Room Directory
Καλώς ήρθατε !
Η υποδοχή μας λειτουργεί 24ώρες καθημερινά. Είμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε
καλέστε 9 από την συσκευή του τηλεφώνου σας στο δωμάτιό σας για να συνδεθείτε με την υποδοχή.

Πρωινό
Τοποθεσία: Ισόγειο Ώρες λειτουργίας: 7.00-10.30 (Δευτ.-Παρ.)
7.00-11.00 (Σάββατο-Κυριακή)

Εστιατόριο a la carte
Τοποθεσία : Ισόγειο
Ώρες λειτουργίας: 12.00-23.00
Υπηρεσία δωματίου: Καλέστε στο 800

Alexandros lounge bar
Τοποθεσία: Ισόγειο, Ώρες λειτουργίας 7.00-00.00
Για την Υπηρεσία δωματίου: Καλέστε στο 800

Υπηρεσία πλυντηρίου
Η υπηρεσία πλυντηρίου με παράδοση στο δωμάτιο είναι
διαθέσιμη όλες τις ημέρες. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδική
φόρμα που θα βρείτε στο δωμάτιό σας .

Έπιασε βροχή;
Η ρεσεψιόν μας διαθέτει δωρεάν ομπρέλες. Το μόνο που
χρειάζεται είναι μία εγγύηση κόστους 10€. Μπορείτε επίσης να
την αγοράσετε στην ίδια τιμή.

Επιλογές μαξιλαριού
Για έναν αναζωογονητικό ύπνο μπορείτε να διαλέξετε
ανάμεσα σε μαλακό, σκληρό ή υποαλλεργικό μαξιλάρι ανάλογα
με την διαθεσιμότητα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την
ρεσεψιόν.

Χρηματοκιβώτιο
Για τα αντικείμενα αξίας που συνοδεύουν την διαμονή σας,
παρέχεται δωρεάν χρηματοκιβώτιο σε όλα τα δωμάτια. Το
ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αντικείμενα που δεν
βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο

MAVILI BEACH
ο

Στον 7 όροφο του ξενοδοχείου μας
δημιουργήσαμε μια παραλία . Έναν υπέροχο
νησιώτικο χώρο με χρώματα Αιγαίου και γεύσεις
Μεσογείου. Ωρες λειτουργίας 10.00 – 00.00 καθημερινά

Business Center
Τοποθεσία: Ισόγειo
Δωρεάν χρήση υπολογιστών & εκτυπωτή

Mini-market
Tοποθεσία : Iσόγειο -Bar ,Ωρες λειτουργίας 24ωρο
Στο Mini-market μας θα βρείτε προϊόντα που θα διευκολύνουν
την διαμονή σας μαζί μας, Από τα μεσάνυχτα και ως τις 07,00
λειτουργεί self service

Internet
Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείο παρέχεται δωρεάν
ασύρματο internet 8Mbps

Στάθμευση
Υπόγειο γκαράζ, χωρίς χρέωση . Διαθέσιμοι χώροι ανάλογα με
την διαθεσιμότητα. Παρακαλώ αφήστε τα κλειδιά σας στην
ρεσεψιόν για διευκόλυνσή σας

Late Check-out
Ως ώρα αναχώρησης ορίζεται η 12.00, ωστόσο σε περίπτωση
που χρειαστείτε αργότερο check-out από την παραπάνω ώρα
είναι διαθέσιμο στις παρακάτω τιμές. Πριν τις 15.00: 20 € ,
Πριν τις 18.00 : 40 €

Γυμναστήριο
Τοποθεσία: Ημιόροφος
Εξοπλισμένο με χειροποίητα όργανα γυμναστικής NORD.
Διαθέσιμο 24ώρες

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Μετρό: Σταθμός «Μέγαρο Μουσικής»
Λεωφορεία: X95,3,13, A5, 550 (στάση Μαβίλη)
Για ταξί και τις μετακινήσεις σας μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την Ρεσεψιόν

Room Directory
We are honored to have you as our guests.
Our 24H Front desk is available for any request or inquiry you may have. Please dial 9 from
your telephone device to contact our reception

Breakfast Buffet
Located next to the reception desk.
Opening hours : 07.00-10.30 on week days
07.00- 11.00 Saturday and Sunday

A la carte restaurant
Located next to the reception desk
Opening hours : 12.00- 23.00 daily
For Room Service: Please dial 800

Alexandros Lounge Bar
Located in the Lobby area
Operating hours 07.00 until Midnight 24.00 PM
Room Service: Please dial 801

Mini Market
Located at the Bar . Is open 24/7 , you may find a big variety
of snacks & delicacies to make your stay comfortable and
easy. After midnight until 07.00 is operating as self-service,
ask our staff in the reception for assistance.

Is it raining?
You can always borrow an umbrella from reception. It is for
free but we will ask you for 10€ deposit. You may also buy it
for the same price.

Pillow options
For enrichment sleep, you may choose Hard, Soft or
hypoallergic pillow upon availability. Please contact our Front
Office department.

Safety boxes For your articles of value, safe deposit
boxes are available free of charge in your room. The Hotel
management has no
responsibility for any items not placed in the safety boxes.

A beach down town
On the 7th floor of our hotel
Enjoy the aura of the Island , the colors of the
Aegean sea and the flavors of the Mediterranean
Operating hours daily 10.00 – 00.00

Business center
Located at the Bar Lounge area
Feel free to use the computer and printer that
we have installed at your convenience.

Internet access
Stay connected with our complimentary 8 mbps wireless Internet
service in all guestrooms during your stay with us

Laundry service
The laundry service with collection and delivery directly in your
room is available daily.
Please fill in the laundry form

Parking
There is an underground parking station. No charge , space free
upon availability
Please leave your keys at the Front desk for your convenience

Late Check-out
Check out time is 12.00, however should you need it, late check-out
is available at the following rates: Check-out before 15.00 20€.
Check-out before 18.00 40€.

Fitness Center
Location: Mezzanine.
Please contact Front Desk for further information

Closest Transportation
Subway: Megaro Mousikis station, blue line
Bus line: Mavili station, X95, 3, 13, A5, 550
X95 BUS : airport express line
Taxi can be booked at the Front desk

