ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΡ
ΟΔΗΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητέ επισκέπτη,
Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο Ikaros Star. Είτε ταξιδεύετε για
επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ξενοδοχείο
μας για την διαμονή σας στην Ικαρία. Το φιλικό προσωπικό μας είναι έτοιμο να
διασφαλίσει ότι η διαμονή σας είναι ευχάριστη και άνετη. Ως ξενοδοχείο, τα βασικότερα
που θέλουμε να προσφέρουμε προς τους επισκέπτες μας είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά
και η χαλάρωση και ξεκούραση.
Σε αυτόν τον κατάλογο θα βρείτε μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες
μας και τις πολιτικές του ξενοδοχείου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε προσθετικές ερωτήσεις ή
αντιμετωπίσετε προβλήματα όσο μένετε μαζί μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε αμέσως
με την Υποδοχή για διευκρινίσεις και βοήθεια.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε τώρα και σε μελλοντικά ταξίδια στην Ικαρία.
Με εκτίμηση,
Ζαχαρίας Μαλαχίας – Διαχειριστής ξενοδοχείου

Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Ikaros Star, Γιαλισκάρι Ραχών Ικαρίας, Ελλάδα – Τ.Κ. 83301
Email: hotel@ikarosstar.gr | Ιστοσελίδα: www.ikarosstar.gr
Κινητό: +30 697 2400711 | Τηλέφωνο: +30 22750 71266 | Fax: +30 22750 71267

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ατομικές μονάδες κλιματισμού. Θα βρείτε το τηλεχειριστήριο
στο δωμάτιό σας για να τα ρυθμίσετε με την άνεσή σας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την
ρύθμιση του κλιματισμού σας, επικοινωνήστε με την Υποδοχή. Μην ξεχνάτε να κλείνετε τις
μπαλκονόπορτες όσο διάστημα λειτουργεί το air-condition, και να μην το αφήνετε σε
λειτουργία όταν φεύγετε από το δωμάτιο.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Το αεροδρόμιο της Ικαρίας απέχει περίπου 60 χλμ. από το ξενοδοχείο. Αν θέλετε να
κανονίσετε ταξί από και προς το αεροδρόμιο, το προσωπικό της Υποδοχής θα χαρεί να σας
βοηθήσει.
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ΑΤΜ
Τα πλησιέστερα μηχανήματα ΑΤΜ (για τράπεζες στο σύστημα ΔΙΑΣ) βρίσκονται στο κέντρο
του Γιαλισκαριού και στον Αρμενιστή. Υπάρχουν επίσης μηχανήματα ΑΤΜ στον Χριστό
(Ράχες) και στο λιμάνι του Ευδήλου.

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ
Διατίθενται βρεφικές κούνιες για τα δωμάτια. Ενημερώστε μας πριν την άφιξή σας ή
επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Μπορείτε να
βρείτε τράπεζες στο λιμάνι του Αγίου Κηρύκου.

ΜΠΑΡ
Το μπαρ μας βρίσκεται στο ισόγειο δίπλα στο σαλόνι του ξενοδοχείου και στην αίθουσα
πρωινού και σερβίρει αναψυκτικά, ποτά, καφέ και ελαφριά σνακ. Είναι ανοιχτό από τις 8:00
π.μ. έως τις 24:00 μ.μ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Μπορείτε να ζητήσετε από την Υποδοχή να δανειστείτε χωρίς χρέωση ομπρέλες και ρακέτες
παραλίας από το ξενοδοχείο (εφόσον είναι διαθέσιμα).

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει τα αποδεκτά επίπεδα θορύβου ή την
συμπεριφορά των επισκεπτών. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την είσοδο
ή να απομακρύνει από το ξενοδοχείο οποιοδήποτε άτομο του οποίου ο χαρακτήρας, η
εμφάνιση, ο τρόπος ή η συμπεριφορά είναι καταχρηστικός, προσβλητικός ή ενοχλητικός
προς άλλους επισκέπτες ή απαράδεκτος από τη διεύθυνση.

ΠΡΩΙΝΟ
Ευρωπαϊκό πρωινό σε μπουφέ σερβίρεται στην αίθουσα πρωινού στο ισόγειο. Οι ώρες
πρωινού είναι 7:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. καθημερινά. Αν επιθυμείτε πρωινό νωρίτερα,
ενημερώστε την Υποδοχή τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα. Επίσης, ενημερώστε την
Υποδοχή αν θέλετε υπηρεσία δωματίου για πρωινό στο δωμάτιό σας ή συσκευασμένο
πρωινό για να πάρετε μαζί σας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επικοινωνήστε με το προσωπικό της Υποδοχής για μια λίστα γραφείων ενοικίασης
αυτοκινήτων/μοτοποδηλάτων και τηλέφωνά τους. Τα περισσότερα γραφεία μπορούν να
κανονίσουν την παράδοση του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου στο ξενοδοχείο, ή κατά την
άφιξή σας στο λιμάνι ή αεροδρόμιο της Ικαρίας.

CHECK-IN
Η ώρα άφιξης είναι στις 12:00-13:00 (μεσημέρι). Υπάρχει δυνατότητα για check-in πιο νωρίς
βάσει διαθεσιμότητας του δωματίου σας. Καλέστε το ξενοδοχείο πριν την άφιξή σας για να
δηλώσετε το αίτημά σας ή ρωτήστε το προσωπικό της Υποδοχής κατά την άφιξή σας.

CHECK-OUT
Η ώρα αναχώρησης είναι στις 11:00-12:00 (μεσημέρι). Επικοινωνήστε με την Υποδοχή αν
χρειάζεστε check-out αργότερα, για να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα και πιθανή επιπλέον
χρέωση. Η Υποδοχή του ξενοδοχείου μπορεί επίσης να φυλάξει τις αποσκευές σας
ασφαλείς μέχρι την αναχώρησή σας (μετά το check-out πριν τις 12:00 το μεσημέρι).

ΠΑΡΑΠΟΝΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό της Υποδοχής εάν έχετε οποιαδήποτε
πρόταση, παράπονο ή ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο
μας στοχεύει να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες του και
τα σχόλιά σας μπορούν να μας βοηθήσουν.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Master Card, Maestro, Visa και American Express γίνονται δεκτές. Η πληρωμή με πιστωτική
κάρτα συνιστάται να γίνεται τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την αναχώρηση, σε
περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα διεκπεραίωσης. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους
τρόπους πληρωμής, επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Το προσωπικό της Υποδοχής θα χαρεί να σας δώσει πληροφορίες για την Ικαρία,
συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων και τοπικών αξιοθέατων ή πανηγυριών.

ΖΗΜΙΕΣ
Συνιστάται στους επισκέπτες να αναφέρουν αμέσως ζημιές στην διεύθυνση. Τυχόν ζημιές
που προκλήθηκαν στην ιδιοκτησία ή λόγω απροσεξίας θα πρέπει να αντικατασταθούν με
έξοδα του επισκέπτη, με απόφαση του ιδιοκτήτη.
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Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να μετακινούν έπιπλα ή να παρεμβαίνουν στο ηλεκτρικό
δίκτυο ή οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις στα δωμάτια ή στους κοινόχρηστους χώρους
του ξενοδοχείου χωρίς τη συγκατάθεση της διεύθυνσης του ξενοδοχείου.

ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ
Αν τοποθετήσετε την πινακίδα "Μην ενοχλείτε" έξω από την πόρτα σας, η καμαριέρα δεν
θα εισέλθει στο δωμάτιό σας για καθαρισμό. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξωτερικές
τηλεφωνικές κλήσεις, ενημερώστε την Υποδοχή. Δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός
εσωτερικών κλήσεων (από δωμάτιο σε δωμάτιο ή με την Υποδοχή).

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το νερό της βρύσης στο ξενοδοχείο Ikaros Star είναι
ασφαλές για κατανάλωση (πόσιμο νερό από το Δημοτικό Δίκτυο). Ωστόσο, αν προτιμάτε,
μπορείτε επίσης να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό από το μπαρ μας.

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Η ηλεκτρική τάση στο ξενοδοχείο μας είναι 220V.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ FAX/ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Αν θέλετε να εκτυπώσετε, να φωτοτυπήσετε ή να στείλετε φαξ, επικοινωνήστε με το
προσωπικό της Υποδοχής. Ο αριθμός fax μας είναι 22750 71267 και το email μας
hotel@ikarosstar.gr.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Θα βρείτε ένα κορδόνι συναγερμού έκτακτης ανάγκης στο μπάνιο σας. Χρησιμοποιείται σε
περίπτωση που έχετε ανάγκη για βοήθεια. Παρακαλούμε μην τραβάτε το κορδόνι χωρίς
λόγο.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή μας για να ξεκλειδώσετε την τηλεφωνική γραμμή του
δωματίου σας. Μετά από αυτό μπορείτε να κάνετε τηλεφωνική κλήση πατώντας το 0 και
έπειτα τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να ζητήσετε τον τηλεφωνικό σας λογαριασμό
στην Υποδοχή και αν θέλετε να κλειδώσουν ξανά την τηλεφωνική σας γραμμή.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Το προσωπικό καθαριότητας έχει ωράριο για καθαρισμό στα δωμάτια και τους
κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. καθημερινά.
Οι πετσέτες αλλάζονται κάθε 2 ημέρες και σεντόνια κάθε 3 ημέρες. Οι πετσέτες μπορούν
επίσης να αλλαχθούν κατόπιν αιτήματος. Μην χρησιμοποιείτε τις πετσέτες δωματίου στην
παραλία.
Μπορείτε να κρεμάσετε την πινακίδα "ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ" έξω
από την πόρτα σας όταν το δωμάτιο είναι ελεύθερο να καθαριστεί, ή την πινακίδα "ΜΗΝ
ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ" αν επιθυμείτε να μην καθαριστεί το δωμάτιό σας.
Αν χρειάζεστε επιπλέον κουβέρτες, μαξιλάρια, πετσέτες ή προϊόντα περιποίησης, καλέστε
την Υποδοχή.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δωρεάν Wi-Fi διατίθεται στα δωμάτια του ξενοδοχείου και στους κοινόχρηστους χώρους. Ο
κωδικός πρόσβασης είναι ikaria2012. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης ή
χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΣΙΔΕΡΟ & ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ
Διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τον υπολογιστή, το smartphone, τη σύνδεση στο διαδίκτυο
κ.λπ., καλέστε την Υποδοχή για να σας βοηθήσει.

ΚΛΕΙΔΙ
Σας συνιστούμε να αφήνετε το κλειδί του δωματίου σας στην Υποδοχή κατά την έξοδο από
το ξενοδοχείο, εκτός αν η Υποδοχή σας δώσει ειδικές οδηγίες. Αν χάσετε το κλειδί σας,
ενημερώστε αμέσως την Υποδοχή. Μην ξεχάσετε να επιστρέψετε το κλειδί σας στην
Υποδοχή κατά το check-out.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Η Υποδοχή μπορεί να σας δώσει μια τσάντα για τα ρούχα σας. Τα πλυντήρια γίνονται το
πρωί, στο ωράριο προσωπικού καθαριότητας. Όταν τα ρούχα σας είναι έτοιμα, θα
τοποθετηθούν στο δωμάτιό σας. Η τιμή εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων.
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ/ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη στο σαλόνι όπου μπορείτε να δανειστείτε ή να δωρίσετε
βιβλία. Στο σαλόνι, μπορείτε επίσης να βρείτε επιτραπέζια παιχνίδια.

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να αναφέρετε στην Υποδοχή τυχόν
απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε αν βρεθούν να
παραδοθούν στο δωμάτιό σας ή στη διεύθυνση που θα μας δώσετε αν έχετε αναχωρήσει.
Όλα τα αντικείμενα που βρέθηκαν αποθηκεύονται στο τμήμα καθαρισμού έως και 1 μήνα.
Με δικά σας έξοδα αποστολής, μπορούμε να σας στείλουμε δέμα με το αντικείμενό σας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Για να σας βοηθήσουμε να μεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε τις αποσκευές σας,
επικοινωνήστε με την Υποδοχή ανά πάσα στιγμή.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ & ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Οποιαδήποτε αλληλογραφία ή μηνύματα που απευθύνονται στους επισκέπτες μας
κρατούνται στην Υποδοχή για την πληροφόρησή σας το συντομότερο δυνατό. Αν θέλετε να
αφήσετε ένα μήνυμα, επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε κακή λειτουργία στον εξοπλισμό του
δωματίου σας, παρακαλούμε αναφέρετέ την στην Υποδοχή για επισκευή. Η αποκατάσταση
γίνεται συνήθως την ίδια ημέρα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Η κατοικία του διαχειριστή του ξενοδοχείου, κ. Ζαχαρία, βρίσκεται στο ξενοδοχείο.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε καλώντας το 310 ή το κινητό τηλέφωνο 697 2400711. Μετά
τις ώρες λειτουργίας της Υποδοχής, το τηλέφωνο (αριθμός 9) συνδέεται με τον διαχειριστή
(από 00:00 έως 08:00).

ΧΑΡΤΕΣ
Χάρτες της Ικαρίας είναι διαθέσιμοι στην Υποδοχή. Κατά την άφιξή σας δίνονται δωρεάν:
χάρτης της Ικαρίας, πεζοπορικός χάρτης περιοχής Ραχών, σχεδιάγραμμα του Γιαλισκαριού
και υλικό με πληροφορίες του ξενοδοχείου.
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Αν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποδοχή. Το ξενοδοχείο διαθέτει όλα
τα άκρως απαραίτητα για πρώτες βοήθειες. Το πλησιέστερο φαρμακείο βρίσκεται στον
κεντρικό του Γιαλισκαριού και το πλησιέστερο ιατρικό κέντρο στον Εύδηλο, με λειτουργία
όλο το 24ωρο για επείγοντα περιστατικά.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Παρέχεται ηλεκτρική συσκευή προς χρήση, για να διατηρείτε το δωμάτιό σας ελεύθερο από
κουνούπια. Χρησιμοποιούν ειδικές ταμπλέτες, διαθέσιμες στην Υποδοχή (1 ταμπλέτα
διαρκεί για 1 βράδυ).

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Οι
μοτοσικλέτες μπορούν να σταθμεύσουν μέσα στο υπόστεγο. Για την εξυπηρέτησή σας,
βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμποδίζετε άλλα οχήματα και ενημερώστε την Υποδοχή για τον
αριθμό του οχήματός σας αν πιστεύετε πως εμποδίζετε. Φροντίστε να παρκάρετε σωστά
ώστε να μην πιάνετε δύο θέσεις.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/LAPTOP
Υπάρχει φορητός υπολογιστής διαθέσιμος χωρίς χρέωση για χρήση από τους επισκέπτες
μας. Υποβάλετε αίτημα στην Υποδοχή.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ
Δεν επιτρέπονται κατοικίδια, καθώς δεν υπάρχουν ειδικές υποδομές για κατοικίδια στο
ξενοδοχείο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Εξερχόμενη αλληλογραφία/ταχυδρομικές κάρτες μπορούν να παραδοθούν στην Υποδοχή
προς αποστολή. Το πλησιέστερο ταχυδρομείο βρίσκεται στον Χριστό (Ράχες).

ΥΠΟΔΟΧΗ
Η Υποδοχή μας είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 24:00 μ.μ. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την Υποδοχή πατώντας τον αριθμό 9 στο τηλέφωνο του δωματίου σας.
Όταν η Υποδοχή δεν λειτουργεί, ο αριθμός 9 συνδέεται με το γραφείο του διαχειριστή (από
00:00 ως 08:00). Μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο του
ξενοδοχείου, καλώντας το 310 ή το κινητό τηλέφωνο 697 2400711.

7

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για κρατήσεις, καλέστε στο 22750 71266 ή στείλτε email στο hotel@ikarosstar.gr. Μπορείτε
επίσης να δείτε τιμές και να στείλετε φόρμα επικοινωνίας για διαθεσιμότητα δωματίων αν
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ikarosstar.gr.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Η υπηρεσία δωματίου είναι διαθέσιμη από τις 8:00 π.μ. έως τις 24:00 μ.μ. Μπορείτε να
κάνετε παραγγελία καλώντας την Υποδοχή στον αριθμό 9. Θα βρείτε μενού του Πρωινού
και του Μπαρ μαζί με αυτόν τον κατάλογο.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Αν θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην κράτησή σας, όπως αναβάθμιση δωματίου από
θέα βουνό σε θέα θάλασσα, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. Επικοινωνήστε με την
Υποδοχή για διαθεσιμότητα και κόστος αναβάθμισης.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Ένα χρηματοκιβώτιο βρίσκεται στο κεντρικό γραφείο και χρησιμοποιείται από όλους τους
πελάτες χωρίς χρέωση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Ικαρία είναι γενικά ασφαλής τουριστικός προορισμός και αραιοκατοικημένη. Ωστόσο, ως
προφύλαξη, σας συνιστούμε να κλειδώνετε την πόρτα του δωματίου σας κατά την έξοδο.
Αποφύγετε να αφήνετε το κλειδί σας στο εξωτερικό της πόρτας σας. Μη δείχνετε δημόσια
τα κλειδιά δωματίου και μην τα αφήνετε σε τραπέζια εστιατορίων ή σε άλλα μέρη όπου
μπορούν εύκολα να χαθούν. Σε περίπτωση που χάσετε το κλειδί σας, ενημερώστε την
Υποδοχή το συντομότερο δυνατό.
Αν η είσοδος του ξενοδοχείου είναι κλειδωμένη και δεν έχετε κλειδί, χρησιμοποιήστε τα
κουδούνια δίπλα στην κύρια πόρτα ή κάνετε μια τηλεφωνική κλήση στο ξενοδοχείο.
Σας ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ επιτρέπεται η φιλοξενία άλλων ατόμων στο δωμάτιό σας.
Διαμένουν μόνο οι καταγεγραμμένοι επισκέπτες του ξενοδοχείου.
Αν προκύψει ανάγκη ασφαλείας, επικοινωνήστε άμεσα με την Υποδοχή, καλώντας το 9.

ΑΓΟΡΕΣ
Μπορείτε να βρείτε 2 mini market κοντά στο ξενοδοχείο για τις αγορές σας (στο κέντρο του
χωριού & στα 500 m). Το κεφαλοχώρι Χριστός της περιοχής Ραχών διαθέτει μεγαλύτερη
ποικιλία καταστημάτων.
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή μας για πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κάπνισμα δεν επιτρέπεται μέσα στο ξενοδοχείο σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Το κάπνισμα επιτρέπεται στους εξωτερικούς χώρους
του ξενοδοχείου και στο δωμάτιό σας, με την απαραίτητη προσοχή. Ελπίζουμε να
σεβαστείτε το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται από τον καπνό ή έχουν σοβαρά
προβλήματα υγείας. Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.

ΤΑΞΙ
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή για οποιαδήποτε ανάγκη για ταξί. Μια λίστα με τα
τηλέφωνα ταξί της περιοχής που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι επίσης διαθέσιμη. Η
πληρωμή γίνεται απευθείας από τον πελάτη στο ταξί με την ολοκλήρωση της διαδρομής.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο του δωματίου σας για να κάνετε δωρεάν
εσωτερικές κλήσεις καλώντας έναν αριθμό δωματίου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Υποδοχή στον αριθμό 9. Για να πραγματοποιήσετε εξωτερικές κλήσεις (με χρέωση),
επικοινωνήστε με την Υποδοχή για να ξεκλειδώσετε την τηλεφωνική σας γραμμή.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Οι τηλεοράσεις στα δωμάτια διαθέτουν όλα τα ελληνικά ψηφιακά κανάλια διαθέσιμα στην
περιοχή μας. Λάβετε υπόψη ότι το σήμα ενδέχεται να μην είναι πάντα καλό. Παρακαλούμε
μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Όλοι οι πελάτες καλούνται να χρησιμοποιούν τα καλάθια που παρέχονται στο WC για
χαρτιά και απορρίμματα. Το χαρτί μέσα στην λεκάνη δεν επιτρέπεται και μπορεί να
οδηγήσει σε βούλωμα της τουαλέτας, το οποίο μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο για
αποκατάσταση και μπορεί να γίνει πολύ δυσάρεστο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, τοπικά τουριστικά λεωφορεία είναι διαθέσιμα για την
μεταφορά σας. Για πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων και τηλέφωνα
πληροφοριών, ενημερωθείτε στον χώρο της Υποδοχής.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
Παρακαλούμε καλέστε το 9 για να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή μας και να κανονίσετε
μια κλήση αφύπνισης.

ΔΙΑΦΟΡΑ – Συμβουλές για το Περιβάλλον
Στο ξενοδοχείο Ikaros Star έχουμε περιβαλλοντική συνείδηση, οπότε σας ζητάμε να μας
βοηθήσετε να εξοικονομήσουμε νερό, σκουπίδια και ενέργεια. Μην σπαταλάτε νερό.
Ανακυκλώνετε. Σβήνετε τα φώτα και τον κλιματισμό όταν δεν βρίσκεστε στο δωμάτιο.

Σας ευχαριστούμε! Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή!

Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται
στον Οδηγό Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
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