ΑΕΡΟ
ΟΓΡΑΜΜΕΣ
Για οπ
ποιεσδήποτεε πληροφορίες, κρατήσεις, επιβεβαιώ
ώσεις εισιτηρ
ρίων κτλ, παρ
ρακαλούμε εεπικοινωνήσττε με την Υπ
ποδοχή
(εσωττερικό τηλέφω
ωνο 512). Με
Μ ευχαρίστη
ηση θα σας β
βοηθήσουν.
ΑΙΣΘΗ
ΗΤΙΚΟΣ
Βλέπεετε: «Σπα».
ALL INCLUSIVE / ULTRA AL
LL INCLUSIV
VE
Φιλοξενούμενοι μα
ας με All Inc
clusive ή Ultrra All Inclusivve, παρακαλ
λούμε σημειώ
ώστε ότι τα π
προνόμια τω
ων ειδικών Καρτών
Κ
(AI & UAI) αρχίζουν στις 12:0
00 το μεσημέέρι την ημέρα
α της άφιξηςς και τελειών
νουν στις 12::00 το μεσημ
μέρι την ημέρα της
αναχώ
ώρησης.
ΑΝΑΒ
ΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΜ
ΜΟΝΗΣ Ή ΤΥΠΟΥ
Τ
ΔΩΜ
ΜΑΤΙΟΥ
Αναβάθμιση όρω
ων διαμονής
ς: Μπορείτεε να αναβαθμ
μίσετε το πακέτο της διαμονή σας μεε άλλα προσ
σφερόμενα, δηλαδή
δ
ημιδια
ατροφή, πλή
ήρη διατροφή
ή, “all inclus
sive”’ ή “ultrra all inclusive” ανάλογ
γα με τη δια
αθεσιμότητα
α. Η αναβά
άθμιση
ο επιθυμείτεε, με ελάχιστη περίοδο 4 συνεχόμενεες ημέρες κα
μπορεεί να γίνει, α
απευθείας απ
πό τη Υποδο
οχή, όποτε το
αι άνω.
Η ανα
αβάθμιση ξεκκινά από τις 12:00 το μεσ
σημέρι της π ρώτης μέραςς μέχρι τις 12
2:00 το μεσηημέρι της τελευταίας μέρα
ας.
Αναβάθμιση τύπ
που δωματίο
ου: Μπορείίτε, με την α νάλογη χρέω
ωση, να ανα
αβαθμίσετε ττον τύπο του
υ δωματίου σας
σ σε
οποιο
ονδήποτε άλλλο τύπο δωμ
ματίου του Ξενοδοχείου μ
μας (που υπ
πάρχει διαθέσ
σιμο), δηλαδδή με πλαϊνή θέα τη θάλα
ασσα ή
κατ’ ευθείαν
ε
θέα τη θάλασσα, οικογενειακό δωμάτιο
ο με πλαϊνή
ή θέα τη θά
άλασσα ή κκατ’ ευθείαν θέα τη θάλ
λασσα,
Mezza
anine Familyy Suite ή Pre
emier Family Suite, ανάλ
λογα με τη διαθεσιμότητ
δ
τα. Η αναβά
άθμιση μπορ
ρεί να γίνει απ
πό την
Υποδο
οχή όποτε το
ο επιθυμείτε με την αποδ
δοχή της ανά
άλογης χρέω
ωσης.
ΑΝΕΛ
ΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Σ (ΑΣΑΝΣΕΡ
Ρ)
Στο χώ
ώρο της Υπο
οδοχής, υπά
άρχουν τρεις ανελκυστήρ
ρες πελατών
ν προς όλους
ς τους ορόφοους, ακόμη ένας
έ
στο τέλ
λος του
διαδρόμου που οδ
δηγεί στο Oc
cean Spa & Fitness Cen
nter και τα γήπεδα
γ
Tenn
nis. Ακόμα έένας ανελκυστήρας εξυπ
πηρετεί
την πρόσβαση
π
τω
ων επισκεπττών στους 2 ορόφους του Συνεδρ
ριακού Κέντρ
ρου μας. Π
Παρακαλούμε, προς απ
ποφυγή
ενοχλητικών καθυ
υστερήσεων, όπως αποφ
φεύγετε την άσκοπη ή λανθασμένη
λ
χρήση των κουμπιών τω
ων ανελκυσττήρων.
Πιέζεττε μόνο το απ
παιτούμενο κουμπί,
κ
για την
τ καλύτερη
η και γρηγορ
ρότερη εξυπη
ηρέτησή σαςς. Επίσης ση
ημειώστε ότι παιδιά
κάτω των 12 χροννών πρέπει απαραίτητα
α
να
ν συνοδεύο
ονται από ενήλικα(ες).
ΑΝΟΙΧ
ΧΤΗΡΙ ΦΙΑΛ
ΛΩΝ
Βρίσκ
κεται στο πάννω μέρος του
υ “Μίνι Μπαρ
ρ” στο δωμά
άτιο σας.
ΑΞΙΟΘ
ΘΕΑΤΑ
Βλέπεετε: “Εκδρομές”
ΑΠΟΛ
ΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥΡ
ΡΕΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Α
ΝΑ
Παρακ
καλούμε όπ
πως επικοινω
ωνήσετε με την
τ
Υποδοχχή (τηλέφωνο
ο 512), τη Λειτουργό
Λ
Δ
Δημοσίων Σχ
χέσεων (εσω
ωτερικό
τηλέφωνο 537 ή σ
στο e-mail: cavogrel@cytanet.com.ccy) ή την Υπ
πεύθυνη ορό
όφων (Houseekeeper) (εσ
σωτερικό τηλέφωνο
526) για
γ να ενημερ
ρώσετε αν έχ
χετε βρει ή χάσει
χ
κάτι.
ΑΤΜΟ
ΟΛΟΥΤΡΟ
Κράτη
ηση απαραίτητη (εσωτερ
ρικό τηλέφων
νο 565).
Βλέπεετε: “ΣΠΑ”.
ΑΤΟΜ
ΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚ
ΚΕΣ ΑΝΑΓΚ
ΚΕΣ / ΔΙΕΥΚ
ΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Ειδικά
ά διαμορφωμένα δωμάττια και σουίττες για άτομ
μα με ειδικέές ανάγκες διατίθενται σ
στο Ξενοδοχείο μας (κατόπιν
αιτήμα
ατος). Από ττην είσοδο το
ου Ξενοδοχεείου μέχρι τη ν παραλία, υπάρχουν
υ
ομ
μαλές ράμπεες οι οποίες θα σας οδηγ
γήσουν
οπουδ
δήποτε μέσα
α και έξω από
α
το Ξεν
νοδοχείο. Υ
Υπάρχουν επίσης τουαλ
λέτες για ανναπήρους σε
σ συγκεκριμ
μένους
κοινόχ
χρηστους χώ
ώρους. Τροχ
χοκαθίσματα
α και ηλεκτρικκά σκούτερ διακίνησης
δ
διατίθενται
δ
πρρος ενοικίασ
ση σε λογικέςς τιμές,
αναλό
όγως διαθεσιιμότητας. Πα
αρ. επικοινω
ωνήστε με τηνν Υποδοχή (εσωτ.
(
τηλ. 512).
5
ΒΙΒΛΙΙΑ
Μεγάλ
λη ποικιλία β
βιβλίων είναι διαθέσιμα προς πώληση
η, στο κατάσττημα σουβεν
νίρ του ξενοδδοχείου.
ΘΕΙΑ
ΒΟΗΘ
Για οπ
ποιαδήποτε β
βοήθεια χρεια
αστείτε παρα
ακαλούμε επ
πικοινωνήστεε με την Υποδ
δοχή (εσωτεερικό τηλέφω
ωνο 512).
ΜΑΤΑ
ΓΕΥΜ
Γεύμα
ατα που συμπ
περιλαμβάνο
ονται στην τιμή δωματίου
υ (Ημιδιατρο
οφή, Πλήρης Διατροφή, A
All Inclusive, Ultra All Incclusive)
και πο
ου δεν τα π
πήρατε, δεν μπορούν να
α αποζημιωθ
θούν ή να μεταφερθούν
μ
ν σε άλλη μ έρα. Το εσ
στιατόριο “Αλλκυών”
προσφ
φέρεις ένα δ
διευρυμένο ωράριο
ω
λειτο
ουργίας, όπο
ου μπορείτε να απολαύσ
σετε τα γεύμ
ματα σας. Οποιαδήποττε ώρα
λειτου
υργίας επισκεεφθείτε το Εσ
στιατόριο μας θα έχετε τη
ην ίδια ποιότητα, την ίδια εξυπηρέτησ
ση και τις ίδιες επιλογές. Ειδικά

για το
ο δείπνο, πα
αρακαλούμεε όπως περιμένετε να σ
σας συνοδέψουν στο τραπέζι σας.. Δεν είναι σκόπιμο κα
αι δεν
χρειάζεται να πη
ηγαίνετε ακρ
ριβώς την ώρα
ώ
που ανο
οίγει το εστιατόριο. Πη
ηγαίνοντας λλίγο πιο αργά
ά, θα βοηθήσ
σετε το
προσω
ωπικό, θα α
αποφύγετε την
τ
ώρα της αιχμής κα
αι θα απολα
αύσετε ακόμ
μα καλύτερη εξυπηρέτησ
ση. Για τιςς ώρες
λειτου
υργίας και άλλλες πληροφ
φορίες, βλέπ
πετε: “Εστιαττόρια", “Μπα
αρ", “Σνακ". “Γεύματα
“
σεε Πακέτο (Pa
acked Lunch
hes") ή
“Πρωιινό". ΓΙΑ ΛΟ
ΟΓΟΥΣ ΥΓΕ
ΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛ
ΛΛΟΥΣ ΠΡΟ
ΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ,
Λ
ΠΡ
ΡΟΣ ΑΠΟΦΥ
ΥΓΗ ΑΜΗΧΑ
ΑΝΩΝ
ΔΥΣΚ
ΚΟΛΩΝ ΚΑΤ
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ν ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ
Κ ΤΟ ΠΡΟ
ΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ,
Μ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤ
Ε
ΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΙΡΝ
ΝΕΤΕ ΦΑΓΗ
ΗΤA ΕΞΩ ΑΠ
ΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑ
ΑΤΟΡΙΟ.
ΓΕΥΜ
ΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑ
ΑΚΕΤΟ (“PA
ACKED LUNC
CHES”)
Φιλοξενούμενοι μ
με Ημιδιατρο
οφή, Πλήρη Διατροφή, All Inclusive
e ή Ultra All Inclusive που θα πά
άνε εκδρομή
ή ή θα
αναχω
ωρήσουν νω
ωρίς, για να μη χάσουν τα
τ δικαιούμεενα γεύματα τους, μπορ
ρούν να παρραγγείλουν γεύματα
γ
σε πακέτο
π
έτοιμα
(“pack
ked lunches””), την προηγγούμενη μέρα, το αργότεερο μέχρι τις 8.00 μ.μ. σττην Υποδοχήή και να τα παραλάβουν
π
από την Υποδοχή το πρωί τηςς επομένης (π
προτού αναχχωρήσουν για την εκδρομ
μή τους).
ΓΙΑΤΡ
ΡΟΣ
Βλέπεετε: “Ιατρικέςς Υπηρεσίες”.
ΓΡΑΜ
ΜΜΑΤΟΣΗΜΑ / ΚΑΡΤΕΣ
Σ
Πωλούνται στο κα
ατάστημα σου
υβενίρ. Είνα
αι σημαντικό να γνωρίζετεε τα ταχυδρο
ομικά τέλη.
Βλέπεετε: “Ταχυδρο
ομείο”
ΓΥΑΛ
ΛΙΣΜΑ ΠΑΠΟ
ΟΥΤΣΙΩΝ
Για το
ο καθάρισμα και γυάλισμ
μα των παπουτσιών σαςς, παρακαλο
ούμε όπως επικοινωνήσε
ε
ετε με την Υπεύθυνη
Υ
Ορ
ρόφων
(Hous
sekeeper) (εσ
σωτερικό τηλλέφωνο 526) .
ΓΥΜΝ
ΝΑΣΤΗΡΙΟ
Το Ξενοδοχείο
Ξ
μ
μας προσφέέρει 2-όροφ
φο πλήρως εξοπλισμέν
νο γυμναστή
ήριο με πλλούσιο εξοπ
πλισμό, τελεευταίας
τεχνολ
λογίας και μ
με αποδυτήρ
ρια, θυρίδες φύλαξης, ντο
ους και τουα
αλέτες, για δωρεάν
δ
χρήσ
ση από τους
ς φιλοξενούμ
μενους
μας. Βρίσκεται σττο χώρο του Ocean Spa & Fitness Ce
entre. Ώρες λειτουργίας:
λ
Καθημερινά
ά από τις 8.00
0 μέχρι τις 20
0.00.
Βλέπεετε: “ΣΠΑ”
ΔΙΕΥΘ
ΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σ
Cavo Maris Beach
h Hotel
T.K. 33370
3
5313 Παραλίμνι
Κύπρο
ος
Τηλ: 00
0 357 23 83
32043 Φαξ: 00357
0
23 83
32051
Ηλεκττρονικό Ταχυ
υδρομείο (Em
mail): cavo@c
cytanet.com .cy
Ιστοσεελίδα (Web ssite): www.ca
avomaris.com
m
Faceb
book: https:///www.facebo
ook.com/CavoMarisBeach
hHotel
ΔΡΑΣ
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕ
ΕΣ
Πληρο
οφοριακές π
πινακίδες που
υ βρίσκονται στο χώρο Υ
Υποδοχής, μέσα, έξω ή απέναντι
α
απόό τα ασανσέρ, στην είσοδο του
Εστιαττορίου, στις Βεράντες, γύρω
γ
από τις
ς Πισίνες κτλλ. ενημερών
νουν για την ψυχαγωγία,, τις αθλητικ
κές εκδηλώσεις, τις
κινημα
ατογραφικές ταινίες, τα μενού, τις δραστηριότητ
δ
τες, τις θεμα
ατικές βραδιέές και άλλεςς χρήσιμες πληροφορίες
π
ς. Μια
ματιά σε αυτές κάθ
θε μέρα μπο
ορεί να αποδ
δειχθεί πολύ χρήσιμη.
ΔΩΜΑ
ΑΤΙΟ ΑΠΟΣ
ΣΚΕΥΩΝ
Μπορ
ρείτε να αφή
ήσετε (υπό δική σας ευθύνη) τις α
αποσκευές σας, προσω
ωρινά, στα 2 δωμάτια αποσκευών
ν στην
σμού προς τους υπόλο
περιο
οχή του σαλονιού και σττις δύο πλευρές της κύ
ύριας εισόδο
ου. Προς έν
νδειξη σεβασ
οιπους
φιλοξενούμενους μας, παρακαλούμε να τοποθετείτεε τις αποσκ
κευές σας τα
ακτοποιημέννες στα ράφ
φια. Αν χρειιάζεται
επικοινωνήστε μεε την Υποδο
οχή (εσωτεριικό τηλέφωννο 512).
ΕΚΔΡ
ΡΟΜΕΣ
Προσφ
φέρονται εκδ
δρομές με ταξί
τ
ή οργαν
νωμένες εκδρ
ρομές με λεεωφορείο, σεε διάφορες γγλώσσες, σεε όλα τα μέρ
ρη της
Κύπρο
ου. Επίσης,, οργανώνοννται εκδρομές
ς με σκάφη κκαι εξορμήσεεις για ψάρεμα. Όλες οι πληροφορίεες και διαφημ
μιστικά
φυλλά
άδια είναι δια
αθέσιμα στηνν Υποδοχή.
ΕΝΔΥ
ΥΜΑΣΙΑ
Κομψή καθημερινή ενδυμασία κατά τη διάρ
ρκεια της ημέέρας είναι απ
ποδεκτή για τους
τ
φιλοξεννούμενούς μα
ας. Παρ’ όλα
α αυτά,
παρακ
καλούμε θερ
ρμά όπως οι φιλοξενούμ
μενοί μας μη
ην κάθονται στα σαλόνια
α, στο μπαρρ ή το εστιαττόριο με βρεεγμένα
ρούχα
α η μαγιό. Υ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥ
ΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝ
ΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΥΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Κ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
Ε
Σ ΣΤΟ
ΕΣΤΙΑ
ΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
Ο ΤΟ ΒΡΑΔΥ. Παρακαλλούνται οι φιλ
λοξενούμενο
οί μας όπως ντύνονται όπ
πως επιθυμο
ούν για
το δείπ
πνο, λαμβάννοντας όμως υπόψη ότι (για αποφυγή
ή αμήχανων καταστάσεω
ων τόσο για τοο προσωπικ
κό μας όσο κα
αι για
σας) σορτς,
σ
πανττόφλες, σαγ
γιονάρες καιι αμάνικες φ
φανέλες απα
αγορεύονται.

ΕΝΟΙΚ
ΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥ
ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ενοικιιάσεις αυτοκινήτων τηςς αρεσκείας
ς σας μπορ
ρεί να γίνο
ουν στην Υποδοχή
Υ
ή μέσω της ιστοσελίδας μας
www.c
cavomaris.co
om.
ΕΠΙΤΑ
ΑΓΕΣ
Προσω
ωπικές επιτα
αγές για πληρωμές λογαρ
ριασμών δενν γίνονται αποδεκτές εκτό
ός αν προηγηηθεί συμφων
νία.
ΕΡΩΤ
ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕ
ΕΠΤΩΝ
Μία μέρα
μ
πριν τη
ην αναχώρη
ησή σας θα σας δοθεί να συμπληρ
ρώσετε ένα Ερωτηματολ
ολόγιο Ικανοπ
ποίησης Πελλατών.
Παρακ
καλούμε όπω
ως το συμπλληρώσετε για
α να μας βο
οηθήσετε έτσ
σι να αξιολογ
γήσουμε και να βελτιώσο
ουμε τις υπη
ηρεσίες
μας. Παρακαλούμ
Π
ε μην διστάσ
σετε να μας υποβάλετε
υ
ει σηγήσεις ή να
ν επαινέσετε.
ΕΣΤΙΑ
ΑΤΟΡΙΑ
- ΕΣ
ΣΤΙΑΤΟΡΙΟ A
ALKION:
Πρ
ρωινό
Μεεσημεριανό
Βρ
ραδινό

07.15
5-10.00
13.00
0-15.30
19.00
0-21.30

- ΕΣ
ΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Α ΛΑ ΚΑΡΤ ARGO:

13.00
0-17.00
19.00
0-22.00

- SE
EAWEED SU
USHI BAR & STONEGRIILL:

14.30
0-17.00
19.00
0-23.00

- ΕΣ
ΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Π
ΠΙΣΙΝΑΣ SIR
RENA

13.00
0-15.30

Όπως
ς αντιλαμβά
άνεστε, σε ξεενοδοχεία της
τ κατηγορ
ρίας μας, δεν
ν είναι ευχά
άριστο θέαμα
α (ούτε για μας
μ αλλά ού
ύτε και
για το
ους φιλοξεν
νούμενούς μας)
μ
να βλέέπουμε άτομ
μα να μεταφέρουν τσά
άντες γεμάττες με φαγη
ητά και ποτά
ά που
αγορά
άστηκαν απ
πό αλλού, γιια κατανάλω
ωση στα δω
ωμάτια ή στο
ο χώρο της πισίνας
π
του
υ ξενοδοχείο
ου μας. Εξ’ άλλου
ο κύκ
κλος εργασιιών της επιιχείρησής μας
μ
περιλαμ
μβάνει την πώληση
π
φα
αγητού και π
ποτού και οι τιμές μας
ς είναι
πολύ λογικές.
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
Λ
ΥΓΕ
ΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛ
ΛΛΟΥΣ ΠΡΟ
ΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟ
ΟΓΟΥΣ, ΠΡΟ
ΟΣ ΑΠΟΦΥ
ΥΓΗ ΑΜΗΧΑ
ΑΝΩΝ ΔΥΣΚ
ΚΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ
ΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ
Κ ΤΟ ΠΡΟ
ΟΣΩΠΙΚΟ Μ
ΜΑΣ), ΥΠΕΝΘ
ΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ Ε
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑ
ΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡ
ΡΝΕΤΕ
ΦΑΓΗ
ΗΤA ΕΞΩ ΑΠ
ΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑ
ΑΤΟΡΙΟ ΑΛ
ΛΚΥΩΝ.
Βλέπεετε: “Γεύματα
α”, “Σνακ”, “Μ
Μπαρ”, “Γεύμ
ματα σε Πακέέτο (Packed Lunches") κα
αι “Πρωινό”.
ΕΣΩΤ
ΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡ
ΡΜΑΙΝΟΜΕΝ
ΝΗ ΠΙΣΙΝΑ
Στο χώρο του “Occean Spa” βρίσκεται,
β
για
α δωρεάν χρ
ρήση από το
ους φιλοξενο
ούμενούς μα
ας, η Εσωτερ
ρική Θερμαιννόμενη
(όταν χρειάζεται), γλυκού νερού Πισίνα μας. Παρακα
αλούμε σημεειώστε ότι η πισίνα είναιι χωρίς ναυα
αγοσώστη. Παιδιά
κάτω των 12 χροννών πρέπει να
ν συνοδεύον
νται από ενή
ήλικα(ες). Πα
αρακαλούντα
αι οι φιλοξενοούμενοί μας όπως αποφεεύγουν
τα πα
αιχνίδια και ττις δραστηριότητες στην πισίνα, τα οποία μπορ
ρεί να ενοχλή
ήσουν τους υπόλοιπους
ς φιλοξενούμ
μενους.
Επίση
ης, παρακαλλούμε όπωςς κάνετε ντο
ους στο χώρ
ρο των απο
οδυτηρίων πριν
π
χρησιμ οποιήσετε την
τ
πισίνα. Ώρες
λειτου
υργίας: 9.00 – 18.00.
Βλέπεετε: “ΣΠΑ”
ΕΦΗΜ
ΜΕΡΙΔΕΣ/ΠΕ
ΕΡΙΟΔΙΚΑ
Είναι διαθέσιμα σ
στο Κατάστη
ημα του Ξενο
οδοχείου. Α
Αν δεν βρείττε αυτό που
υ ψάχνετε, εενημερώστε την υπεύθυννη του
κατασ
στήματος η οπ
ποία θα σας διευθετήσει καθημερινή παραγγελία (αν είναι δυν
νατόν).
ΗΛΕΚ
ΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥ
ΥΜΑ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΗΛ
ΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ
ΥΕΣ
Προς αποφυγήν ατυχημάτωνν, σας παρα
ακαλούμε όπ
πως συμβου
υλευτείτε την
ν Υποδοχή, προτού χρ
ρησιμοποιήσετε τις
προσω
ωπικές σαςς ηλεκτρικές και ηλεκτρ
ρονικές συσ κευές στο δωμάτιο, κα
ατά πόσον αυτές είναι συμβατές με τις
προδιαγραφές του
υ ηλεκτρικού
ύ ρεύματος του
τ ξενοδοχεείου (240 βο
ολτ). Για λόγ
γους εξοικοννόμησης ενέρ
ργειας, τα δω
ωμάτια
μας είναι εξοπλισ
σμένα με ένα
α πολύ ευαίσ
σθητο αισθη τήρα (ενεργοποιείται με την παραμιικρή κίνηση)). Αυτό μπο
ορεί να
απενεεργοποιηθεί σε περίπτωση που η συνεχής
σ
ηλεκκτρική ενέργ
γεια απαιτείτα
αι για λόγουυς υγείας. Οι
Ο επισκέπτεες που
έχουν
ν τέτοια προβ
βλήματα υγεείας παρακαλ
λούνται να μ
μας ενημερώ
ώσουν. Απα
αγορεύεται αυστηρά η χρήση μαγεειρικών
συσκεευών στα δω
ωμάτια.
ΘΑΛΑ
ΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
Ρ
Στην παραλία
π
μπρ
ροστά από το
ο ξενοδοχείο
ο μας ή στην παραλία του
υ Green Bay (στα 350 μέττρα), θα βρεείτε θαλάσσια
α σπορ
όπως σκι, μπανάννα, αλεξίπτω
ωτο, θαλάσσιο ποδήλατο
ο, ιστιοπλοΐα, ταχύπλοα, κλπ. Η Διεεύθυνση των Θαλασσίωνν Σπορ
δεν αν
νήκει στο Ξεννοδοχείο μας. Είναι ιδιω
ωτικές επιχειρ
ρήσεις. Το Ξενοδοχείο
Ξ
δεν φέρει κα
αμία ευθύνη
η για τα θαλ
λάσσια
σπορ
ρ.

ΕΣΙΕΣ
τικούς, Οδονντίατρους κτλ
λ. ή σε περίπ
πτωση ατυχή
ήματος παρα
ακαλούμε όπ
πως ειδοποιή
ήσετε την Υπ
ποδοχή
Ο φιλοξενού
ύμενος ευθύν
νεται αποκλεειστικά για όλ
λες τις χρεώσ
σεις.
ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣ
ΣΕΙΣ
προσφέροντα
αι για ιδιωτικά
ά πάρτι, γάμο
ους, γενέθλια
α, βαφτίσεις και επετείου ς αναλόγως του μεγέθου
υς τους
Παρακαλο
ούμε επικοιν
νωνήστε με τον Διευθυντή Τροφίμω
ων και Ποττών (εσωτ. τηλ. 568 ή email
.com.cy) ή τη
η Λειτουργό Δημοσίων
Δ
Σχχέσεων (εσω
ωτ. τηλ. 537 ή email cavoogrel@cytane
et.com.cy)
aris.com/
ΩΜΑΤΙΟΥ / ΜΗΝ ΕΝΟΧΛ
ΛΕΙΤΕ
ρίζονται καθη
ημερινά μετα
αξύ 9:00 και 1
15:30.
δωματίου, δίπ
πλα από τα φώτα,
φ
έχουμ
με εγκαταστή
ήσει ηλεκτρον
νικά κουμπιά
ά για «Καθαρ
ρισμό δωματτίου» ή
ιέστε το κουμ
μπί αυτό αν δεν θέλετε να
α σας ενοχλή
ήσουν.
ιέστε το κουμ
μπί αυτό αν θέλετε να κα
αθαριστεί το δωμάτιό
δ
σας
ς.
πωλούνται κοσμήματα, ρολόγια, βιβλία, εφ
φημερίδες, περιοδικά,
π
κκαλλυντικά, τσιγάρα, κάρτες,
κ
μαγιό, ενδύματα, γυαλιά ήλιου, μπισ
σκότα, σοκολ
λάτες, τσιπς
ς κτλ. και μεεγάλη συλλο
ογή από δώρα και
να το επισκ
κεφθείτε.
Ν
αρώσετε, επισκεφτείτε το
ο Παραδοσια
ακό μας “Πάρ
ρκο Αναψυχής” του οποίίου όλα τα μονοπάτια
μ
οδ
δηγούν
Εκεί μπορεείτε να δοκιμά
άσετε, μεταξ ύ άλλων, τα μοναδικά πα
αραδοσιακά Κυπριακά γλ
λυκά μας και άλλες
Κυπριακό καφέ
κ
ή απολαύστε το ο
ούζο μας μεε το μεζέ του (μικρές συυνοδευτικές μπουκιές το
οπικών
Ι ΣΤΟ ΔΩΜΑ
ΑΤΙΟ - ΔΙΕΥΚ
ΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Σ
ετοιμασία κα
αφέ ή τσάι (βραστήρας,
(
φλιτζάνια, πιατάκια και κουταλάκια
α) παρέχεται δωρεάν σεε κάθε
ρεάν φακελά
αλούμε σημειώστε ότι παρ
ρέχονται δωρ
άκια από τσά
άι, καφέ, γάλα
α και ζάχαρη
η.
ΔΥΣΕΩΝ
χής μας μπορεί να σας φέρει
φ
σε επα φή με έμπειρ
ρο και επαγγ
γελματικό Κέέντρο Καταδύσεων πολύ
ύ κοντά
δ
για κάθε στάδ
διο (από αρ
ρχάριους για μια δοκιμασ
στική εμπειρ
ρία ή πλήρη σειρά
Μαθήματα διαθέσιμα
ι ερασιτέχνεςς για βελτίωσ
ση των γνώσ
σεων τους.
ΔΙΑ (KIDS CLUB)
ας λειτουργεεί, χωρίς χρ
ρέωση, το “C
Cavo Kids Club”
C
για παιδιά ηλικίας 4-12 χρονώ
ών. Βρίσκετται στο
ρ -1) και λειττουργεί 6 μέέρες την εβδ
δομάδα. Ώρ
ρες και κανονισμοί λειτουυργίας είναι αναρτημένες στην
π. Για νομικο
ούς λόγους μπορεί να χρεειαστεί εξακρ
ρίβωση της ηλικίας
η
των π
παιδιών.
ΣΥΣΤΗΜΑ
διαθέτουν κλλιματισμό. Σε
Σ κάθε δωμ
μάτιο υπάρχεει εύκολα ρυθμιζόμενο σ
σύστημα κλιμ
ματισμού, το οποίο
αν η μπαλκοννόπορτα είνα
αι ανοιχτή.
ΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΟΥ
πως κατά την αναχώρησή
ή σας, να παρ
ραδώσετε τη
ην Κάρτα – Κλειδί
Κ
του δω
ωματίου στην Υποδοχή.
cean Spa”. Κράτηση
Κ
απα
αραίτητη (εσ
σωτερικό τηλέέφωνο 565).
ε κρατήσεις π.χ
π δωματίω
ων, ταξί, εκδη
ηλώσεων κτλ
λ. παρακαλούμε επικοινω
ωνήστε με το
ο τμήμα Υπο
οδοχής
φωνο 512 ή στο e-mail:
e
cavo
orese@cytanet.com.cy) ή επισκεφ
φθείτε την ιστοσελίδα
α μας
om. Οι πελά
άτες μας προ
οτρέπονται να
α παρακολουθούν την ισ
στοσελίδα μα
ας (www.cavo
omaris.com) για
ροσφορές, οι
ο οποίες κάπ
ποιες φορές αφορούν πεεριορισμένη χρονική
χ
διάρρκεια, οι οπο
οίες μπορεί να
ν είναι
ες και ισχύουν μόνο για
α κρατήσεις που έγιναν
ν μέσω της ισ
στοσελίδαςς μας.
πηρεσία ασττικών λεωφο
ορείων πολύ κοντά στο ξενοδοχείο
ξ
για
γ Αγία Νάπ
πα και Παραλίμνι. (και μεετά για

Λευκω
ωσία και Λεμ
μεσό μέσω Λάρνακας).
Λ
Πρόγραμμα ωρών και δρομολόγια
δ
λεωφορείων
λ
είναι διαθέσ
σιμα στην Υπ
ποδοχή
και αν
ναρτημένα σττις Πινακίδεςς Ανακοινώσεεων.
ΛΟΥΛ
ΛΟΥΔΙΑ
Λουλο
ούδια μπορείίτε να παραγγγείλετε στην
ν Υποδοχή (εεσωτ. τηλ. 51
12), στη Λειτο
ουργό Δημοσ
σίων Σχέσεω
ων (εσωτ. τηλλ. 537)
ή με ηλεκτρονικό
ό ταχυδρομεί στο cavog
grel@cytanett.com.cy. Σας
Σ
παρακαλούμε όπωςς κάνετε την
ν παραγγελίία σας
έγκαιρ
ρα. Βάζα γγια λουλούδια μπορείτε να ζητήσεττε από την Υπεύθυνη Ορόφων
Ο
(Hoousekeeper,, εσωτ. τηλ.. 526).
θούν μέσω της
Παραγ
γγελίες λουλλουδιών μπορ
ρούν επίσης να διευθετηθ
τ Ιστοσελίδ
δας μας www
w.cavomaris.com.
MAΣΣ
ΣAZ
Κράτη
ηση απαραίτη
ητη (εσωτεριικό τηλέφωνο
ο 565).
Βλέπεετε: “ΣΠΑ”.
ΜΕΤΑ
ΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΗΛΕ
ΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ρ
Σ (ELECTRIC
CITY ADAPT
TORS)
Είναι διαθέσιμοι
δ
σ
στην Υποδοχή δωρεάν, έν
ναντι μικρού επιστρεφόμ
μενου ντεπόζζιτου. Υπάρχχουν επίσης προς πώλησ
ση στο
Κατάσ
στημα του ξεννοδοχείου.
ΜΕΤΑ
ΑΦΟΡΑ ΑΠΟ
Ο ΚΑΙ ΠΡΟΣ
Σ ΤΟ ΑΕΡΟΔ
ΔΡΟΜΙΟ
Ταξί και
κ μεταφορέές από και προς το αεροδ
δρόμιο μπορ
ρούν να διευθετηθούν απ
πό την Υποδδοχή (εσωτ. τηλ.
τ
512, το Τμήμα
Κρατή
ήσεων (ηλ. τα
αχυδρομείο cavorese@c
c
cytanet.com.ccy, ή από την
ν ιστοσελίδα μας: www.ccavomaris.co
om.
ΜΗΝΥ
ΥΜΑΤΑ
Επείγοντα μηνύμα
ατα παραδίνο
ονται απευθεείας στο δωμ
μάτιό σας. Παρακαλούμε
Π
ε όπως απευυθύνεστε συχ
χνά στην Υπ
ποδοχή
(εσωττερικό τηλέφω
ωνο 512), ιδ
διαίτερα αν περιμένετε
π
κά
άποιο μήνυμα
α. Το τηλεφ
φωνικό μας σ
σύστημα μπο
ορεί επίσης να
ν σας
ειδοπο
οιήσει αν έχεετε κάποιο μήνυμα. Αν ακούσετε
α
ένα
α περίεργο, διακεκομμένο
δ
ο ήχο από τοο τηλέφωνο του δωματίο
ου σας,
αυτό σημαίνει όττι έχετε κάπ
ποιο μήνυμα. Απλά σ
σηκώστε το ακουστικό
ό, μην πλη κτρολογήσττε οτιδήποτε και
περιμ
μένετε μερικ
κά δευτερόλ
λεπτα. Αυττόματα θα σ
συνδεθείτε μεε την Υποδο
οχή, δώστε τον αριθμό δωματίου σας
σ
και
ζητήσ
στε το μήνυμα
α σας.
MINI ΜΠΑΡ
Μ
Κάθε δωμάτιο διαθέτει Μίνι Μπ
παρ για ΔΩΡ
ΡΕΑΝ ΧΡΗΣ
ΣΗ. Μπορείττε να χρησιμο
οποιήστε το Μίνι Μπαρ και
κ για προσ
σωπικά
σας είίδη, παρακαλλούμε όμως μην το υπερ
ρφορτώνεται . Το Μίνι Μπ
παρ μπορεί να
ν ανεφοδια
αστεί με τα είδ
δη που θέλετε από
τον κα
ατάλογό μαςς όπου θα βρείτε λεπτομ
μέρειες για τα
α είδη και τις χρεώσεις. Παραγγελίεες θα πρέπεει να παραδίίδονται
στην Υποδοχή, η οποία θα διευθετήσει ούτως ώστ ε τα είδη που
π
ζητήσατεε να τοποθεετηθούν στο
ο Μίνι Μπαρ
ρ. Για
περισσότερες πλη
ηροφορίες παρ.
π
όπως επικοινωνήσε
ε
ετε με την Υποδοχή.
Υ
Παρ. σημειώ
ώστε ότι φαγητά ή πο
οτά τα
οποία
α αγοράστη
ηκαν από έξξω από το Ξενοδοχείο,
Ξ
δεν επιτρέπ
πεται να κα
αταναλωθού
ύν σε οποιοδήποτε από
ό τους
χώρο
ους του Ξεν
νοδοχείου (Μ
Μπαρ, Εστιιατόρια, Κα
αθιστικά κτλ
λ.). Ενημερώ
ώνονται επίσ
σης οι φιλοξξενούμενοί μας
μ
ότι
ξεσκέπ
παστο ή μερ
ρικώς φαγω
ωμένο φαγητό
ό, φρούτα, γγλυκά κτλ. μπορεί
μ
να προσελκύσει
π
μύγες, μυρμ
μήγκια, έντο
ομα και
άλλου
υς απρόσμεννους επισκέέπτες! Μην
ν ξεχνάτε ό
ότι δεν πρόκ
κειται για ψυγείο
ψ
οικιακκής χρήσης,, γι΄ αυτό μην
μ
το
παραγ
γεμίζετε, αφο
ού θα μειωθεεί ο βαθμός ψύξης.
ψ
ΜΟΥΣ
ΣΙΚΗ
Υπάρχ
χουν τέσσερ
ρα (4) κανάλιια μουσικής και ραδιοφώ
ώνου σε όλα τα δωμάτια. Το σημείο ελέγχου του
υς βρίσκεται σε ένα
από τα κομοδίνα. Οι τηλεορά
άσεις μας δια
αθέτουν επίσ
σης τέσσερα (4) επιπλέον
ν κανάλια ρα
αδιοφώνου, ελεγχόμενα
ε
α
από
το
τηλεχεειριστήριο τη
ης τηλεόραση
ης. Στους κο
οινόχρηστουςς χώρους μετταδίδεται Ελλ
ληνική και Ξέένη μουσική.
Ρ
ΜΠΑΡ
Coral Bar στο χώρο του Σαλο
ονιού είναι αν
νοιχτό καθημ ερινά
στο χώρο τηςς Πισίνας είν
ναι ανοιχτό κα
αθημερινά
Sirena Pool Bar σ
k στους Κήπ
πους με θέα τη
τ θάλασσα εείναι ανοιχτό
ό καθημερινά
ά
Cavo Maris Kiosk
Το Κα
αφενείον στο
ο χώρο του Πάρκου
Π
Αναψυχής είναι α
ανοιχτό καθη
ημερινά

100:00 - 01:00
0
100:00 - 18:30
100:00 - 18:30
100:00 - 19:00

ΛΩΣΤΡΕΣ ΚΑ
ΑΙ ΟΜΠΡΕΛ
ΛΕΣ
ΞΑΠΛ
Υπάρχ
χουν (χωρίς χρέωση) ξα
απλώστρες και
κ ομπρέλεςς διαθέσιμες στην πισίνα
α και στο γρα
ασίδι. Είναι αρκετές για όλους
τους φιλοξενούμεενούς μας. Σε περίπτω
ωση δυσκολλίας παρακαλ
λούμε αποταθείτε στον Υπεύθυνο της Πισίναςς (Pool
Attend
dant), ο οποίίος ευχαρίσττως θα σας εξυπηρετήσει
ε
ι. Ωστόσο είίναι σημαντικ
κό να γνωρίζζετε ότι το ξενοδοχείο επιτρέπει
μόνο μια ομπρέέλα για κάθ
θε δωμάτιο
ο και μια ξξαπλώστρα για κάθε άτομο.
ά
Δεεν επιτρέπετται να κρατά
άτε τις
ώστρες από το προηγού
ύμενο βράδυ
υ ή από νωρ
ρίς το πρωί, τοποθετώνττας πάνω πρροσωπικά σας
σ αντικείμενα π.χ
ξαπλώ
πετσέέτες, τσάντες, ρούχα κτλ. Με αυτό δημιουργείται δ
δυσφορία μεεταξύ των άλλ
λων φιλοξενοούμενων και εμποδίζει τη
ην
καθαρ
ριότητα και άλλες υπηρ
ρεσίες στους κήπους μ
μας. Το ξενοδοχείο
ξ
διατηρεί το
ο δικαίωμα
α να μετακ
κινήσει
αντικεείμενα που είναι αφύλα
ακτα για περ
ρισσότερο α
από μια ώρα. Παρακαλ
λούμε όπως σ
σέβεστε τις ξαπλώστρες
ξ
και τις
ομπρέέλες έτσι ώστε να τα βρείτε σε καλή κατάσταση
κ
τη
ην επόμενη μέρα.
μ
Επίση
ης παρακαλοούμε σεβαστεείτε το περιβ
βάλλον!
Αποφεύγετε την απόρριψη σκο
ουπιδιών στο
ο γρασίδι.

ΞΕΝΟ
Ο ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Βλέπεετε: «Συνάλλλαγμα»
ΦΟΚΟΜΙΑ (H
HOUSEKEE
EPING)
ΟΡΟΦ
Για οπ
ποιαδήποτε θέματα ή απ
πορίες που αφορούν τονν καθαρισμό
ό των δωματτίων ή αν θέέλετε επιπλέέον κουβέρτεες, πιο
μαλακ
κά ή πιο σκλληρά στρώματα και μαξιιλάρια, θερμ ός για κρύο ή ζεστό νερ
ρό, βάζο για
α λουλούδια κτλ. παρακα
αλούμε
όπως επικοινωνήσ
σετε με την Υποδοχή
Υ
(εσ
σωτερικό τηλλέφωνο 512), η οποία θα επικοινωνήσ
ο ειδικό
σει με τη σειρά της με το
α απευθείας..
Τμήμα
ΝΙΔΙΑ (ΕΠΙΤ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ)
ΠΑΙΓΝ
Παιγνίδια όπως Σ
Σκάκι, Χαρτιιά (Τράπουλ
λες), Τάβλι, Pingo, Scra
abble, Ντάμα, Ντόμινο κτλ. διατίθεενται δωρεάνν στην
οχή. Επίση
ης διατίθεντα
αι ρακέτες για
α επιτραπέζζιο Τένις και ρακέτες και μπάλες για
α Τένις. Το μόνο που θα
θ σας
Υποδο
ζητηθεί είναι μία π
προκαταβολή
ή η οποία θα σας επιστρα
αφεί μόλις επ
πιστρέψετε το
ο παιχνίδι σεε καλή κατάσ
σταση.
ΠΑΙΔΙΙΑ
Για τη
ην διασκέδα
αση και ψυχ
χαγωγία των
ν παιδιών, δ
διαθέτουμε το
τ “Cavo Kids Club” (Β
Βλέπετε: “Κλ
λαμπ για Πα
αιδιά”),
εξωτερικό παιδότο
οπο, αίθουσ
σα παιχνιδιώ
ών, ευχάριστο
ο πάρκο ανα
αψυχής, παιιδική πισίνα,, πλούσιο παιδικό
π
πρόγγραμμα
σκο για παιδιά, ξεχωριστή
ή γωνιά με π
παιδικά φαγη
ητά στα μπου
υφέ, καρεκλίττσες φαγητού για μικρά παιδιά,
π
διασκέέδασης, ντίσ
παιδικ
κά κρεβατάκιια.
ΑΛΙΑ
ΠΑΡΑ
Παρακ
καλούμε σημ
μειώστε ότι η παραλία μπροστά
μ
από
ό το Ξενοδο
οχείο, δεν είν
ναι υπό την αρμοδιότητα
α του Ξενοδο
οχείου.
Διευθύ
ύνεται, συντη
ηρείται, καθα
αρίζεται και διαχειρίζεται
δ
από τον Δήμ
μο της περιο
οχής. Το Ξεννοδοχείο δεν
ν έχει καμία ευθύνη
ε
ή δικα
αιοδοσία στηνν παραλία. Οι ξαπλώστρ
ρες και ομπρ
ρέλες στην παραλία
π
ρυθμ
μίζονται, χρεεώνονται και εισπράττοντται από
το Δημαρχείο. Υπ
πάρχουν επίσ
σης Θαλάσσια Σπορ στηνν παραλία υπ
πό διαφορετική Διεύθυνσ
ση.
ΟΔΡΟΜΟΣ (Ε
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝ
ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ
Ε
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΕΙΟΥ)
ΠΕΖΟ
Για ασφαλέστερη, ταχύτερη και καλύτερ
ρη είσοδο κκαι έξοδο απ
πό το ξενοδ
δοχείο με τα
α πόδια, πα
αρακαλούμε όπως
διασφάλιση μιας
μ
ασφαλούς εισόδου κκαι εξόδου από
α
το ξενοδ
δοχείο,
χρησιμοποιείτε τον καθορισμέένο πεζόδρομο. Προς δ
ρακαλούμε όπ
πως μη χρησ
σιμοποιείτε ττο δρόμο για
α τα αυτοκίνη
ητα, τα
χωρίςς ατυχήματα για σας και την οικογένεειά σας, παρ
λεωφο
ορεία, τα ποδ
δήλατα ή το παρκινγκ του Ξενοδοχείο
ου.
ΣΕΤΕΣ ΘΑΛΑ
ΑΣΣΗΣ
ΠΕΤΣ
Πετσέέτες Θαλάσσ
σης (ΜΠΛΕ) για
γ χρήση εν
ντός των χώ
ώρων του ξεν
νοδοχείου πρ
ροσφέρονταιι (χωρίς χρέω
ωση) στο δω
ωμάτιο.
Αντικα
ατάσταση το
ους μπορεί να γίνει, αν
ν ζητηθεί, μ
μία φορά ημ
μερησίως κα
αι γίνεται μόόνο με την παρουσίασ
ση στις
αναφεερόμενες ώρ
ρες, των χρησιμοποιημέν
νων πετσετώ
ών, στον Υπεεύθυνο της Πισίνας
Π
(Poool Attendant),, στο ειδικό Κιόσκι.
Κ
Παρακ
καλούμε αποφεύγετε την συχνή ανττικατάσταση των Πετσεττών Θαλάσσ
σης. Η ευθύ
ύνη φύλαξη
ης των πετσ
σετών
ανήκεει στους φιιλοξενούμεν
νους του Ξενοδοχείου
υ. Απολεσθεείσες Πετσέέτες θα χρεεώνονται. Επίσης, πεετσέτες
θαλάσ
σσης πωλούννται, σε πολλύ λογικές τιμ
μές στο κατά
άστημα του ξενοδοχείου
ξ
μας. Παρακκαλούμε απλ
λώνετε τις πεετσέτες
σας ή άλλα ρούχα
α για στέγνωμ
μα στις ειδικέές απλώστρεες στο μπαλκ
κόνι.
Βλέπεετε: “Πετσέτεες Μπάνιου”.
ΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝ
ΝΙΟΥ
ΠΕΤΣ
Για λό
όγους υγιεινή
ής δεν επιτρέέπεται ή χρήση των ΑΣΠ
ΠΡΩΝ πετσεττών μπάνιου
υ στην παραλλία ή στην πισίνα.
π
Οι πεετσέτες
των δωματίων αλλλάζονται μία φόρα τη μέρα. (Προσφ
φέρονται μόν
νο μία πετσέττα μπάνιου κκαι μία πετσέτα προσώπ
που για
κάθε άτομο τη μέέρα). Για περιβαλλοντι
π
κούς λόγουςς αλλά και για
γ εξοικονό
όμηση πολύττιμου νερού,, αν επιθυμεείτε να
χρησιμοποιήσ
σετε τις πεττσέτες σας, παρακαλού
ύμε να τις κρεμάσετε
κ
στην
σ
ειδική κρεμάστρα στο μπάνιο
ο. Αν
ξαναχ
επιθυ
υμείτε αλλαγ
γή τους, παρακαλούμε όπως τις το
οποθετήσεττε στο πάτω
ωμα. Θα ανντικαθίσταντται μόνο πεττσέτες
που βρίσκονται
β
σ
στο πάτωμα
α.
Βλέπεετε: “Πετσέτεες Θαλάσσηςς”.
ΠΙΣΙΝΕΣ
Λόγω της διαδικα
ασίας χλωρίωσης τους, απαγορεύετται η χρήση
η των πισίνω
ων πριν απόό τις 10.00 ή μετά τις 19.00.
καλούμε όπω
ως αποφεύγο
ονται τα παιχ
χνίδια στις π ισίνες τα οπο
οία μπορεί να ενοχλήσουυν τους υπόλ
λοιπους
Παρακ
αρακαλούμε όπως κάνεττε ντους πρ
ριν χρησιμοπ
ποιήσετε τις πισίνες. Θα
α το εκτιμήσουμε
φιλοξεενούμενους. Επίσης πα
ιδιαιτέέρως αν απ
ποφεύγετε να περνάτε από
α
το “Corral Μπαρ” και
κ το σαλόν
νι για να πη
ηγαίνετε ή να
ν έρχεστε από
α
το
δωμά
άτιο στην π
παραλία ή την πισίνα, ειδικά μ
με βρεγμένα ρούχα και
κ
πόδια. Μπορείτεε πιο εύκολ
λα να
χρησιμοποιήσετεε το κατώτεερο όροφο (με το ασανσ
σέρ στο -1).

ΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ
ΡΤΕΣ
ΠΙΣΤΩ
Για τιςς πληρωμές σ
σας, δεχόμα
αστε όλες τις πιστωτικές κκάρτες όπωςς Diners Club
b, Visa, Euroocard, Access
s, MasterCarrd κτλ.
ΝΤΗΡΙΑ / ΣΤΕ
ΕΓΝΟΚΑΘΑ
ΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΛΥΝ
Στο Ξενοδοχείο
Ξ
C
Cavo Maris Beach
B
λειτου
υργεί 48ωρη
η υπηρεσία Πλυντηρίου και Καθαρισ
στηρίου. Θα
α βρείτε τις ειδικές
τσάντες και τη λίσ
στα πλυντηρίίου στο ερμά
άρι του δωμα
ατίου σας, τη
ην οποία παρακαλούμε όόπως συμπλ
ληρώσετε κα
αι αφού
σετε την Υπ
πεύθυνη Ορό
όφων (Hous
sekeeper) (εεσωτ. τηλέφ
φωνο 526) να της τα παραδώσετε (επιβεβαιω
ωμένα)
καλέσ
ιδιοχείρως. Παρα
ακαλούμε μην
μ
τα αφήν
νετε απλά σ
στο δωμάτιιο. Προς αποφυγή οπ
ποιωνδήποττε προβλημ
μάτων,
ακαλούμε όπ
πως αποφεεύγετε να πα
αραδίδετε ρ
ρούχα για πλύσιμο
π
καιι στεγνοκαθθάρισμα τα Σαββατοκύριακα,
παρα
Δημόσιες Αργίες
ς ή τις τελευτταίες 48 ώρες πριν την αναχώρησή σας.
ρης εξυπηρέττησης διατίθενται, κατόπ
πιν αιτήματος και με την ανάλογη
α
χρέω
ωση.
Υπηρεεσίες γρήγορ
Βλέπεετε: “Σιδέρωμ
μα”.
ΠΟΔΗ
ΗΛΑΤΑ
Ενοικίίαση ποδηλά
άτων τελευτα
αίας τεχνολογ
γίας, μπορεί να γίνει μέσω
ω του τμήματος Υποδοχήής σε πολύ λογικές
λ
τιμές.
ΜΟ ΝΕΡΟ
ΠΟΣΙΜ
Το νερ
ρό της βρύση
ης στο δωμά
άτιο σας, αν και
κ ασφαλές δεν το εισηγ
γούμαστε για
α πόσιμο. Μπ
πορείτε να πάρετε
π
νερό από
α
τα
σημεία
α παροχής που βρίσκο
ονται σε κάθ
θε όροφο κα
αι στους κοιινόχρηστους χώρους. Στο Εστιατό
όριο μας “Αλλκυών”
σερβίρ
ρεται δωρεάνν πόσιμο νερ
ρό σε Καράφ
φες. Υπάρχεει επίσης επιιτραπέζιο ή/κ
και μεταλλικόό, εμφιαλωμέένο νερό σε όλα τα
μπαρ και τα εστιαττόρια σε πολλύ λογικές τιμ
μές.
A ΓΙΑ ΞΥΡΙΣ
ΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧ
ΧΑΝΕΣ
ΠΡΙΖA
Βρίσκ
κεται στο μπ
πάνιο του δω
ωματίου σας
ς, δίπλα απ
πό τον καθρέέφτη (για 11
10 και 220 βολτ).
χρησιμοποιείται αυ
υτές τις πρίζες για άλλες συσκευές.

Παρ
ρακαλούμε να
ν μην

ΠΡΟΣ
ΣΩΡΙΝΑ ΔΩ
ΩΜΑΤΙΑ ΑΝΑ
ΑΜΟΝΗΣ (C
COURTESY
Y ROOMS)
Σε πεεριπτώσεις άφιξης νωρίς ή αναχώρησης αρ
ργά, προσφ
φέρονται δω
ωρεάν, ειδικά
ά διαμορφω
ωμένοι χώρ
ροι και
δωμά
άτια τα οποίία εφόσον υπάρχει δια
αθεσιμότητα
α μπορείτε να
ν χρησιμοπ
ποιήσετε. Οι χώροι αυτοί
α
μπορο
ούν να
χρησιμοποιηθούν
ν προσωριν
νά, έτσι πο
ου να μπο
ορέσετε να δροσιστείτε
ε στις πισίννες μας, στην
σ
παραλία, να
απολα
αύσετε το π
ποτό σας ή το
τ φαγητό σας
σ στα Μπα
αρ/Εστιατόρ
ρια μας ή και να ξεκουρα
αστείτε κατά
ά την διάρκεεια του
χρόνο
ου της αναμ
μονής σας. Παρακαλού
ύμε πάρτε μ
μαζί σας στα
α Προσωρινά Δωμάτια ττα απολύτω
ως απαραίτη
ητα και
φυλάξξετε τις απο
οσκευές σας
ς στους ειδικ
κούς χώρουςς αποσκευώ
ών στον χώρ
ρο της Υποδ
δοχής. Για διαθεσιμότη
ητα και
για άλ
λλες λεπτομέρειες παρα
ακαλούμε επ
πικοινωνήστεε με το τμήμ
μα Υποδοχής (εσωτ. τηλλ. 512).
ΠΡΩΙΝΟ (ΠΡΟΓΕ
ΕΥΜΑ)
Το πρ
ρωινό (σε στυλ μπουφέέ) σερβίρετα
αι στο “Εστι ατόριο Αλκ
κυών” ("Alk
kion Restau
urant") και στη βεράντα
α, από
τις 7.1
15 μέχρι τις 10.00 το πρ
ρωί. ΓΙΑ ΛΟ
ΟΓΟΥΣ ΥΓΙΕ
ΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
Α
ΠΡ
ΡΟΦΑΝΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΡΟΣ
Π
ΑΠΟΦ
ΦΥΓΗ
ΑΜΗΧ
ΧΑΝΩΝ ΚΑ
ΑΙ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΚΑΤΑΣ
ΣΤΑΣΕΩΝ Γ
ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑ
ΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ
ΣΩΠΙΚΟ ΜΑ
ΑΣ, ΣΑΣ ΥΠ
ΠΕΝΘΥΜΙΖΟ
ΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΔΕΝ
Δ
ΕΠΙΤΡ
ΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ
Α ΠΑΙΡΝΕΤ
ΤΕ ΦΑΓΗΤA
A ΕΞΩ ΑΠ
ΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Αν επιθυμεείτε να πάρ
ρετε το
πρωιν
νό σας στο
ο δωμάτιο σας,
σ
παρακ
καλούμε όπ
πως συμπλη
ηρώσετε (από το προ
οηγούμενο βράδυ)
β
τη φόρμα
φ
παραγγελίας πρω
ωινού, που βρίσκεται στο
σ φάκελο πληροφοριών στο δω
ωμάτιό σας ή στην Υπο
οδοχή και να
ν την
αφήσετε στην Υπ
ποδοχή. Αν
ν θέλετε το πρωινό
π
σας πριν τις 7:1
15 μπορείτε να έχετε έννα απλό πρω
ωινό νωρίς (Early
Break
kfast) το οπ
ποίο πρέπει να
ν το παραγ
γγείλετε στη ν Υποδοχή πριν τις 20.00 το βράδυυ την προηγ
γουμένη μέρ
ρα. Θα
το πα
αραλάβετε γύ
ύρω στις 22.00 το προη
ηγούμενο βρ
ράδυ στο δω
ωμάτιο σας.
ΠΥΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΣΥΝΑΓΕΡΜ
ΜΟΣ - ΕΞΟΔ
ΔΟΙ ΚΙΝΔΥ ΝΟΥ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡ
ΡΕΣ)
Οδηγίες Πυρασφ
φάλειας (με ξεκάθαρη σήμανση) βρίσκονται σε όλους τους ορόφ
φους, έξω από
α
τα ασα
ανσέρ.
Υπάρ
ρχουν επίσηςς οδηγίες πίίσω από την
ν πόρτα του δωματίου σας.
σ
ΡΑΜΠ
ΠΕΣ
Υπάρ
ρχουν ομαλέές ράμπες σε
σ όλο το ξεν
νοδοχείο πο
ου καθιστού
ύν εύκολη τη
ην πρόσβασ
ση σε ηλικιω
ωμένους, άτο
ομα με
δυσκο
ολίες ή κινη
ητικά προβ
βλήματα και αναπήρου
υς σε όλους
ς τους εσω
ωτερικούς κκαι εξωτερικ
κούς χώρου
υς του
ξενοδ
δοχείου, από
ό την κύρια είσοδο
ε
του Ξενοδοχείου
Ξ
υ μέχρι την παραλία.
π
ΡΑΨΙΜΑΤΑ / ΒΕ
ΕΛΟΝΕΣ / ΚΛ
ΛΩΣΤΕΣ
Για μιικροραψίματτα και διορθ
θώσεις παρα
ακαλούμε όπ
πως επικοιν
νωνήσετε με
ε την Υπεύθ
θυνη Ορόφω
ων (Houseke
eeper)
(εσωττ. τηλ. 526). Επίσης μικρό σετ ραπ
πτικής υπάρ
ρχει στο συρ
ρτάρι της το
ουαλέτας (drressing table
e) για προσ
σωπική
σας χρήση.
χ

ΣΑΛΟ
ΟΝΙ ΗΣΥΧΙΑ
ΑΣ / ΗΡΕΜΙΑ
ΑΣ (QUIET LOUNGE)
L
Ένα από
α
τα σαλ
λόνια μας είναι
ε
και το μοναδικό Σ
Σαλόνι Ησυχίας / Ηρεμ
μίας όπου μ
μπορείτε να
α χαλαρώσεετε, να
διαβά
άσετε ένα βιβ
βλίο ή ακόμα
α και να εργαστείτε μακρ
ριά από ανεεπιθύμητους
ς θορύβους.
ΣΑΟΥ
ΥΝΑ
Κράτη
ηση απαραίττητη (εσωτερικό τηλέφω
ωνο 565).
Βλέπεετε: “Σπα”
ΣΙΔΕΡ
ΡΩΜΑ
Παρακαλούμε όπ
πως επικοιν
νωνήσετε μεε την Υπεύ θυνη Ορόφ
φων (Housekeeper) για
α επαγγελμα
ατικό σιδέρω
ωμα ή
πρεσά
άρισμα. Για
α να σιδερώσ
σετε στο δω
ωμάτιό σας, επικοινωνήσ
στε με την Υποδοχή
Υ
(εσ
σωτερικό τηλέφωνο 512
2) ή με
την Υπεύθυνη
Υ
Ορ
ρόφων (εσω
ωτερικό τηλέέφωνο 526).. Θα σας παραχωρηθε
π
εί σίδερο κα
αι σιδερώστρ
ρα χωρίς χρ
ρέωση.
Θα σας ζητηθεί μόνο ένα μικρό
μ
ποσόν
ν το οποίο θα σας επιστραφεί μόλις επιστρέψ
ψετε τον εξξοπλισμό σεε καλή
κατάσ
σταση.
Βλέπεετε: “Πλυντή
ήριο και Καθαριστήριο”.
ΣΝΑΚ
Κ
Σνακ σερβίρονται στα:
- Co
oral Μπαρ (κ
και στη βερά
άντα)
- Εσ
στιατόριο Sirrena
- Ca
avo Maris Κιόσκι
- Υπ
πηρεσία δωμ
ματίου

11.00
0 - 23.00
13.00
0 - 15.30 (επ
πίσης με υπη
ηρεσία take away)
13.00
0 - 15.30 (επ
πίσης με υπη
ηρεσία take away)
11.00
0 - 22.30 (απ
πό το μενού που βρίσκεεται στο δωμ
μάτιο)

Για το
ους φιλοξενο
ούμενους “A
All Inclusive””, παρακαλο
ούμε σημειώ
ώστε ότι μπο
ορείτε να πα
αραγγείλετε σνακ ΜΟΝΟ
Ο από
το “Coral Μπαρ” από τις 11:00 μέχρι τιις 23:00 (εκκτός από τις
ς ώρες που είναι ανοιχττό το Εστιατόριο Αλκυώ
ών και
σερβίίρεται γεύμα).
ΣΠΑ
Για γυ
υμναστική κκαι ευεξία επ
πισκεφτείτε το
τ καλοστημ
μένο και καλά σχεδιασμ
μένο “Oceann Spa” του Ξενοδοχείου μας.
Διαθέττει Εσωτερικκή Θερμαινόμ
μενη Πισίνα, Τζακούζι, Μ
Μπαρ, Καφετέρια, καλά εξξοπλισμένο ΓΓυμναστήριο
ο σε 2 ορόφο
ους (με
τελευτταίας τεχνολο
ογίας εξοπλιισμό και μηχ
χανήματα), Κ
Κέντρο για πεεριποιήσεις Ομορφιάς
Ο
(όόπως Κομμω
ωτήριο – Μαννικιούρ
– Πεν
ντικιούρ - Πεεριποίηση προσώπου ή//και σώματο
ος), Μασάζ, Σάουνα, Ατμ
μόλουτρο, χώ
ώρο ξεκούρασης, Ντουςς, WC,
Αποδυτήρια και Θ
Θυρίδες Φύλα
αξης. Είναι απαραίτητο
α
π
παιδιά κάτω των 12 ετών
ν να συνοδεύύονται από εν
νήλικα(ες). Επίσης
Ε
παρακ
καλούμε όπω
ως κάνετε νττους πριν χρησιμοποιήσεετε την πισίνα ή το τζακο
ούζι. Για ανα
αλυτικές πληροφορίες και τιμές,
παρακ
καλούμε όπω
ως απευθύνεεστε απευθείίας στην Υπο
οδοχή του “Ό
Όcean Spa” (ή
( την κεντρι κή Υποδοχή
ή του Ξενοδο
οχείου).
Το “O
Ocean Spa Center” βρίσκεται προ
ος την κατεύ
ύθυνση των
ν γηπέδων Τένις αλλά πριν από αυτά, στο -1
- του
συγκεεκριμένου αννεξάρτητου ασανσέρ,
α
ή με
μ τις σκάλεςς του ΣΠΑ. Για περισσό
ότερες λεπτοομέρειες και κρατήσεις καλέστε
στο εσ
σωτερικό τηλλέφωνο 565 ή στο e-mail: cavogym@
@cytanet.com
m.cy.
Ώρες λειτουργίας ττου ΣΠΑ:
Σπα, Ατμόλουτρο,
Α
, Σάουνα
Κέντρο για περιπο
οιήσεις Ομορ
ρφιάς, Μασάζζ
Εσωτεερική Θερμα
αινόμενη Πισίίνα, Τζακούζζι
Γυμνα
αστήριο

09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
08:00 – 20:00

ΣΤΡΩ
ΩΜΑΤΑ
υ επιθυμείτε σκληρό στρώμα ή ειδικό
Σε περίπτωση που
ό επίστρωμα σε περίπτωση που επιθθυμείτε ένα πιο
π μαλακό κρ
ρεβάτι,
ευχαρ
ρίστως θα το διευθετήσου
υμε. Παρακα
αλούμε επικο
οινωνήστε μεε την Υποδοχ
χή (εσωτ. τηλλ. 512).
ΣΥΝΑ
ΑΛΛΑΓΜΑ / Τ
ΤΑΜΕΙΟ
Μπορ
ρείτε να μετα
ατρέψετε σε Ευρώ (€) (ττο Κυπριακό
ό Νόμισμα), ξένα νομίσμ
ματα και ταξξιδιωτικές επ
πιταγές, μόνο
ο στην
Υποδο
οχή του Ξενο
οδοχείου (δεεν γίνονται αποδεχτά
α
χαρ
ρτονομίσματτα των $100)). Οι ισοτιμίεες μας είναι λίγο πιο κάττω από
τις Τρ
ράπεζες, για να μειώσουμε την πιθανότητα αλλα
αγών της ισο
οτιμίας. Οι ισ
σοτιμίες είνα
αι αναρτημέν
νες στην Υπο
οδοχή.
Σας ενημερώνουμ
ε
με ότι το τμήμα
τ
της Υποδοχής
Υ
το
ου ξενοδοχεείου μας είν
ναι το μόνοο αρμόδιο τμήμα
τ
να διεξάγει
δ
συναλ
λλαγματικές εεργασίες εντός των χώρω
ων του ξενοδ
δοχείου.
ΣΥΝΕ
ΕΔΡΙΑ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣ
ΣΕΙΣ / ΚΟΚΤ ΕIΛ
Διαθέττουμε δέκα (10) ειδικά διαμορφωμένες και πλλήρως εξοπλ
λισμένες Αίθ
θουσες για όόλων των ειδών
ε
και μεεγεθών
Συνέδ
δρια, Διαλέξεεις, Συνεδριά
άσεις, Συμβούλια, Συνανττήσεις, Εκδη
ηλώσεις, Ειδικά Δείπνα, Κοκτέιλ, Ιδιω
ωτικά Πάρτι, Ειδικά
Γαμήλ
λια Δείπνα, Γ
Γενέθλια, Βα
αφτίσεις, Επεετείους κτλ. Επικοινωνή
ήστε με την Λειτουργό Δ
Δημοσίων Σχ
χέσεων (εσω
ωτερικό
τηλέφωνο 537 ή σ
στο e-mail: cavogrel@cy
c
ytanet.com.ccy), τον Διευθ
θυντή Τροφίμ
μων & Ποτώ
ών (τηλέφωνο
ο 568 ή στο e-mail:
e
cavofn
nb@cytanet..com.cy) ή το
ον Υπεύθυνο
ο Υποδοχής (εσωτερικό τηλέφωνο
τ
54
45) για πληροοφορίες και λεπτομέρειες
λ
ς.

Πλήρεεις περιγραφ
φές και αναλυτικά στοιχεία και λεπτο
ομέρειες μπο
ορείτε να βρεείτε στην Ισττοσελίδα του
υ Ξενοδοχείο
ου μας:
www.c
cavomaris.co
om
ΤΑΙΝΙΙΕΣ
Βλέπεετε: “Τηλεόρα
αση και Βίντεεο”.
ΤΑΞΙ / ΜΕΤΑΦΟΡ
ΡΕΣ
Μέσω
ω της Υποδοχ
χής μπορείτεε οποιαδήπο
οτε ώρα χρεια
αστείτε να κα
αλέσετε ταξί.. Θα σας μεεταφέρουν όπ
που θέλετε. Ειδικά
για τον Πρωταρά, το Παραλίμννι και την Αγ
γία Νάπα, υπ
πάρχει η ταχτική υπηρεσία των τοπικκών αστικών λεωφορείωνν πολύ
κοντά στο Ξενοδο
οχείο. Στις πινακίδες
π
ανα
ακοινώσεων ή στην Υποδ
δοχή θα βρείίτε όλες τις π
πληροφορίες για τα δρομολόγια
και τα
α ωράρια. Μ
Μεταφορές απ
πό και προς το Αεροδρό
όμιο, μπορού
ύν επίσης να οργανωθούύν μέσω της Υποδοχής ή μέσω
της ιστοσελίδας μα
ας: www.cavvomaris.com..
Βλέπεετε: “Λεωφορ
ρεία.
ΤΑΣΗ
Η ΗΛΕΚΤΡΙΚ
ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
240 βολτ/AC
ΤΑΧΥ
ΥΔΡΟΜΕΙΟ
Σημαν
ντικές και επείγουσες επιστολές, μηνύ
ύματα, e-ma
ail, ή φαξ παρ
ραδίδονται στο δωμάτιό σ
σας. Παρακαλούμε ρωτά
άτε την
Υποδο
οχή (εσωτερ
ρικό τηλέφωννο 512) κατά
ά διαστήματτα. Παρακαλ
λούμε αφήστε την εξερχχόμενη αλληλογραφία σα
ας στο
γραμμ
ματοκιβώτιο (που βρίσκετται απέναντι από τα ασαννσέρ).
Βλέπεετε: “Γραμματόσημα/Κάρτες”.
Βλέπεετε: “Μηνύμα
ατα”
ΤΕΛΕ
ΕΤΕΣ ΓΑΜΟΥ
Υ Ή ΔΕΞΙΩΣ
ΣΕΙΣ
Το γραφικότατο μα
ας Gazebo που
π βρίσκετα
αι στους κήπ
πους είναι ιδα
ανικό για τέλεεση γάμων. Eίναι εξουσ
σιοδοτημένο από
α
το
Δήμο Παραλιμνίο
ου για τέτοιες τελετές όπως επίση
ης και για δεξιώσεις ή και για τα
α δύο. Πα
αρακαλούμε όπως
επικοιινωνήσετε μ
με την Υπεύ
ύθυνη Γάμων
ν (Λειτουργό
ό Δημοσίων
ν Σχέσεων) (εσωτερικό τηλέφωνο 537
5
ή στο e-mail:
e
cavog
grel@cytanett.com.cy) ή τον Υπεύ
ύθυνο Τροφ
φίμων και Ποτών (εσω
ωτερικό τηλλέφωνο 568 ή στο e-mail:
cavofn
nb@cytanet..com.cy) για περαιτέρω πληροφορίες
π
ς. Το Gazebo μας είναι επίσης ιδανικκό για την τελ
λετή και τη δεεξίωση
για αν
νανέωση τωνν όρκων σας, καθώς και για
γ άλλες ιδιω
ωτικές δεξιώ
ώσεις και ειδικ
κές εκδηλώσ
σεις..
ΤΕΝΙΣ
Σ
προμηθευτείτε (χωρίς χρ
Το ξεν
νοδοχείο μαςς διαθέτει 2 φωτιζόμενα
φ
γήπεδα
γ
τένιςς σκληρής επ
πιφάνειας. Μπορείτε
Μ
να π
ρέωση)
ρακέτες και μπάλες από την Υποδοχή. Ένα
Έ μικρό π
ποσό θα ζηττηθεί για τον
ν εξοπλισμό και το κλειδ
δί το οποίο θα
θ σας
επιστρ
ραφεί με τηνν παράδοση
η του κλειδιο
ού και του εεξοπλισμού σε
σ καλή καττάσταση. Μ
Μπάλες πωλούνται επίση
ης στο
κατάσ
στημα του ξεενοδοχείου. Είναι αναγκ
καίο να κραττήσετε το γήπ
πεδο εκ των
ν προτέρων στην Υποδο
οχή. Η χρήσ
ση του
γηπέδ
δου είναι δωρ
ρεάν κατά τη
η διάρκεια τη
ης ημέρας. Τ
Το βράδυ υπ
πάρχει ειδικό
ό κλειδί για να
α ενεργοποιήσετε τον φω
ωτισμό
του γη
ηπέδου το ο
οποίο μπορεείτε να προμ
μηθευτείτε απ
πό την Υπο
οδοχή. Για την
τ χρήση ττων φώτων υπάρχει μια
α μικρή
χρέωσ
ση με τον χρόνο που χρησιμοποιείτ
χ
ται το γήπεδ
δο. Για πλη
ηροφορίες επ
πικοινωνήστεε με την Υπ
ποδοχή (εσω
ωτερικό
τηλέφωνο 512).
ΤΖΑΚ
ΚΟΥΖΙ
Βρίσκ
κεται εντός ττου “Ocean Spa Centrre” και προ
οσφέρεται δω
ωρεάν για τους
τ
φιλοξεννούμενούς μας. Δεν υπ
πάρχει
ναυαγ
γοσώστης. Παιδιά κάτω
ω των 12 χρο
ονών πρέπεει να συνοδεεύονται από ενήλικα(ες).. Επίσης παρακαλούμεε όπως
κάνετεε ντους στο χ
χώρο των απ
ποδυτηρίων πριν
π
χρησιμο
οποιήσετε το
ο Τζακούζι. Ωράριο
Ω
λειτοουργίας: 9.00
0 – 18.00.
Βλέπεετε: ΣΠΑ
ΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
ΤΗΛΕ
Κάθε δωμάτιο δια
αθέτει συσκευή Τηλεόρασ
σης που εκπ
πέμπει σε διάφορες γλώ
ώσσες, τοπικκά τηλεοπτικά
ά και ραδιοφ
φωνικά
κανάλ
λια, δορυφορ
ρικά κανάλια
α και ταινίες. Το σήμα κάποιων κα
αναλιών πιθανόν να μηνν είναι πάνττα τέλειο. Αν
Α δεν
λαμβά
άνετε σήμα, παρακαλού
ύμε μην προ
οσπαθήσετεε να ρυθμίσ
σετε το πρόβλημα μόνο
οι σας. Ίσω
ως είχε δοκιμ
μάσει ο
προηγ
γούμενος φιλλοξενούμενο
ος να ρυθμίσ
σει τα κανάλλια ή πιθανόν
ν η τηλεόρα
αση να έχει β
βλάβη. Επικοινωνήστε με την
Υποδο
οχή η οποία
α θα στείλει Τεχνικό
Τ
να την επιδιορθώ
ώσει. Ταινίεες, παιδικές ταινίες
τ
και κιινούμενα σχέδια προβάλλλονται
συχνά
ά στα ειδικά κανάλια. Όλλες οι πληρο
οφορίες είναι στους πίνακ
κες Ανακοινώ
ώσεων ή στοο δωμάτιο κο
οντά στην συ
υσκευή
της Τη
ηλεόρασης.
ΕΦΩΝΙΚΟ ΞΥ
ΥΠΝΗΜΑ “W
WAKE UP CA
ALL”
ΤΗΛΕ
Επικο
οινωνήστε μεε την Υποδοχ
χή (εσωτ. τηλ
λ. 512) και δ
δώστε την ώρ
ρα που επιθυμείτε να σα
ας ξυπνήσου
υν. Ευχαρίσττως θα
το πρ
ράξουν. Με το τηλεφωνιικό μας σύστημα μπορείίτε επίσης να προγραμμ
ματίσετε μόνοοι σας την ώρα
ώ
που θέλλετε το
σύστη
ημα θα σας ξξυπνήσει ως ακολούθως: Πληκτρολο
ογήστε 80 κα
αι μετά την ώρα
ώ που επιθθυμείτε (4 νο
ούμερα π.χ. 0730).
Μπορ
ρείτε να το ακκυρώσετε απ
πλά με το να πληκτρολογ ήσετε το 81.
ΠΕΖΑ
ΤΡΑΠ
Βλέπεετε: “Συνάλλα
αγμα”.

ΤΡΑΠ
ΠΕΖΑΡΙΑ
Βλέπεετε: “Εστιατόρια”.
ΥΠΗΡ
ΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑ
ΑΤΙΟΥ (ROO
OM SERVICE
E)
Προσφ
φέρεται καθη
ημερινά ως ακολούθως:
α
Για πρ
ρωινό
από τις 7:30 μέχρι τις 9:45
από τις 11:00 μέχρι τις 22.30 α
Για γεεύματα
από το μενού
ύ Υπηρεσίας
ς Δωματίου π
που βρίσκετα
αι στα δωμάττια
από τις 11:00 μέχρι τις 24.00
Για πο
οτά
ΥΠΗΡ
ΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕ
ΕΡΝΕΤ/ WI-F
FI
Προσφ
φέρεται ΔΩΡ
ΡΕΑΝ Wi-Fi σε
σ όλα τα δω
ωμάτια του ξεενοδοχείου, καθώς
κ
επίση
ης και σχεδόνν σε όλους το
ους κοινόχρη
ηστους
χώρου
υς που βρίσ
σκονται εντό
ός και εκτός
ς του ξενοδ
δοχείου (κωδ
δικοί πρόσβ
βασης μποροούν να απο
οκτηθούν απ
πό την
Υποδο
οχή). Υπάρχ
χει επιπλέονν «Γωνιά Ιντεερνέτ» δίπλα
α από το κατάστημα σουβενίρ με τερμ
ματικό, για δωρεάν
δ
χρήσ
ση από
ε στην
τους ένοικους
έ
του
υ Ξενοδοχείο
ου. Για τους
ς μη ένοικου
υς η υπηρεσ
σία αυτή προσφέρεται μ
με χρέωση. Απευθυνθείτ
Α
Υποδο
οχή για περισσότερες πλληροφορίες.
EBOOK
FACE
Aκολο
ουθήστε μας και κάντε μα
ας “like” στο Facebook
F
σττη διεύθυνση
η: https://www
w.facebook.ccom/CavoMa
arisBeachHo
otel
ΦΑΞ
Αν επ
πιθυμείτε να στείλετε Τέέλεφαξ, μπορείτε να γρά
άψετε καθαρ
ρά το μήνυμ
μα σας μαζίί με τα στοιχ
χεία σας καιι να το
δώσετε στην Υπο
οδοχή. Εισεερχόμενα φα
αξ παραδίνο
ονται στο δω
ωμάτιο σας.
ΧΡΗΜ
ΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
Σε κά
άθε δωμάτιο
ο υπάρχει χωρίς
χ
χρέω
ωση ασφαλέές ηλεκτρονικό χρηματο
οκιβώτιο (θυυρίδα ασφαλείας). Βρίίσκεται
στον χώρο της νττουλάπας. Οδηγίες για
α να ορίσετεε το δικό σα
ας προσωπικό κωδικό α
αναγράφοντται σε αυτό. Κατά
την αν
ναχώρηση σ
σας παρακα
αλούμε να αφ
φήσετε την π
πόρτα της θυρίδας ανοιχ
χτή. Παρακκαλούμε επικ
κοινωνήστε με την
Υποδ
δοχή (εσωτ. τηλ. 512) για οποιαδ
δήποτε βοήθ
θεια χρειασ
στείτε. Υπά
άρχουν επίσ
σης χωρίς χρέωση
χ
επιιπλέον
Χρημα
ατοκιβώτια στην Υποδ
δοχή, εφόσο
ον ζητηθούνν. Η Διεύθ
θυνση δεν φέρει καμία
α ευθύνη για
γ ανεπιβεβ
βαίωτο
περιεχ
χόμενο των Χρηματοκιβ
βωτίων, ή για τιμαλφή π
που αφήνετε στο δωμάτιο σας.
ΧΩΡΟ
ΟΙ ΣΤΑΘΜΕ
ΕΥΣΗΣ
Το Ξενοδοχείο π
προσφέρει δωρεάν στους φιλοξεννούμενούς του δωρεάν χώρους στάθμευσης
ς. Παρακα
αλούμε
σημειώστε ότι σττην είσοδο και έξοδο του
τ
ξενοδοχ
χείου υπάρχουν μπάρε
ες που πιθα
ανόν να εν
νεργοποιούν
νται σε
περιό
όδους αιχμής. Φιλοξεν
νούμενοι πο
ου διαθέτουνν αυτοκίνηττα ενοικιάσε
εως, για πρ
ρόσβαση ενττός και εκτό
ός του
χώρου στάθμευσ
σης του ξενοδοχείου μπο
ορούν να πρ
ρομηθευτούν την κάρτα
α πρόσβαση ς από το τμήμα Υποδοχ
χής με
ραφεί όταν ε πιστρέψουν
ν την κάρτα πρόσβασης
π
ς στην Υποδ
δοχή στο τέλ
λος της
ένα μικρό ποσό ττο οποίο θα τους επιστρ
χρήση
ης τους. Παρακαλούμε σταθμεύ
ύετε τα αυττοκίνητα ή μοτοσικλέττες σας στο
ους καθοριισμένους χώ
ώρους
στάθμ
μευσης. Μη
ην τα αφήνεετε στην είσ
σοδο του ξξενοδοχείου
υ (διαφορετ
τικά θα εμπ
ποδίζουν τα
α λεωφορεία
α που
δεν θα
θ μπορούν
ν περάσουν
ν ή να κάνο
ουν στροφή
ή προς τα πίσω).
π
Μην παρκάρετεε μπροστά από τις εξό
όδους
κινδύ
ύνου. Παρακ
καλούμε ση
ημειώστε όττι η ευθύνη
η της στάθμευσης ανήκ
κει αποκλειιστικά στου
υς επισκέπττες.
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣ
ΣΗΣ (CHEC
CK-OUT TIM
ME)
Την ημέρα
η
αναχώ
ώρησης τα δωμάτια
δ
πρ
ρέπει να, ελεευθερώνονται, το αργόττερο μέχρι ττις 12:00 το μεσημέρι (c
checkout time), για να
α ετοιμαστο
ούν για την
ν επόμενη άφιξη. Σε περίπτωση
η που θέλεετε να παρατείνετε την
ν ώρα
αναχώ
ούμε σημειώ
ώρησης, ενη
ημερώστε το
ο τμήμα Υπο
οδοχής (εσω
ωτερικό τηλέέφωνο 512). Παρακαλο
ώστε ότι (εκττός αν
έχει συμφωνηθεί
σ
διαφορετικά
ά) μετά αυτή
ή την ώρα, ττο Ξενοδοχεείο έχει το δικαίωμα να μ
μετακινήσει τις αποσκευ
υές και
αλλά προσωπικά
ά σας αντικ
κείμενα από
ό το δωμάττιο. Παρακ
καλούμε μην ξεχάσετε να παραδώσετε την κάρτα
δωμα
ατίου σας σττην Υποδοχ
χή πριν την αναχώρηση
η σας. Μετά την πιο πάνω
π
ώρα α
αναχώρησης
ς το σύστημ
μα δεν
επιτρέέπει να γίν
νει καμία χρέωση στο λογαριασμ
μό του δωμ
ματίου σας.. Σε περιπ
πτώσεις άφ
φιξης νωρίτερα ή
αναχώ
ώρησης αργ
γά, προσφέρ
ρονται χωρίίς χρέωση, εειδικά διαμο
ορφωμένοι χώροι
χ
και δω
ωμάτια (Courtesy Room
ms) τα
οποία
α μπορείτε χ
χρησιμοποιήσετε προσω
ωρινά.
Βλέπεετε: “Προσω
ωρινά Δωμάττια Αναμονή
ής (Courtesyy Rooms)”.
ULTR
RA ALL INC
CLUSIVE
Βλέπεετε: “All Inclu
usive / Ultra
a All Inclusive
e”.
WIFI
Βλέπεετε: “Υπηρεσ
σίες Ιντερνέττ/ Wi-Fi”

