ROOM DIRECTORY
We are pleased to welcome you to Palmyra Beach Hotel
and we thank you for choosing our premises for your
stay in Athens, the capital of Greece.
The management team and the staff are at your service,
determined to make your stay as pleasant and comfortable as possible.
The following pages will help you discover the services offered by the hotel
in an alphabetical order.
We remain at your disposal if you have any further inquiries
We wish you a very pleasant stay with us!

NAME
In ancient Greek, the name of Athens was Αθήναι -Athenai, plural of
Αθηνά - Athena, the Attic name of the Goddess Athena. The city’s name
was used in the plural because the city was created out of the union of
separate settlements. In the 19th century, this name was formally re-adopted as the city’s name.
HISTORY
The area of Athens has been inhabited from Prehistoric times. Athens
was an important city in Greece for most of Greek History already from
the 1st millennium BC. During its “Golden Age” (roughly 500BC to 300BC)
Athens was the most powerful city state in Greece. It was a commercial
and intellectual center in whose ideas and practices what we now call
“Western Civilization” has its origins.
Athens continued to be a prosperous city and a center of learning until the
late Roman period. During the Byzantine Era the schools of philosophy
were closed (529 AD) and Athens gradually lost its status and by the time
of the Crusades it was already reduced to a provincial town. In 1458 the
city fell to the Ottoman Empire under Sultan Mehmet II the Conqueror.
The city’s population went into further decline and conditions worsened
along with the decline of the Empire. During the Venetian siege in 1687
the Parthenon was used to store ammunition and consequently it was
severely damaged when struck by a Venetian shell. The Ottoman Empire
relinquished control of Athens after the Greek War of Independence.
In 1833 the city was made Capital of the new kingdom of Greece. In 1896
Athens was the host city of the first Modern Olympic Games.

LOCATION
With its suburbs, Athens has a population of about 3.5 million representing around 35% of the total population of Greece. Athens sprawls across
the central plain of Attica, which is bound by Mount Aegaleo on the west,
Mount Parnitha on the north, Mount Penteli to the northeast, Mount
Hymettus on the east and the Saronic Gulf on the southwest. The center
of modern Athens is Syntagma square, site of the former Royal Palace
now the Greek Parliament.
Most of the tourist attractions and museums are located around this area.
Athens is mainly served by the port of Piraeus and secondarily by the port
of Rafina and the “Eleftherios Venizelos” International Airport.
ΑTTRACTIONS
There is a great pedestrian area around the Acropolis from the temple of
Olympian Zeus to Plaka and Monastiraki. This allows the visitors to walk
among the ancient monuments from the Acropolis and the Agora to the
historic area of Plaka. Near the Syntagma square is the Kallimarmaron Stadium, where the first Modern Olympic Games took place in 1896.
Some of the most important museums are the National Archeological
Museum, the Benaki Museum, the Museum of Cycladic Art, the Byzantine Museum as well as the National Art Gallery.
As for the Night Life there are many music venues including the “Megaron” music hall, the romantic open-air cinemas, the Athens Festival
which takes place in the ancient “Herodio” marble theatre from June to
September as well as many night clubs, bars and theaters.

WINTER PERIOD

SUMMER PERIOD

MID OF OCTOBER – MID OF MARCH

MID OF MARCH - MID OF OCTOBER

RECEPTION/ CΟΝCIERGE:

24 ΩΡΕΣ

RECEPTION/ CΟΝCIERGE:

24 ΩΡΕΣ

ROOM SERVICE :		
BREAKFAST
				
08:30 – 10:00
				F&B
				08:30 – 21:00

ROOM SERVICE :		
BREAKFAST
				
08:00 – 10:00
				F&B
				08:00 – 21:00

RESTAURANT :		
BREAKFAST
				
07:00 – 10:00
				LUNCH
				12:00 – 14:00
				DINNER
				19:00 – 21:30

RESTAURANT:			BREAKFAST
				
07:00 – 10:00
				LUNCH
				12:30 – 18:30
				DINNER
				18:30 – 21:30

BAR:				10:00 – 23:00

BAR:				10:00 – 23:00

GYM:				07:00 – 22:00

GYM:				07:00 – 22:00

POOL:				

CLOSED TILL END OF MARCH

POOL:				

BEGGINING OF APRIL 10:30 – 19:30

HOUSEKEEPING:		

07:00 – 15:00

HOUSEKEEPING:		

07:00 – 15:00

LAUNDRY:			

07:00 – 15:00

LAUNDRY:			

07:00 – 15:00

DEPARTMENT PHONE NUMBERS
RECEPTION / CONCIERGE: 53 - ROOM SERVICE: 55
RESTAURANT/ BAR: 55 – HOUSEKEEPING/ LAUNDRY: 0

DEPARTMENT PHONE NUMBERS
RECEPTION / CONCIERGE: 53 - ROOM SERVICE: 55
RESTAURANT / BAR: 55 – HOUSEKEEPING/ LAUNDRY: 0

Α

B

ΑIR CONDITIONING
All internal areas of the hotel are fully air-conditioned. To operate the air
condition unit in your room first turn the switch to the ON position and
then choose High, Medium or Low on the speed controlling knob. Please
keep all windows and doors closed when the air-conditioning
is on. Should you require any assistance, do not hesitate to call Reception.

BABY COT				
Baby cots are available (free of charge) from the Housekeeping Department.

ΑIRPORT TRANSFERS
Arrangements for transfers from and to the airport can be made with the
Front Desk:
Taxi cost: 35,00 € (from 06:00 to 24:00)
45,00 € (from 24:00 to 05:00)
ALARM CORD
The cord hanging above your bathroom tub if pulled will sound an alarm
at the Front desk. Pull the cord only when in distress or when it is absolutely necessary. It is an offence to sound the alarm without a serious
reason.
ANIMAL POLICY
Animals / Pets are not permitted in the hotel premises / rooms for hygiene reasons.

BABY SITTING
To arrange a baby-sitter, please contact the Front desk at least 24 hours
ahead of the day that you will need the service. The service comes with
hourly charge.
BAR
The ‘Waves Bar’ is located at the garden along with the restaurant and
operates between the months of April to October.
Apart from drinks, wines and beverages, the bar offers fresh fruit juices,
sandwiches, pizzas and a variety of ice creams.
BANKS
Nearest banks are located 2 minutes walking distance from the hotel.
Piraeus Bank, Alpha Bank and National Bank of Greece are the closest
ones. For exact directions please ask the Front Desk. They are open from
Monday to Thursday, 08:00 - 14:30 and on Friday 08:00 - 14:00.
BANQUETS, PARTIES
If you wish to hold a private party, gathering, or dance the “Belvoir” restaurant is available for all kind of Social events. For details please contact the
Front Desk.
BATH TOILETRIES			
A selection of product toiletries is provided in your bathroom, should you
require any additional items please contact Housekeeping Department.

BIKE RENTAL
Should you wish to rent a bike, please contact the Front Desk for information and details.

CREDIT CARDS
All major cards are accepted (Visa, Euro card, MasterCard, Diners Card
e.g.). For more information please contact the Front Desk.

BREAKFAST
Breakfast in an American Buffet style is served from 07:00 am to 10:00
am in our restaurant “the Belvoir” on the ground floor. There is a charge
per person (please ask the front desk). Breakfast in the room is also
available from 08:00. For very early morning breakfast (before 7:00 am),
please inform the Front desk the day before to organize a breakfast box.

D

C
CAR RENTAL				
Car Rental can be arranged through the Front Desk.
CHECK IN			
Please note that on arrival day, rooms are available after 14:00hrs. In
case there are free clean rooms earlier we will not keep you waiting.
CHECK OUT
When checking out, please ensure that you have taken all your personal
belongings with you and that your bill has been settled in full. The checkout time is 12:00 noon. Guests who wish to extend their check-out time
must consult the Front Desk on the previous day to find out if this would
be possible. Guests who wish to check-out between 14:00 and 18:00 hours
are charged an extra 50% of the room rate. Those that wish to check-out
after 18:00 hours are charged for an extra day.
CONFERENCES
The hotel’s conference rooms feature all the modern audio-visual equipment to make your meeting a success and can hold up to a maximum of
40 persons. For more information contact the Reservations or Banqueting Manager.

DO NOT DISTURB
Please hang the sign “Do not disturb” on your door for our staff not to
disturb you. If you do not wish to be disturbed by the phone please notify
the Front Desk.
DRINKS & FOODSTUFFS
Guests are not allowed to consume within the hotel premises, foodstuffs
and drinks purchased from supermarkets and stores. For security reasons, entry to persons delivering foodstuffs and drinks from take-away
shops is refused.

E
ELEVATOR				
In the event of elevator failure, please do not panic. Press the emergency
button or use the emergency phone in the elevator and we will take care
of it immediately.
For safety reasons, children under 12 years old should be accompanied
by an adult.
EMERGENCY EXITS & FIRE SAFETY
It is important that you read carefully the instructions for the Emergency
Procedures displayed on the back of your room’s door. The diagram provides details of fire escape routes, the location of panic bottoms, alarms,
fire extinguishers and other firefighting equipment in relation to your
room.
In case of a fire emergency please inform the Front desk and vacate the
hotel immediately using the STAIRS and NOT the ELEVATORS.

F

H

FIRST AID
The hotel is equipped with a first aid box. In case of a serious injury or
medical emergency please contact the Front desk. If you suffer from a
chronic decease please inform the Front desk upon check in order to be
more efficient in case of an emergency.

HOTEL EMMANTINA
The Emmantina Hotel is situated across the road from the Palmyra and
at a distance of 100 meters in the direction of Piraeus. Guests staying at
the Palmyra Beach are welcome to visit and enjoy all the facilities at this
beautiful sister hotel.
For more information contact the Front Desk.

FRONT DESK
The front desk operates 24 hours a day. Reception services includes:
•
Money Exchange.
•
Transportation arrangements.
•
Bus tickets.
•
Car rentals.
•
Sightseeing tours and island cruises.
•
Wake-Up calls.

G
GAMES
Playing cards and a selection of board games are available at the ‘Waves’
Bar. In the garden you may also enjoy a game of darts or play table tennis and pool.
GYM			
On the 4th floor of our hotel you can find our fitness room, in order to use
it you must first contact the front desk and sign a “waiver of liability”
The fitness room is open daily and comes with a small charge.
For more information contact the Front Desk.

HOUSEKEEPING
Housekeeping will service your room daily. Furthermore housekeeping
may deliver you the following items upon request in order to make your
stay with us more comfortable:
• Extra blankets and pillows
• Extra towels
• Additional hangers
• Iron and ironing board
• Baby beds.

I
INTERNET
The wireless Internet access is complimentary and available in every
room and public areas. Also at the lobby area you can find a PC station
with printer free of charge. In order to access the network you will be
provided with a password from the Front Desk.

K
KEY KARD
When checking out please return the card to the Front Desk. Please also
read the paragraph headed “ROOM SAFETY”.

L
LAUNDRY SERVICE 			
The hotel provides a quick laundry service. If you need your clothes to
be cleaned, please place your laundry along with the form filled in the
foreseen bag available in your closet and call Housekeeping Department
to pick it up.
Clothes must be handed in before 12:00 noon to be returned within 24
hours. We also provide an express laundry and dry cleaning service,
where clothes handed in by 11:00 hours are returned within the same
day. You will find the normal laundry price list and express laundry surcharges, on a separate page in this directory.
LUGGAGE STORAGE 		
lf you need your luggage to be picked up, please call the Front desk. We
gladly keep your luggage until you leave the hotel. Guests who are going
out of Athens for a few days may leave their luggage in the hotel’s storage room free of charge. Please contact the Front Desk if you wish to use
this service.
LOST AND FOUND
Should you lose an item from your personal belongings, please contact
the Front Desk immediately.

M
MAINTENANCE
Please contact the Front Desk for any fault or repair that needs to be attended to in your room. The maintenance man will be with you as soon
as possible.
MESSAGES
All messages, faxes, e-mails received are forwarded to your room.

MUSIC
Your room is provided with three channels of music through your TV set.
Please use the remote control to select the music channel of your choice

N
NON SMOKING
All inner public areas of the hotel are Non-smoking. There are non-smoking rooms available up on request and up on availability.

P
PUBLIC BUS SERVICE
The public bus service is very efficient and buses run to Athens Center
and to the Port of Piraeus every 15 minutes. Buses to “Eleftherios Venizelos” International Airport run aprox .every 30 minutes during day and
night. The bus stop is situated only 30 meters to the left of the hotel entrance. The bus stop is called “Glyfada 5th Bus Stop”. For Athens Center
the bus number is A2. For Piraeus the bus number is A1. For “Eleftherios
Venizelos” International Airport the bus number is X96.
POST SERVICE - ADRESSES
Guests who wish to post letters or cards can buy stamps at the Front
Desk. There is a yellow mailing box just outside the front entrance of the
hotel. Glyfada Post Office is situated on Al. Panagouli and S. Karagiorga
Streets only 100 meters form the hotel.
The post office telephone number is: 210-8945684.
Palmyra Beach mail address:
Palmyra Beach Hotel
70, Poseidonos Avenue 166 75 Glyfada Athens – Greece
Palmyra Beach e - mail address: info@palmyra.gr

R

RECEPTION
Reception Desk is at your disposal 24 hours a day.
RESERVATION
Please contact the Reception Desk if you need any help with future reservations. Or visit our secure website www.palmyra.gr.
RESTAURANT
Our elegant restaurant is well known for its tasty food. A choice of several
dishes, are available on our ‘light’ menu. On the Wine List, you will find a
good selection of the finest Greek wines to accompany your meal.
Guests who are vegetarians and guests, who are on a special diet, should
inform the Front Desk. Should you wish to have early breakfast (before
07:00), please consult the Front Desk before 20:00 of the previous day.
ROOM SAFETY
Room safety depends on how well you protect your key card and key
folder. Safeguard your room key as you would your residence Key. In
the event that you lose your key card, you should inform the Front Desk
immediately so that the card is cancelled, and a new one is issued.
Guests should also ensure that balcony doors and shutters are firmly
closed when falling to sleep and upon leaving the room.

S
SAFE BOX
A safe is located in your wardrobe. Follow the instructions presented on
the inner side of your wardrobe door.
SIGHTSEEING
For sightseeing tours or other special events you wish to attend, please
contact the Front desk. Or visit our community website of www.palmyra.
gr/community

SHOPPING
The cosmopolitan Glyfada Square and Ioannou Metaxa Street, only a
3-minute walk from the hotel, are a shopper’s real paradise. A panorama of shops provides an astonishing variety of choices to the visitor, even
the hardest to please.

T

TAP WATER
Guests are informed that they may drink water from the room cold water
taps only. However bottled water is available from the bar and the front
desk of the hotel.
TAXI
It can be arranged through the Front Desk. If you are outside the hotel,
you need to wave to the driver for him to stop. In many cases taxis might
take more than one fare. When ordering a taxi you should expect an extra
charge.
TELEPHONE / FAX
Please check the chapter “telephone” in beginning of your directory. Fax
services are available at the Front Desk.
TELEVISION
Every room is equipped with a satellite TV. For assistance please contact
the Front Desk.

V
VALUABLES
For valuable objects and money please use only the safety box that is
available in your room. Please note that the hotel, by law, cannot be held
responsible for items or valuables lost in the rooms.

W
WAKE UP CALL
Guests can set their wake up call by contacting the front desk.
Please note that management reserves the right to alter information
or hotel services contained in this directory, without prior notice.

We wish you a pleasant stay !

ROOM DIRECTORY
Αγαπητοί Επισκέπτες,
Είναι μεγάλη χαρά για μας να σας φιλοξενούμε στο
Ξενοδοχείο Palmyra Beach στην Γλυφάδα. Η Διεύθυνση και
όλο το προσωπικό είναι στη διάθεσή σας με σκοπό
να κάνουν την παραμονή σας στο ξενοδοχείο άνετη και ευχάριστη.
Οι πληροφορίες αυτές φτιάχτηκαν για να
ενημερωθείτε όσο το δυνατό καλύτερα για τις
υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρει το ξενοδοχείο μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για όποιες επιπλέον πληροφορίες χρειαστείτε.
Καλώς ήλθατε!

ΟΝΟΜΑ
Στα Αρχαία Ελληνικά το όνομα της Αθήνας ήταν «Αθήναι», από το
πληθυντικό του ονόματος της Αθηνάς, Θεάς της Σοφίας. Το όνομα
της πόλης ήταν στο πληθυντικό γιατί η πόλη δημιουργήθηκε από
την ένωση διαφόρων οικισμών. Κατά τον 19ο αιώνα αυτό το όνομα
επανακαθιερώθηκε επίσημα σε Αθήνα.
ΙΣΤΟΡΙΑ
Η περιοχή της Αθήνας κατοικείται από τη Προϊστορική εποχή. Η Αθήνα
ήταν ηγέτιδα πόλη στην Ελλάδα κατά τη μεγαλύτερη περίοδο της
Ελληνικής Ιστορίας ήδη από τη πρώτη χιλιετία π.Χ..
Κατά την ακμή της (~500 - 300 π.Χ.) η Αθήνα ήταν η ισχυρότερη πόλη κράτος στην Ελλάδα. Ήταν ένα οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο στου
οποίου τις ιδέες και τους θεσμούς βασίζεται αυτό που αποκαλούμε
σήμερα «Δυτικός Πολιτισμός».
Η Αθήνα συνέχισε να είναι ευημερούσα πόλη και κέντρο μάθησης μέχρι
την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο. Κατά την Βυζαντινή περίοδο έκλεισαν οι
φιλοσοφικές σχολές (529 μ.Χ.) και η Αθήνα σταδιακά έχασε την αίγλη
της ώστε κατά τις Σταυροφορίες είχε ήδη μετατραπεί σε μία επαρχιακή
πόλη. Το 1458 η πόλη αλώθηκε από τους Οθωμανούς υπό τον Σουλτάνο
Μωάμεθ Β, τον Κατακτητή.
Ο πληθυσμός της πόλης συνέχισε να μειώνεται και οι συνθήκες
να χειροτερεύουν ακολουθώντας τη παρακμή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Κατά την διάρκεια της Βενετικής πολιορκίας το 1687 ο Παρθενώνας
χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη πυρομαχικών και υπέστη σοβαρές
ζημιές όταν χτυπήθηκε από Βενετική οβίδα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
έχασε τον έλεγχο της Αθήνας μετά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1833
η πόλη έγινε Πρωτεύουσα του νέου Βασιλείου της Ελλάδας. Το 1896
η Αθήνα φιλοξένησε τους πρώτους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Η Αθήνα, μαζί με τα προάστιά της φτάνει τα ~3.5 εκατομμύρια κατοίκους,
δηλαδή συγκεντρώνει το 35% του πληθυσμού της Ελλάδας. Η Αθήνα
εκτείνεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο ορίζεται από το Όρος
Αιγάλεω στα Δυτικά, το όρος Πάρνηθα στα Βόρεια, το Όρος Πεντέλη στα
Βόρειο Ανατολικά, τον Υμηττό στα Ανατολικά και τον Σαρωνικό κόλπο
στα Νότιο Δυτικά. Το κέντρο της σύγχρονης Αθήνας είναι η πλατεία
Συντάγματος όπου βρίσκεται η Βουλή των Ελλήνων.
Τα περισσότερα αξιοθέατα και μουσεία βρίσκονται γύρω από αυτή
τη περιοχή. Η Αθήνα εξυπηρετείται από τον Διεθνή Αερολιμένα
«Ελευθέριος Βενιζέλος», από το λιμάνι του Πειραιά και βοηθητικά από
το λιμάνι της Ραφήνας.
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Μετά την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, ένας μεγάλος
πεζόδρομος απλώνεται γύρω από την Ακρόπολη. Αυτό επιτρέπει στους
επισκέπτες να κάνουν τον περίπατό τους ανάμεσα στα αρχαία μνημεία
της Ακρόπολης και της Αγοράς μέχρι την ιστορική περιοχή της Πλάκας
και τις Στήλες του Ολυμπίου Διός.
Κοντά στην πλατεία Συντάγματος βρίσκεται το Καλλιμάρμαρο Στάδιο
όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες
το 1896. Κάποια από τα πιο σημαντικά μουσεία είναι το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, το Βυζαντινό Μουσείο καθώς και η Εθνική Πινακοθήκη.
Όσο για τη νυχτερινή ζωή υπάρχουν πολλοί συναυλιακοί χώροι όπως
το Μέγαρο Μουσικής, ρομαντικά θερινά σινεμά καθώς και πολλά
νυχτερινά κέντρα, μπαρ και θέατρα.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΜΕΣΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΣΑ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ CΟΝCIERGE:

24 ΩΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ CΟΝCIERGE:

24 ΩΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ :		
ΠΡΩΙΝΟ
					08:30 – 10:00
					F&B
					08:30 – 21:00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ :		
ΠΡΩΙΝΟ
					08:00 – 10:00
					F&B
					08:00 – 21:00

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ :				ΠΡΩΙΝΟ
					07:00 – 10:00
					ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
					12:00 – 14:00
					ΔΕΙΠΝΟ
					19:00 – 21:30

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ :				ΠΡΩΙΝΟ
					07:00 – 10:00
					ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
					12:30 – 18:30
					ΔΕΙΠΝΟ
					18:30 – 21:30

ΜΠΑΡ:					08:00 – 23:00

ΜΠΑΡ:					10:00 – 23:00

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ:			

07:00 – 22:00

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ:			

ΠΙΣΙΝΑ:				

ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΙΣΙΝΑ:				ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
					10:30 – 19:30

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:			

07:00 – 15:00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:			

07:00 – 22:00

07:00 – 15:00

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ:				07:00 – 15:00
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗ / CONCIERGE : 53 - ROOM SERVICE : 55
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ/ ΜΠΑΡ: 55 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ: 0

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ:				07:00 – 15:00
			ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗ / CONCIERGE : 53 - ROOM SERVICE : 55
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ/ ΜΠΑΡ: 55 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ: 0

Α
‘Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Το ξενοδοχείο διαθέτει μικρό σταθμό ‘Α’ βοηθειών. Σε περίπτωση
τραυματισμού ή άλλης έκτακτης ανάγκης απευθυνθείτε στην Υποδοχή
ΑΣΑΝΣΕΡ
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ασανσέρ - μην πανικοβληθείτε.
Πατήστε το κουμπί του κινδύνου ή χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο κινδύνου
που βρίσκεται μέσα στο ασανσέρ και θα φροντίσουμε άμεσα για την
αποκατάσταση της λειτουργίας του. Για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά κάτω
των 12 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ
Για τα αντικείμενα αξίας και για τα λεφτά σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε
τη θυρίδα ασφαλείας που βρίσκεται στο δωμάτιο σας. Σας ενημερώνουμε
ότι βάση νόμου το ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για πράγματα αξίας που
χάθηκαν εντός δωματίου.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Παρακαλούμε να κρατάτε μαζί σας το κλειδί και την θήκη του κλειδιού
χωριστά καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής σας. Το κλειδί και η θήκη
περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το ξενοδοχείο και με την επίδειξή
τους στα διάφορα τμήματα, έχετε την δυνατότητα να χρεώνετε τις
καταναλώσεις σας στον λογαριασμό του δωματίου σας. Στην περίπτωση
που χάσετε το κλειδί παρακαλώ να ενημερώσετε αμέσως την Υποδοχή για
να το ακυρώσουν και να σας εκδώσουν νέο.
Επίσης, παρακαλούμε να ασφαλίζετε την μπαλκονόπορτα και να κλείνετε
τα παντζούρια, όταν πέφτετε για ύπνο και όταν απουσιάζετε από το δωμάτιό
σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ
Το ξενοδοχείο διαθέτει πολλά μέσα πυρόσβεσης. Σε κάθε διάδρομο
υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, μποτών
συναγερμού και σειρήνες. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τις
οδηγίες που βρίσκονται στην πόρτα του δωματίου σας και να μελετήσετε
το σχεδιάγραμμα που δείχνει την θέση του δωματίου σας σε σχέση με τις
εξόδους διαφυγής και την θέση των πυροσβεστικών μέσων. Σε περίπτωση
πυρκαγιάς παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υποδοχή αμέσως και να
εγκαταλείψετε το κτίριο. Παρακαλούμε να μην καπνίζετε ξαπλωμένοι στο
κρεβάτι του δωματίου.
AΓΟΡΕΣ - ΨΩΝΙΑ
Η κοσμοπολίτικη πλατεία της Γλυφάδας και η οδός Ιωάννου Μεταξά,
σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το Ξενοδοχείο μας αποτελούν έναν
πραγματικό παράδεισο για όσους αρέσκονται σε αγορές και ψώνια. Η
μεγάλη ποικιλία καταστημάτων και προσφερόμενων υπηρεσιών θα
ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.
AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΣΠΟΡ
Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία για πελάτες που τους
αρέσει να παρακολουθούν ή να συμμετέχουν σε σπορ. Δίπλα από το
ξενοδοχείο μας, στην παραλία της Γλυφάδας, μπορείτε να ψυχαγωγηθείτε με
κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, ιστιοπλοΐα, γουίντ-σέρφινγκ, κανό και ποδήλατα
θαλάσσης. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά βρίσκονται μόλις
3 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο και διαθέτουν ποδοσφαιρικά γήπεδα,
γήπεδα μπάσκετ και τένις, μικρό στάδιο για αγώνες στίβου, κολυμβητήρια
Ολυμπιακών διαστάσεων και γυμναστήρια.

AΝΑΧΩΡΗΣΗ
Κατά την αναχώρησή σας ελέγξτε τα προσωπικά σας αντικείμενα και
βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει εξοφληθεί. Η ώρα αναχώρησης
είναι 12:00 το μεσημέρι. Οι φιλοξενούμενοί μας που επιθυμούν να
παρατείνουν την ώρα αναχώρησής τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
με την Υποδοχή τουλάχιστον μία μέρα πριν, προκειμένου να εξεταστεί μια
τέτοια δυνατότητα. ‘Όσοι επιθυμούν να αναχωρήσουν μεταξύ 14:00 και
18:00, χρεώνονται 50% της τιμής του δωματίου. Αναχωρήσεις μετά τις
18:00 χρεώνονται εξ ολοκλήρου.

Κατά μήκος της παραλίας θα βρείτε νυχτερινά κέντρα με γνωστούς Έλληνες
καλλιτέχνες - τραγουδιστές και διασκέδαση με κάθε είδους ελληνικά και
διεθνή θεάματα.

AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 		 				
Το ξενοδοχείο
διαθέτει χώρο φύλαξης αποσκευών για τους
φιλοξενούμενους που θέλουν να λείψουν προσωρινά από το ξενοδοχείο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ
Οι φιλοξενούμενοί μας που επιθυμούν να κάνουν κάποια ιδιωτική
συνάντηση, πάρτι, χορό, συνεστίαση ή άλλη εκδήλωση μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Εκδηλώσεων.

AΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 					
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή εάν αντιληφθείτε ότι έχετε
απωλέσει κάποιο προσωπικό σας αντικείμενο.

Δ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ 			
Το ξενοδοχείο διαθέτει ασύρματο δίκτυο “Wi-Fi” υψηλής ταχύτητας στα
υπνοδωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους για σύνδεση με το διαδίκτυο
(Internet) και την αποστολή ή λήψη του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Για να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο “Wi-Fi” θα πρέπει να ζητήσετε
από την Υποδοχή τον κωδικό πρόσβασης (password). Η υπηρεσία αυτή
προσφέρεται δωρεάν.
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
Η Γλυφάδα προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στους λάτρεις της
νυχτερινής ζωής. Πέρα από ταβέρνες, λαϊκά κέντρα, ντίσκο και ρεμπέτικες
γωνιές, υπάρχουν μπαρ με μουσική πιάνου ή ζωντανές ορχήστρες.

E
ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ				
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή για να ορίσετε την ώρα
αφύπνισης που επιθυμείτε.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Οι υπάλληλοι Υποδοχής είναι ενημερωμένοι για όλα τα προγράμματα
εκδρομών, περιηγήσεων και κρουαζιερών που διατίθενται και μπορούν
να σας προμηθεύσουν με διαφημιστικά φυλλάδια ή να φροντίσουν για την
κράτησή σας.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εάν επιθυμείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο μπορείτε να απευθυνθείτε στους
υπαλλήλους Υποδοχής οι οποίοι θα σας ενημερώσουν και θα σας δώσουν
όλες τις πληροφορίες.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Το εστιατόριο του ξενοδοχείου μας είναι φημισμένο για την ποιότητα των
προσφερόμενων γευμάτων. Το μενού περιέχει ποικιλία από πιάτα τόσο της
διεθνούς όσο και της Ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Στην κάβα μας
θα βρείτε επιλεγμένη συλλογή Ελληνικών κρασιών για να συνοδεύσετε το
γεύμα σας.

Εάν είστε χορτοφάγος ή ακολουθείτε ειδικό διαιτολόγιο, παρακαλούμε να
ενημερώσετε την Υποδοχή. Εάν επιθυμείτε να πάρετε πρωινό πριν από
τις 07:00 το πρωί, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υποδοχή από το
προηγούμενο βράδυ μέχρι τις 20:00.
ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σε κάθε διάδρομο υπάρχει μία έξοδος κινδύνου. Χρησιμοποιήστε την έξοδο
αυτή μόνο εάν δεν μπορείτε να διαφύγετε από το κεντρικό κλιμακοστάσιο.

Η
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 220 βολτ. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές
των 110-βολτ χωρίς μετασχηματιστή.

Κ
ΚΑΡΤΑ «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» - «ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΟΥ»
Σας προτείνουμε να κάνετε χρήση της κάρτας. Βοηθάει στο να φτιαχτεί το
δωμάτιο σας συντομότερα και αποτρέπει ενοχλήσεις από το προσωπικό
του ξενοδοχείου.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρική μονάδα κλιματισμού. Για να θέσετε
σε λειτουργία τον κλιματισμό/θέρμανση, πρώτα γυρίστε τον διακόπτη
κλιματισμού στην θέση “ON” και μετά περιστρέψτε τον διακόπτη ταχυτήτων
έως ότου ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό του δωματίου σας.
ΚΛΕΙΔΙ/ΚΑΡΤΑ
Κατά την αναχώρησή σας επιστρέψτε την κάρτα στην Υποδοχή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
				
Για μελλοντικές κρατήσεις απευθυνθείτε στο Τμήμα Κρατήσεων.
KΟΥΔΟΥΝΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το ξενοδοχείο διαθέτει κουδούνι κινδύνου πάνω από την μπανιέρα
του δωματίου σας και ειδοποιεί τους υπαλλήλους υποδοχής όταν το
χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή άλλης σοβαρής ανάγκης
τραβήξτε το κορδόνι. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του κουδουνιού
χωρίς σοβαρή αιτία.

Λ
ΛΟΥΤΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ - ΛΙΝΑ
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή χρήση λουτροπετσετών ή λινών εκτός του
δωματίου σας. Λουτροπετσέτες για χρήση στην πισίνα υπάρχουν στο
‘Waves’ μπαρ και δίδονται χωρίς χρέωση.

Μ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ταξί ή Λιμουζίνες - Σε περίπτωση που χρειαστείτε μεταφορικό μέσο
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υποδοχή για να σας καλέσουν Ράδιο-Ταξί ή
λιμουζίνα. Συνήθως το ταξί βρίσκεται στο ξενοδοχείο εντός 5 λεπτών από
την στιγμή που θα κληθεί. Η εύρεση ταξί στην περιοχή της Γλυφάδας είναι
εύκολη.
Λεωφορείο - Συγκοινωνία με λεωφορείο για το κέντρο την Αθήνας και
τον Πειραιά υπάρχει κάθε 15 λεπτά και για το αεροδρόμιο “Ελευθέριος
Βενιζέλος” κάθε 20 λεπτά την ημέρα και κάθε 40 λεπτά την νύχτα. Η στάση
του λεωφορείου είναι στα 30 μέτρα αριστερά της κυρίας εισόδου του
ξενοδοχείου. Η στάση ονομάζεται “5η στάση Γλυφάδας”.
Για Αθήνα, παίρνετε το λεωφορείο με αριθμό Α2. Για Πειραιά, παίρνετε
το λεωφορείο με αριθμό Α1. Για το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος
παίρνετε το λεωφορείο με αριθμό Ε96.

Τραμ – Η στάση του τραμ βρίσκετε στην παραλία μπροστά από το
ξενοδοχείο. Οι διαδρομές του τραμ είναι από Γλυφάδα μέχρι το Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) ή από Γλυφάδα μέχρι το Σύνταγμα. Μπορείτε
να προμηθευτείτε εισιτήρια στην στάση του τραμ.
Πούλμαν Ξενοδοχείου				
Το ξενοδοχείο διαθέτει λεωφορείο 13 θέσεων για την μεταφορά (με χρέωση)
των φιλοξενουμένων μας προς και από το αεροδρόμιο “Ελευθέριος
Βενιζέλος”. Θα βρείτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια του λεωφορείου,
αναρτημένα στους πίνακες ανακοινώσεων του ξενοδοχείου. Για να
κρατήσετε θέση στο πούλμαν θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Υποδοχή
την προηγούμενη μέρα.
ΜHΝYΜΑΤΑ
Εσωτερικό : 53 ή 0
Όλα τα μηνύματα, φαξ και email, προωθούνται στο δωμάτιό σας.

Ξ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “ΕΜΜΑΝΤΙΝΑ”
Το ξενοδοχείο ‘Εμμαντίνα’ βρίσκεται απέναντι από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος
σε απόσταση 100 μέτρων με κατεύθυνση τον Πειραιά. Οι φιλοξενούμενοι
μας είναι ευπρόσδεκτοι να επισκέπτονται και να απολαμβάνουν τις
υπηρεσίες του όμορφου θυγατρικού μας ξενοδοχείου. Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υποδοχή.

Π
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τράπουλες και συλλογή από επιτραπέζια παιχνίδια είναι διαθέσιμα στο
μπαρ. Στο κήπο μπορείτε να παίξετε πινγκ πονγκ ή βελάκια (darts) και
μπιλιάρδο.

Ν

ΠΙΣΙΝΑ
Η κρυστάλλινη πισίνα μας βρίσκεται στο κήπο του ξενοδοχείου.
Η πισίνα λειτουργεί από Απρίλιο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες. Οι ξαπλώστρες πλάι στην πισίνα διατίθενται δωρεάν.
Παρακαλούμε να μην αφήνετε τα προσωπικά σας αντικείμενα πάνω στις
ξαπλώστρες κατά την διάρκεια της νύκτας.
Κανονισμοί:
• Μη χρησιμοποιείτε αντηλιακό λάδι, προτιμήστε κρέμες ή gel.
• Μην κάνετε βουτιές στην πισίνα.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση των πετσετών δωματίων στο χώρο της πισίνας.
Πετσέτες για χρήση στην πισίνα υπάρχουννστο ‘Waves’ μπαρ.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κολυμπούν στην πισίνα παιδιά κάτω των 12 ετών
χωρίς να επιτηρούνται από ενήλικες.

NΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ
Σας γνωστοποιούμε ότι το νερό από την κρύα βρύση του δωματίου σας
είναι πόσιμο.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Οι ακόλουθες πιστωτικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
συναλλαγές με το ξενοδοχείο μας: American Express, Diners, Visa,
Master Card, Euro Card, Maestro.

ΜΠΑΡ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Το μπαρ βρίσκεται δίπλα στο σαλόνι και λειτουργεί τους χειμερινούς μήνες
από Οκτώβριο έως και Μάρτιο. Προσφέρει μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα
ιδανική για κάθε επαγγελματικό ραντεβού.
ΜΠΑΡ “WAVES”					`		
Το “WAVES Μπαρ” λειτουργεί στον κήπο του ξενοδοχείου από Απρίλιο έως
και Οκτώβριο. Προσφέρει φρέσκους δροσιστικούς χυμούς, αναψυκτικά,
παγωτά, ποικιλίες καφέ, σάντουιτς, πίτσες και μεγάλη γκάμα ποτών και
κρασιών.

ΠΟΤΑ & ΦΑΓΗΤΑ
Η κατανάλωση ποτών και έτοιμων φαγητών που έχουν αγοραστεί από
σουπερμάρκετ ή άλλα καταστήματα της περιοχής δεν επιτρέπεται μέσα
στο ξενοδοχείο. Επίσης για λόγους ασφάλειας, δεν επιτρέπεται η είσοδος
ατόμων από καταστήματα διανομής ετοίμων φαγητών.
ΠΡΩΙΝΟ
Το πρωινό γεύμα που σερβίρεται στο εστιατόριο που βρίσκεται στο
ισόγειο του ξενοδοχείου. Ο πρωινός μπουφές είναι ιδιαίτερα πλούσιος
και γευστικός. Μπορείτε να απολαύσετε ψωμάκια στρογγυλά, ψωμί
Γερμανικού τύπου, φρυγανιές, κέικ, ποικιλία από ολόφρεσκα κρουασάν,
δημητριακά, πεντανόστιμες μαρμελάδες, σπιτικό χαλβά και μέλι, γιαούρτι,
κομπόστα, φρέσκα φρούτα εποχής, ποικιλία τυριών, αλλαντικά, λουκάνικο
ή μπέικον, βραστά, τηγανητά αυγά ή ομελέτα, μους βανίλιας ή σοκολάτας,
καφέ, τσάι, σοκολάτα, γάλα, χυμό πορτοκάλι ή γκρέιπ φρουτ. με μεγάλη
χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το πρωινό του ξενοδοχείου μας έχει λάβει
την πιστοποίηση από την ένωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου
ως « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ»

Σ
ΣΑΟΥΝΑ
Μπορείτε να κάνετε χρήση της σάουνας του θυγατρικού μας ξενοδοχείου
«Εμμαντίνα». Οι φιλοξενούμενοι μας πρέπει να απευθυνθούν στην Υποδοχή
για να κλείσουν θέση και να ενημερωθούν για τις ώρες λειτουργίας της. Η
χρήση της σάουνας χρεώνεται με την ώρα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσες σεμιναρίων χωρητικότητας μέχρι και
40 ατόμων. Οι αίθουσες διαθέτουν όλο το σύγχρονο και άρτιο εξοπλισμό
που απαιτεί μια επιτυχημένη συνεδρίαση. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
Παρακαλώ απευθυνθείτε στην Υποδοχή για κάθε βλάβη ή επισκευή
που χρειάζεται το δωμάτιο σας. Ο συντηρητής του ξενοδοχείου θα είναι
το συντομότερο δυνατόν κοντά σας. Στον Οδηγό θα βρείτε έντυπο με
επικεφαλίδα «Βοηθήστε μας να γίνει η επόμενη διαμονή σας ακόμη πιο
ευχάριστη». Παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο και τοποθετήστε το κατά
την αναχώρησή σας στο ειδικό κουτί που υπάρχει δίπλα από την πόρτα του
ανελκυστήρα στο ισόγειο.

Τ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ			
Εάν επιθυμείτε να στείλετε γράμματα ή κάρτες μπορείτε να προμηθευτείτε
τα γραμματόσημα από την Υποδοχή. Υπάρχει κίτρινο ταχυδρομικό κουτί
στην είσοδο του ξενοδοχείου
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Η ταχυδρομική διεύθυνση του Ξενοδοχείου PALMYRA BEACH είναι :
Ξενοδοχείο Palmyra Beach, Λεωφόρος Ποσειδώνος 70, Γλυφάδα 166 75,
Αθήνα. Η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα άμεσων κρατήσεων (online real
time reservations) Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: info@palmyra.gr. H
ιστοσελίδα του ξενοδοχείου στο διαδίκτυο βρίσκεται στη διεύθυνση:
WWW.PALMYRA.GR. Η ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα άμεσων
κρατήσεων (online real time reservations)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΦΑΞ
Το πλήρες αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό σύστημα που διαθέτουμε σας
δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε στο εσωτερικό και εξωτερικό.
Για εξωτερική γραμμή πληκτρολογήστε τον αριθμό 9. Για να καλέσετε άλλο
δωμάτιο στο ξενοδοχείο πληκτρολογήστε τον αριθμό του δωματίου που
επιθυμείτε να καλέσετε. Το τηλέφωνο του ξενοδοχείου είναι: 210-8981183
(3 γραμμές) Ο αριθμοί φαξ του ξενοδοχείου είναι: 210- 8981186 και 2108948110. Για αποστολή φαξ, απευθυνθείτε στην Υποδοχή.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ROOM SERVICE)
Το ξενοδοχείο διαθέτει Υπηρεσία Δωματίων που μπορεί να σας σερβίρει
πρωινό, σνακ, ποτά, αλλά και γεύματα στο δωμάτιο σας.

ΧΑΡΤΕΣ
Μπορείτε να προμηθευθείτε χάρτες της Γλυφάδας και της ευρύτερης
περιοχής από την Υποδοχή. Η διεύθυνση του ξενοδοχείου διατηρεί το
δικαίωμα αλλαγής των πληροφοριών και υπηρεσιών που περιγράφονται
στον οδηγό χωρίς προειδοποίηση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Για περισσότερες κουβέρτες, σεντόνια, πετσέτες ή οτιδήποτε αφορά την
καθαριότητα.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Παρακαλώ να απευθυνθείτε έγκαιρα στους υπάλληλους Υποδοχής εάν
χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία.
ΥΠΟΔΟΧΗ									
Η Υποδοχή λειτουργεί καθ’ όλο το 24-ωρο και παρέχει μεταξύ άλλων και
τις ακόλουθες υπηρεσίες:
•
Ανταλλαγή συναλλάγματος
•
Αποδοχή πιστωτικών καρτών
•
Θυρίδες ασφαλείας
•
Διευκόλυνση μεταφοράς προς και από το Αεροδρόμιο
•
Εισιτήρια λεωφορείων
•
Ενοικίαση αυτοκινήτων
•
Κρουαζιέρες και οργανωμένες Εκδρομές ( Tours / Cruises )
•
Καρτ-ποστάλ
•
Κλήση Γιατρού
•
Μεταφορά και Αποθήκευση αποσκευών

Σας ευχόμαστε μια υπέροχη διαμονή !

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των
πληροφοριών και υπηρεσιών που περιγράφονται στον οδηγό χωρίς
προειδοποίηση.

