
ΑΓΟΡΕΣ	  
Στο	  λόμπυ	  του	  ξενοδοχείου	  μας	  θα	  βρείτε	  ένα	  κατάστημα	  με	  σουβενίρ	  και	  
ένα	  κοσμηματοπωλείο	  
ΑΘΛΗΜΑΤΑ	  ΚΑΙ	  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	  
Προσφέρουμε	  πινγκ	  –	  πονγκ,	  μπιλλιάρδο	  στην	  μονάδα	  μας	  και	  στην	  δημόσια	  
παραλία	  μπορείτε	  έναντι	  χρέωσης	  να	  κάνετε	  θαλάσσια	  σπορ	  (ιστιοσανίδα,	  
τζετ	  σκι,	  αλεξίπτωτο	  πλαγιάς,	  θαλάσσιο	  ποδήλατο,	  μπανάνα	  και	  καταδύσεις)	  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	  ΤΥΠΟΥ	  ΔΩΜΑΤΙΩΝ	  
Για	  αλλαγή	  στην	  κράτησή	  σας,	  η	  υποδοχή	  μας	  θα	  χαρεί	  να	  σας	  εξυπηρετήσει	  
και	  να	  σας	  ενημερώσει	  για	  διαθεσιμότητα	  και	  τιμές	  αναβάθμισης	  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	  
Για	  λόγους	  ασφαλείας	  επιτρέπεται	  η	  χρήση	  των	  ανελκυστήρων	  σε	  παιδιά	  
κάτω	  των	  12	  ετών	  μόνο	  σε	  συνοδεία	  από	  ενήλικα	  
ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ	  
Τα	  απωλεσθέντα	  φυλάσσονται	  στην	  υποδοχή	  σύμφωνα	  με	  τις	  νομικές	  
προδιαγραφές	  
ATM	  
Το	  πιο	  κοντινό	  μηχάνημα	  μετρητών	  βρίσκεται	  στα	  100	  μέτρα	  
ΑΧΘΟΦΟΡΟΣ	  /	  LUGGAGE	  SERVICE	  
Εάν	  χρειάζεστε	  βοήθεια	  με	  τις	  αποσκευές	  σας,	  παρακαλώ	  επικοινωνήσετε	  με	  
την	  υποδοχή	  μας	  για	  να	  καλέσετε	  τον	  γκρουμ	  
BUSINESS	  CENTRE	  
Στο	  ισόγειο	  δίπλα	  στην	  υποδοχή	  είναι	  στη	  διάθεσή	  σας	  τάμπλετς	  για	  να	  
σερφάρετε	  στο	  ίντερνετ	  και	  για	  εκτύπωση	  εγγράφων	  
ΓΡΗΓΟΡΗ	  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	  /	  EXPRESS	  CHECK	  OUT	  
Όλοι	  οι	  πελάτες	  έχουν	  την	  δυνατότητα	  να	  αναχωρήσουν	  νωρίτερα,	  για	  
περισσότερες	  πληροφορίες	  καλέστε	  την	  υποδοχή	  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ	  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	  
Οι	  συνάδελφοι	  στην	  υποδοχή	  μπορούν	  να	  σας	  εξυπηρετήσουν	  
ΕΞΟΔΟΙ	  ΚΙΝΔΥΝΟΥ	  
Οδηγίες	  εκκένωσης	  και	  κατόψεις	  βρίσκονται	  πίσω	  από	  την	  πόρτα	  του	  
δωματίου	  σας	  
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ	  /	  ΜΠΑΡ	  
Εστιατόριο	  Daphne	  
Πρωινό:	   	   07:00	  –	  10:15	  
Μεσημεριανό:	   12:30	  –	  14:30	  
Δείπνο:	   	   18:30	  –	  21:30	  
A	  la	  carte:	   	   19:00	  –	  23:00	  
(τελευταία	  παραγγελία	  22:45)	  εποχιακή	  λειτουργία	  	  
Bar	  Ariane:	   	   09:00	  –	  01:00	  
Pool	  Bar	  Arbona:	   10:00	  –	  17:00	  
Lobby	  Bar:	   	   10:00	  –	  01:00	  
ΙΑΤΡΟΣ	  
Εάν	  χρειάζεστε	  ιατρική	  περίθαλψη,	  παρακαλώ	  καλέστε	  την	  υποδοχή	  μας	  
ΙΝΤΕΡΝΕΤ	  
Διατίθεται	  δωρεάν	  Wi-‐Fi	  ίνερνετ	  σε	  όλους	  τους	  κοινόχρηστους	  χώρους	  όπως	  
και	  στα	  δωμάτια	  των	  πελατών	  μας.	  Για	  να	  συνδεθείτε,	  επιλέξτε	  το	  δίκτυο	  
“Hotel-‐Theartemis”	  
ΚΑΡΤΕΣ	  ΚΛΕΙΔΙΑ	  ΔΩΜΑΤΙΩΝ	  
Οι	  κάρτες	  δωματίων	  είναι	  ηλεκτρονικά	  κωδικοποιημένες,	  και	  για	  την	  δική	  
σας	  ασφάλεια	  δεν	  αναγράφεται	  ο	  αριθμός	  δωματίου	  στην	  κάρτα.	  Σε	  
περίπτωση	  απώλειας,	  παρακαλώ	  να	  ενημερώσετε	  κατευθείαν	  την	  υποδοχή	  
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ	  
Δεν	  επιτρέπονται	  τα	  κατοικίδια	  στο	  ξενοδοχείο	  
ΚΛΗΣΗ	  ΑΠΟ	  ΔΩΜΑΤΙΟ	  ΣΕ	  ΔΩΜΑΤΙΟ	  
Για	  να	  καλέσετε	  άλλο	  δωμάτιο,	  απλά	  πληκτρολογήσετε	  τον	  αριθμό	  
δωματίου.	  Κλήσεις	  από	  δωμάτιο	  σε	  δωμάτιο	  είναι	  δωρεάν	  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	  
Κάθε	  μονάδα	  στα	  δωμάτια	  έχει	  αυτόνομο	  χειρισμό,	  ώστε	  να	  ρυθμίζετε	  την	  
θερμοκρασία	  ανάλογα	  με	  την	  διάθεσή	  σας	  
ΜΕΣΑ	  ΜΑΖΙΚΗΣ	  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	  
Ελάτε	  υποδοχή	  για	  να	  λάβετε	  χάρτες	  της	  πόλης	  και	  από	  το	  κατάστημα	  με	  
σουβενίρ	  μπορείτε	  να	  αγοράσετε	  εισιτήρια	  	  
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ	  /	  ADAPTER	  
Εάν	  χρειαστείτε	  μετατροπέα,	  παρακαλώ	  καλέστε	  την	  υποδοχή	  
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ	  
Στα	  πλαίσια	  του	  “Green	  Key”	  έχετε	  καθημερινό	  καθαρισμό	  δωματίου.	  Σε	  
μεγαλύτερης	  διάρκειας	  παραμονή,	  γίνεται	  αλλαγή	  των	  κλινοσκεπασμάτων	  
κάθε	  δεύτερη	  ημέρα.	  Για	  περαιτέρω	  επιθυμίες	  παρακαλώ	  να	  
επικοινωνήσετε	  με	  την	  υποδοχή	  

	  
	  
	  
	  

ΠΑΙΔΙΚΟ	  ΚΡΕΒΑΤΙ	  
Σας	  παρέχουμε	  επιπλέον	  κρεβάτι	  ή	  βρεφικές	  κούνιες	  κατόπιν	  
διαθεσιμότητας.	  Η	  υποδοχή	  θα	  χαρεί	  να	  σας	  εξυπηρετήσει	  
ΠΕΤΣΕΤΕΣ	  ΠΙΣΙΝΑΣ	  
Μπορείτε	  να	  αλλάζετε	  τις	  πετσέτες	  πισίνας	  καθημερινά	  στο	  χώρο	  του	  Spa.	  
Σας	  παρακαλούμε	  μην	  κάνετε	  κράτηση	  στις	  ξαπλώστρες	  με	  τις	  πετσέτες.	  Οι	  
ασυνόδευτες	  πετσέτες	  θα	  αφαιρούνται	  από	  εξουσιοδοτημένο	  προσωπικό	  
του	  ξενοδοχείου	  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ	  ΚΑΡΤΕΣ	  
Δεχόμαστε	  Visa,	  MasterCard	  and	  American	  Express	  
ΠΡΩΤΕΣ	  ΒΟΗΘΕΙΕΣ	  
Κουτιά	  Πρώτων	  Βοηθειών	  διατίθενται	  στην	  υποδοχή	  και	  στο	  
εστιατόριο.	  Παρακαλούμε	  να	  επικοινωνήσετε	  με	  τους	  επικεφαλής	  των	  
τμημάτων	  σε	  περίπτωση	  που	  χρειάζεστε	  βοήθεια	  
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ	  
Παρακαλούμε	  διαβάστε	  προσεκτικά	  τα	  μέτρα	  ασφαλείας	  που	  
βρίσκονται	  πίσω	  από	  την	  πόρτα	  του	  δωματίου	  σας.	  Σε	  κάθε	  διάδρομο	  
βρίσκονται	  πυροσβεστήρες	  καθώς	  και	  σύστημα	  καταιωνιστήρων	  σε	  
όλους	  τους	  κοινόχρηστους	  χώρους.	  Επίσης	  υπάρχουν	  ανιχνευτές	  
καπνού	  σε	  όλα	  τα	  δωμάτια	  	  
SPA	  
Χαλάρωση	  και	  ευεξία	  είναι	  τα	  βασικά	  χαρακτηριστικά	  του	  νέου	  
ανακαινισμένου	  “aegeoSPA”.	  Ώρες	  λειτουργίας	  καθημερινά	  :	  09:00	  –	  
19:00	  	  
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	  /	  PARKING	  
Το	  ξενοδοχείο	  δεν	  κατέχει	  ιδιωτικούς	  χώρους	  στάθμευσης	  
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	  
Κύριες	  μονάδες	  συναλλάγματος	  μπορείτε	  να	  ανταλλάξετε	  στην	  
υποδοχή	  	  
ΤΑΞΙ	  
Εάν	  χρειάζεστε	  βοήθεια	  για	  οποιαδήποτε	  μεταφορά,	  παρακαλώ	  να	  
επικοινωνήσετε	  με	  την	  υποδοχή	  μας	  
ΤΑΣΗ	  ΡΕΥΜΑΤΟΣ	  
΄Ολες	  οι	  πρίζες	  στο	  ξενοδοχείο	  μας	  έχνου	  την	  τάση	  των	  220V	  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	  
Στο	  κατάστημα	  σουβενίρ	  μπορείτε	  να	  βρείτε	  καρτ	  ποστάλ	  και	  
γραμματόσημα.	  Εάν	  επιθυμείτε	  να	  στείλετε	  μία	  κάρτα	  ή	  ένα	  γράμμα,	  
μπορείτε	  να	  τα	  αφήσετε	  στην	  υποδοχή	  για	  την	  αποστολή	  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	  ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ	  
Πληκτρολογήστε	  “70”	  και	  την	  επιθυμητή	  ώρα	  αφύπνισης	  (4	  ψηφία).	  
Παράδειγμα:	  Ώρα	  αφύπνισης	  13:00,	  σηκώστε	  το	  ακουστικό,	  καλέστε	  
“701300”	  και	  στη	  συνέχεια	  κλείστε	  το	  τηλέφωνο	  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	  ΔΩΜΑΤΙΟΥ	  /	  ROOM	  SERVICE	  
Πρωινό:	   07:00	  –	  10:00	  
Ποτά	  &	  Σνακς:	   10:00	  –	  23:00	  Για	  παραγγελία	  καλέστε:	  510	  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	  ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ	  /	  LAUNDRY	  SERVICE	  
Η	  υπηρεσία	  παρέχεται	  από	  Δευτέρα	  έως	  Παρασκευή	  εκτός	  αργίας.	  
Παρκαλώ	  συμπληρώστε	  τη	  λίστα	  των	  ειδών	  και	  βάλετε	  τα	  ενδύματα	  
σας	  στην	  ειδική	  τσάντα	  που	  θα	  βρείτε	  στην	  ντουλάπα	  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	  CONCIERGE	  	  
Το	  τμήμα	  των	  Δημοσίων	  Σχέσεων	  θα	  χαρούν	  να	  σας	  εξυπηρετήσουν	  σε	  
οποιαδήποτε	  ερώτηση	  και	  πληροφορία	  
ΥΠΟΔΟΧΗ	  
24/07	  καθημερινά,	  τηλέφωνο	  επικοινωνίας:	  9	  
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	  
Το	  πιο	  κοντινό	  φαρμακείο	  θα	  το	  βρείτε	  στα	  100	  μέτρα	  
ΧΡΕΩΣΕΙΣ	  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	  
Για	  εξωτερική	  γραμμή	  καλέστε	  πρώτα	  το	  “0”	  και	  μετά	  τον	  επιθυμητό	  
αριθμό.	  Οι	  χρεώσεις	  καταγράφονται	  και	  χρεώνονται	  αυτόματα	  στον	  
λογαριασμό	  σας	  
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ	  /	  SAFE	  
Παρακαλώ	  μην	  αφήνετε	  πολύτιμα	  αντικείμενα	  χωρίς	  επίβλεψη.	  Σας	  
συνιστούμε	  να	  νοικιάσετε	  το	  χρηματοκιβώντιο	  που	  έχετε	  στο	  δωμάτιό	  
σας.	  Το	  ξενοδοχείο	  δεν	  φέρει	  καμία	  ευθύνη	  σε	  απώλεια	  προσωπικών	  
αντικειμένων.	  Χρέωση	  ενοικίασης:	  €3	  την	  ημέρα	  
ΧΩΡΟΙ	  ΠΙΣΙΝΑΣ	  
Ομπρέλες	  και	  ξαπλώστρες	  παρέχονται	  δωρεάν	  στους	  χώρους	  της	  πισίνας	  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	  
Αεροβική,	  βραδινή	  ψυχαγωγία	  και	  ημερήσια	  προγράμματα	  (εποχιακή	  
λειτουργία)	  


