
Πολιτικές 

Άφιξη 
Η άφιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 15:00-22:00 

Για άφιξη μετά τις 22:00 παρακαλούμε ενημερώστε την υποδοχή. (Έξτρα χρέωση). 

Αναχώρηση 
Η αναχώρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 11.00  

Για αναχώρηση μετά τις 11:00, παρακαλούμε ενημερώστε την υποδοχή. (Έξτρα χρέωση). 

Μεταφορές 
Υπάρχει 24ωρη δυνατότητα για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με έξτρα χρέωση. 

Παρακαλούμε ενημερώστε την υποδοχή για το ενδιαφέρον σας. 

Πολιτικές προκαταβολής 
Οι όροι κράτησης αναφορικά με την προκαταβολή είναι οι εξής: Για 1-3 νύχτες 

προπληρώνεται το κόστος της πρώτης  νύχτας, ενώ από 4 νύχτες και άνω προκαταβάλλεται 

το 30% της συνολικής τιμής.  

Πολιτικές Ακύρωσης 
Η ακυρωτική πολιτική είναι η εξής:  για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται τουλάχιστον 21 

ημέρες πριν την άφιξη, δεν υπάρχει χρέωση πελατών. Για ακυρώσεις ή αλλαγές αργότερα, 

ισχύει χρέωση του 30% της τιμής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης των πελατών,  ισχύει χρέωση 

του συνολικού ποσού της διαμονής. Για κρατήσεις με μη επιστρέψιμη τιμή, δεν 

επιστρέφεται το ποσό. 

Παιδία και έξτρα χρεώσεις 
Γίνονται δεκτά παιδιά όλων των ηλικιών. 

Το κόστος για κάθε έξτρα άτομο είναι 50,00 ευρώ ανά βραδιά. 

Το κόστος για βρεφική κούνια είναι 20,00 ευρώ ανά βραδιά. 

Κατοικίδια 
Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. 

Γενικές πολιτικές 
• Απαγορεύεται το κάπνισμα στα δωμάτια 

• Δεν επιτρέπονται τα πάρτι και οι εκδηλώσεις 

• Οι πελάτες οφείλουν να σέβονται τις ώρες κοινής ησυχίας 15:00-18:00 

• O χώρος parking δεν είναι φυλασσόμενος. 

 

Τρόποι Πληρωμής 
Mastercard 

Visa 

Maestro 



Το ξενοδοχείο δέχεται αυτές τις κάρτες και έχει το δικαίωμα να χρεώσει τις κάρτες πελατών 

με βάση τις πολιτικές προκαταβολής. 

 

Σημαντικές Πληροφορίες 

Χρεώσεις 
• Φόρος διαμονής 0,50 λεπτά ανά βράδυ 

• Επιπλέον χρεώσεις είναι πιθανόν να ισχύουν, όπως η αλλαγή δωματίου, έξτρα 

άτομο, τυχόν ζημιές, βρεφική κούνια κλπ. 

• Βρεφική Κούνια 20,00 ευρώ ανά βράδυ 

• Έξτρα άτομο 40,00 ευρώ ανά βράδυ 

 
Η παραπάνω λίστα υπόκειται σε αλλαγές λόγω φόρων και ενδέχεται να αλλάξει. 

 

Σημαντικές Πληροφορίες 
• Οι πελάτες οφείλουν να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο κατά την άφιξη 

• Ελάχιστη ηλικία για το check-in είναι 18 χρονών 

• Τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστον έναν ενήλικα στο 

δωμάτιο τους 

• Τα ειδικά αιτήματα κατά τη διάρκεια της διαμονής υπόκεινται σε επιπλέον 

επιβαρύνσεις. Ενδέχεται να μην επιβεβαιωθούν λόγω διαθεσιμότητας. 

 

Ειδική σημείωση 
Οι συναλλαγές με μετρητά στο κατάλυμα δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αξία των 500,00 

ευρώ, λόγω νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να απευθυνθείτε στην 

υποδοχή. Το κατάλυμα έχει τη δυνατότητα να οργανώσει μεταφορά από και προς το 

αεροδρόμιο, σε σταθμό τρένου καθώς και σε σημεία ενδιαφέροντος κατόπιν συνεννόησης 

με την υποδοχή. Για πληροφορίες χρέωσης παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την 

υποδοχή. Το κατάλυμα πρέπει να ενημερωθεί για την ώρα άφιξης των πελατών 72 ώρες πριν 

την άφιξη. Το κατάλυμα διαθέτει δωμάτια που επικοινωνούν. Σε περίπτωση που υπάρχει 

ενδιαφέρον για κράτηση αυτών των δωματίων, παρακαλούνται οι πελάτες να 

συμβουλευτούν την υποδοχή. 


