Iraklitsa Beach Hotel
Welcome!

Καλώς ήλθατε!

Hotel Directory
Οδηγός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών

Reception / Υποδοχή
Reception opening hours 7:00-23:00 Ώρες λειτουργίας υποδοχής 7.00-23.00

Check-In Time / Ώρα Άφιξης
Check-in time 14:00-22.00 Η ώρα άφιξης είναι 14:00-22.00

Check-Out Time / Ώρα Aναχώρησης
Check-out time is 7.00-12:00 Η καθορισμένη ώρα αναχώρησης είναι 7.00-12:00

Breakfast / Πρωινό
Breakfast is served 7:45-11:00. Breakfast can also be served in your room or in lunch basket.
Early breakfast on request.
Πρωινό σερβίρεται 7:45-11:00. Πρωινό σερβίρεται επίσης στο δωμάτιο, ή σε πακέτο. Πρωινό
νωρίτερα από τις 7:45 κατόπιν αιτήματος.

Room Service / Υπηρεσία Δωματίου
Room Service Hours 8:30-20:30 Ώρες Υπηρεσίας Δωματίου 8:30-20:30

Credit Cards / Πιστωτικές Κάρτες
The hotel accepts Visa and MasterCard credit cards.
Το ξενοδοχείο δέχεται πιστωτικές κάρτες τύπου Visa και MasterCard.

Express Check Out / Γρήγορη Αναχώρηση
Please ask the reception at least one day before your departure.
Ζητείστε από τη ρεσεψιόν τουλάχιστον μία μέρα πριν από την αναχώρηση.

In-Room Amenities / Παροχές Δωματίου
Air conditioning unit, TV, Hair dryer, Iron available at the reception.
Μονάδα κλιματισμού, Τηλεόραση, Στεγνωτήρας μαλλιών, διαθέσιμο σίδερο στη ρεσεψιόν.

Air-Conditioning / Κλιματισμός
Each room is equipped with an air conditioning unit with its own remote control.
The balcony door/ window should be closed for the air condition to function/
Κάθε δωμάτιο έχει αυτόνομη μονάδα κλιματισμού και το χειριστήριό της.
Η πόρτα του μπαλκονιού / παράθυρο πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργήσει.

Housekeeping Service / Υπηρεσία Καθαριότητας
Rooms are cleaned every morning.
Bed linens are changed every three days.
Towels are changed every two days, also on clients request.
Towels are not for beach use.
Τα δωμάτια καθαρίζονται κάθε πρωί.
Τα κλινοσκεπάσματα αλλάζονται κάθε τρεις μέρες.
Οι πετσέτες αλλάζονται κάθε δύο μέρες, καθώς και μετά από αίτημα του πελάτη.
Οι πετσέτες μπάνιου δεν προορίζονται για χρήση στη θάλασσα.

Baby Cots / Παρκοκρέβατα
Baby cots are available, subject to limited numbers. Please inform the reception.
Υπάρχουν διαθέσιμα παρκοκρέβατα, σε περιορισμένο αριθμό. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τη
ρεσεψιόν.

Maintenance / Συντήρηση
If something is not in working order, please inform the reception.
Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ενημερώστε τη ρεσεψιόν.

First Aid Kit / Κουτί Πρώτων Βοηθειών
A first aid kit is available at the reception.
Κουτί πρώτων βοηθειών βρίσκεται διαθέσιμο στη ρεσεψιόν.

Internet / Ίντερνετ
Free wireless internet is offered at the hotel.
Please note that due to the area’s infrastructure and the amount of the visitors during the summer,
slower internet speed may be experienced. We apologize for any inconvenience this may cause.
Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ προσφέρεται στο ξενοδοχείο.
Παρακαλούμε σημειώστε πως λόγω της υποδομής της περιοχής και του αυξημένου αριθμού
επισκεπτών το καλοκαίρι, είναι πιθανό να υπάρξουν χαμηλές ταχύτητες. Απολογούμαστε εκ των
προτέρων για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ενδεχομένως δημιουργηθεί.

Telephone Line / Τηλεφωνική Γραμμή 0
Reception/ Yποδοχή 200

