ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ

THEARTEMIS PALACE
ΥΠΟ∆ΟΧΗ 24 ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ (καλέστε το 9)
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΩΜΑΤΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 12.00 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΣΗΣ- ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ Ειδικά διαµορφωµένος χώρος
στην είσοδο του Ξενοδοχείου
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ∆ιαθέσιµη υπηρεσία µεταφοράς και φύλαξης
αποσκευών
ΑΦΥΠΝΙΣΗ Για υπηρεσία αφύπνισης δείτε το φυλλάδιο του
τηλεφώνου ή ενηµερώστε τη ρεσεψιόν
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ειδικός χώρος για διάβασµα στο κεντρικό σαλόνι
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
∆ΕΚΤΕΣ American Express, Diners Club, Visa, Eurocard,
Mastercard, Access
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ θα βρείτε τόσο στα δωµάτια όσο και
στα τµήµατα που διαθέτουν τηλεόραση
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ / ΠΑΡΑΛΙΑΣ Εγγύηση 10 €. Παρακαλούµε
όταν δεν χρησιµοποιείται τις ξαπλώστρες να µην τις
καταλαµβάνετε µε τις πετσέτες πισίνας. Πετσέτες αφηµένες στις
ξαπλώστρες θα µετακινούνται από καθορισµένο προσωπικό
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ: Θα βρείτε στο δωµάτιό σας ερωτηµατολόγιο προς
συµπλήρωση. Επίσης µπορείτε να απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΝΟΥ για µεσηµεριανό ή πακέτο εκδροµής
σε αντικατάσταση του βραδινού σας, παρακαλώ ενηµερώστε την
Υποδοχή ( για πακέτο µία µέρα πριν έως τις 14.00 και για
µεσηµεριανό πριν τις 10.00 την ίδια µέρα)
ΤΑΞΙ (και για transfer από και προς τα αεροδρόµια, λιµάνια
και ΚΤΕΛ) -ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κουτιά πρώτων βοηθειών υπάρχουν στην
Υποδοχή και στο Εστιατόριο. Σε περίπτωση που χρειάζεστε
γιατρό ή οδοντίατρο παρακαλώ ενηµερώστε την Υποδοχή.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ-ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣΣΙ∆ΕΡΩΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που χρειάζεστε εξτρά προµήθειες
ή να καθαριστεί το δωµάτιό σας συγκεκριµένη ώρα καλέστε την
Υποδοχή. ∆υνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού, αλλαγή
πετσετών, δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας το βράδυ (αλλαγή
πετσετών, αποµάκρυνσης καλύµµατος κρεβατιού, άδειασµα
καλαθιού απορριµµάτων). Για την περιποίηση των ρούχων σας
τοποθετήστε τα στην ειδική σακούλα και συµπληρώστε τη φόρµα
που θα βρείτε στην ντουλάπα. Κατόπιν επικοινωνήστε µε την
καµαριέρα σας.
ΙΝΤΕΡΝΕΤ Κοινόχρηστοι Υπολογιστές (διαθέσιµοι µε χρέωση)
µε δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και
σάρωσης.Business Center µε τις παραπάνω δυνατότητες.
∆ωρεάν WI FI στους κοινόχρηστους χώρους και τα δωµάτια.
∆υνατότητα παροχής laptop ή tablet.
ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ σε περίπτωση που έχετε χάσει κάτι, µην
διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τη ρεσεψιόν
ΘΥΡΙ∆ΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΤΙΜΑΛΦΗ Η ∆ιεύθυνση δεν
αναλαµβάνει ευθύνη για τιµαλφή στα δωµάτια. Στα δωµάτια
υπάρχουν θυρίδες ασφαλείας για την φύλαξη αυτών (µε χρέωση)
και στη ρεσεψιόν βρίσκεται Κεντρικό Χρηµατοκιβώτιο

ΠΡΩΙΝΟ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 5.00 – 7.00 Κεντρικό Εστιατόριο
∆άφνη ( πρωινό continental) πρέπει να ζητηθεί από τη ρεσεψιόν
ΜΠΟΥΦΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 07.00-10.30 Κεντρικό Εστιατόριο ∆άφνη
ΑΡΓΟΤΕΡΑ 10.00-11.00 στο σνακ µπαρ Σέµελη.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 12.30- 14.30 Κεντρικό Εστιατόριο ∆άφνη.
Μπουφές
ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ παραγγελία εώς τις 14:00 την
προηγούµενη µέρα
∆υνατότητα σερβιρίσµατος πρωινού στα δωµάτια
ΒΡΑ∆ΙΝΟ18.30-21.30 Κεντρικό Εστιατόριο ∆άφνη. Μπουφές
(Μακρύ παντελόνι για τους άντρες)
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΣΕΜΕΛΗ Κυρίως κτίριο
09.00-17.00 για σνακ και ποτά
12.30-15.00 επιλογή από κατάλογο
17.00 – 23.00 µόνο ποτά
POOL BAR ΑΡΜΠΟΝΑ ∆εύτερο Κτίριο
09.00-17.00 σνακ και ποτά
ΜΠΑΡ ΑΡΙΑΝ Κυρίως Κτίριο 17.00-01.00 Μόνο ποτά
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ
Πρωινό 07.00 – 10.00 Ποτά και Σνακ 10.00 – 23.00
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Σε περίπτωση αλλεργιών παρακαλώ
ενηµερώστε µας
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΤΡΑ Γίνεται µε µετρητά, πιστωτική κάρτα ή µε την
υπογραφή σας στην απόδειξη όπου χρεώνεται στο δωµάτιό σας
και πληρώνετε στο τέλος της διαµονής σας.
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ Συµπληρωµατικά στην καθηµερινή πρωινή µας
διασκέδαση το ξενοδοχείο οργανώνει εβδοµαδιαίως θεµατικές
βραδιές µε χορευτικά συγκροτήµατα και ορχήστρες. Ενηµερωθείτε
από τον πίνακα ανακοινώσεων
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
(η αίθουσα διαθέτη βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια)
ΣΠΟΡ Το γυµναστήριό µας είναι ανοικτό από τις 10.00 έως και τις
17.00
ΣΠΑ ανοικτό καθηµερινά ( λειτουργεί µε ραντεβού)
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας
πίσω από την πόρτα του δωµατίου σας. Υπάρχουν
πυροσβεστήρες σε όλους τους διαδρόµους. Σε όλους τους
δηµόσιους χώρους υπάρχει σύστηµα ψεκασµού νερού. Σε κάθε
δωµάτιο υπάρχει ανιχνευτής φωτιάς. Σε περίπτωση φωτιάς,
ενηµερώστε την Υποδοχή και εγκαταλείψτε το κτίριο αµέσως.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Για λόγους
ασφαλείας, δεν επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 12 ετών να
χρησιµοποιούν τους ανελκυστήρες χωρίς τη συνοδεία ενήλικα
ΖΩΑ Για λόγους υγείας, σας παρακαλούµε να µην ταΐζετε ή
φέρνετε αδέσποτα ζώα στα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο του
Ξενοδοχείου
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Στο ισόγειο βρίσκεται το Μίνι Μάρκετ µας όπου
µπορείτε να βρείτε σουβενίρ, καρτ ποστάλ, γραµµατόσηµα,
εισιτήρια λεωφορείου, ηµερήσιες εφηµερίδες, περιοδικά κλπ.
Επίσης υπάρχει και ένα κοσµηµατοπωλείο
ΠΑΡΑΛΙΑ / ΣΗΜΑΙΕΣ / Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν µπείτε στην
θάλασσα ελέγξτε τις σηµαίες στην παραλία
ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΝ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ
ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΑΣ
Το Ξενοδοχείο δεν διαθέτει ιδιωτική παραλία
Η ∆ιεύθυνση έχει το δικαίωµα να αλλάξει πληροφορίες του
φυλλαδίου οποιαδήποτε στιγµή
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