ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Αγαπητοί πελάτες,
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιλέξατε το ξενοδοχείο
μας, για τις διακοπές σας.
Θα θέλαμε να σας δώσουμε τις παρακάτω πληροφορίες,
για να σας βοηθήσουν να νοιώσετε σαν στο σπίτι σας.
Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου είναι έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ώρα.
Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής του ξενοδοχείου.
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ASSEMBLY POINT
Σε περίπτωση φωτιάς ή έκτακτης ανάγκης, ο χώρος συγκέντρωσης
και πλέον ασφαλής, καθορίζεται το parking μπροστά στην είσοδο.
ΑΘΛΗΣΗ
Στο ξενοδοχείο μας έχετε πολλές ευκαιρίες για να ασχοληθείτε με διάφορα σπορ όπως: Αερόμπικ, μπιλιάρδο, πινγκ-πονγκ, Boccia, Darts, σκοποβολή.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων του
Animation Team.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Στον 1ο όροφο πάνω από την Υποδοχή υπάρχει αίθουσα ψυχαγωγίας με
μπιλιάρδο και επιτραπέζια παιχνίδια.
Πληροφορίες και εξοπλισμό από την Υποδοχή.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Μπορούμε να οργανώσουμε συνέδρια, σε μία αίθουσα χωρητικότητας
έως 600 ατόμων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υποδοχή. (Νο 836)

Α ΛΑ ΚΑΡΤ
Εντός του κεντρικού εστιατορίου θα έχετε την δυνατότητα να παραγγείλετε από ξεχωριστό κατάλογο.
Πρέπει να κάνετε κράτηση, λόγω περιορισμένων τραπεζιών και αναλόγως διαθεσιμότητας στο κεντρικό εστιατόριο THALATTA.
Για το πακέτο all inclusive το κάθε δωμάτιο δικαιούται μια επίσκεψη ανά
εβδομάδα διακοπών.
Ωράριο λειτουργίας: 12:30 - 14:30.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Παρακαλείσθε την ημέρα της αναχώρησης να ελευθερώνετε το δωμάτιό
σας μέχρι τις 12:00. Σε περίπτωση που θέλετε να αναχωρήσετε αργότερα, παρακαλείστε να έρχεστε σε επαφή με την Reception (No 836 ή 838),
μία ημέρα νωρίτερα. Ενδεχομένως να υπάρχει χρέωση διημέρευσης.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ενημερώνουμε τους αγαπητούς μας πελάτες ότι έχουμε σύμβαση Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για το ξενοδοχείο.

ΑΦΙΞΗ
Το δωμάτιο είναι διαθέσιμο για κάθε πελάτη μας από τις 14:00. Αδιακρίτως με την ώρα άφιξής σας, η αναχώρηση του δωματίου είναι έως τις
12:00 το μεσημέρι, εκτός εάν υπάρχει άλλη συμφωνία.
Κατά την άφιξή σας, συμπληρώσατε το έντυπο «registration form» που
περιέχει προσωπικά σας στοιχεία, απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί
η καταχώρησή σας. Στην συνέχεια τα αποθηκεύουμε σε ασφαλή χώρο.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να τα αποθηκεύσουμε, παρακαλώ να ενημερώσετε την Ρεσεψιόν, ώστε μετά την αναχώρησή σας να
τα διαγράψουμε.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Μπορείτε να προγραμματίσετε επικοινωνώντας με την Reception. (Νο
838)

BARS
Το ΕROS Bar βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο και λειτουργεί από 9:00 έως 01:30.
Μπορείτε να απολαύσετε υπέροχα cocktails, που θα ετοιμάσει ο μπάρμαν για εσάς.
Tο “LA BARCHETTA” Pool Bar, βρίσκεται στον χώρο της πισίνας.
Ώρες λειτουργίας: 8:00 - 24:00.
Εδώ μπροστά στην υπέροχη θέα και τον ήλιο θα παραγγείλετε διάφορα
ποτά, δροσιστικά cocktails, milk shakes, παγωτά και Snacks.
Το Beach Bar “TO KYMA” βρίσκεται κοντά στις πισίνες του ξενοδοχείου
με θέα την θάλασσα.
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 01:00 καθημερινά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνήθως εκεί πραγματοποιούνται οι βραδινές εκδηλώσεις και
η MINI DISCO.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στον 1ο όροφο πάνω από την Υποδοχή, υπάρχει ιδιαίτερος χώρος - βιβλιοθήκη, όπου μπορείτε να δανειστείτε βιβλία ή να ανταλλάξετε κάποιο
δικό σας για να διαβάσετε. Υπάρχει σαλόνι για να μπορείτε ξεκούραστα
να το απολαύσετε.

ΓΙΑΤΡΟΣ
Εάν χρειαστείτε γιατρό, απευθυνθείτε στην Υποδοχή του ξενοδοχείου.
(εσωτ. 836 ή 838).
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ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στο χώρο του Spa «Sea Sens» υπάρχει οργανωμένο γυμναστήριο για
τους πελάτες του ξενοδοχείου.
Ωράριο λειτουργίας: 09:00-20:00.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Διάφορες εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές, που οργανώνονται από το
ξενοδοχείο μας, θα βρείτε στον πίνακα ανακοινώσεων, απέναντι από το
Pool Bar.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Το λεωφορείο του ξενοδοχείου, άνευ χρέωσης, 3 φορές την εβδομάδα
πηγαίνει στα Νέα Μουδανιά (5 km) ή στην Νέα Ποτίδαια (2 km).
Ενημερώνουμε ότι για διάφορους λόγους μπορεί να τροποποιηθούν τα
δρομολόγια ή να προαφαιρεθούν.
Τα δρομολόγια είναι αναρτημένα στο πίνακα ανακοινώσεων στον χώρο
της υποδοχής. Συνιστάται να γίνεται κράτηση θέσεων.

ΕΔΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - LUNCH BASKET
Την προηγούμενη ημέρα, έως τις 20:00 απευθυνθείτε στην Υποδοχή του
ξενοδοχείου για να γίνει η παραγγελία. Η παραλαβή θα γίνει την ίδια
ημέρα ή την επόμενη λίγο πριν την αναχώρησή σας με την προσκόμιση voucher που θα έχετε παραλάβει (μέσα στο ωράριο λειτουργίας του
εστιατορίου).

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Reception, όπου θα σας πληροφορήσουν για πολλές όμορφες περιοχές που μπορείτε να επισκεφτείτε.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ
Απευθύνεστε στην Υποδοχή (Ρεσεψιόν) για τιμές και διαθεσιμότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στον 1ο όροφο πάνω από την Υποδοχή, υπάρχει χώρος με τον κατάλληλο
εξοπλισμό για πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτυπώσεις κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υποδοχή ή καλέστε
στο εσωτ. 836.
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
To “ISTION CLUB” σας προσφέρει μία πληθώρα δυνατοτήτων μη μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων, άνευ χρέωσης για τους all inclusive. Μηχανοκίνητα μέσα υπάρχουν περίπου 500μ από το ξενοδοχείο με χρέωση.
Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο, που βρίσκεται στην παραλία, καθημερινά
09:00 - 18:00. Πληροφορίες και στο εσωτ. 827.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της ψυχαγωγίας για να ενημερωθείτε για
το πρόγραμμα παραστάσεων.

INTERNET
Υπάρχει ασύρματο internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τα
δωμάτια. Είμαστε συμβεβλημένοι με πάροχο που προσφέρει ισχυρό δίκτυο. Ενδεχομένως να υπάρχουν ωράρια όπου είναι πιο αδύναμο το σήμα.
Πρόσβαση στο διαδίκτυο: Είναι το Istion_HotSpot και εάν ζητηθεί, ο
κωδικός πρόσβασης είναι: istion1234 Η ευκολία πρόσβασης εξαρτάται
αποκλειστικά από τον πάροχο του ξενοδοχείου.

ΚΑΡΤΑ-ΚΛΕΙΔΙ
• Εισάγετε την κάρτα-κλειδί πάνω στην κλειδαριά.
• Ανάβοντας το πράσινο λαμπάκι, ανοίξτε την πόρτα.
• Εισάγετε την κάρτα-κλειδί στην υποδοχή μπαίνοντας στο δωμάτιο, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί το ρεύμα. (κεντρική παροχή ρεύματος του
δωματίου).
• Όταν βγαίνετε από το δωμάτιο, παρακαλείσθε πάντα να παίρνετε την
κάρτα-κλειδί μαζί σας.
• Μην ξεχνάτε κατά την αναχώρησή σας να επιστρέφετε την κάρτα-κλειδί στη Reception.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - «THALATTA»
Ώρες λειτουργίας:
Πρωινό: 07:15 - 10:30
Γεύμα:
12:30 - 14:30
Δείπνο: 19:00 - 21:00
Απολαύστε σε μπουφέ τα γαστρονομικά πιάτα του σεφ μας που θα σας
εκπλήξουν, συνοδευόμενα από ένα κρασί ποιότητας από την πλούσια
κάβα μας. Θα σας παρακαλούσαμε να μην παίρνετε τρόφιμα εκτός εστιατορίου. Στον χώρο του εστιατορίου κατά την διάρκεια του δείπνου
υπάρχει κώδικας ενδυμασίας, όπου παρακαλείσθε να μη φοράτε σορτς
και πλαστικά σανδάλια.
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Το Air condition είναι κεντρικό με αυτόνομους θερμοστάτες ανά δωμάτιο. Με απόφαση της διεύθυνσης, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες,
καθορίζεται η ψύξη ή η θέρμανση.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
Για επιλογή άλλης ποιότητας μαξιλαριών, παρακαλώ απευθυνθείτε ή καλέστε στην Υποδοχή, εσωτ. 836 ή 857.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Υπάρχει υπηρεσία για την μεταφορά σας στο αεροδρόμιο, το λιμάνι ή
κοντινές περιοχές του ξενοδοχείου. (Με χρέωση).
Παρακαλώ απευθυνθείτε στην Υποδοχή του ξενοδοχείου.

MINI MARKET
Βρίσκεται πριν την κεντρική είσοδο του εστιατορίου, στο κτίριο με δωμάτια από 321-343. Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα καλλυντικά, σουβενίρ, είδη θαλάσσης, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, φιλμ, παιχνίδια,
τσιγάρα, γλυκά, χυμούς, κρασί, οινοπνευματώδη ποτά κλπ.
Προσοχή: Παρακαλείσθε ότι αγοράζετε από το Mini market, να μην το
καταναλώνετε στα Bars ή στο εστιατόριο. Το ωράριο λειτουργίας του είναι αναρτημένο στην είσοδό του. (εσωτ. 841).

ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ
Σε περίπτωση που δε θέλετε να σας ενοχλήσουν όταν βρίσκεστε μέσα
στο δωμάτιό σας, βρείτε το καρτελάκι ‘DO NOT DISTURB’ και τοποθετήστε το στη χειρολαβή της κλειδαριάς, έξω από την πόρτα εισόδου του
δωματίου.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή. (εσωτ. 836 ή 838).

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ
Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες για τους πελάτες του ξενοδοχείου είναι
χωρίς χρέωση.
Η χρήση τους είναι από τις 9:00 - 18:00.
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ΠΑΙΔΙΑ
Είναι οι αγαπημένοι μας πελάτες. Εξειδικευμένο προσωπικό ασχολείται
με την ψυχαγωγία των παιδιών ηλικίας 4-12 ετών. Περισσότερες πληροφορίες και ωράρια στον πίνακα ανακοινώσεων. Υπάρχει 6 φορές την
εβδομάδα MINI DISCO για τους μικρούς μας φίλους από τις 20:30 - 21:00.
Είναι πάντα απαραίτητη η παρουσία του γονέα, εκτός άλλης συμφωνίας.

ΠΑΡΚΙΝΓΚ
Παρακαλείσθε να κλειδώνετε το αυτοκίνητό σας και να μην αφήνετε διάφορα τιμαλφή μέσα σ’ αυτό. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη, σε
περίπτωση κλοπής, ενώ βρίσκεται σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης
του ξενοδοχείου.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Σκεφτείτε πόσοι τόνοι πετσέτες πλένονται καθημερινά άσκοπα και πόση
ποσότητα απορρυπαντικού καταναλώνεται, το οποίο μολύνει το νερό
και γενικά το περιβάλλον.
Σας αφήνουμε να αποφασίσετε για τα ακόλουθα:
• Πετσέτες στο πάτωμα του μπάνιου ή στην μπανιέρα σημαίνει “αλλαγή”
• Πετσέτες κρεμασμένες, σημαίνει ότι θα “ξαναχρησιμοποιηθούν”
• Δεν επιτρέπεται οι λευκές πετσέτες του δωματίου να χρησιμοποιούνται στην πισίνα ή στην παραλία.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗ
Εκτός της προγραμματισμένης καθαριότητας των δωματίων, εάν για
οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε επιπρόσθετη παροχή αλλαγής πετσετών,
παρακαλώ απευθυνθείτε στην Υποδοχή ή καλέστε στο 838.

ΠΙΣΙΝΕΣ
Το φρέσκο νερό της πισίνας μας, καθημερινά φιλτράρεται και χλωριώνεται.
Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 18:00
Η τρίγωνη πισίνα ενδείκνυται για ενήλικους, οπότε εκεί, τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από τους γονείς.
Τον Μάιο και Οκτώβριο οι πισίνες είναι θερμαινόμενες.
Σε έκτακτη περίπτωση ανάγκης διακοπής της λειτουργίας του μοτέρ ανακύκλωσης πισινών, υπάρχει διακόπτης στην πισίνα μπροστά από το Spa.
Πληροφορηθείτε γι’ αυτό από τον υπεύθυνο για πισίνες και ξαπλώστρες.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Για την εξόφληση του λογαριασμού σας, δεχόμαστε τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες. VISA, MASTERCARD και AMEXCO.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ
Μέσα στην ντουλάπα του δωματίου σας, θα βρείτε μία πλαστική σακούλα, όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τα ρούχα σας, για να τα στείλουμε
στο πλυντήριο.
Επίσης, θα βρείτε έναν τιμοκατάλογο τον οποίο παρακαλείσθε να τον
συμπληρώσετε προσεκτικά. Επάνω στην πλαστική σακούλα παρακαλείσθε να γράψετε τον αριθμό δωματίου σας. Τέλος τοποθετήστε την επάνω στο κρεβάτι έως τις 09:30.
Την επόμενη ημέρα τα ρούχα σας θα επιστραφούν καθαρά στο δωμάτιό
σας και θα χρεωθούν στον λογαριασμό σας εκτός άλλης συμφωνίας. Εάν
πρόκειται για στεγνό καθάρισμα, θα επιστραφούν σε 2-3 ημέρες. Για
ιδιαιτερότητες πλυσίματος, παρακαλούμε να ενημερώσετε την Υποδοχή. (εσωτ. 838 ή 857).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Είμαστε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας, σχετικά με
αλλαγές ή κάποιες βελτιώσεις, διότι θα θέλαμε να αισθάνεστε άνετα και
να έχετε όμορφες διακοπές. Γι’ αυτό το λόγο σας ζητάμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο δωμάτιό σας. Για
οποιοδήποτε θέμα ή παράπονο, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Υποδοχή (εσωτ. 836, 838). Θα σας ακούσουμε προσεκτικά και
θα φροντίσουμε το αίτημά σας να τακτοποιηθεί. Είμαστε εδώ να φροντίσουμε να είσαστε πάντα με το χαμόγελο.

ΠΡΩΙΝΟ

Ωράριο λειτουργίας: 7:15 - 10:30.
Το πρωινό προσφέρεται στο κεντρικό εστιατόριο σε μπουφέ. Εγγυόμαστε για την εξαιρετική ποιότητα και ποικιλία εδεσμάτων που θα καλύψει
τις γαστρονομικές σας απαιτήσεις. Περίπου 100 ζεστά και κρύα είδη τοποθετημένα στους σύγχρονους μπουφέδες και SHOW COOKING όπου
μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε εκείνη την στιγμή να σας ετοιμάσει ο
μάγειρας την ομελέτα σας.

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Εάν επιθυμείτε το πρωινό στο δωμάτιο, παρακαλώ απευθυνθείτε στον
Υπεύθυνο του εστιατορίου, εσωτ. 845. Ενδεχομένως να υπάρχει επιπλέον χρέωση.
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ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
Απευθυνθείτε από την προηγούμενη στον υπεύθυνο του εστιατορίου (εσωτ. 845), ώστε να δει την δυνατότητα να έχετε το πρωινό σας.
(Continental breakfast).

ΡΕΥΜΑ
220 VOLT.

ROOM SERVICE
Καλέστε το νούμερο 845 ή 836.

SPA «SEA SENS”
Ωράριο λειτουργίας: 09:00 - 20:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 890.
Βρίσκεται κάτω από τον χώρο του εστιατορίου και προσφέρει μία ολοκληρωμένη πρόταση αναγέννησης – αναζωογόνησης σε όποιον επιθυμεί την εμπειρία της ευεξίας, της χαλάρωσης και της ομορφιάς. Χαρίστε
στον εαυτό σας την απόλαυση και την ευεξία που χαρίζει το νερό. Αφεθείτε στα χέρια του έμπειρου προσωπικού μας και συνδυάστε τις διακοπές σας με την απόλυτη χαλάρωση.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Μπορείτε να κάνετε συνάλλαγμα στη Reception. Ο πίνακας με τις σημαντικότερες τιμές συναλλάγματος βρίσκεται αναρτημένος στη Reception.
Η προμήθεια του ξενοδοχείου είναι 2%. Παρακαλείσθε να ζητάτε απόδειξη με κάθε συναλλαγή.

ΤΑΧΙ
Για οποιεσδήποτε μεταφορές, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη
Reception. (εσωτ. 836 ή 838).

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Η εισερχόμενη αλληλογραφία σας, στέλνεται άμεσα στο δωμάτιό σας.
Γραμματόσημα θα βρείτε στο mini market.
H Reception αναλαμβάνει την αποστολή της αλληλογραφίας.
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ και ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Πληροφορίες για τα δορυφορικά κανάλια, θα βρείτε στο τέλος του οδηγού. Ενδεχομένως να υπάρχουν και αλλαγές στα δορυφορικά κανάλια
άνευ προειδοποίησης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Πληροφορίες για τη χρήση του τηλεφώνου του δωματίου σας:
Τηλέφωνο ξενοδοχείου: +30 23730 41900
Φαξ:				
+30 23730 41500
Email: reception@istionclub.gr ή info@istionclub.gr
Αλληλογραφία χειμώνα: info@istionclub.gr
Διεθνή νούμερα εξωτερικού θα βρείτε στην τελευταία σελίδα.

ΥΠΟΔΟΧΗ
24ωρη λειτουργία Υποδοχής. Εσωτ: 836, 838
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +3023730-41900

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ενημερωθείτε από τη Reception για την διαδικασία και δυνατότητα γρήγορης αναχώρησης. (Εσωτ. 838).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Απευθυνθείτε στη Reception για να πληροφορηθείτε για τη δυνατότητα
και τον τρόπο μεταφοράς των αποσκευών σας.
Είτε από δωμάτιο σε δωμάτιο, είτε σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Ο χώρος βρίσκεται στην Υποδοχή. Πληροφορίες στη Reception ή καλέστε
στο 836.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (VALET SERVICE).
Για την εξυπηρέτησή σας, υπάρχει υπηρεσία οδηγού από και προς το
parking. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή
αναδρομική παρατήρηση γρατζουνιών, βλαβών κλπ.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Εάν χρειάζεστε προσωρινά έναν υπολογιστή για να εξυπηρετηθείτε, απευθυνθείτε στην Υποδοχή για να σας το παραχωρήσουν, άνευ χρέωσης.
Για εκτυπώσεις, φαξ, σαρώσεις, θα εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο στην
Υποδοχή. Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Απευθυνθείτε στη Reception, εάν κάπου δυσκολεύεστε στη χρήση του. Για
τον τρόπο λειτουργίας υπάρχει ένθετο σε αυτό το έντυπο πληροφοριών.
Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια τιμαλφών μέσα από
το δωμάτιό σας.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κεντρικού χρηματοκιβωτίου (με χρέωση)
και περιορισμένο ωραρίο πρόσβασης. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε
στην υποδοχή ή καλέστε στο εσωτ. 838.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ANIMATION
Υπάρχει αναρτημένος πίνακας απέναντι από το Pool Bar, όπου θα βρείτε
όλες τις δραστηριότητες ημέρας. Για περισσότερες πληροφορίες που
αφορούν τον παιδότοπο, παιδικές δραστηριότητες, ωράρια παιδικής
χαράς, έκτακτες παραστάσεις, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και MINI
DISCO, παρακαλώ απευθυνθείτε στον υπεύθυνο ψυχαγωγίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΥΜΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΥΣΤΡΙΑ

0043

ΡΩΣΙΑ

007

ΓΑΛΛΙΑ

0033

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

00380

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

0049

ΤΣΕΧΙΑ

0042

ΙΤΑΛΙΑ

0039

ΕΛΒΕΤΙΑ

0041
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Hotel Istion Club & Spa
TV Channel

NAME

Modulator

UHF

1

ET1

26

25

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

2

ET2

27

25

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

3

ALPHA

28

31

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

4

ANT1

29

31

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

5

MEGA

30

34

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

6
7

STAR
SKAI

35
36

34
34

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

8

NICKEIODEON

37

54

ΠΑΙΔΙΚΟ

9

KIKA

38

ΠΑΙΔΙΚΟ

10

SAT1

39

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

11

PRO7

40

ΓΕΡΜΑΝΙΚO

12

ZDF

41

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

13

RTL

42

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

14

ZDF

43

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

15

ORT

44

ΡΩΣΙΚΟ

16

RTR

45

ΡΩΣΙΚΟ

17

CTC

46

ΡΩΣΙΚΟ

18

CNN

47

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

19

BBC

48

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

20

RAI NEWS

49

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

21

TVP

50

ΠΟΛΩΝΙΑ

22

TVR1

51

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

23

PTC

52

ΣΕΡΒΙΑ

24

TV5

53

ΓΑΛΛΙΑ

25

CANAL3

57

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

26

Eurosport

58

SPORT

27

FTV

59

ΜΟΔΑ

28

DELUXE

60

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αλλαγή καναλιού, μπορεί να προκύψει χωρίς προειδοποίηση
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Φ Ω Τ Ι Α !!!
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο. Σε περίπτωση ΦΩΤΙΑΣ, ίσως σταθεί κοντά σας σαν τον καλύτερό σας φίλο.
1. Όταν αντιληφθείτε φωτιά, αμέσως καλέστε την Ρεσεψιόν Νο 0 ή 836
ή 838.
2. Πατήστε το κουμπί κινδύνου που βρίσκεται σε κάθε διάδρομο ορόφου.
3. Εάν ακούσετε την σειρήνα, τότε:
a. Προχωρήστε προς την πιο κοντινή σκάλα ή έξοδο κινδύνου.
b. Κλείστε την πόρτα του δωματίου φεύγοντας.
c. Μην σταματήσετε πουθενά χωρίς σοβαρό λόγο.
d. Μην χρησιμοποιείτε το ασανσέρ.
e. Συγκεντρωθείτε στο σημείο ASSEMBLY POINTS
στο Parking.
Εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στην έξοδο κινδύνου, μείνετε
στο δωμάτιό σας, κλείστε οποιαδήποτε χαραμάδα της πόρτας με
βρεγμένες πετσέτες. Ανοίξτε το παράθυρο ή βγείτε στο μπαλκόνι
για καθαρό αέρα και ζητήστε βοήθεια.
Σας παρακαλούμε πριν κοιμηθείτε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την
έξοδο κινδύνου καθώς επίσης και τους κανόνες διαφυγής.
Αποφεύγετε να καπνίζετε στα δωμάτια. Βεβαιωθείτε ότι δεν
αφήσατε οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Τμήμα προστασίας Istion Club

