ΑΔΡΟΓΡΑΜΜΔ
Γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απνξίεο, θξαηήζεηο, επηβεβαηώζεηο θηι, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ
Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512). Με επραξίζηεζε ζα ζαο βνεζήζνπλ.
ΑΗΘΖΣΗΚΟ
Βιέπεηε: “πα”.
ALL INCLUSIVE / ULTRA ALL INCLUSIVE
Φηινμελνύκελνη καο κε All Inclusive ή Ultra All Inclusive, παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ηα δηθαηνύκελα ησλ εηδηθώλ
Καξηώλ (AI & UAI) αξρίδνπλ ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηελ εκέξα ηεο άθημεο θαη ηειεηώλνπλ ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηελ
εκέξα ηεο Αλαρώξεζεο. ε θηινμελνύκελνπο καο πνπ έρνπλ θξαηήζεη κε All Inclusive ή Ultra All Inclusive (δελ ηζρύεη γηα
αλαβαζκίζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ άθημε θαη’ επζείαλ καδί καο) πνπ αθίρζεθαλ αξγά ηελ εκέξα Άθημεο θαη πνπ
αλαρσξνύλ από ην Ξελνδνρείν κεηά 12:00 ην κεζεκέξη (check out time), πξνζθέξνπκε, θαη’ εμαίξεζε, δσξεάλ Γεύκα
κε έλα πνηό ή/θαη Γείπλν κε έλα πνηό ην βξάδπ (ζε πεξίπησζε αλαρώξεζεο αξγά ηε λύρηα), από ην Μπνπθέ καο ζην
Δζηηαηόξην Αιθπώλ (Alkion Restaurant). Παξαθαινύκε επηθνηλσλείζηε κε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512) γηα
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, εμεγήζεηο θαη πιήξε πεξηγξαθή δηθαηνπκέλσλ.
ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΓΗΑΜΟΝΖ (ΓΧΜΑΣΗΟΤ) ΚΑΗ ΠΑΚΔΣΟΤ ΓΗΑΣΡΟΦΖ
Αλαβάζκηζε παθέηνπ δηαηξνθήο: Μπνξείηε λα αλαβαζκίζεηε ην παθέην ηεο δηακνλή ζαο κε άιια πξνζθεξόκελα,
δειαδή εκηδηαηξνθή, πιήξε δηαηξνθή, “all inclusive”’ ή “ultra all inclusive” αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα. Ζ
αλαβάζκηζε κπνξεί λα γίλεη, απεπζείαο από ηε Τπνδνρή, όπνηε ην επηζπκείηε, κε ειάρηζηε πεξίνδν 4 ζπλερόκελεο
εκέξεο θαη άλσ. Ζ αλαβάζκηζε μεθηλά από ηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηεο πξώηεο κέξαο κέρξη ηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηεο
ηειεπηαίαο κέξαο.
Αλαβάζκηζε ηύπνπ δσκαηίνπ: Μπνξείηε, κε ηελ αλάινγε ρξέσζε, λα αλαβαζκίζεηε ηνλ ηύπν ηνπ δσκαηίνπ ζαο ζε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηύπν δσκαηίνπ ηνπ Ξελνδνρείνπ καο (πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν), δειαδή κε πιατλή ζέα ηε ζάιαζζα
ή θαη’ επζείαλ ζέα ηε ζάιαζζα, νηθνγελεηαθό δσκάηην κε πιατλή ζέα ηε ζάιαζζα ή θαη’ επζείαλ ζέα ηε ζάιαζζα,
Mezzanine Family Suite ή Premier Family Suite, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα. Ζ αλαβάζκηζε κπνξεί λα γίλεη από ηελ
Τπνδνρή όπνηε ην επηζπκείηε κε ηελ απνδνρή ηεο αλάινγεο ρξέσζεο.
ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ:
Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο βξίζθνληαη ζην ρώξν ηεο Τπνδνρήο, έμσ, κέζα ή απέλαληη από ηα αζαλζέξ, ζηελ είζνδν ηνπ
Δζηηαηνξίνπ, ζηηο Βεξάληεο, γύξσ από ηηο Πηζίλεο θιπ. Δθεί ζα βξείηε όιεο ηηο Αλαθνηλώζεηο θαη Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηε Φπραγσγία, ηηο Αζιεηηθέο καο εθδειώζεηο, ηηο Κηληκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηα Μελνύ, ηηο Γξαζηεξηόηεηεο, ηηο Θεκαηηθέο
βξαδηέο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Μηα καηηά ζε απηέο θάζε κέξα κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιύ ρξήζηκε.
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ (ΑΑΝΔΡ)
ην ρώξν ηεο Τπνδνρήο, ππάξρνπλ ηξεηο αλειθπζηήξεο πειαηώλ πξνο όινπο ηνπο νξόθνπο, αθόκε έλαο ζην ηέινο ηνπ
δηαδξόκνπ πνπ νδεγεί ζην Ocean Spa & Fitness Center θαη ηα γήπεδα Tennis. Δπηπιένλ ππάξρεη έλαο αθόκε
αλειθπζηήξαο πνπ εμππεξεηεί ηελ πξόζβαζε ησλ επηζθεπηώλ ζηνπο 2 νξόθνπο ηνπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ καο
Παξαθαινύκε, πξνο απνθπγή ελνριεηηθώλ θαζπζηεξήζεσλ, απνθεύγεηε ηελ άζθνπε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ
θνπκπηώλ ησλ αλειθπζηήξσλ. Πηέδεηε κόλν ην απαξαίηεην γηα ηελ θαιύηεξε θαη γξεγνξόηεξε εμππεξέηεζε ζαο. Δπίζεο
παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη παηδηά θάησ ησλ 12 ρξνλώλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από ελήιηθα(εο).
ΑΝΟΗΥΣΖΡΗ ΦΗΑΛΧΝ
Βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ “Μίλη Μπαξ” ζην δσκάηην ζαο.
ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ
Βιέπεηε: “Δθδξνκέο”
ΑΠΟΛΔΘΔΝΣΑ Ζ΄/ΚΑΗ ΑΝΔΤΡΔΘΔΝΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ
αο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπνδνρή (ηειέθσλν 512), ηελ Λεηηνπξγό Γεκνζίσλ ρέζεσλ
(εζσηεξηθό ηειέθσλν 537 ή ζην e-mail: cavogrel@cytanet.com.cy) ή ηελ Τπεύζπλε νξόθσλ (Housekeeper) (εζσηεξηθό
ηειέθσλν 526) θαη λα παξαδώζεηε όηη αληηθείκελα ηπρόλ έρεηε βξεη ή γηα νηηδήπνηε έρεηε ράζεη.
ΑΣΜΟΛΟΤΣΡΟ
Κξάηεζε απαξαίηεηε (εζσηεξηθό ηειέθσλν 565).
Βιέπεηε: “ΠΑ”.
ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ / ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ
Σν Ξελνδνρείν καο δηαζέηεη εηδηθά δσκάηηα δηακνξθσκέλα γηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Τπάξρνπλ παληνύ (από ηελ
είζνδν κέρξη ηελ παξαιία) νκαιέο ξάκπεο πνπ θαζηζηνύλ εύθνιε ηελ πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο θαη
εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ μελνδνρείνπ. Τπάξρνπλ επίζεο ηνπαιέηεο γηα αλαπήξνπο ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη
δηαζέζηκα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα (κε κηθξή ρξέσζε) πνπ κπνξείηε λα ηα δεηήζεηε από ηελ Τπνδνρή.

ΒΗΒΛΗΑ
Μεγάιε πνηθηιία βηβιίσλ είλαη δηαζέζηκα πξνο πώιεζε, ζην θαηάζηεκα ηνπ μελνδνρείνπ ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο.
ΒΟΖΘΔΗΑ
Γηα νπνηαδήπνηε βνήζεηα ρξεηαζηείηε παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512).
ΒΡΔΦH (ΜΧΡΑ) / ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ (BABY-SITTING)
Σν Ξελνδνρείν δηαζέηεη εηδηθά θξεβαηάθηα θαη θαξεθιίηζεο θαγεηνύ. Αλ ρξεηάδεζηε ηελ ππεξεζία θξνληίδαο παηδηώλ
(Baby-sitting) ζαο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπνδνρή ή ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (Housekeeper). (Γηα
ππεξεζία ηελ ίδηα εκέξα, παξαθαινύκε όπσο επηβεβαηώζεηε πξηλ ηηο 12:00 ην κεζεκέξη).
ΓΔΤΜΑΣΑ
Γεύκαηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή δσκαηίνπ (Ζκηδηαηξνθή, Πιήξεο Γηαηξνθή, All Inclusive, Ultra All Inclusive)
θαη πνπ δελ ηα πήξαηε, δελ κπνξνύλ λα απνδεκησζνύλ ή λα κεηαθεξζνύλ ζε άιιε κέξα. Σν εζηηαηόξην “Αιθπώλ”
ιεηηνπξγεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζηα νπνία, όπνηε επηζπκείηε, κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηα γεύκαηα ζαο.
Οπνηαδήπνηε ώξα ιεηηνπξγίαο επηζθεθζείηε ην Δζηηαηόξην καο ζα έρεηε ηελ ίδηα πνηόηεηα, ηελ ίδηα εμππεξέηεζε θαη ηηο
ίδηεο επηινγέο. Δηδηθά γηα ην δείπλν, ζαο παξαθαινύκε όπσο πεξηκέλεηε λα ζαο ζπλνδέςνπλ ζην ηξαπέδη ζαο. Γελ είλαη
ζθόπηκν θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πεγαίλεηε αθξηβώο ηελ ώξα πνπ αλνίγεη ην εζηηαηόξην. Πεγαίλνληαο ιίγν πην αξγά,
ζα βνεζήζεηε ην πξνζσπηθό, ζα απνθύγεηε ηελ ώξα ηεο αηρκήο θαη ζα απνιαύζεηε αθόκα θαιύηεξε εμππεξέηεζε. Γηα
ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Βιέπεηε: “Δζηηαηόξηα", “Μπαξο", “λαθο". “Γεπκαηα ζε Παθεην (Packed
Lunches") ή “Πξσηλό". ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΤ ΠΡΟΦΑΝΔΗ ΛΟΓΟΤ, ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΜΖΥΑΝΧΝ
ΓΤΚΟΛΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΑ Α ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑ, Α ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΜΑΗ ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ
ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ ΦΑΓΖΣA ΔΞΧ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ. Γηα θάηη ηέηνην ην πξνζσπηθό καο είλαη πάληνηε πξόζπκν λα
ζαο εμππεξεηήζεη.
ΓΔΤΜΑΣΑ Δ ΠΑΚΔΣΟ (“PACKED LUNCHES”)
Φηινμελνύκελνη κε Ζκηδηαηξνθή, κε Πιήξε Γηαηξνθή, All Inclusive ή Ultra All Inclusive πνπ ζα πάλε εθδξνκή ή
αλαρσξνύλ λσξίο, γηα λα κε ράζνπλ ηα δηθαηνύκελα γεύκαηα ηνπο κπνξνύλ λα παξαγγείινπλ γεύκαηα ζε παθέην
(“packed lunches”), ηελ πξνεγνύκελε κέξα, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 8.00κ.κ. ζηελ Τπνδνρή θαη λα ηα παξαιάβνπλ έηνηκα
από ηελ Τπνδνρή ην πξσί ηεο επνκέλεο (πξσηνύ αλαρσξήζνπλ γηα ηελ εθδξνκή ηνπο).
ΓΗΑΣΡΟ
Βιέπεηε: “Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο”.
ΓΡΑΜΜΑΣΟΖΜΑ / ΚΑΡΣΔ
Πσινύληαη ζην Καηάζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε ηα ζσζηά γξακκαηόζεκα.
Βιέπεηε: “Σαρπδξνκείν”
ΓΤΑΛΗΜΑ ΠΑΠΟΤΣΗΧΝ
Γηα ην θαζάξηζκα θαη γπάιηζκα ησλ παπνπηζηώλ ζαο, ζαο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ
(Housekeeper) (εζσηεξηθό ηειέθσλν 526) .
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ
Σν Ξελνδνρείν καο πξνζθέξεη 2-όξνθν πιήξσο εμνπιηζκέλν γπκλαζηήξην κε πινπζηόηαην εμνπιηζκό, ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο θαη κε απνδπηήξηα, ζπξίδεο θύιαμεο, ληνπο θαη WC. Βξίζθεηε ζην ρώξν ηνπ Ocean Spa & Fitness Centre
όπνπ κπνξείηε λα γπκλαζηείηε δσξεάλ θαζεκεξηλά από ηηο 8.00π.κ.-9.00κ.κ.
Βιέπεηε: “ΠΑ”
ΓΔΞΗΧΔΗ / ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΠΑΡΣΤ / ΤΜΠΟΗΑ
Πξνζθέξνληαη ηδησηηθέο Γεμηώζεηο, Πάξηπ γηα Γάκνπο, Γελέζιηα, Βαθηίζεηο, Δπεηείνπο, Δθδειώζεηο ή/θαη δείπλα όισλ
ησλ κεγεζώλ. αο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Γηεπζπληή Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (εζσηεξηθό ηειέθσλν 534
ή ζην e-mail: cavofnb@cytanet.com.cy) ή ηελ Λεηηνπξγό Γεκνζίσλ ρέζεσλ (εζσηεξηθό ηειέθσλν 537 ή ζην e-mail:
cavogrel@cytanet.com.cy).
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
Cavo Maris Beach Hotel
T.K. 33370
5313 Παξαιίκλη
Κύπξνο
Σει: 00 357 23 832043
Φαμ: 00357 23 832051
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν (Email): cavo@cytanet.com.cy
Ηζηνζειίδα (Web site): www.cavomaris.com
Facebook: https://www.facebook.com/CavoMarisBeachHotel

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
Βιέπεηε: “Aλαθνηλώζεηο”
ΔΚΓΡΟΜΔ
Πξνζθέξνληαη Eθδξνκέο κε ηαμί ή νξγαλσκέλεο εθδξνκέο, ζε δηάθνξεο γιώζζεο, κε ιεσθνξείν ζε όια ηα κέξε ηεο
Κύπξνπ. Δπίζεο, νξγαλώλνληαη εθδξνκέο κε ζθάθε θαη εμνξκήζεηο γηα ςάξεκα. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπνδνρή.
ΔΝΓΤΜΑΗΑ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ε αλέκειε, θαηά βνύιεζε έλδπζε είλαη πιήξσο απνδεθηή θαη ζηή δηάζεζε ησλ
θηινμελνπκέλσλ. Παξαθαινύκε όκσο ζεξκά λα κελ θάζνληαη ζηα ζαιόληα, ζην κπαξ ή ην εζηηαηόξην κε βξεγκέλα ξνύρα
ε καγηό. ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΤΜΔ ΣΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΟΤΜΔΝΟΤ ΜΑ ΟΣΗ ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΠΟΗΟ ΜΗΚΡΟ ΚΧΓΗΚΑ
ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΣΟ ΓΔΗΠΝΟ ΣΟ ΒΡΑΓΤ. Παξόιν πνπ γηα ην δείπλν δελ απαηηείηαη απαξαίηεηα
επίζεκε ελδπκαζία, είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηώζεηε (γηα απνθπγή ακήραλσλ θαηαζηάζεσλ ηόζν γηα ην πξνζσπηθό καο
όζν θαη γηα ζαο) όηη ηα θνληά παληεινλάθηα, νη παληόθιεο, ηα θιηπ-θινπ θαη νη θαλέιεο ρσξίο καλίθηα
απαγνξεύνληαη.
ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ
ηελ Τπνδνρή κπνξείηε λα βξείηε όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη λα ελνηθηάζεηε ην απηνθίλεην ηεο αξεζθείαο ζαο. Μπνξείηε
επίζεο λα πξνβείηε ζε ελνηθίαζε απηνθηλήησλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδα καο www.cavomaris.com.
ΔΠΗΣΑΓΔ
Πξνζσπηθέο επηηαγέο γηα πιεξσκέο ινγαξηαζκώλ δελ γίλνληαη απνδεθηέο εθηόο αλ πξνεγεζεί ζπκθσλία.
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ
Μία κέξα πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζαο ζα ζαο δνζεί λα ζπκπιεξώζεηε έλα Δξσηεκαηνιόγην ηθαλνπνίεζεο. αο
παξαθαινύκε λα ην ζπκπιεξώζεηε θαη λα καο βνεζήζεηε έηζη λα αμηνινγήζνπκε θαη λα βειηηώζνπκε ηηο ππεξεζίεο καο.
Παξαθαινύκε κελ δηζηάζεηε λα θάλεηε θξηηηθή θαη εηζεγήζεηο ή λα επαηλέζεηε.
ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ
Όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα κελνύ θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο εηζόδνπ ηνπ “Δζηηαηνξίνπ Αιθπώλ”, θαη
έρνπλ σο εμήο:
Πξσηλό (Πξνγεπκα):
7.15π.κ. – 10:00π.κ. κέζα ή/θαη έμσ αλαιόγσο κε ηνλ θαηξό
Μεζεκεξηαλό (Γεύκα):
13.00κ.κ. – 15:30κ.κ. κέζα
Βξαδηλό (Γείπλν):
19.00κ.κ. – 21:30κ.κ. κέζα
 Δπίζεο πξνζθέξνληαη εμαηξεηηθά κελνύ “A la carte” θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην πάλσ σξώλ ζην “Δζηηαηόξην
Aιθπώλ” (κέζα ή/θαη έμσ αλαιόγσο κε ηνλ θαηξό)
 Σν “Δζηηαηόξην Sirena”, δίπια ζηελ πηζίλα ζεξβίξεη επίζεο, γεύκαηα, ζαιάηεο, ζλαθο, θαγεηά ζηα θάξβνπλα θιπ.
από ηηο 1.00κ.κ. κέρξη ηηο 15.30 κ.κ. Σν εζηηαηόξην απηό πξνζθέξεη επίζεο, ζε πνιύ ειθπζηηθέο ηηκέο, ηελ
δπλαηόηεηα πξνζθνξάο θξέζθσλ θαγεηώλ ζε παθέηα, γηα θαηαλάισζε αιινύ.
 λαθο ζεξβίξνληαη επίζεο ζην “Coral Bar” θαη ηε βεξάληα ηνπ από ηηο 11.00π.κ. κέρξη ηηο 11.00κ.κ.
 Φαγεηά θαη ζλαθο ζεξβίξνληαη επίζεο ζην “Caves Kioski” ζηελ παξαιία από ηηο 10.00π.κ. κέρξη ηηο 7.00κ.κ.
 Γηα Κππξηαθό θαθέ, παξαδνζηαθά Κππξηαθά γιπθά, θξνύηα θαη νύδν κε κεδεδάθη επηζθεθηείηε “Σν Καθελείνλ”
ζηελ ηδηαίηεξα όκνξθε πεξηνρή ηνπ “Πάξθνπ Αλαςπρήο” ζηνπο θήπνπο καο από ηηο 10.00π.κ. κέρξη ηηο 7.00κ.κ.
Όπσο αληηιακβάλεζηε, ζε μελνδνρεία ηεο θαηεγνξίαο καο, δελ είλαη επράξηζην ζέακα (νύηε γηα καο αιιά νύηε θαη γηα ηνπο
θηινμελνύκελνπο καο) λα βιέπνπκε άηνκα λα κεηαθέξνπλ ηζάληεο γεκάηεο κε θαγεηά θαη πνηά πνπ αγνξάζηεθαλ αιινύ,
γηα θαηαλάισζε ζηα δσκάηηα ή ζην ρώξν ηεο πηζίλαο. Δμ’ άιινπ κέξνο ηεο δνπιεηάο καο είλαη λα πξνζθέξνπκε θαγεηά
θαη πνηά ηα νπνία θαη πξνζθέξνπκε ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο.
ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΤ ΠΡΟΦΑΝΔΗ ΛΟΓΟΤ, ΠΡΟ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΜΖΥΑΝΧΝ ΓΤΚΟΛΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΑ Α ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑ, Α ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΜΑΗ ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ
ΦΑΓΖΣA ΔΞΧ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ. Γηα θάηη ηέηνην ην πξνζσπηθό καο είλαη πάληνηε πξόζπκν λα ζαο εμππεξεηήζεη.
Βιέπεηε: “Γεύκαηα”, “λαθο”, “Μπαξο”, “Γεπκαηα ζε Παθεην (Packed Lunches") θαη “Πξσηλό”.
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΗΝΟΜΔΝΖ ΠΗΗΝΑ
ην ρώξν ηνπ “Ocean Spa” βξίζθεηαη ε (γιπθνύ λεξνύ), Δζσηεξηθή Θεξκαηλόκελε (όηαλ ρξεηάδεηαη) Πηζίλα καο, ε ρξήζε
ηεο νπνίαο γηα ηνπο θηιημελνπκέλνπο καο είλαη ρσξίο ρξέσζε. Παηδηά θάησ ησλ 12 ρξνλώλ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από
ελήιηθα(εο). Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη δελ ππάξρεη λαπαγνζώζηεο ζε ππεξεζία. αο παξαθαινύκε λα απνθεύγεηε
ελέξγεηεο ή παηρλίδηα ζηελ πηζίλα πνπ πηζαλόλ λα ελνριήζνπλ ηνπο ππόινηπνπο θηινμελνύκελνπο. Δπίζεο ζαο
παξαθαινύκε λα θάλεηε ληνπο ζην ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πηζίλα. Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο είλαη
από ηηο 9.00π.κ. κέρξη ηηο 6.00κ.κ.
Βιέπεηε: “ΠΑ”

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ/ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ
Δίλαη δηαζέζηκα ζην Καηάζηεκα ηνπ Ξελνδνρείνπ. Αλ δελ βξείηε απηό πνπ ςάρλεηε, ελεκεξώζηε ηελ ππεύζπλε ηνπ
θαηαζηήκαηνο ε νπνία ζα ζαο δηεπζεηήζεη θαζεκεξηλή παξαγγειία (αλ είλαη δπλαηόλ).
ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ / ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΚΔΤΔ
Πξνο απνθπγήλ αηπρεκάησλ, ζαο παξαθαινύκε όπσο ζπκβνπιεπηείηε ηελ Τπνδνρή, πξνηνύ ρξεζηκνπνηείζεηε ηηο
πξνζσπηθέο ζαο ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζην δσκάηην, θαηά πόζνλ απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηνπ μελνδνρείνπ (240 βνιη). Γηα ιόγνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ηα δσκάηηα
καο είλαη εμνπιηζκέλα κε έλα πνιύ επαίζζεην αηζζεηήξα (ελεξγνπνηείηαη κε ηελ παξακηθξή θίλεζε). Απηό κπνξεί λα
απελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλερήο ειεθηξηθή ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ιόγνπο πγείαο. Οη επηζθέπηεο πνπ έρνπλ
ηέηνηα πξνβιήκαηα πγείαο παξαθαινύληαη λα καο ελεκεξώζνπλ. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε καγεηξηθώλ ζπζθεπώλ
ζηα δσκάηηα.
ΘΑΛΑΗΑ ΠΟΡ
ηελ παξαιία κπξνζηά από ην μελνδνρείν καο ή ζηελ παξαιία ηνπ Green Bay (ζηα 350 κέηξα), ζα βξείηε ζαιάζζηα ζπνξ
όπσο ζθη, κπαλάλα, αιεμίπησην, ζαιάζζην πνδήιαην, ηζηηνθόξα, ηαρύπινα, θιπ. Ζ Γηεύζπλζε ησλ Θαιαζζίσλ πνξ
δελ αλήθεη ζην Ξελνδνρείν καο. Δίλαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Σν Ξελνδνρείν δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ηα ζαιάζζηα
ζπνξ.
ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Γηα Γηαηξνύο, Οπηηθνύο, Οδνληίαηξνπο θιπ ή ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζαο παξαθαινύκε όπσο εηδνπνηήζεηε ηελ
Τπνδνρή. Ο θηινμελνύκελνο επζύλεηαη απνθιεηζηηθά γηα όιεο ηηο ρξεώζεηο.
ΗΣΟΔΛΗΓΑ
http://www.cavomaris.com/
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΧΜΑΣΗΟΤ
Σα δσκάηηα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά κεηαμύ ηηο 9:00π.κ. θαη 15:30κ.κ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζέιεηε λα ζαο
ελνριήζνπκε, ζαο παξαθαινύκε όπσο θξεκάζεηε ηελ θόθθηλε θάξηα “Μελ Δλνριείηε” ζην ρεξνύιη ηεο θιεηδαξηάο έμσ
από ηελ πόξηα ζαο (αιιά παξαθαινύκε βεβαησζείηε όηη δελ ηελ μεράζεηε εθεί). Αλ ζέιεηε ην δσκάηην ζαο λα θαζαξηζηεί
ζε ζπγθεθξηκέλε ώξα, ζαο παξαθαινύκε λα εηδνπνηήζεηε ζρεηηθά ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (Housekeeper) (ηειέθσλν 526)
ΚΑΣΑΣΖΜΑ
ην θαηάζηεκα πσινύληαη θνζκήκαηα, ξνιόγηα, βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θαιιπληηθά, ηζηγάξα, θάξηεο,
γξακκαηόζεκα, καγηό, ελδύκαηα, γπαιηά ήιηνπ, κπηζθόηα, ζνθνιάηεο, ηζηπο, θιπ θαη κεγάιε ζπιινγή από δώξα θαη
ζνπβελίξ. Αμίδεη λα ην επηζθεθζείηε.
ΚΑΦΔΝΔΗΟΝ - “ΣΟ ΚΑΦΔΝΔΗΟΝ”.
Aλ ζέιεηε λα ραιαξώζεηε, επηζθεθηείηε ην Παξαδνζηαθό καο “Πάξθν Αλαςπρήο” ηνπ νπνίνπ όια ηα κνλνπάηηα νδεγνύλ
ζην Παξαδνζηαθό καο Καθελείν “To Kafeneion”. Δθεί κπνξείηε λα δνθηκάζεηε παξαδνζηαθά Κππξηαθά γιπθά θαη άιιεο
ιηρνπδηέο, κε Κππξηαθό θαθέ ή νπδνκεδέ.
ΚΑΦΔΣΗΔΡΑ (ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ ΓΗΑ ΣΑΗ ΚΑΗ ΚΑΦΔ ΣΟ ΓΧΜΑΣΗΟ)
Κάζε δσκάηην δηαζέηεη εμνπιηζκό (βξαζηήξαο, θιπηδάληα, πηαηάθηα θαη θνπηαιάθηα) γηα λα θηηάρλεηε ηζάη θαη θαθέ
βξίζθεηαη ζην δσκάηην ζαο, ρσξίο ρξέσζε. Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη έλα Αξρηθό Παθέην κε θαθειάθηα από Σζάτ,
Καθέ, γαιαηάθηα θαη δάραξε ζπκπεξηιακβάλνληαη ρσξίο ρξέσζε. Δπηπξόζζεηεο πξνκήζεηεο κπνξνύκε λα ζαο
πξνζθέξνπκε, ρσξίο ρξέσζε κόλν εθόζνλ ην δεηήζεηε από ηελ Τπνδνρή. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
δηθέο ζαο πξνκήζεηεο από ηζάη θαη θαθέ θιπ. ή λα ηα πξνκεζεπηείηε από ην θαηάζηεκα ηνπ Ξελνδνρείνπ. Γηα
ιεπηνκέξεηεο παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512).
ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΣΑΓΤΔΧΝ
Σν ηκήκα Τπνδνρήο καο κπνξεί λα ζαο θέξεη ζε επαθή κε έκπεηξν θαη επαγγεικαηηθό Κέληξν Καηαδύζεσλ πνιύ θνληά
ζην μελνδνρείν. Μαζήκαηα δηαζέζηκα γηα θάζε ζηάδην (από αξράξηνπο γηα κηα δνθηκαζηηθή εκπεηξία ή πιήξε ζεηξά
καζεκάησλ) κέρξη εξαζηηέρλεο γηα βειηίσζε ησλ γλώζεσλ ηνπο.
ΚΛΑΜΠ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ (KIDS CLUB)
ην μελνδνρείν καο (αζαλζέξ -1) ιεηηνπξγεί, ρσξίο ρξέσζε, ην “Cavo Kids Club” γηα παηδηά ειηθίαο 4-12 ρξνλώλ’
Λεηηνπξγεί 6 κέξεο ηελ εβδνκάδα. Ώξεο θαη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ είζνδν ηνπ Kids Club.
Δμαθξίβσζε ηεο ειηθίαο ησλ παηδηώλ πηζαλόλ λα ζεσξεζεί απαξαίηεηε.
ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ
Όια ηα δσκάηηα δηαζέηνπλ εύθνια ξπζκηδόκελν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ. ζύζηεκα ηνπ θιηκαηηζκνύ δελ ιεηηνπξγεί όηαλ ε
κπαιθνλόπνξηα είλαη αλνηρηή.

ΚΛΔΗΓΗΑ - ΚΑΡΣΔ ΓΧΜΑΣΗΟΤ
Παξαθαινύκε, κελ μερλάηε ζηελ αλαρώξεζε ζαο λα παξαδώζεηε ηελ Κάξηα – Κιεηδί ηνπ δσκαηίνπ ζηελ Τπνδνρή.
ΚΟΜΜΧΣΖΡΗΟ
Βξίζθεηαη ζην “Ocean Spa”. Κξάηεζε απαξαίηεηε (εζσηεξηθό ηειέθσλν 565).
ΚΡΑΣΖΔΗ
Γηα νπνηεζδήπνηε θξαηήζεηο π.ρ δσκαηίσλ, ηαμί, εθδειώζεσλ θηι. παξαθαινπκε επηθνηλσλείζηε κε ην ηκήκα Τπνδνρήο
(εζσηεξηθό ηειέθσλν 512 ή ζην e-mail: cavorese@cytanet.com.cy) ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξελνδνρείνπ καο ζην
www.cavomaris.com. Δπίζεο, κπνξείηε λα ελεκεξσλέζηε γηα ηηο πξνζθνξέο καο πνπ αθνξνύλ πεξηνξηζκελε πεξίνδν
θξάηεζεο, ίζσο είλαη πνιύ γελλαηόδσξεο θαη ηζρύνπλ κόλν γηα θξαηήζεηο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο.
ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ
Τπάξρεη ηνπηθή ππεξεζία αζηηθώλ ιεσθνξείσλ πνιύ θνληά ζην μελνδνρείν γηα Αγία Νάπα θαη Παξαιίκλη. (θαη κεηά από
Λάξλαθα γηα Λεπθσζία θαη Λεκεζό). Πξόγξακκα σξώλ θαη δξνκνιόγηα ιεσθνξείσλ είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπνδνρή θαη
αλαξηεκέλα ζηηο Πηλαθίδεο Αλαθνηλώζεσλ.
ΛΟΤΛΟΤΓΗΑ
Λνπινύδηα κπνξείηε λα παξαγγείιεηε ζηελ Τπνδνρή ή ζηελ Λεηηνπξγν Γεκνζίσλ ρέζεσλ. αο παξαθαινύκε όπσο
θάλεηε ηελ παξαγγειία ζαο έγθαηξα. Βάδα γηα ινπινύδηα κπνξείηε λα δεηήζεηε από ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ
(Housekeeper). ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ξελνδνρείνπ καο: www.cavomaris.com κπνξείηε επίζεο λα παξαγγείιεηε ινπινπδηα.
ΜΑΛΑΚΟ ΔΠΗΣΡΧΜΑ ΚΡΔΒΑΣΗΟΤ (MATTRESS TOPPERS)
ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε πην καιαθό θξεβάηη, επραξίζησο ζα δηεπζεηήζνπκε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθνύ επηζηξώκαηνο
θαη λα ην θάλνπκε καιαθόηεξν. Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (Housekeeper) (ηειέθσλν 526)
ή ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512).
MAAZ
Κξάηεζε απαξαίηεηε (εζσηεξηθό ηειέθσλν 565).
Βιέπεηε: “ΠΑ”.
ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΠΡΗΕΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ (ELECTRICITY ADAPTORS)
Δίλαη δηαζέζηκνη ζηελ Τπνδνρή δσξεάλ έλαληη κηθξνύ επηζηξεθόκελνπ ληεπόδηηνπ. Τπάξρνπλ επίζεο πξνο πώιεζε ζην
Καηάζηεκα ηνπ μελνδνρείνπ.
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ
Σαμί θαη κεηαθνξέο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ θαη λα εθηειεζηνύλ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο
Κξαηήζεσλ, κέζσ ηεο Τπνδνρήο ή θαη θαηεπζείαλ από ηελ ηζηνζειίδα καο: www.cavomaris.com
ΜΖΝ ΔΝΟΥΛΔΗΣΔ
Αλ δελ ζέιεηε λα ζαο ελνριήζνπλ, παξαθαινύκε όπσο θξεκάζεηε ηελ θόθθηλε θάξηα έμσ ζην ρεξνύιη ηεο πόξηα ηνπ
ππλνδσκαηίνπ ζαο. Παξαθαινύκε βεβαησζείηε όηη δελ ηελ μερλάηε εθεί, δηόηη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα κελ θαζαξηζηεί ην
δσκάηην ζαο. Δπίζεο ην ηειεθσληθό καο ζύζηεκα δηαζέηεη πξόγξακκα “κελ ελνριήζεηε”. Αλ δελ ζέιεηε λα ζαο
ελνριήζνπλ από άιιν δσκάηην, πιεθηξνινγήζηε ην 77 θαη 0 θαη κεηά ηνλ αξηζκό δσκαηίνπ ζαο. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε
απηή ηε ιεηηνπξγία, πιεθηξνινγήζηε ην 77 γηα λα επαλαθέξεηε ην ηειέθσλν ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία.
ΜΖΝΤΜΑΣΑ
Δπείγνληα κελύκαηα παξαδίλνληαη απεπζείαο ζην δσκάηην ζαο. αο παξαθαινύκε ξσηάηε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό
ηειέθσλν 512) θαηά δηαζηήκαηα, ηδηαίηεξα αλ πεξηκέλεηε θάπνην κήλπκα. Σν ηειεθσληθό καο ζύζηεκα κπνξεί επίζεο λα
ζαο εηδνπνηήζεη αλ έρεηε θάπνην κήλπκα. Αλ αθνύζεηε έλα πεξίεξγν, δηαθεθνκέλν ήρν από ην ηειέθσλν ηνπ δσκαηίνπ
ζαο, απηό ζεκαίλεη όηη έρεηε θάπνην κήλπκα ζηελ Τπνδνρή. Όηαλ ζεθώζεηε ην αθνπζηηθό, κελ πιεθηξνινγήζηε
νηηδήπνηε θαη πεξηκέλεηε κεξηθά δεπηεξόιεπηα. Απηόκαηα ζα ζπλδεζείηε κε ηελ Τπνδνρή. Θα δώζεηε ηνλ αξηζκό
δσκαηίνπ θαη λα δεηήζεηε ην κήλπκα ζαο. αο παξαθαινύκε κελ μεράζεηε λα αλαθέξεηε όηη ηειεθσλάηε γηα ην κήλπκα
ζαο.
MINI ΜΠΑΡ
Κάζε δσκάηην δηαζέηεη Mίλη Μπαξ ην νπνίν πξνζθέξεηε δσξεάλ γηα ηε δηθή ζαο ρξήζε. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζηε ην
Μίλη Μπαξ θαη γηα πξνζσπηθά ζαο είδε είλαη όκσο πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη είδε (ηξόθηκα ή πνηά) πνπ
κεηαθέξζεθαλ από έμσ δελ κπνξνύλ λα θαηαλαισζνύλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Ξελνδνρείνπ. Μπνξνύκε λα
ζαο ην ζπκπιεξώζνπκε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ρξεώζεηο βξίζθνληαη ζηε ιίζηα ζην
πάλσ κέξνο ηνπ κίλη-κπαξ. Παξαθαινύκε δώζηε ηελ παξαγγειία ζαο ζηελ Τπνδνρή όπνπ ζα θξνληίζεη λα
πξνκεζεπηείηε κε ηα είδε ηεο επηζπκίαο ζαο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή. Παξαθαινύκε
επίζεο κελ μερλάηε όηη αθάιππηα θαγεηά ή ππνιείκκαηα θαγεηώλ, θξνύησλ, γιπθώλ θιπ. πηζαλόλ λα πξνζειθύζνπλ,
κπξκήγθηα, κύγεο θαη άιινπο αλεπηζύκεηνπο επηζθέπηεο. Μελ παξαγεκίδεηε ην Μίλη Μπαξ ζαο. Γελ είλαη νηθηαθό Φπγείν
θαη κεηώλνληαο έηζη ηα απνηειέζκαηα ςύμεο ηνπ.

ΜΟΤΗΚΖ
Τπάξρνπλ ηέζζεξα (4) θαλάιηα κνπζηθήο θαη ξαδηνθώλνπ ζε όια ηα δσκάηηα. Σν ζεκείν ειέγρνπ ηνπο βξίζθεηαη ζε έλα
από ηα θνκνδίλα. Οη ηειενξάζεηο καο δηαζέηνπλ επίζεο ηέζζεξα (4) επηπιένλ θαλάιηα ξαδηνθώλνπ, ειεγρόκελα από ην
ηειερεηξηζηήξην ηεο Σειεόξαζεο. ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο εθπέκπεηαη Διιεληθή θαη Ξέλε κνπζηθή.
ΜΠΑΡ
“Coral Μπαξ” ζην ρώξν ηνπ αινληνύ είλαη αλνηρηό θαζεκεξηλά
“Sirena Μπαξ” ζην ρώξν ηεο Πηζίλαο είλαη αλνηρηό θαζεκεξηλά
“Caves Κηόζθη” ζην ρώξν ηεο παξαιίαο είλαη αλνηρηό θαζεκεξηλά
“Waves Μπαξ” ζην ρώξν ηνπ “Οcean Spa” είλαη αλνηρηό θαζεκεξηλά
“ShishaLove Corner” ζην ρώξν ηεο βεξάληαο είλαη αλνηρηό θαζεκεξηλά
“Σν Καθελείνλ” ζην ρώξν ηνπ “Πάξθνπ Αλαςπρήο” είλαη αλνηρηό θαζεκεξηλά

από ηηο 09:00π.κ. κέρξη ηηο 01:00π.κ.
από ηηο 10:00π.κ. κέρξη ηηο 18:30κ.κ.
από ηηο 10:00π.κ. κέρξη ηηο 19:00κ.κ.
από ηηο 09:00π.κ. κέρξη ηηο 18:00κ.κ.
από ηηο 09:00π.κ. κέρξη ηηο 01:00π.κ.
από ηηο 10:00π.κ. κέρξη ηηο 19:00κ.κ.

ΞΑΠΛΧΣΡΔ ΚΑΗ ΟΜΠΡΔΛΛΔ
Τπάξρνπλ (ρσξίο ρξέσζε) μαπιώζηξεο θαη νκπξέιιεο δηαζέζηκεο ζηελ πηζίλα θαη ζην γξαζίδη. Δίλαη αξθεηέο γηα όινπο
ηνπο θηινμελνύκελνπο καο. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο παξαθαινύκε απνηαζείηε ζηνλ Τπεύζπλν ηεο Πηζίλαο (Pool
Attendant), ν νπνίνο επραξίζησο ζα ζαο εμππεξεηήζεη. Χζηόζν είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη ην μελνδνρείν επηηξέπεη
κόλν κηα νκπξέια γηα θάζε δσκάηην θαη κηα μαπιώζηξα γηα θάζε αηόκν. Γελ επηηξέπεηαη λα θξαηάηε ηηο
μαπιώζηξεο, από ην πξνεγνύκελν βξάδπ ή από λσξίο ην πξσί, ηνπνζεηώληαο πάλσ πξνζσπηθά ζαο αληηθείκελα π.ρ
πεηζέηεο, ηζάληεο, ξνύρα θ.η.ι. Με απηό δεκηνπξγείηαη δπζθνξία κεηαμύ ησλ αιισλ θηινμελνύκελσλ θαη εκπνδίδεηαη ηελ
θαζαξηόηεηα θαη άιιεο ππεξεζίεο ζηνπο θήπνπο καο. Σν μελνδνρείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαθηλήζεη αληηθείκελα
πνπ είλαη αθύιαθηα γηα πεξηζζόηεξν από κηα ώξα. Παξαθαινύκε όπσο ζέβεζηε ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ
μαπιώζηξσλ θαη ησλ νκπξειώλ έηζη ώζηε λα ηα βξείηε ζε θαιή θαηάζηαζε ηελ επόκελε κέξα. Δπίζεο παξαθαινύκε
ζεβαζηείηε ην πεξηβάιινλ!!! Απνθεύγεηε ηελ απόξξηςε ζθνππηδηώλ ζην γξαζίδη.
ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ
Βιέπεηε: “πλάιιαγκα”.
ΟΡΟΦΟΚΟΜΗΑ (HOUSEKEEPING)
Γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα ή απνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα δσκάηηα ή αλ ζέιεηε επηπιένλ θνπβέξηεο, πην καιαθά ή πην ζθιεξά
ζηξώκαηα θαη καμηιάξηα, ζέξκν γηα θξύν ή δεζηό λεξό, βάδν γηα ινπινύδηα θηι. ζαο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε
κε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (Housekeeper) (εζσηεξηθό ηειέθσλν 526). Δπίζεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ
(Housekeeper) (εζσηεξηθό ηειέθσλν 526), εάλ επηζπκείηε θαζάξηζκα ηνπ δσκαηίνπ ζαο ζε ζπγθεθξηκέλε ώξα.
ΠΑΗΓΗΑ
Γηα ηελ δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία ησλ παηδηώλ, δηαζέηνπκε ην “Cavo Kids Club” (Βιέπεηε: “Kids Club”), εμσηεξηθό
Παηρληδόηνπν, Αίζνπζα Παηρληδηώλ, Βεξάληα Παηρληδηώλ, επράξηζην Πάξθν Αλαςπρήο, Παηδηθή Πηζίλα, πινύζην παηδηθό
Πξνγξακκα Γηαζθέδαζεο, Νηίζθν γηα παηδηά, μερσξηζηή Γσληά κε παηδηθά θαγεηά ζηα κπνπθέ, Καξεθιίηζεο θαγεηνύ γηα
κηθξά παηδηά, Παηδηθά Κξεβαηάθηα θαη δπλαηόηεηα θξνληίδαο Παηδηώλ (Babysitting).
ΠΑΗΓΝΗΓΗΑ (ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ)
ζηελ Τπνδνρή, ρσξίο θακία ρξέσζε, ππάξρνπλ δηαζέζηκα δηάθνξα Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα όπσο θάθη, Υαξηηά
(Σξάπνπιεο), Σάβιη, Μπίλγθν, Scrabble, Νηάκα, Νηόκηλν θηι. Δπίζεο δηαηίζεληαη ξαθέηεο γηα επηηξαπέδην Σέλληο θαη
ξαθέηεο θαη κπάιεο γηα Σέλληο. Σν κόλν πνπ ζα ζαο δεηεζεί είλαη κία πξνθαηαβνιή ε νπνία ζα ζαο επηζηξαθεί κόιηο
επηζηξέςεηε ην παηρλίδη ζε θαιή θαηάζηαζε.
ΠΑΡΑΛΗΑ
Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ε παξαιία κπξνζηά από ην Ξελνδνρείν, δελ είλαη ππό ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Ξελνδνρείνπ.
Γηεπζύλεηαη, ζπληεξείηαη, θαζαξίδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη από ηνλ Γήκν ηεο πεξηνρήο. Σν Ξελνδνρείν δελ έρεη θακία επζύλε ή
δηθαηνδνζία γηα ηελ παξαιία. Οη μαπιώζηξεο θαη νκπξέιεο ζηελ παξαιία ξπζκίδνληαη, ρξεώλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη από
ην Γεκαξρείν. Τπάξρνπλ επίζεο Θαιάζζηα πνξ ζηελ παξαιία ππό δηαθνξεηηθή Γηεύζπλζε.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ηόρνο καο είλαη λα πξνζθέξνπκε όκνξθεο δηαθνπέο ζε όινπο ηνπο θηινμελνύκελνπο καο θαη θάλνπκε όηη είλαη δπλαηόλ
γηα λα ηνλ πεηύρνπκε. Γλσξίδνληαο ακέζσο ηπρόλ πξνβιήκαηα ζαο , καο δίλεηε ε επθαηξία λα ηα ιύζνπκε ηθαλνπνηεηηθά
θαη έγθαηξα. Γη’ απηό ζαο παξαθαινύκε αλ ηπρόλ έρεηε νπνηνδήπνηε πξόβιεκα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπνδνρή. Αλ
δελ λνηώζεηε ηθαλνπνηεκέλνη, κπνξείηε λα δεηήζεηε λα δείηε ηελ Λεηηνπξγό Γεκνζίσλ ρέζεσλ (εζσηεξηθό ηειέθσλν 537
ή ζην e-mail: cavogrel@cytanet.com.cy), ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρεηηθνύ ηκήκαηνο ή ηνλ Γηεπζπληή Τπεξεζίαο ηεο εκέξαο.
Δίλαη πνιύ ιππεξό θαη απνγνεηεπηηθό γηα καο, κεηά ηελ αλαρώξεζε ζαο, λα ιακβάλνπκε παξάπνλα θαη απαηηήζεηο, πνπ
ζα κπνξνύζακε, πηζαλόηαηα πνιύ εύθνια, λα επηιύζνπκε, αλ ήηαλ ζε γλώζε καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζαο.

ΠΔΕΟΓΡΟΜΟ (ΔΗΟΓΟ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΤ)
Γηα αζθαιέζηεξε, ηαρύηεξε θαη θαιύηεξε έμνδν θαη είζνδν απν ην μελνδνρείν πεδνί, γηα ζαο, ηελ νηθνγέλεηα ζαο θαη ηα
παηδηά ζαο παξαθαινύκε, γηα απνθπγή αηπρεκάησλ, όπσο ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πεδόδξνκν ηνπ μελνδνρείνπ θαη όρη ηνλ
δξόκν γηα ηα απηνθίλεηα, ηα ιεσθνξεία, ηα πνδήιαηα ή ην πάξθηλγθ ηνπ Ξελνδνρείνπ.
ΠΔΣΔΣΔ ΘΑΛΑΖ
Πεηζέηεο Θαιάζζεο (ΜΠΛΔ) γηα ρξήζε εληόο ησλ ρώξσλ ηνπ μελνδνρείνπ πξνζθέξνληαη (ρσξίο ρξέσζε) ζην δσκάηην.
Αληηθαηάζηαζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη, αλ δεηεζεί, κία θνξά εκεξεζίσο θαη γίλεηαη κόλν κε ηελ παξνπζίαζε ζηηο
αλαθεξόκελεο ώξεο, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζηνλ Τπεύζπλν ηεο Πηζίλαο (Pool Attendant), ζην εηδηθό Κηόζθη.
Παξαθαινύκε απνθεύγεηε ηελ ζπρλή αληηθαηάζηαζε ησλ Πεηζεηώλ Θαιάζζεο. Δπίζεο, Πεηζέηεο Θαιάζζεο πσινύληαη,
ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο ζην θαηάζηεκα ηνπ μελνδνρείνπ καο. Ζ επζύλε θύιαμεο ησλ πεηζεηώλ αλήθεη ζηνπο ελνίθνπο
ηνπ Ξελνδνρείνπ. Απνιεζζείζεο Πεηζέηεο ζα ρξεώλνληαη. αο παξαθαινύκε απιώλεηε ηηο πεηζέηεο ζαο ή άιια
ξνύρα γηα ζηέγλσκα ζηηο εηδηθέο απιώζηξεο ζην κπαιθόλη.
Βιέπεηε: “Πεηζέηεο Μπαληνπ”.
ΠΔΣΔΣΔ ΜΠΑΝΗΟΤ
Γηα Τγεηνλνκηθνύο ιόγνπο δελ επηηξέπεηαη ή ρξήζε ησλ ΑΠΡΧΝ πεηζεηώλ κπάληνπ ζηελ παξαιία ή ηελ πηζίλα. Οη
πεηζέηεο ησλ δσκαηίσλ αιιάδνληαη κία θόξα ηε κέξα. (Πξνζθέξνληαη κόλν κία πεηζέηα κπάληνπ θαη κία πεηζέηα
πξνζώπνπ γηα θάζε άηνκν ηε κέξα). Γηα ην πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο αιιά θαη γηα εμνηθνλόκεζε πνιύηηκνπ λεξνύ, αλ
επηζπκείηε λα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πεηζέηεο ζαο, ζαο παξαθαινύκε λα ηηο θξεκάζεηε ζηελ θξεκάζηξα, αλ επηζπκείηε
αιιαγή ζηηο πεηζέηεο ζαο, ζαο παξαθαινύκε λα ηηο ηoπνζεηήζεηε ζην πάησκα. Θα αληηθαζίζηαληαη κόλν πεηζέηεο πνπ
βξίζθνληαη ζην πάησκα. Βιέπεηε: “Πεηζέηεο Θαιάζζεο”.
ΠΗΗΝΔ
Οη πηζίλεο καο δελ έρνπλ λαπαγνζώζηε. Δίλαη απαξαίηεην ηα παηδηά λα ζπλνδεύνληαη από ελήιηθα(εο). Οη πηζίλεο
ρισξηώλνληαη γύξσ ζηηο 8.00 κ.κ. Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ηηο πηζίλεο κεηά από απηή ηελ ώξα γηα απνθύγεηε ηελ πηζαλόηεηα
ελνριήζεσλ ζηα κάηηα. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πηζηλώλ πξηλ ηηο 9:00 π.κ. ή κεηά ηηο 8:00 κ.κ. αο παξαθαινύκε λα
απνθεύγεηε παηρλίδηα ζηηο πηζίλεο πνπ κπνξνύλ λα ελνριήζνπλ ηνπο ππόινηπνπο θηινμελνύκελνπο. Δπίζεο ζαο
παξαθαινύκε λα θάλεηε έλα ληνπο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πηζίλεο.
Θα ην εθηηκήζνπκε ηδηαηηέξσο αλ απνθεύγεηε λα πεξλάηε από ην “Coral Μπαξ” θαη ην ζαιόλη γηα λα πεγαίλεηε ή
λα έξρεζηε από ην δσκάηην ζηελ παξαιία ή ηελ πηζίλα, εηδηθά κε βξεγκέλα ξνύρα θαη πόδηα. Μπνξείηε πην
εύθνια λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θαηώηεξν όξνθν (κε ην αζαλζέξ ζην -1).
ΠΗΣΧΣΗΚΔ ΚΑΡΣΔ
Γηα ηηο πιεξσκέο ζαο, δερόκαζηε όιεο ηηο πηζησηηθέο θάξηεο όπσο American Express, Diners Club, Visa, Eurocard,
Access, MasterCard θηι.
ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ / ΣΔΓΝΟΚΑΘΑΡΗΣΖΡΗΑ
ην Ξελνδνρείν Cavo Maris Beach ιεηηνπξγεί 48σξε ππεξεζία Πιπληεξίνπ θαη Καζαξηζηεξίνπ. Θα βξείηε ηηο εηδηθέο
ηζάληεο θαη ηε ιίζηα πιπληεξίνπ ζην εξκάξη ηνπ δσκαηίνπ ζαο, ηελ νπνία ζαο παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε θαη λα
θαιέζεηε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (Housekeeper) (εζσηεξηθό ηειέθσλν 526) ζηελ νπνία λα ηα παξαδώζεηε
(επηβεβαησκέλα) ηδηνρείξσο. Παξαθαινύκε κελ ηα αθήλεηε απιά ζην δσκάηην. Γηα λα απνθύγνπκε νπνηεζδήπνηε
δπζθνιίεο ζαο παξαθαινύκε λα κελ παξαδίδεηε ξνύρα γηα πιύζηκν θαη ζηεγλν θαζάξηζκα ηα αββαηνθύξηαθα,
Γεκόζηεο Αξγίεο ή ηηο ηειεπηαίεο 48 ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζαο.
Βιέπεηε: “ηδέξσκα”.
ΠΟΓΖΛΑΣΑ
Δλνηθίαζε πνδειάησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ ηκήκαηνο Τπνδνρήο ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο.
ΠΟΗΜΟ ΝΔΡΟ
Σν λεξό ηεο βξύζεο ζην δσκάηην ζαο, αλ θαη αζθαιέο δελ ην εηζεγνύκαζηε γηα πόζηκν. Μπνξείηε λα πάξεηε λεξό από ηα
ζεκεία παξνρήο (βξύζεο) πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε όξνθν θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. ην Δζηηαηόξην καο “
Αιθπώλ” ζεξβίξεηαη δσξεαλ πόζηκν λεξό ζε Καξάθεο. Τπάξρεη επίζεο επηηξαπέδην ή/θαη κεηαιιηθό, εκθηαισκέλν λεξό
ζε όια ηα κπαξ θαη ηα εζηηαηόξηα ζε πνιύ ινγηθέο ηηκέο.
ΠΡΗΕA ΓΗΑ ΞΤΡΗΣΗΚΔ ΜΖΥΑΝΔ
Βξίζθεηαη ζην κπάλην ηνπ δσκαηίνπ ζαο, δίπια από ηνλ θαζξέθηε (γηα 110 θαη 220 βνιη). αο παξαθαινύκε λα κελ
ρξεζηκνπνηείηαη απηέο ηηο πξίδεο γηα άιιεο ζπζθεπέο.

ΠΡΟΧΡΗΝΑ ΓΧΜΑΣΗΑ ΑΝΑΜΟΝΖ (COURTESY ROOMS)
ε πεξηπηώζεηο άθημεο λσξίο ή αλαρώξεζεο αξγά, πξνζθέξνληαη δσξεάλ, εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρώξνη θαη
δσκάηηα ηα νπνία εθόζνλ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξνζσξηλά έηζη πνπ λα κπνξείηαη
λα δξνζηζηείηε ζηηο Πηζίλεο καο, ζηελ παξαιία, λα απνιαύζεηε ην πνηό ζαο ή ην θαγεηό ζαο ζηα Μπαξ/Δζηηαηόξηα
καο ή θαη λα μεθνπξαζηείηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ηεο αλακνλήο ζαο. Παξαθαινύκε πάξηε καδί ζαο ζηα
Πξνζσξηλά Γσκάηηα ηα απνιύησο απαξαίηεηα θαη θπιάμεηε ηηο απνζθεπέο ζαο ζηνπο εηδηθνύο ρώξνπο απνζθεπώλ
ζηνλ ρώξν ηεο Τπνδνρήο. Γηα δηαζεζηκόηεηα θαη γηα άιιεο ιεπηνκέξεηεο παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα
Τπνδνρήο (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512).
ΠΡΧΗΝΟ (ΠΡΟΓΔΤΜΑ)
Σν πξσηλό (ζε ζηπι κπνπθέ) ζεξβίξεηαη ζην “Δζηηαηόξην Αιθπώλ” ("Alkion Restaurant"). θαη ζηε βεξάληα, από
ηηο 7.15π.κ. κέρξη ηηο 10.00 ην πξσί. ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΟΤ ΠΡΟΦΑΝΔΗ ΛΟΓΟΤ, ΠΡΟ
ΑΠΟΦΤΓΖ
ΑΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΑ Α ΚΑΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑ, Α ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΟΜΑΗ
ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΝΑ ΠΑΗΡΝΔΣΔ ΦΑΓΖΣA ΔΞΧ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ. Γηα θάηη ηέηνην ην πξνζσπηθό
καο είλαη πάληνηε πξόζπκν λα ζαο εμππεξεηήζεη. Αλ επηζπκείηε λα πάξεηε ην πξσηλό ζαο ζην δσκάηην ζαο,
ζαο παξαθαινύκε όπσο ζπκπιεξώζεηε (από ην πξνεγνύκελν βξάδπ) ηε θόξκα παξαγγειίαο πξσηλνύ, πνπ
βξίζθεηαη ζην θάηι πιεξνθνξηώλ ζην δσκάηην ζαο ή ζηελ Τπνδνρή θαη λα ηελ αθήζεηε ζηελ Τπνδνρή. Αλ ζέιεηε ην
πξσηλό ζαο πξηλ ηηο 7:15π.κ. κπνξείηε λα έρεηε έλα απιό πξσηλό λσξίο (Early Breakfast) ην νπνίν πξέπεη λα ην
παξαγγείιεηε ζηελ Τπνδνρή πξηλ ηηο 20.00κ.κ. ην βξάδπ ηελ πξνεγνπκέλε κέξα. Θα ην παξαιάβεηε γύξσ ζηηο
22.00 κ.κ. ην πξνεγνύκελν βξάδπ ζην δσκάηην ζαο.
ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ (ΟΓΖΓΟ - ΤΝΑΓΔΡΜΟ - ΔΞΟΓΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΤ - ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ)
Οδεγίεο Ππξαζθάιεηαο (κε μεθάζαξε ζήκαλζε) βξίζθνληαη ζε όινπο ηνπο νξόθνπο, έμσ από ηα αζαλζέξ.
Τπάξρνπλ επίζεο νδεγίεο πίζσ από ηελ πόξηα ηνπ ππλνδσκαηίνπ ζαο.
ΡΑΜΠΔ
Τπάξρνπλ νκαιέο ξάκπεο ζε όιν ην μελνδνρείν πνπ θαζηζηνύλ εύθνιε ηελ πξόζβαζε ζε ειηθησκέλνπο, άηνκα κε
δπζθνιίεο ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη αλαπήξνπο ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ
μελνδνρείνπ, απν ηελ θύξηα είζνδν ηνπ Ξελνδνρείνπ κέρξη ηελ παξαιία.
ΡΑΦΗΜΑΣΑ / ΒΔΛΟΝΔ / ΚΛΧΣΔ
Γηα κηθξνξαςίκαηα θαη δηνξζώζεηο ζαο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ
(Housekeeper) (εζσηεξηθό ηειέθσλν 526). Δπίζεο κηθξό ζεη ξαπηηθήο ππάξρεη ζην ζπξηάξη ηεο ηνπαιέηαο
(dressing table) γηα πξνζσπηθή ζαο ρξήζε.
ΑΛΟΝΗ ΖΤΥΗΑ / ΖΡΔΜΗΑ (QUIET LOUNGE)
Έλα από ηα ζαιόληα καο είλαη θαη ην εηδηθό ζαιόλη Ζζπρίαο / Ζξεκίαο όπνπ κπνξείηε λα μεθνπξαζηείηε, λα
κειεηήζεηε, λα εξγαζηείηε ε λα απνιαύζεηε ην πνηό ζαο καθξηά από αλεπηζύκεηνπο ζνξύβνπο.
ΑΟΤΝΑ
Κξάηεζε απαξαίηεηε (εζσηεξηθό ηειέθσλν 565).
Βιέπεηε: “πα”
ΗΓΔΡΧΜΑ
αο παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (Housekeeper) γηα επαγγεικαηηθό ζηδέξσκα ή
πξεζζάξηζκα. Γηα λα ζηδεξώζεηε ζην δσκάηην ζαο, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512) ή κε
ηελ Τπεύζπλε Οξόθσλ (εζσηεξηθό ηειέθσλν 526). Θα ζαο παξαρσξεζεί ζίδεξν θαη ζηδεξώζηξα ρσξίο ρξέσζε.
Θα ζαο δεηεζεί κόλν έλα κηθξό πνζόλ ην νπνίν ζα ζαο επηζηξαθεί κόιηο επηζηξέςεηε ηνλ εμνπιηζκό ζε θαιή
θαηάζηαζε.
Βιέπεηε: “Πιπληήξην θαη Καζαξηζηήξην”.
ΝΑΚ
λαθο ζεξβίξνληαη ζην
Α.”Coral Μπαξ” (θαη ζηε βεξάληα)
11.00 π.κ. - 23.00 κ.κ.
Β. Βεξάληα ηνπ ”Δζηηαηνξίνπ Alkion”
11.00 π.κ. - 23.00 κ.κ.
Γ.”Δζηηαηόξην Sirena” (ζην εζηηαηόξην)
13.00 κ.κ. - 15.30 κ.κ.
Γ. “Sirena Take-Away”
13.00 κ.κ. - 15.30 κ.κ.
Δ. “Caves Κηόζθη” Take-Away
13.00 κ.κ. - 15.30 κ.κ.
Ε. “Τπεξεζία ζην δσκάηην” room service
11.00 π.κ. - 22.30 κ.κ (από ην κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζην δσκάηην)
Γηα ηνπο θηινμελνύκελνπο “All Inclusive”, παξαθαινύκε λα ζεκεηώζεηε όηη κπνξείηε λα παξαγγείιεηε ζλαθο ΜΟΝΟ
από ην “Coral Μπαξ” από ηηο 11:00 π.κ. κέρξη ηηο 11:00 κ.κ. (εθηόο από ηηο ώξεο πνπ είλαη αλνηρηό ην Δζηηαηόξην
Αιθπώλ θαη ζεξβίξεηαη γεύκα).

ΠΑ
Γηα γπκλαζηηθή θαη επεμία επηζθεπηείηε ην θαινζηεκέλν θαη θαιά ζρεδηαζκέλν “Όζηαλ πα” (“Ocean Spa”) ηνπ
Ξελνδνρείνπ καο. Γηαζέηεη Δζσηεξηθή Θεξκαηλόκελε Πηζίλα, Σδαθνύδη, Μπαξ, Καθεηέξηα, θαιά εμνπιηζκέλν Γπκλαζηήξην
ζε 2 νξόθνπο (κε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εμνπιηζκό θαη κεραλήκαηα), Κέληξν γηα πεξηπνηήζεηο Οκνξθηάο (όπσο
Κνκκσηήξην – Μαληθηνύξ – Πεληηθηνύξ - Πεξηπνίεζε πξνζώπνπ ή/θαη ζώκαηνο), Μαζζάδ, άνπλα, Αηκόινπηξν, ρώξν
μεθνύξαζεο, Νηνπο, WC, Απνδπηήξηα θαη Θπξίδεο Φύιαμεο. Δίλαη απαξαίηεην παηδηά θάησ ησλ 12 εηώλ λα ζπλνδεύνληαη
από ελήιηθα(εο). Δπίζεο ζαο παξαθαινύκε λα θάλεηε ληνπο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πηζίλα ή ην Σδαθνύδη. Μπνξείηε
επίζεο λα απνηαζείηε θαη’ επζείαλ ζηελ Τπνδνρή ηνπ “Όcean Spa” (ή ηελ θεληξηθή Ρεζεςηόλ ηνπ Ξελνδνρείνπ), Σν
“Ocean Spa Center” βξίζθεηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ γεπέδσλ Σέvληο αιιά πξηλ από απηά, ζην -1 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αλεμάξηεηνπ αζαλζέξ, ε κε ην θιηκαθνζηάζην ηνπ ΠΑ. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη θξαηήζεηο θαιέζηε ηειεθσληθά
ζην εζσηεξηθό ηειέθσλν 565 ή ζην e-mail: cavogym@cytanet.com.cy.
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΑ:
πα, Αηκόινπηξν άνπλα
09:00 – 18:00 hrs
Κέληξν γηα πεξηπνηήζεηο Οκνξθηάο, Μαζζάδ
09:00 – 18:00 hrs
Δζσηεξηθή Θεξκαηλόκελε Πηζίλα, Σδαθνύδη
09:00 – 18:00 hrs
Γπκλαζηήξην
08:00 – 21:00 hrs
Waves Μπαξ, Καθεηέξηα
09:00 – 18:00 hrs
ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ / ΣΑΜΔΗΟ
Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ζε Δπξώ (€), ην Κππξηαθό Νόκηζκα, Ξέλα Ννκίζκαηα θαη Σαμηδησηηθέο Δπηηαγέο, κόλν ζηελ
Τπνδνρή ηνπ Ξελνδνρείνπ (δελ γίλνληαη απνδερηά ραξηνλνκίζκαηα ησλ $100). Οη ηζνηηκίεο καο είλαη ιίγν πην θάησ από
ηηο Σξάπεδεο, γηα λα κεηώζνπκε ηελ πηζαλόηεηα αιιαγώλ ηεο ηζνηηκίαο. Οη ηζνηηκίεο είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ Τπνδνρή. αο
ελεκεξώλνπκε όηη ην ηκήκα ηεο Τπνδνρήο ηνπ μελνδνρείνπ καο είλαη ην κόλν αξκόδην ηκήκα λα δηεμάγεη ζπλαιιαγκαηηθέο
εξγαζίεο εληόο ησλ ρώξσλ ηνπ μελνδνρείνπ.
ΤΝΔΓΡΗΑ / ΤΝΔΓΡΗΑΔΗ / ΔΚΓΖΛΧΔΗ / ΚΟΚΣΔIΛ
Γηαζέηνπκε δέθα (10) εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο Αίζνπζεο γηα όισλ ησλ εηδώλ θαη κεγεζώλ
πλέδξηα, Γηαιέμεηο, πλεδξηάζεηο, πκβνύιηα, πλαληήζεηο, Δθδειώζεηο Δηδηθά Γείπλα, Κνθηέηι, Ηδησηηθά Πάξηπ, Δηδηθά
Γακήιηα Γείπλα, Γελέζιηα, Βαθηίζεηο, Δπεηείνπο θιπ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Λεηηνπξγό Γεκνζίσλ ρέζεσλ (εζσηεξηθό
ηειέθσλν 537 ή ζην e-mail: cavogrel@cytanet.com.cy), ηνλ Γηεπζπληή Σξνθίκσλ & Πνηώλ (ηειέθσλν 534 ή ζην e-mail:
cavofnb@cytanet.com.cy) ή ηνλ Τπεύζπλν ηεο Τπνδνρήο (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512) γηα πιεξνθνξίεο. Πιήξεηο
πεξηγξαθέο θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα βξείηε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ξελνδνρείνπ καο:
www.cavomaris.com
ΣΑΗΝΗΔ
Βιέπεηε: “Σειεόξαζε θαη Βίληεν”.
ΣΑΞΗ / ΜΔΣΑΦΟΡΔ
Μέζσ ηεο Τπνδνρήο κπνξείηε νπνηαδήπνηε ώξα ρξεηαζηείηε λα θαιέζεηε ηαμί. Θα ζαο κεηαθέξνπλ όπνπ ζέιεηε. Δηδηθά
γηα ηνλ Πξσηαξά, ην Παξαιίκλη θαη ηελ Αγία Νάπα, ππάξρεη ε ηαρηηθή ππεξεζία ησλ ηνπηθώλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ πνιύ
θνληά ζην Ξελνδνρείν. ηηο πηλαθίδεο αλαθνηλώζεσλ ή ζηελ Τπνδνρή ζα βξείηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα δξνκνιόγηα
θαη ηα σξάξηα. Μεηαθνξέο από θαη πξνο ην Αεξνδξόκην, κπνξνύλ λα νξγαλσζνύλ κέζσ ηεο Τπνδνρήο ή κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο καο ζην Ηληεξλεη: www.cavomaris.com.
Βιέπεηε: “Λεσθνξεία.
ΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ
240 βνιη/AC
ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ
εκαληηθέο θαη επείγνπζεο επηζηνιέο, κελύκαηα, e-mail, ή θαμ παξαδηλνληαη ζην δσκάηην ζαο. αο παξαθαινύκε ξσηάηε
ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512) θαηά δηαζηήκαηα. Γηα όηη έρεηε λα ηαρπδνκήζεηε κπνξείηε λα ηα ζην
γξακκαηνθηβώηην (πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηα αζαλζέξ).
Βιέπεηε: “Γξακκαηόζεκα/Κάξηεο”.
Βιέπεηε: “Μελύκαηα”.
ΣΔΛΔΣΔ ΓΑΜΟΤ Ζ ΓΔΞΗΧΔΗ
Σν γξαθηθόηαην καο Gazebo πνπ βξίζθεηαη ζηνπο θήπνπο είλαη ηδαληθό γηα ηέιεζε γάκσλ. Eίλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ην
Γήκν Παξαιηκλίνπ γηα ηέηνηεο ηειεηέο όπσο επίζεο θαη γηα δεμηώζεηο ή θαη γηα ηα δύν. αο παξαθαινύκε όπσο
επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπεύζπλε Γάκσλ (Λεηηνπξγό Γεκνζίσλ ρέζεσλ) (εζσηεξηθό ηειέθσλν 537 ή ζην e-mail:
cavogrel@cytanet.com.cy) ή ηνλ Τπεύζπλν Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (εζσηεξηθό ηειέθσλν 534 ή ζην e-mail:
cavofnb@cytanet.com.cy) γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Σν Gazebo καο είλαη επίζεο ηδαληθό γηα ηελ πξόηαζε γάκνπ ζαο
ή θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ Όξθνπ ζαο αθνινπζνύκελα από έλα ξνκαληηθν ηδησηηθό δείπλν εθεί.

ΣΔΝΝΗ
Σν μελνδνρείν καο δηαζέηεη 2 θσηηδόκελα γήπεδα ηέλληο ζθιεξήο επηθάλεηαο. Μπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε (ρσξίο ρξέσζε)
ξαθέηεο θαη κπάιεο από ηελ Τπνδνρή. Έλα κηθξό πνζό ζα δεηεζεί γηα ηνλ εμνπιηζκό θαη ην θιεηδί ην νπνίν ζα ζαο
επηζηξαθεί κε ηελ παξάδνζε ηνπ θιεηδηνύ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ζε θαιή θαηάζηαζε. Μπάιεο πσινύληαη επίζεο ζην
θαηάζηεκα ηνπ μελνδνρείνπ. Δίλαη αλαγθαίν λα θξαηήζεηε ην γήπεδν εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ Τπνδνρή. Σν γήπεδν θαηα
ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη δσξεάλ. Σν βξάδπ ππάξρεη εηδηθό θιεηδί γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θσηηζκό ηνπ γεπέδνπ ην
νπνίν κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε από ηελ Τπνδνρή. Γηα ηελ ρξήζε ησλ θώησλ ππάξρεη κηα κηθξή ρξέσζε κε ηνλ ρξόλν
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην γήπεδν. Γηα πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512).
ΣΕΑΚΟΤΕΗ
Βξίζθεηαη εληόο ηνπ “Ocean Spa Centre” θαη είλαη ρσξίο ρξέσζε. Παηδηά θάησ ησλ 12 ρξνλώλ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη
από ελήιηθα(εο). Γελ ππάξρεη λαπαγνζώζηεο. Δπίζεο ζαο παξαθαινύκε λα θάλεηε ληνπο ζην ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ
πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Σδαθνύδη. ΄Χξεο ιεηηνπξγίαο 9.00π.κ. κέρξη 6.00κ.κ.
Βιέπεηε: “ΠΑ”
ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ ΒΗΝΣΔΟ
Κάζε δσκάηην δηαζέηεη ζπζθεπή Σειεόξαζεο πνπ εθπέκπεη ζε δηάθνξεο γιώζζεο ηνπηθά ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά
θαλάιηα, δνξπθνξηθά θαλάιηα θαη ηαηλίεο. Σν ζήκα θάπνησλ θαλαιηώλ πηζαλόλ λα κελ είλαη πάληα ηέιεην. Αλ δελ
ιακβάλεηε ζήκα, ζαο παξαθαινύκε κελ πξνζπαζήζεηε λα ξπζκίζεηε ην πξόβιεκα κόλνη ζαο. Ίζσο είρε δνθηκάζεη
ν πξνεγνύκελνο θηινμελνύκελνο λα ξπζκίζεη ηα θαλάιηα ή πηζαλόλ ε ηειεόξαζε λα έρεη βιάβε. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ
Τπνδνρή ή νπνία ζα ζηείιεη Σερληθό λα ηελ επηδηνξζώζεη. Παηδηθέο ηαηλίεο θαη θηλνύκελα ζρέδηα πξνβάιινληαη ζπρλά
ζηελ ηειεόξαζε ζαο ζηα εηδηθά θαλάιηα. Όιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη ζηνπο πίλαθεο Αλαθνηλώζεσλ ή ζην δσκάηην θνληά
ζηελ ζπζθεπή ηεο Σειεόξαζεο.
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
Γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηειεθσλήκαηα θαη άιια ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία γηα ην ηειεθσληθό καο ζύζηεκα, δηαβάζηε ην εηδηθό θπιιάδην “Πσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηειέθσλν ζαο”
πνπ βξίζθεηαη ζην θάτι πιεξνθνξηώλ ζην δσκάηην ζαο. Κιήζεηο ζην εμσηεξηθό κπνξεί λα είλαη ιίγν πην αθξηβέο ζε
ζύγθξηζε κε θιήζεηο από ηειεθσληθνύο ζαιάκνπο ζηνπο δξόκνπο, αιιά λα ζπκάζηε όηη έρεηε ηελ άλεζε λα πάξεηε
ηειέθσλν από ην ίδην ζαο ην δσκάηην θαη όηη νη ηηκέο καο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ΦΠΑ θαη επίζεο ην θόζηνο ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΞΤΠΝΖΜΑ “WAKE UP CALL”
Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή θαη δώζηε ηελ ώξα πνπ επηζπκείηε λα μππλήζεηε. Δπραξίζησο ζα ζαο θαιέζνπλ γηα λα ην
πξάμνπλ. Με ην ηειεθσληθό καο ζύζηεκα κπνξείηε επίζεο λα πξνγξακκαηίζεηε κόλνη ζαο ηελ ώξα πνπ ην ζύζηεκα ζα
ζαο μππλήζεη. Πιεθηξνινγήζηε 80 θαη κεηά ηελ ώξα πνπ επηζπκείηε (4 λνύκεξα π.ρ. 0730). Μπνξείηε λα ην αθπξώζεηε
απιά κε ην λα πιεθηξνινγήζεηε ην 81.
ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ
Βιέπεηε: “Δζηηαηόξηα”.
ΣΡΑΠΔΕΑ
Βιέπεηε: “πλάιιαγκα”.
ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΡΒΗ ΣΟ ΓΧΜΑΣΗΟ (ROOM SERVICE)
Πξνζθέξεηαη θαζεκεξηλά σο αθνινύζσο:
Γηα πξσηλό από ηηο 7:30π.κ. κέρξη ηηο 9:45π.κ.
Γηα θαγεηά από ηηο 11:00π.κ. κέρξη ηηο 10:30κ.κ.
από ην Room Service (εζσηεξηθό ηειέθσλν 519) κελνύ πνπ βξίζθεηαη ζην δσκάηην ζαο.
Γηα πνηά από ηηο 11:00π.κ. κέρξη ηηο 12:00 ηα κεζάλπρηα.
ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΝΣΔΡΝΔΣ/ WI-FI
Τπάξρεη δσξεάλ πξόζβαζε Wi-Fi ζε όια ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ (θσδηθνί πξόζβαζεο απαξαίηεηνη από ην ηκήκα
Τπνδνρήο) θαζώο επίζεο θαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη εληόο θαη εθηόο ηνπ
μελνδνρείνπ (ρσξίο θσδηθνύο πξόζβαζεο). Τπάξρεη επηπιένλ “Γσληά” γηα Ίληεξλεη κε δύν (2) ηεξκαηηθά, ζην ηέινο ηνπ
αινληνύ. Δίλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε όηη απηή ε ππεξεζία πξνζθέξεηε από εμσηεξηθό πξνκεζεπηή (εηαηξεία)
θαη νπνηαδήπνηε ρξήζε ρξεώλεηαη.
Απεπζπλζείηε ζηελ Τπνδνρή γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
FACEBOOK
Aθνινπζήζηε καο (Like us) ζην Facebook ζηελ δηεύζπλζε: https://www.facebook.com/CavoMarisBeachHotel

ΦΑΞ
Αλ επηζπκείηε λα ζηείιεηε Σέιεθαμ, κπνξείηε λα γξάςεηε θαζαξά ην κήλπκα ζαο καδί κε ηα ζηνηρεία ζαο θαη λα ην
δώζεηε ζηελ Τπνδνρή. Δηζεξρόκελα θαμ παξαδίλνληαη ζην δσκάηην ζαο.
ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ
αο παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ Τπνδνρή. Ο εμνπιηζκόο καο επηηξέπεη κεγεζύλζεηο, ζκηθξύλζεηο θαη
έγρξσκεο θσηνηππίεο.
ΥΡΖΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΑ (SAFE DEPOSIT BOXES)
ε θάζε δσκάηην ρσξίο ρξέσζε ππάξρεη αζθαιέο ειεθξνληθό ρξεκαηνθηβώηην (ζπξίδα αζθαιείαο). Βξίζθεηαη ζηνλ
ρώξν ηεο ληνπιάπαο. Οδεγίεο γηα λα νξίζεηε ην δηθό ζαο πξνζσπηθό θσδηθό αλαγξάθνληαη ζε απηό. Καηά ηελ
αλαρώξεζε ζαο παξαθαινύκε λα αθήζεηε ηελ πόξηα ηεο ζπξίδαο αλνηρηή. Παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ
Τπνδνρή γηα νπνηαδήπνηε βνήζεηα απαηηείηαη Τπάξρνπλ επίζεο ρσξίο ρξέσζε επηπιένλ Υξεκαηνθηβώηηα ζηελ
Τπνδνρή, εθόζνλ δεηεζνύλ. Ζ Γηεύζπλζε δελ θέξεη θακία επζύλε γηα αλεπηβεβαίσην πεξηερόκελν ησλ
Υξεκαηνθηβσηίσλ, ή γηα ηηκαιθή πνπ αθήλεηε ζην δσκάηην ζαο.
ΥΧΡΟΗ ΑΠΟΚΔΤΧΝ
Μπνξείηε λα αθήζεηε (ππό δηθή ζαο επζύλε) ηηο απνζθεπέο ζαο πξνζσξηλά ζηα 2 δσκάηηα απνζθεπώλ ζην ζαιόλη.
αλ έλδημε ζεβαζκνύ πξνο ηνπο ππόινηπνπο επηζθέπηεο παξαθαινύκε λα ηνπνζεηείηε ηηο απνζθεπέο ζαο
ηαθηνπνηεκέλα ζηα ξάθηα. Αλ ρξεηάδεηαη επηθνηλσλήζηε κε ηελ Τπνδνρή (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512).
ΥΧΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ
Σν Ξελνδνρείν πξνζθέξεη δσξεάλ ζηνπο δηακέλνληεο θηινμελνύκελνπο ηνπ κεγάινπο θαη άλεηνπο ρώξνπο
ζηάζκεπζεο. Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ζηελ είζνδν θαη έμνδν ηνπ μελνδνρείνπ ππάξρνπλ κπάξεο πνπ πηζαλνλ
λα ελεξγνπνηνύληαη ζε πεξηόδνπο αηρκήο. Φηινμελνύκελνη πνπ δηαζέηνπλ απηνθίλεηα, γηα πξόζβαζε εληόο θαη εθηόο
ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηνπ μελνδνρείνπ κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ θάξηα πξόζβαζεο από ην ηκήκα
Τπνδνρήο κε έλα κηθξό πνζό ην νπνίν ζα ζαο επηζηξαθεί όηαλ επηζηξέςεηε ηελ θάξηα πξόζβαζεο ζηελ Τπνδνρή
ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. αο παξαθαινύκε ζηαζκεύεηε ηα απηνθίλεηα ή κνηνζηθιέηεο ζηνπο θαζνξηζκέλνπο
ρώξνπο ζηάζκεπζεο. Μελ ηα αθήλεηε ζηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείνπ (δηαθνξεηηθά ζα εκπνδίδνπλ ηα
ιεσθνξεία πνπ δελ ζα κπνξνύλ πεξάζνπλ ή λα θάλνπλ ζηξνθή πξνο ηα πίζσ). Μελ παξθάξεηε κπξνζηά
από ηηο εμόδνπο θηλδύλνπ. Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ε επζύλε ηεο ζηάζκεπζεο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνπο
επηζθέπηεο.
ΧΡΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ (CHECK-OUT TIME)
Σελ εκέξα αλαρώξεζεο ηα δσκάηηα πξέπεη λα, ειεπζεξώλνληαη, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 12:00 ην κεζεκέξη (checkout time), γηα λα εηνηκαζηνύλ γηα ηελ επόκελε άθημε. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα παξαηείλεηε ηελ ώξα
αλαρώξεζεο, ελεκεξώζηε ην ηκήκα Τπνδνρήο (εζσηεξηθό ηειέθσλν 512). Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη (εθηόο αλ
έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά) κεηά απηή ηελ ώξα, ην Ξελνδνρείν έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθηλήζεη ηηο βαιίηζεο θαη
αιια πξνζσπηθά ζαο αληηθείκελα από ην δσκάηην. αο παξαθαινύκε κελ μεράζεηε λα παξαδώζεηε ηελ θάξηα
δσκαηίνπ ζαο ζηελ Τπνδνρή πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζαο. Μέηα ηελ πην πάλσ ώξα αλαρώξεζεο ην ζύζηεκα δελ
επηηξέπεη λα γίλεη θακία ρξέσζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ δσκαηίνπ ζαο. ε πεξηπηώζεηο άθημεο λσξίηεξα ή
αλαρώξεζεο αξγά, πξνζθέξνληαη ρσξίο ρξέσζε, εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρώξνη θαη δσκάηηα (Courtesy Rooms) ηα
νπνία κπνξείηε ρξεζηκνπνηήζεηε πξνζσξηλά.
Βιέπεηε: “Πξνζσξηλά Γσκάηηα Αλακνλήο (Courtesy Rooms)”.
ALL INCLUSIVE / ULTRA ALL INCLUSIVE
Φηινμελνύκελνη καο κε All Inclusive ή Ultra All Inclusive, παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όηη ηα δηθαηνύκελα ησλ εηδηθώλ
Καξηώλ (AI & UAI) αξρίδνπλ ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηελ εκέξα ηεο άθημεο θαη ηειεηώλνπλ ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη ηελ
εκέξα ηεο Αλαρώξεζεο. ε θηινμελνύκελνπο καο πνπ έρνπλ θξαηήζεη κε All Inclusive ή Ultra All Inclusive (δελ
ηζρύεη γηα αλαβαζκίζεηο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ άθημε θαη’ επζείαλ καδί καο) πνπ αθίρζεθαλ αξγά ηελ εκέξα Άθημεο
θαη πνπ αλαρσξνύλ από ην Ξελνδνρείν κεηά 12:00 ην κεζεκέξη (check out time), πξνζθέξνπκε, θαη’ εμαίξεζε,
δσξεάλ γεύκα κε έλα πνηό ή/θαη Γείπλν κε έλα πνηό ην βξάδπ (ζε πεξίπησζε αλαρώξεζεο αξγά ηε λύρηα),
από ην Μπνπθέ καο ζην Δζηηαηόξην Αιθπώλ (Alkion Restaurant). Παξαθαινύκε επηθνηλσλείζηε κε ηελ Τπνδνρή γηα
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, εμεγήζεηο θαη πιήξε πεξηγξαθή δηθαηνπκέλσλ.
FACEBOOK
Aθνινπζήζηε καο (θαη Like us) ζην Facebook ζηελ δηεύζπλζε: https://www.facebook.com/CavoMarisBeachHotel
ULTRA ALL INCLUSIVE
Βιέπεηε: “All Inclusive / Ultra All Inclusive”.
WIFI
Βιέπεηε: “Τπεξεζίεο Ηληεξλεη/ Wi-Fi”

ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΚΛΖΔΗ
ΑΜΔΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ
ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΤΠΟΓΟΥΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
ΚΑΣΑΣΖΜΑ
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ALKION
ΜΠΑΡ CORAL & ROOM SERVICE
OCEAN ΠΑ & ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ
ΜΠΑΡ ΠΗΗΝΑ SIRENA
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ ΠΗΗΝΑ SIRENA
CAVES KIOSK
ΜΠΑΡ WAVES
ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΟΡΟΦΧΝ HOUSEKEEPΔR
ΚΛΑΜΠ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ KIDS CLUB

9
0
512
523
521
516
519
565
522
542
531
566
526
560

