Καλώς ήρθατε στο Olympia Golden Beach
Ο παρόν οδηγός έχει δημιουργηθεί με σκοπό να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες του ξενοδοχείου
και να κάνει τη διαμονή σας όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην υποδοχή. Από το δωμάτιό σας καλέστε το
νούμερο 9 για να συνδεθείτε. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Κατά την αναχώρησή σας παρακαλούμε να μην ξεχάσετε να παραδώσετε το κλειδί στην υποδοχή. Το
δωμάτιο πρέπει να ελευθερώνεται μέχρι τις 11:00 το πρωί εκτός και αν έχετε κάποιον άλλο
διακανονισμό. Όλοι οι λογαριασμοί πληρώνονται στην υποδοχή.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο κλιματισμός στο δωμάτιό σας λειτουργεί μόνον όταν οι τζαμόπορτες είναι κλειστές, για λόγους
εξοικονόμησης ενέργειας.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Για εξωτερική γραμμή πληκτρολογήστε 0.
ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Καλέστε το 9 για να ενημερώσετε την υποδοχή για την ώρα που επιθυμείτε να γίνει η αφύπνισή σας.
ΠΡΩΙΝΟ / ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
Το πρωινό σερβίρεται από τις 08:00 έως τις 10:30 το πρωί στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου.
Εάν επιθυμείτε να πάρετε το πρωινό σας πριν τις 08:00 ή να πάρετε κάποιο φαγητό σε πακέτο,
παρακαλείστε να ενημερώνετε την υποδοχή μία ημέρα πριν, μέχρι τις 20:00. Το πρωινό σερβίρεται
και στο δωμάτιο του πελάτη με επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα με τον τύπο του πρωινού που επιλέξετε.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον κατάλογο του Room Service που περικλείεται σε αυτό το
έντυπο.
ROOM SERVICE
Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες room service χωρίς κάποια επιβάρυνση στη συνολική αξία της
παραγγελίας.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Το εστιατόριο θα το βρείτε μπροστά στην κεντρική πισίνα, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε γεύσεις τόσο
από διεθνή όσο και από Ελληνική κουζίνα.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το Dream Spa του ξενοδοχείου λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 20:οο μ.μ. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο του
Dream Spa.
ΠΙΣΙΝΕΣ
Χρήση της κεντρικής πισίνας μπορούν να κάνουν όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου. Η χρήση των
υπολοίπων πισινών μπορεί να γίνει μόνο από τους πελάτες των αντίστοιχων συγκροτημάτων. Το νερό
σε όλες τις πισίνες του ξενοδοχείου είναι γλυκό. Η χρήση της πισίνας από μικρά παιδιά γίνεται με την
επίβλεψη και την αποκλειστική ευθύνη των γονέων. Οι βουτιές δεν επιτρέπονται για λόγους
ασφαλείας εξαιτίας ανεπαρκούς βάθους (1,50 m.). Πριν την είσοδό σας στις πισίνες παρακαλείστε να
έχετε χρησιμοποιήσει τα ντους.
ΠΕΤΣΕΤΕΣ
Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τις πετσέτες του μπάνιου στην παραλία ή στην πισίνα. Υπάρχουν
ειδικές πετσέτες χρώματος μπλε-γκρι, που προσφέρονται στους πελάτες μας χωρίς χρέωση για
αποκλειστική χρήση τους στις πισίνες του ξενοδοχείου.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει αίθουσα και άρτιο εξοπλισμό για συνεστιάσεις και συνέδρια.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες.
ΙΑΤΡΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Το ξενοδοχείο συνεργάζεται με παθολόγο ιατρό για τις ανάγκες των πελατών του. Για οποιαδήποτε
ιατρική βοήθεια χρειαστείτε, απευθυνθείτε στην υποδοχή. Στο χώρο της υποδοχής υπάρχει κουτί
πρώτων βοηθειών για την εξυπηρέτησή σας.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ / ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για ενοικιάσεις ποδηλάτων και αυτοκινήτων μπορείτε να απευθυνθείτε στην υποδοχή.
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ
Οι ώρες λειτουργίας του Μίνι Μάρκετ είναι από τις 10:00 π.μ. έως τι 20:00 μ.μ.

