ENA ÓÇÌÅÉÙÌÁ ÊÁËÙÓÏÑÉÓÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÓÁÓ
ÁãáðçôÞ Êõñßá / Αγαπητέ Κύριε
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïõ äéáëÝîáôå ôï Îåíïäï÷åßï ìáò Cavo Maris ãéá ôéò Äéáêïðåò óáò êáé óáò äéáâåâáéþíïõìå üôé èá êÜíïõìå êÜèå
ðñïóðÜèåéá íá êÜíïõìå ôçí äéáìïíç óáò ìáæé ìáò ðñáãìáôéêá áîÝ÷áóôç.
Åê ìÝñïõò ôçò Åôáéñåßáò, ôïõ Ðñïóùðéêïõ êáé åìÝíá ðñïóùðéêá, óáò èåñìïêáëùóïñßæïõìå. Êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ðáñáìïíçò óáò
ìáæé ìáò èá åßìáóôå ðÜíôïôå óôç äéÜèåóç óáò, êé’ åôóé ðáñáêáëïýìå íá ìç äéóôÜóåôå íá ìáò äþóåôå ôçí åõêáéñßá íá óáò
åîõðçñåôÞóïõìå ìå ôïí êáëýôåñï ôñïðï.
Óôï êïìïäßíï ôïõ äùìáôßïõ óáò õðÜñ÷åé åíá åíçìåñùôéêï âéâëéáñéï (Hotel Services A-Z) üðïõ èá âñåßôå üëåò ôéò ëåðôïìÝñåéåò ãéá ôï
Îåíïäï÷åßï ìáò êáé ôéò Õðçñåóßåò ôïõ. Óáò óõóôÞíïõìå íá ôï äéáâÜóåôå êáé ôüôå ðïëëåò áðï ôéò ðéèáíåò åñùôÞóåéò óáò èá âñïõí
áðÜíôçóç.
Ðáñáêáëïýìå åðéôñÝøåôå ìáò íá ôïíßóïõìå ìåñéêá óçìåßá ãéá íá óáò âïçèÞóïõìå åéäéêá êáôá ôéò ðñþôåò ìÝñåò ôùí Äéáêïðùí óáò.
Êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò ðáñáìïíçò óáò ìáæé ìáò ìðïñåßôå íá óõììåôÝ÷åôå óôéò åêäçëþóåéò êáé óôï Ðñüãñáììá ÄéáóêåäÜóåùò ìáò,
÷ùñéò åðéðëÝïí åðéâÜñõíóç áëëá ìïíï ìå ôéò êáíïíéêåò ôéìåò ôïõ Ìðáñ. Áêüìç ìðïñåßôå íá ðáñáêáëïõèåßôå ÷ùñéò êáììéá õðï÷ñÝùóç
ãéá êáôáíÜëùóç.
Óôï ìáãáæé ìáò (SOUVENIR SHOP) ìðïñåßôå íá âñåßôå ÊÜñôåò, Ãñáììáôüóçìá, åöçìåñßäåò, ðåñéïäéêá, âéâëéá, áíôçëéáêá êáé åßäç
èáëÜóóçò, äþñá, êåíôÞìáôá êëð.
Óáí ðñþôç óçìáíôéêç óõìâïõëç, óáò ðáñáêáëïõìå íá ÷ñçóéìïðïéåßôå ôïí ÷áìçëüôåñï üñïöï (êïõìðé -1 óôïí áíåëêõóôÞñá) ãéá íá
ðÜôå (ç íá åðéóôñÝøåôå) óôï äùìáôéï áðï ôçí ðéóßíá ç ôçí ðáñáëßá. ¸ôóé áðïöåýãåôå äéáêéíçóç ìå ìáãéï áëëá êáé ôïí êßíäõíï
áôõ÷Þìáôïò üôáí ðåñíÜôå áðï ôï äÜðåäï ôïõ óáëïíéïõ ìå âñåãìÝíá ðüäéá...
ÔÝëïò åëðßæïõìå ïôé üëá èá öèÜóïõí ç íá îåðåñÜóïõí ôéò ðñïóäïêßåò óáò êáé íá èõìÜóôå ïôé äåí èá óôáìáôÞóïõìå ôéò ðñïóðÜèåéåò
ãéá íá Ý÷åôå áîÝ÷áóôåò äéáêïðåò.
Óáò åõ÷üìáóôå îáíá êáëåò äéáêïðåò êáé óáò äéáâåâáéþíïõìå êáé ðÜëé ãéá ôï óõíå÷åò åíäéáöÝñïí ìáò.

Solomos Leotsakos
General Manager

Αγαπητέ Κύριε / Αγαπητή Κυρία

Εκ μέρους του προσωπικού και της Διεύθυνσης του Ξενοδοχείου Cavo Maris Beach, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε και να σας
ευχηθούμε καλές διακοπές. Το ότι έχετε επιλέξει το πακέτο του «all inclusive» σημαίνει θα έχετε μια ξέννοιαστη διαμονή. Σας
παρακαλούμε όμως να αφιερώσετε λιγα λέπτα να διαβάσετε τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο και πως μπορείτε να το αξιοποιήσετε
καλύτερα. Φυσικά το προσωπικό της Υποδοχής θα είναι πάντα στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφοριές,
διευκρινήσεις ή οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.
Στην άφιξη σας, κάθε ενήλικας (πάνω από 18 χρονών) θα πάρει μια «κάρτα», που θα πρέπει να παρουσιάζετε κάθε φόρα που
παραγγέλετε από τα μενού του «all inclusive» κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Σας παρακαλούμε όπως την υπογράψετε στο πίσω
μέρος αμέσως. Θα πρέπει να προσέχετε να μην την χάσετε. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την
Υποδοχή αμέσως, διότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε δωμάτιο, να πληρώσετε κάτι και να πάρετε καινούργια κάρτα. Αν για
οποιοδήποτε λόγο χρειάζεστε αντικατάσταση της κάρτας, αυτό μπορεί να γίνει όταν παρουσιάσετε και επιστρέψετε την παλιά.
Η ώρα 12.00 π.μ. την ημέρα της αναχώρησης πρέπει να ελευθερώσετε το δωμάτιο. Το πακέτο του «all inclusive» τελειώνει αυτή την
ώρα, έστω και αν αναχωρήσετε αργότερα από το ξενοδοχείο.
Τα γεύματα σας μπορείτε να τα πάρετε στο «Εστιατόριο Alkion» που είναι ανοιχτό τις ακόλουθες ώρες:
ΠΡΩΙΝΟ: 07.15-10.00 π.μ.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: 13.00-15.30 μ.μ.
ΒΡΑΔΙΝΟ: 19.00-21.30 μ.μ.
Στην βεράντα ή μέσα
ΜΟΝΟ μέσα στο εστιατόριο
ΜΟΝΟ μέσα στο εστιατόριο
Αν θέλετε να περάσετε κάποια μέρα εκτός του ξενοδοχείου, μπορείτε να παραγγείλετε «Packed Lunches» από την προηγούμενη μέρα.
(Πριν τις 20.30μ.μ)
Στο «Εστιατόριο Alkion», συμπεριλαμβάνονται με τα γεύματα σας: ντόπιο κράσι με το ποτήρι, Κυπριακό πράντυ (όχι εκλεκτής
ποιότητας), επιτραπέζιο νερό (με το ποτήρι ή καράφα), χυμοί (με το ποτήρι) και αναψυκτικά (με το ποτήρι).
Στο «Coral Bar» μπορείτε να παραγγείλετε Σνακς από το μενού «BAR AND LOBBY SNACKS» αλλά όχι τις ώρες (ως ανωτέρω) που
έιναι ανοιχτό το «Εστιατόριο Alkion». Επίσης στο «Coral Bar» μπορείτε να παραγγείλετε τσάϊ ή καφέ (όχι ιδιαίτερο κάφε όπως το
«Irish Coffee» κτλ.) και παγωτό (χύμα), από τις 11.00 π.μ μέχρι τις 23.00 μ.μ. Απογευματινό τσάϊ/καφέ και μπισκότα σερβίρονται στο
«Coral Bar» από τις 15.30 μ.μ. μέχρι τις 18.00 μ.μ.
Τοπικά ποτά, όπως: κράσι στο ποτήρι, ούζο, πράντυ (όχι εκλεκτής ποιότητας), τα εγχώρια αλκολούχα ποτά (και κοκτέϊλ που
φτιάχνονται με αυτά), μπύρα (βαρελιού), αναψυκτικά (με το ποτήρι), νερό, χυμό (με το ποτήρι) σερβίρονται στα ακόλουθα μπαρ :
Coral Bar
09.30 μέχρι 24.00 (μεσάνυχτα)
Sirena Pool Bar
10.00 μέχρι 18.30
Στα μενού και στα δύο μπαρ, τα ποτά και φαγητά που προσφέρονται στο πακέτο «all inclusive» είναι καθαρά σημειωμένα με το
σύμβολο

από κάτω από την στήλη «all inclusive».

Δωρεάν δραστηριότητες είναι το τέννις (υπάρχει χρέωση για το φωτισμό), το «table tennis», η ημερίσια και βραδυνή ψυχαγωγία.

-

Όλα τα ποτά στο «all inclusive» πρέπει να υπογράφονται. Είναι πολύ σημαντικό να δίνετε τον αριθμό δωματίου σας και
να λέτε στο προσωπικό ότι είσαστε «all inclusive» αλλιώς μπορεί να δημιουργήσετε αχρείαστη ταλαιπωρία στη λειτουργία
μας (το ξενοδοχείο εξυπηρετεί και πελάτες που δεν είναι «all inclusive»).
Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι το Φαγητό για τους πελάτες «All Inclusive» σερβίρετε ΜΟΝΟ στο Εστιατόριο ALKION και Σνακς
από τον κατάλογο «Bar & Lobby Snacks» στο Coral Bar.
Οι ακόλουθες καταναλώσεις / υπηρεσίες ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στο πακέτο All Inclusive :
* F Τα τηλεφωνήματα
*FΦαγητά και ποτά που παραγγέλνονται για κατανάλωση στο δωμάτιο ή από το « Mini-Bar».
*F Αγορές από το Κατάστημα ή από το «Caves Beach Kiosk», «Waves Spa Bar» και το “Kafeneio”
*FΜπύρα του βαρελιού και ο Καφές στο Εστιατόριο Αλκυών
*F Παγωτό και ο Καφές στο Σιρένα Μπαρ και Εστιατόριο της πισίνας
*F Θεραπείες στο Ocean Spa
Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα πιο πάνω (και τα ακόλουθα) προσεκτικά για να απολαύσετε πλήρως τις

διακοπές σας, αλλά και για να μας βοηθήσετε να σας εξυπηρετήσουμε καλήτερα.
41. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ
42. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ALL INCLUSIVE
43. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ALL INCLUSIVE ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
44. ΑΝ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ «ALL
INCLUSIVE», ΘΑ ΧΡΕΩΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
45. ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΠΑΤΑΛΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΟΤΟ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ. ΤΑ ΠΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΣΤΟ ΜΠΑΡ ΤΗΣ
ΠΙΣΙΝΑΣ Η ΣΤΗΝ ΒΕΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΤΑ ΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ, ΣΤΟ ΓΡΑΣΙΔΙ,
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΤΛ.
46. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΝΑ
ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ.
47. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΠΟΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΠΑΡ
48. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΥΝΟΔΕΨΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ
Η Διεύθυνση του Ξενοδοχείου είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τους σχετικούς νόμους αναφορικά με το δικαίωμα άρνησης
εξυπηρέτησης σε άτομα που είναι μεθυσμένα ή εθισμένα και επίσης έχει το δικαίωμα να σταματήσει να σερβίρει πότα και
φαγητά του «All Inclusive» εφόσον υπάρξει κατάχρησης των δικαιωμάτων του all inclusive.

ΠΟΤΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ «ALL INCLUSIVE»
Τα ποτά που προσφέρονται στο πακέτο «All Inclusive» στα διάφορα τμήματα είναι:
Στο Κυρίως Εστιατόριο (“Alkion”) (με το μεσημεριανό και βραδυνό)
Ντόπιο κρασί (κόκκινο ή άσπρο με το ποτήρι)
Κυπριακό πράντυ (όχι εκλεκτής ποιότητα)
Αναψυκτικά (με το ποτήρι)
Επιτραπέζιο νερό (με το ποτήρι ή καράφα)
Χυμό (με το ποτήρι)

Κυρίως Μπαρ (“Coral”) και Μπαρ της Πισίνας (“Sirena”)
Ντόπιο κρασί (κόκκινο ή άσπρο – με το ποτήρι)
Κυπριακό πράντυ (όχι εκλεκτής ποιότητα)
Ούζο
Zιβανία
Αναψυκτικά (με το ποτήρι)
Επιτραπέζιο νερό (με το ποτήρι ή καράφα)
Χυμό (με το ποτήρι)
Μπύρα (βαρελιού)
Εγχώρια αλκολούχα ποτά (gin, vodka, white rum, tequila)
Κοκτέϊλ που φτιάχνονται με εγχώρια αλκολούχα ποτά
Εγχώρια λικέρ

Παρακαλούμε όπως κοιτάζετε γι’αυτό το σύμβολο
στα μενού των Μπαρ πριν παραγγείλετε.
Δείχνετε την «Κάρτα» σας πάντα, δίνετε απαραίτητα τον αριθμό δωματίου σας και υπογράφετε τα ticket.

