
Hotel Astali 
Welcome

The management and the staff of our hotel welcome

you to Greece, Crete, Rethymno and the Astali Hotel. 

We would like to thank you for choosing our hotel for 

your holiday this year.

We would like to assure you that we will do our best 

in order for you to enjoy the sun, the sea, our culture and our

Cretan hospitality.

With this directory we would like to give you all 

the necessary information in order to make 

your stay more comfortable. 

Rest assured that our staff are always at your disposal

for anything you may need.

We wish you a memorable stay with us.



    

Useful  
Information

    

Useful  
Information Air Conditioning 

All the rooms are equipped with an air conditioning unit with a remote 
control. 
In order for the air conditioner to work the balcony door must be closed. 
You can activate or deactivate the air conditioner and set the desired tem-
perature with the remote control.

Baby Cots 
Available. Contact the reception desk.

Banks – ATM                                                                         
Banks are open Monday to Friday 8:00-14:00. 
The nearest bank is 150 meters from the hotel. 
For more information contact the reception desk.

Bar                                                                                           
The bar operates in the lobby area and outside on the terrace from 10:30
in the morning until late at night. We serve drinks and snacks. 
Please see the menu for more information

Beach                                                                                           
The room towels are not allowed to be taken to the beach. 
If you wish you can borrow beach towels for a small fee. 
For more information contact the reception desk.
Upon returning from the beach we kindly ask you to wash off the sand. For 
the use of the outside faucet contact the reception desk.

Board Games                                                                            
Available at the reception desk.

Breakfast                                                                                     
Buffet breakfast is served daily from 07:30-10:30. If you wish to have an 
early breakfast or a box breakfast please contact the reception desk the 
day before no later than 18:00. 
Should you wish to have your breakfast in your room or outside on the 
terrace you may, but we kindly request that you return all the tableware to 
the breakfast room.
Dress code for the breakfast room: casual dress, no swimsuits allowed.
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Buses                                                                                     
Timetables and information are available at the reception.        

Candles                                                                                     
The use of candles in the rooms is not allowed for safety reasons.

Car Rental                                                                                 
For more information contact the reception desk.

Check In Time                                                                           
Check in time is at 14:00 on the day of your arrival. Upon availability early 
check in is possible with no additional charge.

Check Out Time                                                                            
Check out time is 12:00 noon. Before departure check the room for any for-
gotten personal items. Upon returning your key at the reception make sure 
there is no pending bill to settle.  If you wish to extend your departure time 
contact the reception desk the previous day. There is an additional charge 
for this service. 
As an alternative you can use the shower room at a smaller charge (tow-
els, shower gel and hair dryer provided).

Church Service                                                                            
Orthodox and Catholic services are available locally. 
For more information ask at the reception desk.

Credit Cards
The hotel accepts payments with VISA and MASTERCARD credit and debit 
cards.

Currency Exchange                                                                         
Cash currency exchange is available at the reception with a 2% commis-
sion. 

Doctors – Hospitals                                                                           
In case of illness or injury please contact the reception desk immediately. 
There is a doctor on call service available 24 hours upon request.

Do Not Disturb – Please Make Up My Room Sign                                 
Place the desired card on the door handle for the housekeeping service.
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Electricity                                                                                        
Voltage in Greece is 220V.

Emergency Exits                                                                          
Check the floor plan on the room door for the emergency exit. Evacuate 
the hotel calmly using the stairs. Assembly point is the main terrace.

Fax and Photocopies                                                                           
The fax number of the hotel is +30 28310 24723. If you wish to send a fax 
or make a photocopy the price for more than one page is 0.10€ per page 
for the photocopy and 0.50€ per fax.

First Aid                                                                                           
For first aid contact the reception desk.   

Flowers                                                                                      
We can arrange to decorate your room with flowers or flower arrange-
ments from a local florist. This service is chargeable. For more informa-
tion contact the reception desk.

Housekeeping                                                                           
Daily room cleaning service is between 8:30 and 15:30.

Internet                                                                                      
There is free Wi-Fi access in all the rooms and public areas. 
The password for the Wi-Fi is written on the back of the key ring. 
There is a laptop and a tablet available at the reception in case you need 
to borrow one for a short period of time upon availability. 
A laptop with internet access is available in the lobby.

Iron and Ironing Board                                                                            
In your closet you will find an iron and a small ironing board.

Kettle                                                                                                                   
All rooms are equipped with a small kettle for boiling water.
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Key                                                                                           
Please always leave your key at the reception when leaving the hotel. 

Laundry – Iron – Dry Clean                                                            
Local laundry shops can pick your clothes up from the hotel and deliver 
them back as well.

Linen                                                                                              
 In order for our hotel to help create a greener environment and save water 
and energy: 
Bed linen: We change them every three days. 
Towels: If you wish fresh towels leave them on the floor, otherwise place 
them on the rack.

Lost And Found                                                                            
In case you have lost or found any item please contact the reception desk. 
All items are kept for 90 days.

Luggage Storage Room                                                                             
If you wish to store your luggage for a few hours upon departure there is 
a storage room available.

Maintenance                                                                               
We make sure we clean and maintain the rooms on a daily basis.
In the event you notice any damage or maintenance issue we kindly ask 
you to report this at the reception desk so we can tend to it as soon as 
possible.

Maps                                                                                      
There are complimentary maps of the town available at the reception desk.
Messages                                                                           
Messages, fax, e-mail etc. are delivered to you with your room key. 

Mini Fridge                                                                            
There is a mini fridge in all rooms.
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Mobile Phones                                                                          
The hotel provides mobile phone chargers without any cost upon avail-
ability.

Museums - Archaeological Sites                                                
Information and maps of the town available at the reception desk. 

Pets                                                                                            
As per our policy pets are not allowed in the hotel. 
We thank you for your understanding.

Pharmacy                                                                                
Pharmacies are open during normal shop hours. For emergencies there is 
one pharmacy open 24 hours. 
The nearest pharmacy is located 45 meters from the hotel.

Post Office                                                                             
Stamps are sold at the kiosk. You can leave your mail at the reception desk.

Reception                                                                         
Reception desk is open 24 hours. To contact the reception desk dial 9 from 
your room. 

Reservations                                                                              
For your future reservations or change in your current stay contact the 
reception desk.
Tel.: +302831024721
Fax: +302831024723
Email: info@astalihotel.gr

Safety Deposit Box                                                                         
All rooms are equipped with safety deposit boxes. There is an additional 
charge. Upon departure please leave the safety deposit box door open. 
There are also safety deposit boxes available at the reception. 
The in-room safety deposit box does not modify the hotel’s limitation on 
liability for the loss of guest property. 

    

Useful  
Information



    

Useful  
Information

Satellite Channels                                                                                   
All rooms have satellite channels. 

Super Market                                                                               
There is a super market within a 5-minute walk from the hotel open during 
normal shop working hours. There are also a few mini markets in the area 
that are open daily.

Smoking                                                                                       
As per Greek legislation smoking is prohibited in all rooms and public ar-
eas of the hotel. 
If you wish to smoke you can do so on the balconies or the terrace of the 
ground floor. 
Thank you for your understanding.

Swimming                                                                                  
Across the beach front there are flags showing whether the water is suit-
able for swimming depending on the wind.
Green flag: Enjoy your swim
Yellow flag: Be extra careful when you swim
Red flag: Swimming is not allowed
During the summer months there are lifeguards for your safety on the 
beach. 

Taxi                                                                                          
For booking a taxi contact the reception desk.

Telephone                                                                                  
To dial outside the hotel: 0                                                  
Reception: 9                                                                                 
To dial from room to room: Room number
Transfers                                                                                   
You can book your transfers to and from the airport or the port at the re-
ception.

Wake Up Call                                                                                
To arrange for a wake up call dial 9 to contact the reception desk. 
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Water                                                                                         
The tap water is safe to drink.

FIRE SAFETY 
Your safety is of paramount importance to us. Please read the information 
which is posted on the door inside your room. 
If you spot out fire, contact the reception immediately.

ELEVATOR
It is forbidden for children under the age of 12 to use the elevator without 
adult supervision. 
In case of emergency, please stay calm and press the alarm button, 
in order for the reception to get informed.                                                      
In case of fire or earthquake it is prohibited to use the elevator. 
Please use the stairs.
It is prohibited to use the elevator by more than the listed persons. 

FIRE                                                                                                               
The hotel is equipped with a modern fire protection system. 
In case of emergency contact the reception.
Information and a plan for the emergency exits is attached on the inside 
of the door of your room.
Fire extinguishers are located on each floor, one on top of the stairs 
and one along the corridor. 
Please read the instructions on the back of the door of your room and 
around
public areas carefully. 
In case of emergency it is prohibited to use the elevator. 
Please use the stairs. 

The emergency exit is at the middle of the corridor. 

    

Useful  
Information



    

Useful  
Information

ENVIRONMENT 
Within the framework of our environmental policy we offer customers the 
possibility of recycling batteries, light bulbs, paper and glass in special re-
cycling bins that are located at the internal and external areas of the hotel 
and we appreciate your help in the implementation of our environmental 
policy. For more information on our environmental policy please contact 
the reception. 
For energy saving: 
We use special nozzles in the bath and washbasin taps to save water. 
We have placed: 
•Solar mirrors 
•Heat pumps for hot water 
•Led lights for Illumination
•A/C black outs traps 

GREEN ADVICE                                                                                                                                
Use the recycling bins found in indoor and outdoor areas. 
If possible, avoid the frequent change of linen and towels 
At the beach please use special bins, recycling and special ash trays for 
cigarettes.

    

Useful  
Information



Καλώς ορίσατε

Η διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου μας, σας καλωσορίζουν 
στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και στο Ξενοδοχείο Αστάλη και σας 
ευχαριστούν που μας επιλέξατε για τις φετινές σας διακοπές.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, έτσι 
ώστε να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και την Κρητική 
φιλοξενία κοντά μας.

Με αυτό το έντυπο θέλουμε να σας δώσουμε τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να κάνουμε τη διαμονή σας πιο εύκολη και άνετη. 

Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό μας θα βρίσκεται στη διάθεση σας για ότι 
χρειαστείτε.

Σας ευχόμαστε μια αξέχαστη διαμονή κοντά μας.
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Αναχώρηση     
Η ώρα αναχώρησης είναι 12:00.
Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε προσωπικά αντικείμενα στο δωμάτιο. 
Με την επιστροφή του κλειδιού σας, επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει κάποια 
εκκρεμότητα με τον λογαριασμό σας. Αν επιθυμείτε παράταση της παραμονής 
σας, επικοινωνήστε με την υποδοχή μια ημέρα πριν. Για την παροχή της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας υπάρχει χρέωση.
Ως εναλλακτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κοινόχρηστα μπάνια 
με μικρότερη χρέωση. Παρέχονται πετσέτες, αφρόλουτρο και πιστολάκι 
μαλλιών.

Απολεσθέντα αντικείμενα
Σε περίπτωση απώλειας ή εύρεσης αντικειμένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την υποδοχή ( όλα τα ανευρεθέντα αντικείμενα φυλάσσονται στο 
ξενοδοχείο για 90 μέρες).

Αυτοκίνητα-Ενοικίαση 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υποδοχή.

Άφιξη
Το δωμάτιο σας θα είναι διαθέσιμο στις 14:00 το αργότερο, την ημέρα της 
άφιξη σας. Ανάλογα την διαθεσιμότητα μπορεί να σας δοθεί και νωρίτερα 
χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Αφύπνιση
Για την χρήση αυτής της υπηρεσίας επικοινωνήστε με την υποδοχή  καλώντας 
το 9.

Bραστήρας  
Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει βραστήρας νερού.

Γιατροί-Νοσοκομεία
Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
άμεσα με την υποδοχή. Υπάρχει διαθέσιμος γιατρός σε 24ώρη βάση, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.
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Διαδίκτυο 
Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi) στα δωμάτια και στους 
κοινόχρηστους χώρους. Ο κωδικός του διαδικτύου αναγράφεται πίσω από 
το μπρελόκ του κλειδιού του δωματίου. Επικοινωνήστε με την υποδοχή για 
διαθέσιμο laptop ή tablet κατόπιν διαθεσιμότητας.
Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο στο χώρο της υποδοχής. 

Δορυφορική τηλεόραση
Όλα τα δωμάτια έχουν δορυφορική τηλεόραση. 

Εκκλησιασμός Ορθόδοξη-Καθολική λειτουργία.
Πληροφορίες στην υποδοχή.

Ένδυση στο Εστιατόριο Πρωινό: 
Άνετο ντύσιμο (όχι μαγιό) στο εστιατόριο.

Έξοδοι κινδύνου
Δείτε το πλάνο στην πόρτα του δωματίου σας. Χρησιμοποιήστε για την 
διαφυγή σας τις σκάλες με ψυχραιμία. Αποφύγετε τους ανελκυστήρες. 
Σημείο συνάντησης στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Επιτραπέζια παιχνίδια
Διαθέσιμα στην υποδοχή.

Ηλεκτρικό ρεύμα
Η τάση του ρεύματος στην Ελλάδα είναι 220V. 

Ιματισμός δωματίου 
Η πολιτική μας για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας είναι:
Σεντόνια: Αλλαγή σεντονιών κάθε τρεις ημέρες.                               
Πετσέτες: Εάν θέλετε αλλαγή αφήστε τις στο πάτωμα, διαφορετικά 
τοποθετήστε τις στο άγκιστρο.

Καθαριότητα
Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας δωματίου από τις 8:30 έως τις 15:30.
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Κάπνισμα
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους 
τους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Αν επιθυμείτε μπορείτε να 
καπνίσετε στο μπαλκόνι και στην αυλή του ξενοδοχείου. 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Κατοικίδια ζώα
Η πολιτική του ξενοδοχείου είναι να μην γίνονται δεκτά τα κατοικίδια. 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

Κεριά
Η χρήση κεριών στα δωμάτια απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας.

Κινητά τηλέφωνα
Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν κατόπιν διαθεσιμότητας φορτιστές κινητού 
τηλεφώνου.

Κλιματισμός-Θέρμανση
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομη μονάδα κλιματισμού. Για την  
λειτουργία του κλιματιστικού η μπαλκονόπορτα πρέπει να είναι πάντα 
κλειστή (για περιβαλλοντικούς λόγους). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, 
απενεργοποιήσετε τον κλιματισμό-θέρμανση και να ρυθμίσετε την 
θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το ειδικό χειριστήριο που θα βρείτε στο 
δωμάτιο σας.

Κλειδί
Παρακαλούμε το κλειδί του δωματίου, όπως το παραδίδετε  στην ρεσεψιόν 
όταν φεύγετε από το ξενοδοχείο.  
 
Κολύμβηση στη θάλασσα
Σε όλο το μήκος της παραλίας υπάρχουν σημαίες ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες.
Πράσινη σημαία: Απολαύστε το μπάνιο σας.
Κίτρινη σημαία: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Κόκκινη σημαία: Δεν επιτρέπεται η κολύμβηση.
Τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει ναυαγοσώστης για την ασφάλεια σας.
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Κρατήσεις
Για μελλοντικές κρατήσεις – αλλαγή της κράτησης επικοινωνήστε με την 
υποδοχή.
Τηλ.: +302831024721,  Fax: +302831024723, e-mail: info@astalihotel.gr

Λεωφορεία
Για πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υποδοχή.

Λουλούδια
Αναλαμβάνουμε να στολίσουμε – διακοσμήσουμε εκ μέρους σας το δωμάτιο 
σας με ανθοδέσμες ή συνθέσεις. Για την χρήση της υπηρεσίας αυτής 
παρακαλώ απευθυνθείτε στην υποδοχή. Για την παροχή της υπηρεσίας 
υπάρχει χρέωση.

Μετακινήσεις
Για υπηρεσίες μετακίνησης από και προς τα αεροδρόμια ή τα λιμάνια, 
πληροφορίες στην υποδοχή. 
   
Μην ενοχλείτε – Φτιάξτε το δωμάτιο μου 
Κρεμάστε την επιθυμητή πλευρά της κάρτας στο χερούλι της εξώπορτας του 
δωματίου σας.

Μηνύματα
Μηνύματα, fax, e-mail κλπ παραλαμβάνονται με το κλειδί σας από την 
υποδοχή.

Μπαρ
Το μπαρ λειτουργεί στο σαλόνι του ξενοδοχείου και στη βεράντα από τις 
10:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Δείτε τον κατάλογο για περισσότερες 
πληροφορίες.

Μουσεία – Αρχαιολογικοί χώροι
Πληροφορίες και χάρτης της πόλης διαθέσιμα στην υποδοχή.

Νερό
Το νερό της βρύσης είναι πόσιμο.
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Παιδικά κρεβάτια  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υποδοχή.

Παραλία
Σας πληροφορούμε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις πετσέτες του 
δωματίου στην θάλασσα. Πετσέτες παραλίας  παρέχονται στην υποδοχή 
έναντι μικρής αμοιβής. Επιστρέφοντας από την παραλία παρακαλούμε 
ξεπλύνετε την άμμο από τα πόδια σας.
Για να κάνετε χρήση της εξωτερικής βρύσης ρωτήστε στην υποδοχή.

Πλύσιμο ρούχων – Σιδέρωμα – Στεγνό καθάρισμα 
Πληροφορίες στην υποδοχή. Για την παροχή της υπηρεσίας υπάρχει χρέωση.

Πιστωτικές κάρτες
Στο ξενοδοχείο γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες και χρεωστικές κάρτες 
VISA, MASTERCARD.

Πρωινό
Από 07:30 – 10:30 πλήρες  πρωινό σε μπουφέ. Αν χρειαστεί παρέχεται 
δυνατότητα πρωινού νωρίτερα της καθορισμένης ώρας ή για πρωινό σε 
πακέτο παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή μία μέρα νωρίτερα ως 
τις 18:00. Αν επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε το πρωινό σας στην αυλή του 
ξενοδοχείου ή στο δωμάτιο σας. 
Παρακαλείστε όπως επιστρέφετε πίσω τα σκεύη στον χώρο των πρωινών.

Πρώτες βοήθειες
Διαθέσιμες στην υποδοχή.

Σίδερο – Σιδερώστρα 
Στην ντουλάπα σας θα βρείτε σίδερο και μικρή σιδερώστρα.

Σούπερ μάρκετ
Υπάρχει σούπερ μάρκετ στα 5 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο. Επίσης 
υπάρχουν αρκετά μίνι μάρκετ στην περιοχή που είναι ανοιχτά καθημερινά.

Συνάλλαγμα
Υπηρεσία συναλλάγματος διαθέσιμη στην υποδοχή σύμφωνα με τις εκάστοτε 
τιμές των τραπεζών, πλην της προμήθειας 2%.
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Συντήρηση
Φροντίζουμε καθημερινά και διατηρούμε το δωμάτιο σας σε άριστη 
κατάσταση.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την υποδοχή για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Ταξί
Επικοινωνήστε με την υποδοχή.

Ταχυδρομείο
Γραμματόσημα διαθέσιμα στο περίπτερο. Παραδώστε την αλληλογραφία 
σας στην υποδοχή. 

Τηλέφωνο 
Απ’ ευθείας εξωτερική γραμμή: 0 Υποδοχή: 9 
Από δωμάτιο σε δωμάτιο: Αριθμός δωματίου 

Τράπεζες– ΑΤΜ
Οι πλησιέστερες τράπεζες βρίσκονται σε απόσταση 150μ. από το ξενοδοχείο 
και λειτουργούν Δευτ – Παρ 08:00 – 14:00.

Υποδοχή
Στη διάθεση σας 24 ώρες την ημέρα. 
Για να καλέσετε την υποδοχή από το δωμάτιό σας πατήστε το 9.

Φαξ - φωτοτυπίες 
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες φαξ ή φωτοτυπίας παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στην υποδοχή. Ο αριθμός φάξ του ξενοδοχείου είναι +30 
28310 24723. Κόστος φωτοτυπίας πέραν της μίας σελίδας 0,10€. Κόστος 
φαξ πέραν της μίας σελίδας 0,50€.

Φαρμακείο
Το πλησιέστερο φαρμακείο βρίσκεται σε απόσταση 45μ. από το ξενοδοχείο. 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υποδοχή.

Χάρτες
Στην υποδοχή διατίθενται δωρεάν χάρτες της πόλης του Ρεθύμνου.
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Χρηματοκιβώτια
Διαθέσιμα σε κάθε δωμάτιο με χρέωση. Παρακαλούμε να αφήνετε την πόρτα 
του χρηματοκιβωτίου ανοιχτή κατά την αναχώρηση σας. Διαθέσιμα και στην 
υποδοχή. Το χρηματοκιβώτιο εντός του δωματίου σε καμία περίπτωση 
δεν μεταβάλλει τα όρια ευθύνης του ξενοδοχείου σε περίπτωση απώλειας 
προσωπικών αντικειμένων των πελατών.

Χώρος φύλαξης αποσκευών
Μετά την ολοκλήρωση της διαμονή σας μπορείτε να αποθηκεύσετε τις 
αποσκευές σας σε κλειστό χώρο μέχρι την αναχώρηση σας.

Ψυγείο
Διαθέσιμο σε όλα τα δωμάτια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Η ασφάλεια σας είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Παρακαλούμε ενημερωθείτε 
από το ειδικό έντυπο που βρίσκετε αναρτημένο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας 
του δωματίου σας.  Σε περίπτωση ανάγκης , επικοινωνήστε με την υποδοχή (9) 
για άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
Παιδιά κάτω των 12 ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα 
χωρίς συνοδεία ενηλίκου. Σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα, 
παρακαλούμε να μείνετε ψύχραιμοι και πατήστε το κουμπί του συναγερμού, 
ώστε να ενημερωθεί η υποδοχή. 
Σε περίπτωση φωτιάς – σεισμού απαγορεύεται η χρήση του ανελκυστήρα. 
Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τις σκάλες. Ο ανελκυστήρας απαγορεύεται 
να χρησιμοποιείται για περισσότερα από τα αναγραφόμενα άτομα.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα πυροπροστασίας. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε με την υποδοχή (9). 
Πληροφορίες και σχέδιο για τις εξόδους κινδύνου βρίσκεται αναρτημένο 
στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του δωματίου σας.
Πυροσβεστήρες βρίσκονται σε κάθε όροφο, ένας στην αρχή της σκάλας και 
άλλος ένας κατά μήκος του διαδρόμου.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στο πίσω 
μέρος της πόρτας του δωματίου σας και γύρω από τους κοινόχρηστους 
χώρους. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης απαγορεύεται η χρήση του 
ανελκυστήρα. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τις σκάλες. Έξοδος κινδύνου 
στην μέση του διαδρόμου.
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Στα πλαίσια της εφαρμογής της περιβαλλοντικής μας πολιτικής παρέχουμε 
στους πελάτες μας την δυνατότητα ανακύκλωσης μπαταριών, ηλεκτρικών 
λαμπτήρων, χαρτιού, γυαλιού σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που 
βρίσκονται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.

Συνεκτιμούμε ιδιαίτερα τη βοήθεια σας για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
μας πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την περιβαλλοντική 
μας πολιτική παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υποδοχή.

Για τη εξοικονόμηση ενέργειας: 
Χρησιμοποιούμε ειδικά ακροφύσια στις μπαταρίες μπάνιου και νιπτήρα για 
την εξοικονόμηση νερού.

Έχουμε τοποθετήσει: 
•Ηλιακούς καθρέπτες και αντλία θερμότητας για ζεστό νερό. 

•Λαμπτήρες LED για τον φωτισμό. 

•Παγίδες διακοπής ρεύματος για τον κλιματισμό.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Χρησιμοποιείτε τους κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στο ξενοδοχείο 
και γύρω από αυτό. Αποφύγετε κατά τον δυνατόν την συχνή αλλαγή λινών 
και πετσετών. Στην παραλία παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τους ειδικούς 
κάδους απορριμμάτων, ανακύκλωσης και τα ειδικά σταχτοδοχεία για τα 
τσιγάρα σας. 
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