
 

ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρωινό: 8: 00-10:00 Πλήρης πρωινό σε μπουφέ  

Μεσημεριανό: 13: 30-15:00 

Ποτά: τοπική βαρελίσια μπύρα, λευκό κόκκινο κρασί, αναψυκτικά, χυμοί, σε μπουφέ της  

μεσογειακής και Ελληνικής κουζίνας, (παγωτό, φρούτα εποχής, γλυκά) 

Δείπνο: 18: 30-21:00 
Ποτά: τοπική βαρελίσια μπύρα, λευκό κόκκινο κρασί, αναψυκτικά, χυμοί , 
σε μπουφέ της Ελληνικής και μεσογειακής κουζίνα(παγωτό, φρούτα εποχής, γλυκά) 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά την διάρκεια των γευμάτων απαιτείται ευπρεπή ενδυμασία) 
 
 
POOL BAR: 10: 30-22: 00 
 Τοπική βαρελίσια μπύρα, κρασί, ούζο, αναψυκτικά, καφές φίλτρου, ποικιλία ζεστού 
τσαγιού. 
 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ BAR: 18:00 - 21:30 
Τοπική βαρελίσια μπύρα, κρασί, ούζο, αναψυκτικά, καφές φίλτρου, ποικιλία τσαγιού. 
 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα δωρεάν για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου. 
Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση internet  
Δωρεάν χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου 
Δωρεάν θυρίδα ασφαλείας στο χώρο της reception 
 
 

 

 



Παρακαλώ όπως σημειώσετε: 

 Όλα τα ποτά, αλκοολούχα και μη είναι για αυστηρά  προσωπική κατανάλωση και 

σερβίρονται ένα τη φορά  

 Δεν επιστρέφονται χρήματα για χαμένα γεύματα και υπηρεσίες 

 Τα πλεονεκτήματα του πακέτου δεν μεταφέρονται σε άλλο πελάτη 

 Η χρήση των εγκαταστάσεων και συσκευών γίνεται με ευθύνη του πελάτη και τυχόν 

ζημιές χρεώνονται στον πελάτη που τις προκάλεσε 

 Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για υπηρεσίες που δεν μπορούν να 

προσφερθούν λόγω και ή άλλων συνθηκών ανωτέρας βίας 

 Μπορείτε να καταναλώσετε απεριόριστη ποσότητα γευμάτων και ποτών στο 

εστιατόριο ή στο μπαρ αλλά δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε τα προσφερόμενα είδη 

εκτός των χώρων των οποίων σερβίρονται 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Όλοι οι πελάτες κατά την άφιξη φοράνε ένα διακριτικό βραχιολάκι  

 Το σύστημα εφαρμόζεται στο εστιατόριο και στο μπαρ της πισίνας και ισχύει ως τις 

22:00. Μετά το πέρας της ώρας η όποια κατανάλωση θα γίνεται σύμφωνα με τις 

χρεώσεις που υπάρχουν στους τιμοκαταλόγους του ξενοδοχείου 

 Τα πλεονεκτήματα του πακέτου είναι διαθέσιμα από την ώρα άφιξης έως την ώρα 

αναχώρησης από το ξενοδοχείο 

 Ότι δεν αναγράφετε παραπάνω δεν ανήκει στις δικαιούμενες υπηρεσίες 

 

 

 

Ελπίζουμε να απολαύσετε στο μέγιστο τη παραμονή σας στο ξενοδοχείο μας! 

Παραμένουμε πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουμε 

 

 


