
 
 
 
HOTEL DIRECTORY 
 
Υποδοχή 
 
Η Υποδοχή του ξενοδοχείου λειτουργεί 24 ώρες καθημερινά. Το εξειδικευμένο 
και έμπειρο προσωπικό βρίσκεται  πάντα στη διάθεση σας, να σας 
εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και να σας παρέχει την 
καλυτερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με την πόλη και τα δρώμενά της. 
 
Άφιξη & αναχώρηση  
 
Επίσημη ώρα άφιξης στο ξενοδοχείο είναι 15:00μμ και ώρα αναχώρησης είναι 
11:00πμ.  

 
WiFi Network 
 
Κάθε πελάτης και επισκέπτης του ξενοδοχείου μας έχει δωρεάν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο, απολαμβάνοντας υψηλές ταχύτητες σύνδεσης μέσω του 
σύγχρονου και αποτελεσματικού δικτύου WiFi σε όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου. Ο κωδικός πρόσβασης διατίθεται δωρεάν από την Υποδοχή σε 
όλους τους πελάτες και τους επισκέπτες. 

 
Business center 
 
Εργαστείτε μακριά από το γραφείο σας, σαν να βρίσκεστε στο γραφείο σας. 
Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρο εργασίας με ασύρματη και ενσύρματη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο,  πρόσβαση σε  



εκτυπωτή/φωτοαντιγραφικό/σάρωση/fax  και δωρεάν διάθεση φορητού 
υπολογιστή (laptop) ή ταμπλέτας , σε περίπτωση που έχετε αφήσει τον δικό 
σας στο … σπίτι! 

 
Pillow Menu  
 
Απολαύστε τον ύπνο σας, όπως ακριβώς επιθυμείτε, επιλέγοντας το ιδανικό 
μαξιλάρι. Επιλέξτε τον τύπο και το υλικό, που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες 
σας, μέσα από την τεράστια ποικιλία των ανατομικών και υποαλλεργικών 
μαξιλαριών που προσφέρει το pillow menu του ξενοδοχείου μας. 

 
Breakfast – Πρωινό- Γεύματα 
 
Απολαύστε το πρωινό που προσφέρει το ξενοδοχείο μας, στο πλούσιο buffet 
του εστιατορίου μας ή στον χώρο του δωματίου σας κάνοντας χρήση της 
υπηρεσίας room service. To ωράριο παροχής του πρωινού, από τις 07:00 έως 
τις 11:00, καλύπτει τις ανάγκες για όλους τους τύπους ταξιδιωτών. Η πτήση 
σας αναχωρεί νωρίς το πρωί? Κανένα πρόβλημα! To ξενοδοχείο διαθέτει την 
υπηρεσία early breakfast service για εσάς! Κατόπιν αιτήματος, υπάρχει η 
δυνατότητα να σας παρέχουμε πρωινό σε ειδική συσκευασία (breakfast box), 
ώστε να το  απολαύσετε… on the road.  
 
Επιπλέον γεύματα μπορείτε να απολαυσετε σε συνεργαζόμενο εστιατόριο με 
ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το μενού και το ωράριο λειτουργίας του 
εστιατορίου.  
 
Τροφικές Ιδιαιτερότητες & αλλεργίες 
 
Η ομάδα της κουζίνας μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει σε οποιαδήποτε 
ιδιαιτερότητα μπορεί να υπάρχει σχετικά με το φαγητό ή ακόμα και να σας 
συμβουλέψει για τρόφιμα που θα πρέπει να αποφύγετε λόγω αλλεργιών. 
 
Room service  
 
Απολαύστε τον καφέ, το αναψυκτικό, το ποτό σας ή δοκιμάστε ένα από τα 
μοναδικά μας σνακ, μέσα στην άνεση του δωματίου σας. Η υπηρεσία room  



service βρίσκεται στη διάθεση σας από τις 07:00 εώς τις 23:00 για να 
ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες σας.  
  
Υπηρεσία δωματίου απόγευμα  
 
Κατόπιν αιτήματος σας, στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου παρέχονται   
απογευματινή υπηρεσία δωματίου, καθώς και αλλαγή των πετσετών της 
προσωπικής φροντίδας. 
 
Βιβλιοθήκη 
 
Στον χώρο της βιβλιοθήκης μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο σας, να 
δανειστείτε κάποιο άλλο ή ακόμα και να ανταλλάξετε τα παλιά σας βιβλία με 
άλλα που θα βρείτε εκεί. 
 
Χώρος αποσκευών (Luggage Room) 
 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια με τις 
αποσκευές σας. Υπάρχει ειδικός χώρος στο ξενοδοχείο για τη δωρεάν  
φύλαξή τους. 
 
Εκδρομές - πληροφορίες 
 
Το τμήμα  υποδοχής είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να σας παρέχει 
πληροφορίες και προτάσεις για εκδρομές, εστιατόρια και γενικότερα μέρη 
που αξίζει να επισκεφθείτε 
 
Καφές & τσάι στο δωμάτιο  
 
Στο δωμάτιό σας θα βρείτε βραστήρα για την παρασκευή στιγμιαίου καφέ ή 
άλλου ροφήματος. Για ανανέωση παρακαλούμε καλέστε στην υποδοχή. 
 
Μεταφορά από/προς  αεροδρόμιο/λιμάνι/σταθμο λεωφορειου-τραίνου   
 
Μπορούμε να κανονίσουμε για εσάς τη μεταφορά σας από και προς το 
αεροδρόμιο/λιμάνι/σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και τραίνων της 
πόλης. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.  
 
 



Εστιατόρια κρατήσεις-πληροφορίες  
 
Μπορούμε να σας προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές σε εστιατόρια για την 
ευρύτερη περιοχή, μέρη που έχουμε δοκιμάσει και γνωρίζουμε καλά, ακόμα 
και να σας βοηθήσουμε με τις κρατήσεις. 
 
Θυρίδα Ασφαλείας (Safebox) 
 
Για τη δική σας εξυπηρέτηση υπάρχει θυρίδα ασφαλείας μέσα στην ντουλάπα 
του δωματίου. Θα βρείτε ακριβώς από πάνω αναλυτικές οδηγίες χρήσης . Αν 
σας εξυπηρετεί καλύτερα υπάρχει διαθέσιμη και κεντρική θυρίδα ασφαλείας 
του ξενοδοχείου στον χώρο της Υποδοχής.  
 
Αφύπνιση(Wake Up Call) 
 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής  για να κανονίσουμε την 
αφύπνισή σας οποιαδήποτε ώρα. 
 
Parking 
 
Διατίθεται χώρος στάθμευσης, κατόπιν αιτήματος, σε συνεργαζόμενη 
επιχείρηση , καθώς και σύγχρονοι φορτιστές ηλεκτρονικών οχημάτων. 
 
Παιδικό κρεβάτι / κούνια (Baby Cot) 
 
Κατόπιν αιτήματος σας διατίθεται παρκοκρέβατο για το μωρό σας.  
 
Πλύσιμο ρούχων & σίδερο - υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος 
 
Μπορείτε να μας παραδώσετε τα ρούχα σας για στεγνό καθάρισμα πλύσιμο 
και σίδερο. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διαθέτουμε σίδερο και 
σιδερώστρα για αποκλειστική χρήση από τους πελάτες. Παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν για περισσότερες πληροφορίες.  


