you can contact 
Reception through phone dialing (0).

 ▶ Breakfast is served from 06:30 to 10:30
 ▶ Small parking place for 10 cars
 ▶ Closed and safe parking within 90 

meters from the hotel with extra charge
 ▶ Luggage Room: There is special 

modified room at the ground floor 
for storing your luggage .

 ▶ Ironing Room 
 ▶ Dry Cleaning-Washing-Ironing 

with additional charge.

Room Services
 ▶ Free Wireless Internet 
 ▶ TV 
 ▶ Mini fridge 
 ▶ Hair Dryer 
 ▶ Air Conditioning Unit 
 ▶ Telephone 
 ▶ Safe Box 
 ▶ Wake Up Call 
 ▶ Extra Pillows 
 ▶ Pillow Menu (Hypoallergenic)

 ▶ Thermal insulating double glazing 
 ▶ Natural Light & Ventilation 
 ▶ Balcony 
 ▶ Ability for fully obfuscation 
 ▶ Baby cot availability
 ▶ InRoom Breakfast service
 ▶ Room Service 08:00-20:00
 ▶ Breakfast earlier than the regular time
 ▶ Water boiler in the room
 ▶ Towel change on request
 ▶ In case you don’t want anyone to bother 

you in the room please hang the sing 
“DO NOT DISTURB” on the door.
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