Αγαπητοί μας επισκέπτες,
Σας καλωσορίζουμε θερμά στο ξενοδοχείο Konstantinos Palace και σας
ευχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή,
Στο δωμάτιο σας πάνω στο γραφείο θα βρείτε έναν κατάλογο των
Υπηρεσιών του Ξενοδοχείου, το οποίο περιλαμβάνει τις τελευταίες
διαθέσιμες πληροφορίες.
Εάν θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να συμπεριλάβετε επιπλέον
πληροφορίες, σας παρακαλούμε να μας το ενημερώσετε
συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για όλες τις ανάγκες σας, και ευχόμαστε
να έχετε μια ευχάριστη διαμονή στο ξενοδοχείο μας
.

Με τις καλύτερες ευχές μας,

Η διεύθυνση
Του Konstantinos Palace
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ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
-1Ο Όροφος

Ισόγειο

1ος Όροφος
2ος Όροφος
3ος Όροφος
4ος Όροφος
5ος Όροφος

Γυμναστήριο (κατόπιν αιτήματος)
Συνεδριακό Κέντρο
Κομμωτήριο (κατόπιν αιτήματος)
Κέντρο Ευεξίας (κατόπιν αιτήματος)
Υποδοχή, κεντρικό μπαρ, κεντρικό εστιατόριο,
Μίνι- μάρκετ, χώρος μπιλιάρδου, γωνιά ιντερνέτ
και χώρος προβολής TV.
Δωμάτια 101- 135
Δωμάτια 201- 235
Δωμάτια 301- 335
Δωμάτια 401- 434
Πισίνα και μπαρ Πανόραμα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Υποδοχή
0
Υπηρεσία Δωματίου
Καλέστε το 180

24 ωρη Υπηρεσία
12ωρη

Υπηρεσία

Καλέστε το
(10:00-22:00)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υποδοχή
Για να καλέσετε στην υποδοχή του ξενοδοχείου πατήστε το 0.

Από δωμάτιο σε δωμάτιο
Για να καλέσετε από δωμάτιο σε δωμάτιο καλείτε κατευθείαν τον
αριθμό του δωματίου που επιθυμείτε να μιλήσετε. Για παράδειγμα, αν
θέλετε να μιλήσετε από το 101 με το 402 καλέστε απλά το 402.

Εξωτερική γραμμή
Για εξωτερική γραμμή επιλέγετε το 9, ακούτε τον ήχο της ελεύθερης
γραμμής και ακολούθως επιλέγετε τον αριθμό που επιθυμείτε.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να καλέσετε στην Αυστρία πατάτε το 9 και
εν συνεχεία τον κωδικό της περιοχής που επιλέξατε. Για παράδειγμα: 90043.
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Επείγουσες κλήσεις
Αστυνομία: (9) 22450-22222 Κέντρο Υγείας: (9) 22450-22228

ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε *7601. Καλέστε την ώρα που
επιθυμείτε να ξυπνήσετε (01-12), που ακολουθείται από τα λεπτά (0059). Τότε καλέστε 0 για πμ. ή 1 για μμ. Για να ακυρώσετε, καλέστε
/*7600 και κλείστε την γραμμή. Εάν σας είναι δύσκολο τότε
ενημερώστε την υποδοχή.

ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟΣ (FAX)
Οι υπηρεσίες τηλεομοιότυπου είναι διαθέσιμες
εισερχόμενα μηνύματα στέλνονται στο δωμάτιό σας.
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καθημερινά.

Τα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΙθΜΟΙ ΚΛΗΣΕΩΝ
Αλεξανδρούπολη
2551
Άργος
2751
Βόλος
2421
Δελφοί
2265
Ηγουµενίτσα
2665
Ηράκλειο
281
Θάσος
2593
Θεσσαλονίκη
231
Ιωάννινα
2651
Κέρκυρα
2661
Κόρινθος
2741
Καλαµάτα
2721
Καστοριά
2467
Καβάλα
251
ΑΡΙθΜΟΙ ΔΙΕθΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ
0043
Βιέννη
1
Γκρατζ
316
Ίννσµπρουκ
512
Λίντζ
Ο
Σάλτσµπουργκ
662
ΒΕΛΓΙΟ
Αµβέρσα
Βρυξέλλες
Λιέγη
Οστάνδη

0032
3
2
00324
59

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αµβούργο
Ανόβερο
Βερολίνο
Βόννη
Βρέµη
Έσσεν
Κολωνία
Μάινζ
Μόναχο
Ντόρτµουντ
Ντίσελντορφ
Νυρεµβέργη
Στουτγάρδη
Φραγκφούρτη

0049
40
511
30
228
421
201
221
6131
89
231
211
911
711
69

ΓΑΛΛΙΑ
Παρίσι

0033
1

ΔΑΝΙΑ

0045

ΕΛΒΕΤΙΑ
Βασιλεία
Βέρνη
Γενεύη
Λοζάννη
Ζυρίχη
Λουγκάνο

0041
61
31
22
21
1
91

ΗΠΑ
Νέα Υόρκη

001
718-212

Ουάσιγκτον

202
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Λαµία
Λάρισα
Μύκονος
Ναύπλιο
Πάτρα
Πύργος
Ραφήνα
Ρόδος
Σκιάθος
Σούνιο
Σπάρτη
Τρίπολη
Χαλκίδα
Χανιά

22
31
24
1
22
89
27
52
26
1
26
21
22
94
22
41
24
27
22
92
27
31
27
122
21
28
21

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Λονδίνο
Μάντσεστερ
Όξφορντ

00
44
17
116
18
118
1
65

ΙΤΑΛΙΑ
Βενετία
Μπολώνια
Μιλάνο
Νάπολη
Ρώµη

00
39
41

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Άµστερνταµ
Ρότερνταµ

00
31
20
10

ΠΟΛΩΝΙΑ
Γκταντσκ
Κρακοβία
Λουµπλιν
Ποζνάν

00
48
58

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Βουκουρέστι

00
40
1

ΡΩΣΙΑ
Μόσχα

00
795

ΣΕΡΒΙΑ
Βελιγράδι

00
38
11
1

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Μπρατισλάβα

00
42
7
1

ΣΟΥΗΔΙΑ
Γκετεµποργκ
Μαλµόε
Στοκχόλμη
Ουψάλα
ΦΙΛΑΝΔΙΑ
Ελσίνκι
Σικάγο

00
46
31

51
2
81
6

12
81
61

40
8
18
00
935
831
277
3

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες οργανωμένες από την ομάδα
ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου. Το πρόγραμμα διατίθεται στο κεντρικό
λόμπι του ξενοδοχείου. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα θαλάσσια σπορ
υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Όλα τα δωμάτια στο ξενοδοχείο και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι
εξοπλισμένοι με κλιματισμό.
Σημαντικό: Θα πρέπει να έχετε κλειστή την μπαλκονόπορτα του
δωματίου σας για να λειτουργήσει το A/C.

ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με την υποδοχή για το πρόγραμμα
των πτήσεων.

ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπορείτε να ζητήσετε συσκευασία γεύματος αν δεν είστε εντός
ξενοδοχείου για το Μεσημεριανό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Υποδοχή μας μία ημέρα πριν μέχρι τις 19:00 το αργότερο για να το
ζητήσετε.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ - BABY SITTING
Αν επιθυμείτε παιδικό κρεβατάκι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Υποδοχή μια ημέρα πριν, για να κανονίσει τη φύλαξη του παιδιού σας.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι πλησιέστερες τράπεζες είναι στα Πηγάδια , 1 χλμ. από το ξενοδοχείο.
Δευτέρα- Πέμπτη, 08.00- 14.00
Παρασκευή, 08.00- 13.30
Ελληνικό επίσημο νόμισμα- Ευρώ.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ/ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία είναι δωρεάν
για τους ενοίκους του ξενοδοχείου μας. Ωστόσο παρακαλείσθε όπως
επιβλέπετε τα προσωπικά σας είδη, καθώς το ξενοδοχείο δε φέρει καμία
ευθύνη για τυχόν απώλειά τους . Επιπλέον, παρακαλείσθε όπως αφήνετε
κλειστές τις ομπρέλες, όταν ο άνεμος είναι πολύ δυνατός για την αποφυγή
τυχόν δυσάρεστων ατυχημάτων.
Το νερό στις πισίνες δεν είναι θαλασσινό.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες να μην χρησιμοποιούν τις λευκές
πετσέτες μπάνιου στην παραλία. Προμηθευτείτε τις μπλε πετσέτες
θαλάσσης που διατίθενται δωρεάν (έναντι ενός ποσού εγγύησης), από την
υποδοχή σε καθημερινό σέρβις. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι σε
περίπτωση απώλειάς τους θα πρέπει να καταβάλετε το σχετικό αντίτιμο.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ
Εάν επιθυμείτε αλλαγή πετσετών στο δωμάτιο σας επικοινωνήστε με την
Υποδοχή μας πατώντας το 0.

ΓΚΡΟΥΜ
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή πατώντας το 0.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Για διανομή αποσκευών επικοινωνήστε με την Υποδοχή πατώντας το 0.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς από και προς το Λιμάνι
και το αεροδρόμιο κατόπιν αιτήματος στην Υποδοχή μας. Επίσης αν
επιθυμείτε την παράδοση του οχήματος σας από το parking του
ξενοδοχείου επικοινωνήστε με την Υποδοχή μας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην υποδοχή του ξενοδοχείου.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Βρίσκεται δίπλα στο Lobby Βar.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με υπολογιστές, εκτυπωτικό
μηχάνημα και φαξ. Επικοινωνήστε με την ρεσεψιόν για λεπτομέρειες.

ΚΑΡΤΕΣ/ ΑΙΘOΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Βρίσκεται δίπλα στο Lobby Bar.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Είναι η 12η μεσημβρινή. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να επεκτείνουν αυτή
την ώρα, θα πρέπει να μιλήσουν με την Υπεύθυνη Τμήματος Υποδοχής μια
ημέρα πριν την αναχώρηση εάν υπάρχει η δυνατότητα και φυσικά έναντι
ενός σχετικού ποσού.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Υπάρχει μια παιδική χαρά στην πλευρά του ξενοδοχείου από το Beach Bar.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση
των παιδιών τους σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου ιδιαίτερα στις
πισίνες και στους ανελκυστήρες προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Υποδοχής από τις 10.00 έως
τις 13.30, η καλέστε στο 191 από το τηλέφωνό σας. Εάν το πρόβλημα
παραμείνει άλυτο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υποδιευθυντή η τον
γενικό Διευθυντή.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Οι πιστωτικές κάρτες που γίνονται δεκτές για την εξόφληση των
λογαριασμών σας από την Υποδοχή (όχι σε άλλα τμήματα) είναι οι εξής:
Visa και Master Card. Παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσετε με το
τμήμα Υποδοχής για περισσότερες πληροφορίες.
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ΓΙΑΤΡΟΣ
Ελπίζουμε ειλικρινά να μην χρειαστείτε ιατρική βοήθεια αλλά εάν
προκύψει ανάγκη παρακαλούμε θερμά, όπως επικοινωνήσετε με την
Υποδοχή.

ΕΝΔΕΙΞΗ ‘‘ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ’’
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να σας ενοχλήσουν, παρακαλούμε όπως
κρεμάσετε την καρτέλα με την ένδειξη ‘‘μην ενοχλείτε’’. Ωστόσο, σας
ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των δωματίων δεν μπορεί να γίνει μετά
τις 14:30. Επίσης, εάν δεν επιθυμείτε να δεχθείτε τηλεφωνήματα στο
δωμάτιό σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την υποδοχή.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Υποδοχή στο 0.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ
Υπάρχουν διαθέσιμοι σε κάθε όροφο. Σε περίπτωση φωτιάς, όπως
ακολουθήσετε τις φωτεινές ενδείξεις διαφυγής ενώ αποφύγετε τη χρήση
ανελκυστήρων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Οι Πρώτες Βοήθειες βρίσκονται στην Υποδοχή και στο Beach Bar.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Παρακαλούμε θερμά όπως κάνετε την παραγγελία σας στην Υποδοχή του
ξενοδοχείου τουλάχιστον μια μέρα πριν την παράδοσή της.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τάβλι/ ντάμα, τραπουλόχαρτα και επιτραπέζια παιχνίδια, είναι διαθέσιμα
στην Υποδοχή.
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Το γυμναστήριο βρίσκεται στο υπόγειο, δίπλα στο σπα. Παρακαλούμε να
ενημερώνετε την υποδοχή εκ των προτέρων, εάν επιθυμείτε την χρήση του
γυμναστηρίου, πριν την 10η το πρωί, δηλαδή πριν ανοίξει το σπα.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Βρίσκονται στο Lobby στο -1, αριστερά από την Υποδοχή. Υπάρχουν επίσης
εξωτερικές τουαλέτες, στον χώρο της πισίνας.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Το κομμωτήριο ανδρών και γυναικών βρίσκεται στον όροφο -1.
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήστε με την Υποδοχή για να κλείσετε
ραντεβού.
Ώρες λειτουργίας: Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με την Υποδοχή.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ: ΣΠΑ
Βρίσκεται στο -1 με την χρήση του ανελκυστήρα.
Ώρες λειτουργίας: 10.00 - 20.00.
Παρακαλούμε, όπως κλείνετε τα ραντεβού σας απευθείας με το προσωπικό
του κέντρου ευεξίας.

ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
Εάν επιθυμείτε το δωμάτιό σας να φρεσκαριστεί συγκεκριμένη ώρα
ενημερώστε την υποδοχή από νωρίς για να εκπληρώσει την επιθυμία σας.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Συνδέστε τον φορητό Υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας
ασύρματα(Konstantinos Palace) είτε μέσω του καλωδίου LAN στην
υποδοχή δικτύου που βρίσκεται κοντά στο σημείο του καθρέφτη στο
γραφείο. Ζητήστε τους κωδικούς από την υποδοχή και ενημερωθείτε για το
κόστος.

ΣΤΕΓΝΟ ΚΘΑΡΙΣΜΑ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΙΔΕΡΩΜΑ
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε τη λίστα που
βρίσκεται στο ντουλάπι, τοποθετείστε τα ρούχα σας στην ειδική σακούλα
και αφήστε την πάνω στο κρεβάτι σας για να το βρει η καμαριέρα. Η
χρέωση θα γίνει αυτόματα στο δωμάτιο σας σε δύο ημέρες.
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ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Το ξενοδοχείο διαθέτει 2 ανελκυστήρες οι οποίοι επικοινωνούν με το
υπόγειο – ισόγειο και με τους ορόφους. Καθένας από αυτούς συνδέει το
ισόγειο με τους διάφορους άλλους ορόφους. Σας ζητούμε να σεβαστείτε το
όριο βάρους τους και καθώς επίσης τις περιορισμένες ικανότητες τους,
αφενός για τη δική σας ασφάλεια αφετέρου για τη διατήρηση τους σε καλή
κατάσταση λειτουργίας. Για λόγους ασφάλειας παρακαλούμε, να μην
επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 12 ετών τη χρήση των ανελκυστήρων χωρίς
τη συνοδεία ενήλικα.

ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Για την συλλογή ή αποθήκευση των αποσκευών παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Υποδοχή.
Ο χώρος των αποσκευών είναι διαθέσιμος δίπλα από την Υποδοχή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες και εγκαταστάσεις
συνεδριάσεων για ομάδες 10 έως και 170 ατόμων. Παρακαλούμε, όπως
επικοινωνήσετε με τον υποδιευθυντή ή τον γενικό Διευθυντή, ο οποίος με
ευχαρίστηση θα σας εξυπηρετήσει.

ΜΙΝΙ ΜΠΑΡ
Τα μίνι μπαρ είναι διαθέσιμα σε όλα τα δωμάτια. Εφοδιάζονται
καθημερινά και χρεώνονται σε καθημερινή βάση. Εάν καταναλώσετε κάτι
την ημέρα της αναχώρησης σας μετά τον καθημερινό έλεγχο, παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε σχετικά το προσωπικό της Υποδοχής για να μην το
χρεωθούν εκείνοι.
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Η εισερχόμενη αλληλογραφία θα αποστέλλεται στο δωμάτιό σας. Τα καρτποστάλ του ξενοδοχείου και τα γραμματόσημα είναι διαθέσιμα στο μίνι
μάρκετ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Όλα τα μηνύματα τηλεφώνου κλπ, αποστέλλονται στο δωμάτιό σας.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Αγαπητοί επισκέπτες, όπως συμβαίνει πολύ συχνά η εφορία κάνει
φορολογικούς ελέγχους στα ξενοδοχεία, γι’ αυτόν το λόγο παρακαλούμε να
κρατάτε τις αποδείξεις σας ,απ’ όλα τα σημεία εξυπηρέτησης του
ξενοδοχείου μας Εάν επιθυμείτε να χρεωθεί κάποια κατανάλωση στο
δωμάτιο σας , θα πρέπει να επιδεικνύεται στο προσωπικό την ειδική θήκη
της κάρτας σας που πρέπει πάντα να κρατάτε μαζί σας, και εκτός τον αριθ.
Δωματίου θα πρέπει να γράψετε καθαρά στο μπονάκι το επίθετο σας για
αποφυγή λαθών.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Στο Konstantinos Palace, θα μείνετε σε ένα από τα 131 δωμάτια ή σε μια
από τις 8 σουίτες μας. Σχεδόν όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι το
οποίο σας προσφέρει έξοχη θέα προς την θάλασσα, με το καρπάθιο
πέλαγος να εκτυλίσσεται μπροστά σας.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, Ίντερνετ (με επιπλέον χρέωση),
ρυθμιστή έντασης φωτισμού, τηλέφωνο, κλιματισμό, μίνι μπαρ (με
επιπλέον χρέωση), μπουρνούζια και παντόφλες και διάφορα αξεσουάρ
μπάνιου. Όλα τα μπάνια είναι εξοπλισμένα με στεγνωτήρα μαλλιών και
τηλέφωνο. Οι μπανιέρες μας έχουν υδρομασάζ και τα ντους είναι ντους
μασάζ. Για να λειτουργήσει το υδρομασάζ απαιτείται η συμπλήρωση νερού
μέχρι λίγο πιο πάνω από τις τρύπες. Τα ντους έχουν 3 κουμπιά: αυτό στην
κορυφή ρυθμίζει ποια περιοχή των οπών δίνει νερό, το μεσαίο για να
ανοίξει/ κλείσει και το κάτω ρυθμίζει την θερμοκρασία.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
Στα δωμάτια σας υπάρχουν ηλεκτρικοί βραστήρες, τους οποίους σας
παρακαλούμε, όπως χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά για τον βρασμό του
νερού κι όχι άλλων υγροποιημένων σκευασμάτων.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ
Στα δωμάτια σας υπάρχουν μαξιλάρια από πούπουλα υψηλής ποιότητας.
Εάν παρόλα αυτά είστε αλλεργικοί, μη διστάσετε να ζητήσετε από την
υποδοχή του ξενοδοχείου να σας εξυπηρετήσουν με αντίστοιχα που είναι
από αντιαλλεργικό υλικό.

AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Κάθε απόγευμα η καμαριέρα αδειάζει τα σκουπίδια από τα καλαθάκια.
Επίσης, ταχτοποιεί τα σεντόνια του κρεβατιού σας και ανανεώνει τις
πετσέτες, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί. Εάν ωστόσο δεν επιθυμείτε να
σας ενοχλήσει μπορείτε να τοποθετήσετε το σχετικό σήμα στην πόρτα σας.

ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι για μη καπνιστές. Επομένως, σας
εφιστούμε τη προσοχή να μην καπνίζετε μέσα στο δωμάτιο παρά μόνο στο
μπαλκόνι σας.

ΘΥΡΙΔΕΣ/ ΤΙΜΑΛΦΗ
Το ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια των τιμαλφών.
Συνιστούμε επομένως όλοι οι πελάτες μας να χρησιμοποιούν τις θυρίδες
ασφαλείας που είναι διαθέσιμες δωρεάν σε κάθε δωμάτιο. Το κλειδί για
την θυρίδα σας θα το πάρετε από την υποδοχή αφήνοντας ένα μικρό ποσό
σαν ενέχυρο που θα το πάρετε πίσω όταν επιστρέψετε το κλειδάκι κατά
την αναχώρηση σας .

ΣΑΟΥΝΑ
Ώρες λειτουργίας:10:00-20:00 Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το
προσωπικό του κέντρου ευεξίας, για να τη θέσει σε λειτουργία μισή ώρα
νωρίτερα.

ΤΑΞΙ
Παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Υποδοχής.
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ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΚΑΝΑΛΙ
RAI1
BBC
Italian Parliament
VERA channel
EURONEWS
RAI2
ALPHA
SKAI
RAI GULP
RAI SPORT
RAI CUOLA

NR.
12
13
14
15
16
17
18
19

ΚΑΝΑΛΙ
ΣΚΑΙ
ΣΤΑΡ
ET1
MEGA
ANT1
ET2
MOTORI TV
RTL

ΤΕΝΝΙΣ- ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ- ΜΠΑΣΚΕΤ
Το γήπεδο τένις, του μίνι ποδοσφαίρου και μπάσκετ βρίσκονται στο πλάι
του ξενοδοχείου, κοντά στην παιδικής χαρά. Παρακαλούμε να περάσετε
από την υποδοχή λίγες ώρες πριν την χρήση τους. Ο εξοπλισμός διατίθεται
από την Υποδοχή. Τα γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου και μπάσκετ είναι χωρίς
χρέωση, αλλά σας παρακαλούμε να ενημερώνετε την Υποδοχή για το
κλείσιμο του ανάλογου γηπέδου και ώρας

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
220 Volt.

ΝΕΡΟ
Το νερό της βρύσης είναι πόσιμο αλλά αρκετά βαρύ. Μπορείτε όμως να
προμηθευτείτε εμφιαλωμένο νερό από το μίνι μπαρ, ή από το μίνι μάρκετ του
ξενοδοχείου μας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Εάν προτιμάτε μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας και μέσω διαδικτύου, στην
διεύθυνση: www.konstantinospalace.gr
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Παρακαλούμε για την δική σας ασφάλεια να αποφεύγετε την κολύμβηση
τουλάχιστον 3 ώρες μετά την κατανάλωση φαγητού που προξενεί κράμπα
στομάχου και είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τις κράμπες στα πόδια.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Παρακαλούμε μην ξεχνάτε ότι ένα τροχαίο μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, σε
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Εάν νοικιάσετε αυτοκίνητο ή μηχανάκι, σας
συνιστούμε να οδηγείτε με ασφάλεια και σίγουρα όχι μετά από κατανάλωση αλκοόλ.
Παρακαλώ ακολουθείστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να χρησιμοποιείτε
πάντα κράνος όταν οδηγείτε μηχανάκι.

ΣΕΙΣΜΟΣ
Οι σεισμοί στην Ελλάδα αποτελούν συχνό φαινόμενο. Επομένως, σε μία
τέτοια περίπτωση, εάν βρίσκεστε στο κρεβάτι σας, μην πανικοβληθείτε.
Απλά ξαπλώστε στο πάτωμα δίπλα από το κρεβάτι σας σε εμβρυακή θέση
έως ότου ο σεισμός σταματήσει ( όπως στο σκίτσο ). Αποφύγετε αυστηρά
τη χρήση του ανελκυστήρα κατά τη διάρκεια του σεισμού.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τα περισσότερα τουριστικά καταστήματα βρίσκονται στο κέντρο, στα
Πηγάδια Καρπάθου, και είναι ανοιχτά: Δευτέρα- Σάββατο από 08.30 μέχρι
και 14.30 και από τις 17.30 μέχρι και τις 20.30 η ώρα.

LAPTOP – TABLET
Διαθέσιμα στην Υποδοχή μας κατόπιν αιτήματος.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Η υποδοχή μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες, όσον αφορά τα τοπικά
φαρμακεία.

ΠΙΣΙΝΑ
Οι επισκέπτες παρακαλούνται να κολυμπούν με προσοχή. Θα θέλαμε να
σας υπενθυμίσουμε ότι είναι επικίνδυνο να κολυμπήσετε μετά το φαγητό ή
την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Τα παιδιά δε πρέπει να εισέρχονται
στην πισίνα χωρίς επιτήρηση και μαγιό.
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ΩΡAΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κεντρικό εστιατόριο ‘ΔΙΟΓΕΝΗΣ
Πρωινό νωρίς
Από τις 07:00 – 07:30 σερβίρεται πρωινό continental.
Πλούσιος μπουφές ανοιχτός για επισκέπτες με πρωινό, ημιδιατροφή η
πλήρης διατροφή
Πρωινό- 07.30 - 10.30 Γεύμα: 12:30 - 14:30 Δειπνο:-19.00 - 21.30
Μπαρ κεντρικό Μπαρ παραλίας Μπαρ Πανόραμα
09.00 - 01.00
10.30 - 18.30
17:30 - 01:30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ πρωινου στο δωματιο
7:30- 10:45. παρακαλώ να καλείτε στο 180.
MINI MARKET & MΠOYTIK
Καθημερινά 08:00-22:00 Κυριακή 10:00-15:00 και 19:00-22:00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Καλώς ήλθατε στο Konstantinos Palace .
Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας, το προσωπικό του Room Service και η
κουζίνα σας εύχεται μια ευχάριστη διαμονή.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Δωματίου από τις 9:30 – 21:30 και να
παραγγειλετε τα εξής πιάτα :
1. CLUB SANDWICH….
2. SPAGHETTI ALA BOLOGNAISE
3. FARFALE or PENE AL PESTO
4. CHICKEN SOUVLAKI WITH SAUCE

8,00 €
9,50 €
9,50 €
11,00€ (with rice or pommes frites)

Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε το πρωινό στο δωμάτιο σας καθημερινά
από τις 8:30 -10:45 καλώντας το 180.
Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος υπηρεσίας δωματίου
20%.
Εκτός από το μενού των τροφίμων, η Υπηρεσία Δωματίου σας δίνει την
ευκαιρία να εκπλήξετε τους αγαπημένους σας στα γενέθλιά τους, επέτειο ή
ακόμα και να δημιουργήσετε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα για την πρόταση
γάμου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον εσωτερικό αριθμό
180, τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
Σας ευχόμαστε μια υπέροχη και ευχάριστη διαμονή!!
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