Marilena Sea View Hotel
Πληροφορίες για τον επισκέπτη

“At Your Service”

Καλώς ήρθατε στο Marilena Sea View Hotel!

Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε στο ξενοδοχείο μας.
Επιθυμία μας είναι να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά και να κάνουμε την
διαμονή σας κοντά μας μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία.
Έχουμε συγκεντρώσει σε αυτό το φυλλάδιο κάποιες χρήσιμες πληροφορίες
ώστε να αισθανθείτε άνετα από την πρώτη κιόλας στιγμή.
Σας ευχόμαστε υπέροχες διακοπές και σας ευχαριστούμε που διαλέξατε
το ξενοδοχείο μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου

Τμήμα Υποδοχής
Το τμήμα Υποδοχής λειτουργεί και είναι στην διάθεσή σας καθ’ όλο το 24ωρο.
Για να επικοινωνήστε με την Υποδοχή, παρακαλώ καλέστε το εσωτ. “79”.
Άφιξη
Παρακαλώ ελέγξτε το δωμάτιο σας και αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα στον
υπάλληλο της Υποδοχής. Θα φροντίσουμε άμεσα για την αποκατάσταση του.
Δεν επιτρέπεται στους επισκέπτες να μετακινούν τα έπιπλα ή να τροποποιούν με
οποιοδήποτε τρόπο την διακόσμηση των δωματίων.
Ώρα άφιξης
Το δωμάτιό σας είναι στην διάθεσή σας από τις 15:00, την ημέρα της άφιξης σας.
Ώρα αναχώρησης
Η ώρα αναχώρησης από το δωμάτιό σας την τελευταία ημέρα, είναι στις 12:00.
Κατά την αναχώρησή σας παρακαλούμε να επιστρέψετε την κάρτα σας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρατείνετε την παραμονή σας, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με την υποδοχή για τον έλεγχο διαθεσιμότητας και τις χρεώσεις.
Μεταφορά αποσκευών
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υποδοχή (εσωτ. “79”).
Κάρτα κλειδί δωματίου
Η κάρτα σας είναι προγραμματισμένη με τον προσωπικό σας κωδικό. Η κλειδαριά
σας καταγράφει ποιός και πότε εισέρχεται στο δωμάτιό σας. Πλησιάστε την κάρτα
σας στην κλειδαριά και ανοίξτε την πόρτα σας. Παρακαλείστε να έχετε την κάρτα
πάντα μαζί σας. Μην αφήνετε την κάρτα στο δωμάτιό σας.
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται στο δωμάτιό σας, μόνο όταν η κάρτα βρίσκεται στην
ειδική υποδοχή, η οποία βρίσκεται δίπλα στην πόρτα του δωματίου σας
Τάση ηλεκτρικής ενέργειας 220 Volt.
Κλιματισμός
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ατομική κλιματιστική μονάδα. Παρακαλείστε να
χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σας πάντα με τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.
Θυρίδες ασφαλείας
Για την ασφάλεια των τιμαλφών σας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την
θυρίδα ασφαλείας που βρίσκεται στο δωμάτιό σας. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.
Η θυρίδα ανοίγει μόνο με κωδικό. Όλα τα ανοίγματα καταγράφονται στην μνήμη
της ηλεκτρονικής θυρίδας. Το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλεια
αντικειμένων ή τιμαλφών από το δωμάτιό σας.

Ανιχνευτές καπνού
Για την ασφάλειά σας, όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ανιχνευτές καπνού.
Τηλέφωνο
Για τις τηλεφωνικές σας κλήσεις θα γίνεται χρέωση στον λογαριασμό του δωματίου
σας. Για εξωτερική γραμμή παρακαλώ επιλέξτε “0” και κατόπιν τον αριθμό που
επιθυμείτε να καλέσετε. Για να καλέσετε ένα άλλο δωμάτιο απλά πληκτρολογήστε
τον αριθμό του δωματίου. Για το τμήμα Υποδοχής καλέστε “79”.
Αφύπνιση
Για κλήση αφύπνισης ενημερώστε την Υποδοχή την προηγούμενη ημέρα.
Νερό βρύσης
Το νερό της βρύσης είναι ασφαλές για το βούρτσισμα των δοντιών ή για να πάρετε
το μπάνιο σας αλλά δεν το συνιστούμε ως πόσιμο νερό. Στα μπαρ του ξενοδοχείου
διατίθεται εμφιαλωμένο νερό για χρήση στο δωμάτιό σας, σε ειδικές τιμές.
Μαγείρεμα
Απαγορεύεται αυστηρά το μαγείρεμα στο δωμάτιό σας ή εντός του ξενοδοχείου.
Παρακαλούμε να δείχνετε προσοχή όταν καταναλώνετε τρόφιμα στο δωμάτιό σας
και διατηρείστε το δωμάτιό σας καθαρό. Εκτεθειμένα τρόφιμα είναι πιθανό να
προσελκύσουν έντομα ή μυρμήγκια.
Απωθητικό κουνουπιών
Ηλεκτρική συσκευή για την απώθηση των κουνουπιών διατίθεται δωρεάν στο
δωμάτιό σας. Λειτουργεί με ταμπλέτες που μπορείτε να προμηθευτείτε από την
Υποδοχή. Σας συνιστούμε να αφήνετε ελαφρώς ανοικτό το παράθυρο του λουτρού
σας όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή.
Τουαλέτες
Όλοι οι φιλοξενούμενοι παρακαλούνται να χρησιμοποιούν το καλαθάκι της
τουαλέτας για το χαρτί τουαλέτας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί
απόφραξη της αποχέτευσης, κάτι που ασφαλώς είναι πολύ δυσάρεστο.
Καθαρισμός
Ο καθαρισμός του δωματίου σας είναι προγραμματισμένος καθημερινά
μεταξύ 09:00 and 14:00.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ειδική κάρτα που υπάρχει στο δωμάτιό
σας, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τον καθαρισμό του δωματίου σας .

Πετσέτες και Σεντόνια
Η αλλαγή των σεντονιών σας γίνεται κάθε δύο ημέρες.
Παρακαλούμε για την προστασία του περιβάλλοντος, αποφασίστε εσείς.
Η πετσέτα κρεμασμένη στο ράφι σημαίνει: «θα την χρησιμοποιήσω ξανά».
Η πετσέτα στο πάτωμα σημαίνει: «Παρακαλώ αντικαταστήστε την».
Βοηθείστε στην εξοικονόμηση νερού χρησιμοποιώντας τις πετσέτες σας
περισσότερο από μια φορά. ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ!
Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τα λινά και τις πετσέτες εκτός δωματίου.
Για την πρόκληση μόνιμων κηλίδων στα λινά του δωματίου σας, είναι πιθανή
χρέωση αντικατάστασης, στον λογαριασμό του δωματίου σας.
Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι για κρατήσεις μέσω TOUR OPERATOR.
Παρακαλώ ρωτήστε στην Υποδοχή.
Δυνατότητα αλλαγής πετσετών ή / και σεντονιών κατόπιν αιτήματος.*
Ενοικίαση πετσετών πισίνας
Μπορείτε να νοικιάσετε πετσέτες πισίνας ανά εβδομάδα. *
Πληροφορίες στην Υποδοχή.
Στέγνωμα πετσετών και ρουχισμού
Παρακαλούμε να μην απλώνετε ρούχα ή πετσέτες στα κάγκελα του δωματίου σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλάτη των καθισμάτων στην βεράντα σας ή
τις απλώστρες που διατίθενται σε ορισμένα δωμάτια.
Υπηρεσία αποθήκευσης αποσκευών
Δυνατότητα αποθήκευσης αποσκευών. Πληροφορίες στην Υποδοχή.
Θόρυβος
Παρακαλούμε διατηρείστε τον θόρυβο στο δωμάτιό σας σε χαμηλό επίπεδο,
κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες.
Ζημιές
Παρακαλούνται οι επισκέπτες να αναφέρουν κάθε ζημία στην Υποδοχή.
Ζημιές που προκαλούνται από τους ενοίκους σε κινητά ή ακίνητα του
ξενοδοχείου, θα αποκαθίστανται με δαπάνες των ενοίκων αυτών κατά την
διακριτική ευχέρεια της Διεύθυνσης του ξενοδοχείου.
Οι ένοικοι δεν επιτρέπεται να μετακινούν την επίπλωση ούτε να παρεμβαίνουν
στο ηλεκτρολογικό δίκτυο ή σε άλλες εγκαταστάσεις, στα δωμάτια ή σε άλλους
χώρους του ξενοδοχείου, χωρίς την ρητή άδεια από Διεύθυνση του Ξενοδοχείου.
Πρόσωπα που διαμένουν στο Ξενοδοχείο
Μόνο όσοι αναφέρονται στις επίσημες λίστες αφίξεων επιτρέπεται να διαμένουν
στο ξενοδοχείο. Είναι παράνομο να διαμένουν στο ξενοδοχείο άτομα τα οποία
δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Υποδοχή και για τα οποία δεν έχει συμφωνηθεί
η απαραίτητη χρέωση για την διαμονή τους.

Εξόφληση λογαριασμού
Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τον λογαριασμό σας, το αργότερο το βράδυ
πριν την ημέρα της αναχώρησής σας, έως τις 22:00, στο ταμείο της Υποδοχής.
Πιστωτικές Κάρτες
Για τις πληρωμές σας, δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες Mastercard και Visa.
Ημιδιατροφή
Φιλοξενούμενοι με ημιδιατροφή λαμβάνουν την ημέρα της άφιξής τους
Δείπνο και την ημέρα της αναχώρησής τους Πρωινό.
Για αφίξεις μετά τις 21:00 προσφέρεται κρύο πιάτο αντί δείπνου.
Εστιατόριο
Early Breakfast : 06:30 - 08:00
Πρωινό : 08:00 -10:00 (Το εστιατόριο κλείνει στις 10:15)
Δείπνο : 19:30 - 21:30 (Το εστιατόριο κλείνει στις 22:00)
Δεν επιτρέπεται η λήψη εδεσμάτων ή/ και σκευών του εστιατορίου εκτός
του εστιατορίου, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης.
Early Breakfast
Εάν αναχωρείτε πολύ νωρίς το πρωί ή έχετε προγραμματίσει κάποια εκδρομή,
θα χαρούμε να σας ετοιμάσουμε πρωινό σε πακέτο. Για παραγγελίες
επικοινωνήστε με την Υποδοχή το προηγούμενο βράδυ (18:00- 21:00).
Bar by the Pool
Το μπαρ κοντά στην πισίνα λειτουργεί από αργά το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
Απολαύστε νόστιμα ελαφρά πιάτα κατά την διάρκεια της ημέρας και όλες τις
ώρες ροφήματα, χυμούς, μπύρες, αλκοολούχα ποτά και μια ελκυστική συλλογή
από κοκτέιλ.
Terrace Lobby Bar
Το μπαρ στο σαλόνι της Υποδοχής προσφέρει ροφήματα και ποτά όλο το 24ωρο.
Ιδανικό για ένα απεριτίφ ή ένα επιδόρπιο ποτό στην βεράντα με πανοραμική θέα.
Υπηρεσία Δωματίου
Το Room service είναι διαθέσιμο μεταξύ 09:30 - 21:30, με επιπλέον
χρέωση 10% επί των τιμών του τιμοκαταλόγου. Παραγγελίες εσωτ. “79”.
Το πρωινό σας μπορεί επίσης να σερβιριστεί στο δωμάτιό σας με επιπλέον
χρέωση 4,00 ευρώ κατ’ άτομο. Για παραγγελίες επικοινωνήστε με την Υποδοχή
το προηγούμενο βράδυ (18:00 - 21:00).
F&B
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων ή / και ποτών, τα οποία έχετε

αγοράσει και μεταφέρει από έξω, στα τμήματα και στους κοινόχρηστους
χώρους του ξενοδοχείου ( Σαλόνι, Μπαρ, Εστιατόριο, Πισίνα κλπ).
Πισίνα
Η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μεταξύ 08:00 πμ και 08:00 μμ.
Το βάθος του νερού είναι 1.00μ.- 1.35μ. Απαγορεύονται αυστηρά οι βουτιές.
Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Οι επισκέπτες που
κάνουν χρήση της πισίνας είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους.
Ξαπλώστρες πισίνας
Οι ξαπλώστρες στην πισίνα προσφέρονται δωρεάν και συνεπώς δεν
επιτρέπεται η κράτησή τους. Μην κρατάτε ξαπλώστρες, εφόσον δεν είστε
στον χώρο της πισίνας, με προσωπικά σας αντικείμενα ή πετσέτες. Πετσέτες
και άλλα είδη θα αποσύρονται από ξαπλώστρες που δεν χρησιμοποιούνται.
Ξαπλώστρες που δεν χρησιμοποιούνται είναι ελεύθερες για χρήση από
τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου.
Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε το πολύ μία ξαπλώστρα ή πουφ ανά άτομο.
Γυμναστήριο
Ώρες λειτουργίας : 07:30 - 23:30.
Χώρος άσκησης, με όργανα για αερόβια προπόνηση και με βάρη.
Η χρήση επιτρέπεται σε άτομα με σχετική εμπειρία.
Μασάζ / Υπηρεσίες ομορφιάς
Μπορείτε να κάνετε κράτηση για μία θεραπεία μασάζ ή περιποίηση ομορφιάς,
στον χώρο μας ή στο δωμάτιό σας.
Ενημερωθείτε από την Υποδοχή για τις υπηρεσίες και τον τιμοκατάλογο.
Βιβλιοθήκη / Παιχνίδια / Μπιλιάρδο
Στο Σαλόνι θα βρείτε μια μικρή δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία σε διάφορες
γλώσσες. Διαθέσιμα επίσης επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και Μπιλιάρδο. *
Πρόσβαση στο διαδίκτυο / Wi-Fi
Μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, σε όλους τους
χώρους του ξενοδοχείου και στα δωμάτια.
Internet corner *
Χρήση υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Δυνατότητα εκτύπωσης & σάρωσης.
Εκτυπώσεις, φωτοαντίγραφα, φαξ
Για την αποστολή φαξ καθώς και για εκτυπώσεις ή φωτοαντίγραφα,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υποδοχή.
Υπηρεσία καθαριστηρίου
Για υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων και σιδερώματος , απευθυνθείτε στο τμήμα
Υποδοχής.

Σίδερο και σανίδα σιδερώματος
Διαθέσιμα στο τμήμα Υποδοχής, για χρήση από του ενοίκους του ξενοδοχείου.
Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών
Στην Υποδοχή και στο μπαρ της πισίνας, υπάρχουν κουτιά πρώτων βοηθειών
με τα βασικά είδη πρώτων βοηθειών.
Ιατρική φροντίδα
Για κλήση γιατρού ή ιατρική βοήθεια παρακαλούμε απευθυνθείτε στην
Υποδοχή ( εσωτ. “79”).
Μεταφορές *
Υπηρεσία μεταφοράς από και προς αεροδρόμιο, λιμάνι ή σταθμό λεωφορείων.
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή για πληροφορίες και τιμές.
Επίσης πληροφορίες σχετικά με ταξί ή ενοικίαση αυτοκινήτων, ποδηλάτων,
μηχανών ή βάρκας. Διαθέσιμες επίσης πληροφορίες για τα δρομολόγια
του τοπικού αστικού λεωφορείου.
Αναχωρήσεις αργά
Ό χώρος λουτρών και αποδυτηρίων είναι διαθέσιμος δωρεάν για όλους όσοι
αναχωρούν αργά από το ξενοδοχείο μας.
Καθαρές πετσέτες, σαπούνι και σαμπουάν προσφέρονται δωρεάν.
Ενδυματολογικός κώδικας
Ενημερώνουμε τους επισκέπτες του ξενοδοχείου μας ότι στο Εστιατόριο, στο
Μπαρ και στο Σαλόνι η ενδυμασία επιτρέπεται να είναι χαλαρή και καθημερινή
αλλά πάντα προσεγμένη και καθαρή. Σχισμένα ή βρώμικα ρούχα είναι
απαράδεκτα. Μπλούζα και υποδήματα είναι απαραίτητα.
Κάπνισμα
Σε όλα τα Δωμάτια του ξενοδοχείου και σε όλους τους κλειστούς
κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα.
Επιτρέπεται μόνο στις βεράντες και στα μπαλκόνια των δωματίων και
στους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους.
Παρακαλούμε να σβήνετε πάντα καλά το τσιγάρο σας.
Συμπεριφορά
Η Διεύθυνση του Ξενοδοχείου έχει δικαίωμα να κρίνει τα αποδεκτά επίπεδα
θορύβου ή την συμπεριφορά των επισκεπτών. Δύναται συνεπώς να απαγορεύσει
την είσοδο ή να απομακρύνει από το ξενοδοχείο κάθε πρόσωπο, του οποίου η
εμφάνιση, ή/και η συμπεριφορά είναι επιθετική, προσβλητική ή ενοχλητική
στους άλλους επισκέπτες, ή απαράδεκτη κατά την κρίση της Διεύθυνσης.
* Η Υπηρεσία παρέχεται με επιπλέον χρέωση

Συμβουλές Ασφαλείας
Όλες οι επιφάνειες από μάρμαρο, πλακάκι ή πέτρα μπορεί να γίνουν
ολισθηρές όταν είναι βρεγμένες. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
κατά την διάρκεια καθαρισμού των δαπέδων στους κοινόχρηστους χώρους.
Προσοχή στα σκαλοπάτια. Σας συνιστούμε επίσης να είστε επίσης προσεκτικοί
στο λουτρό σας. Σας προτείνουμε να φοράτε παπούτσια ή σαγιονάρες μετά το
μπάνιο ή ντους σας.
Παρακαλούμε διατηρείτε την κάρτα του δωματίου σας σε ασφαλές μέρος.
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σας, παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως
την Υποδοχή, ώστε να επαναπρογραμματιστεί η κλειδαριά του δωματίου σας.
Η Κέρκυρα είναι γενικά ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός όμως πάντα
είναι απαραίτητο να τηρείτε κάποιους απλούς κανόνες προστασίας.
Κλείνετε πάντα καλά τις μπαλκονόπορτες και την εξώπορτα του δωματίου
σας, όταν κοιμάστε ή όταν απουσιάζετε.
Επίσης μην αφήνετε πράγματα αξίας στο αυτοκίνητό σας.
Το Ξενοδοχείο Marilena Sea View έχει εξοπλίσει τα δωμάτιά του με υψηλής
ασφαλείας ηλεκτρονικές κλειδαριές μάρκας SAFLOK και ηλεκτρονικές
θυρίδες ασφαλείας μάρκας ELSAFE. Αμφότερες οι συσκευές αυτές προσφέρουν
αυξημένη ασφάλεια, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με προσωπικό κωδικό,
ενώ καταγράφουν στην μνήμη τους όλες της λεπτομέρειες για κάθε άνοιγμά τους.
Τιμαλφή: Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας έξω στο δωμάτιό σας. Μην αφήνετε
σε κοινή θέα μεγάλα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Χρησιμοποιείστε την θυρίδα
ασφαλείας, που προσφέρεται δωρεάν στο δωμάτιό σας ή παραδώστε τα στο
κεντρικό χρηματοκιβώτιο του Ξενοδοχείου. Το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει την
ευθύνη για απώλεια ή ζημιά ή κλοπή τιμαλφών που αφήσατε στο δωμάτιό σας.
Άγνωστοι: Μην προσκαλείτε ποτέ αγνώστους στο δωμάτιό σας.
Μην ανοίγετε την πόρτα του δωματίου σας χωρίς να ελέγξετε πριν από το ειδικό
ματάκι της εξώπορτάς σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου
μας φοράει στολή και αν κάποιος ισχυρίζεται ότι ανήκει στο προσωπικό μας,
μπορείτε να καλείτε την Υποδοχή για επιβεβαίωση της επίσκεψης .

Πυρασφάλεια
Παρακαλούνται οι καπνιστές να σβήνουν καλά τα τσιγάρα τους σε σταχτοδοχείο
ή στα κεραμικά δοχεία με άμμο που βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου του
ξενοδοχείου. Πριν φύγετε από το δωμάτιό σας ή πριν κοιμηθείτε, βεβαιωθείτε
ότι τα αποτσίγαρα είναι καλά σβησμένα στο σταχτοδοχείο σας.
Μην αδειάζετε ποτέ το σταχτοδοχείο σας στο καλαθάκι αχρήστων.
Μην καπνίζετε ποτέ στο κρεβάτι. Μην καπνίζετε μέσα στο δωμάτιό σας.
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές για μαγείρεμα ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές,
οι οποίες δεν προσφέρονται με το δωμάτιό σας.
Εντοπίστε τους διακόπτες αναγγελίας πυρκαγιάς καθώς και τους πυροσβεστήρες
που βρίσκονται κοντά στο δωμάτιό σας. Εάν έχετε κάποιο ακουστικό ή κινητικό
πρόβλημα, το οποίο σας εμποδίζει να αντιληφθείτε τον συναγερμό πυρκαγιάς
ή να εγκαταλείψετε το κτίριο, παρακαλούμε ενημερώστε την Υποδοχή.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς
1. Ενημερώστε την Υποδοχή καλώντας το “79” ή αυτοπροσώπως.
2. Σημάνετε συναγερμό πατώντας τον διακόπτη αναγγελίας πυρκαγιάς.
3. Εγκαταλείψτε αμέσως το δωμάτιό σας, κλείνοντας πίσω σας την πόρτα
και κατευθυνθείτε στο σημείο συγκέντρωσης (χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων, κοντά στο κτίριο Υποδοχής).
4. Επιχειρήστε κατάσβεση της πυρκαγιάς, μόνο αν είστε βέβαιοι ότι δεν
είναι επικίνδυνο για εσάς.
5. Προπαντός, φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια.
ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΕΦΕΤΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ!

Αν ακούσετε τον συναγερμό πυρκαγιάς
Αν ακούσετε τον συναγερμό πυρκαγιάς, πρέπει να εγκαταλείψετε άμεσα
το κτίριο. Αν υπάρχει καπνός στο δωμάτιό σας, κινηθείτε χαμηλά κοντά στο
δάπεδο. Πλησιάστε την πόρτα του δωματίου σας. Ακουμπήστε την επιφάνεια
της πόρτας με την παλάμη σας. Εάν η πόρτα ή το πόμολο είναι ζεστά, ίσως
είναι πιο ασφαλές να μείνετε στο δωμάτιό σας. Εάν η πόρτα δεν είναι ζεστή
ανοίξτε προσεκτικά. Εάν ο δρόμος διαφυγής είναι αποκλεισμένος με καπνό
ή φωτιά, επιστέψτε στο δωμάτιό σας. Βρέξτε πετσέτες και σεντόνια και
τοποθετείστε τα γύρω από τις πόρτες και τα ανοίγματα εάν εισέρχεται καπνός.
Ειδοποιήστε κάποιον ότι βρίσκεστε στο δωμάτιο.

Πισίνα
Κανόνες ασφαλείας και εύρυθμης λειτουργίας
Η χρήση της πισίνας επιτρέπεται μεταξύ 8:00 πμ και 08:00 μμ.
Η πισίνα είναι ρηχή. Το μέγιστο βάθος της είναι 1,35μ.
Μην κάνετε βουτιές σε καμία περίπτωση. Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού!
Δεν υπάρχει ναυαγοσώστης στην πισίνα. Οι κολυμβητές χρησιμοποιούν την
πισίνα με προσωπική τους ευθύνη.
Ένας ενήλικας πρέπει πάντα να επιβλέπει τα παιδιά και τους νέους έως 17 ετών.
Μην κάνετε χρήση των εγκαταστάσεων της πισίνας μετά το φαγητό ή την
κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Μην τρέχετε στο χώρο της πισίνας.
Γυάλινα αντικείμενα δεν επιτρέπονται στην πισίνα και στον χώρο της πισίνας.
Πέδιλα κολύμβησης, φουσκωτά αντικείμενα και άλλα παιχνίδια απαγορεύονται.
Μην κολυμπάτε με καταιγίδα. Μην κολυμπάτε στο σκοτάδι.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Πριν την χρήση της πισίνας, συνιστάται ντους με σαπούνι.
Επίσης μετά την χρήση της τουαλέτας ή τη χρήση αντηλιακού.
Το φτύσιμο, το φύσημα της μύτης, η ούρηση και άλλες παρόμοιες ανθυγιεινές
πράξεις δεν επιτρέπονται στην πισίνα.
Άτομα με εμφανή δερματική ασθένεια, ανοικτή πληγή, επίδεσμο, κρύωμα, βήχα,
καταρροή, μεταδοτική νόσο ή διάρροια, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την
πισίνα.
ΑΜΦΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις πετσέτες του δωματίου σας στην πισίνα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας ή να ενοικιάσετε πετσέτες πισίνας,
από το τμήμα Υποδοχής.
Οι κολυμβητές πρέπει να φορούν τα κατάλληλα ρούχα κολύμβησης.
Οποιεσδήποτε πράξεις ή θόρυβος που προκαλούν ενόχληση στους άλλους
χρήστες των εγκαταστάσεων της πισίνας καθώς και προσβλητική γλώσσα
και/ή πράξεις, φωνασκίες και θορυβώδης συμπεριφορά απαγορεύονται αυστηρά.
Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να απομακρύνει από τον χώρο της πισίνας
οποιονδήποτε παραβιάζει τους κανόνες ή όταν απειλείται η ασφάλεια.
Παρακαλούμε αναφέρετε στην Υποδοχή ή στην Διεύθυνση κάθε παράβαση
του κανονισμού ή οτιδήποτε ενδεχομένως επικίνδυνο στον χώρο της πισίνας.
Σε περίπτωση ατυχήματος, αναφέρετέ το στην Υποδοχή ή καλέστε το “79”.
Στην πισίνα υπάρχουν σωστικά μέσα για περίπτωση ανάγκης και φαρμακείο
πρώτων βοηθειών. Επίσης υπάρχει διακόπτης έκτακτης ανάγκης για την
απενεργοποίηση των αντλιών της πισίνας και τηλεφωνική συσκευή έκτακτης
ανάγκης.

Γυμναστήριο
Κανονισμός Λειτουργίας
Η χρήση του γυμναστηρίου επιτρέπεται μόνο σε άτομα τα οποία έχουν
σχετική εμπειρία και όχι σε αρχάριους.
Η είσοδος απαγορεύεται σε άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με
τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου.
Δεν υπάρχει γυμναστής ή προπονητής στο γυμναστήριο.
Οι φιλοξενούμενοι κάνουν χρήση του γυμναστηρίου με δική τους ευθύνη.
Το Ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό
απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε κατά την χρήση των εγκαταστάσεων.
Η χρήση επιτρέπεται με την κατάλληλη αμφίεση η οποία περιλαμβάνει μπλούζα
και κλειστά παπούτσια. Αμφίεση με μαγιό δεν επιτρέπεται στο γυμναστήριο.
Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε πετσέτα. Πετσέτες διατίθενται δωρεάν.
Παρακαλούμε σκουπίστε τον εξοπλισμό μετά την χρήση.
Δεν επιτρέπεται να μετακινείτε τα όργανα και τον εξοπλισμό του
γυμναστηρίου ούτε να τα μεταφέρετε εκτός του γυμναστηρίου.
Παρακαλούμε τοποθετείτε τον εξοπλισμό ξανά στην αρχική του θέση
μετά την χρήση.
Η χρήση ατομικών συσκευών αναπαραγωγής ήχου επιτρέπεται μόνο με
την χρήση ακουστικών.
Το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφής απαγορεύονται στο γυμναστήριο.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υποδοχή εάν χρειάζεστε πληροφορίες για
την χρήση του εξοπλισμού ή χρειάζεστε βοήθεια.

