Καλώς ήρθατε στο Olympia Golden Beach
Ο παξόλ νδεγόο έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό λα ζαο ελεκεξώζεη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ μελνδνρείνπ
θαη λα θάλεη ηε δηακνλή ζαο όζν ην δπλαηόλ πην επράξηζηε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Γηα θάζε πιεξνθνξία κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ ππνδνρή. Από ην δσκάηηό ζαο θαιέζηε ην
λνύκεξν 9 γηα λα ζπλδεζείηε. Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο όιν ην 24σξν.
ΑΝΑΥΧΡΗΗ
Καηά ηελ αλαρώξεζή ζαο παξαθαινύκε λα κελ μεράζεηε λα παξαδώζεηε ην θιεηδί ζηελ ππνδνρή. Τν
δσκάηην πξέπεη λα ειεπζεξώλεηαη κέρξη ηηο 11:00 ην πξσί εθηόο θαη αλ έρεηε θάπνηνλ άιιν
δηαθαλνληζκό. Όινη νη ινγαξηαζκνί πιεξώλνληαη ζηελ ππνδνρή.
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ
Ο θιηκαηηζκόο ζην δσκάηηό ζαο ιεηηνπξγεί κόλνλ όηαλ νη ηδακόπνξηεο είλαη θιεηζηέο, γηα ιόγνπο
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.
ΣΗΛΕΦΧΝΟ
Γηα εμσηεξηθή γξακκή πιεθηξνινγήζηε 0.
ΑΦΤΠΝΙΗ
Καιέζηε ην 9 γηα λα ελεκεξώζεηε ηελ ππνδνρή γηα ηελ ώξα πνπ επηζπκείηε λα γίλεη ε αθύπληζή ζαο.
ΠΡΧΙΝΟ / ΠΑΚΕΣΑ ΦΑΓΗΣΟΤ
Τν πξσηλό ζεξβίξεηαη από ηηο 08:00 έσο ηηο 11:00 ην πξσί ζην θεληξηθό εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ.
Εάλ επηζπκείηε λα πάξεηε ην πξσηλό ζαο πξηλ ηηο 08:00 ή λα πάξεηε θάπνην θαγεηό ζε παθέην,
παξαθαιείζηε λα ελεκεξώλεηε ηελ ππνδνρή κία εκέξα πξηλ, κέρξη ηηο 20:00. Τν πξσηλό ζεξβίξεηαη
θαη ζην δσκάηην ηνπ πειάηε κε επηπιένλ επηβάξπλζε αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πξσηλνύ πνπ επηιέμεηε.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηνλ θαηάινγν ηνπ Room Service πνπ πεξηθιείεηαη ζε απηό ην
έληππν.
ROOM SERVICE
Τν μελνδνρείν παξέρεη ππεξεζίεο room service τωρίς θάπνηα επιβάρσνση ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο
παξαγγειίαο.
ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ
Τν εζηηαηόξην ζα ην βξείηε κπξνζηά ζηελ θεληξηθή πηζίλα, όπνπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε γεύζεηο ηόζν
από δηεζλή όζν θαη από Ειιεληθή θνπδίλα.
ΚΕΝΣΡΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τν Dream Spa ηνπ μελνδνρείνπ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από ηηο 10:00 π.κ. κέρξη ηηο 20:νν κ.κ. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπείεο κπνξείηε λα ζπκβνπιεπζείηε ηνλ θαηάινγν ηνπ
Dream Spa.
ΠΙΙΝΕ
Φξήζε ηεο θεληξηθήο πηζίλαο κπνξνύλ λα θάλνπλ όινη νη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ. Η ρξήζε ησλ
ππνινίπσλ πηζηλώλ κπνξεί λα γίλεη κόλν από ηνπο πειάηεο ησλ αληίζηνηρσλ ζπγθξνηεκάησλ. Τν λεξό
ζε όιεο ηηο πηζίλεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη γιπθό. Η ρξήζε ηεο πηζίλαο από κηθξά παηδηά γίλεηαη κε ηελ
επίβιεςε θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ γνλέσλ. Οη βνπηηέο δελ επηηξέπνληαη γηα ιόγνπο
αζθαιείαο εμαηηίαο αλεπαξθνύο βάζνπο (1,50 m.). Πξηλ ηελ είζνδό ζαο ζηηο πηζίλεο παξαθαιείζηε λα
έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ηα ληνπο.
ΠΕΣΕΣΕ
Παξαθαινύκε λα κε ρξεζηκνπνηείηε ηηο πεηζέηεο ηνπ κπάληνπ ζηελ παξαιία ή ζηελ πηζίλα. Υπάξρνπλ
εηδηθέο πεηζέηεο ρξώκαηνο κπιε-γθξη, πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο πειάηεο καο ρσξίο ρξέσζε γηα
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο ζηηο πηζίλεο ηνπ μελνδνρείνπ.
ΤΝΕΣΙΑΕΙ / ΤΝΕΔΡΕΙΑ
Τν μελνδνρείν καο δηαζέηεη αίζνπζα θαη άξηην εμνπιηζκό γηα ζπλεζηηάζεηο θαη ζπλέδξηα.
Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ ππνδνρή γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
ΙΑΣΡΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΦΗ
Τν μελνδνρείν ζπλεξγάδεηαη κε παζνιόγν ηαηξό γηα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπ. Γηα νπνηαδήπνηε
ηαηξηθή βνήζεηα ρξεηαζηείηε, απεπζπλζείηε ζηελ ππνδνρή. Σην ρώξν ηεο ππνδνρήο ππάξρεη θνπηί
πξώησλ βνεζεηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο.
ΕΝΟΙΚΙΑΕΙ ΠΟΔΗΛΑΣΧΝ / ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ
Γηα ελνηθηάζεηο πνδειάησλ θαη απηνθηλήησλ κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ ππνδνρή.
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΣ
Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μίλη Μάξθεη είλαη από ηηο 10:00 π.μ. έσο ηη 20:00 κ.κ.

