
 
 

 

 

Καλώς ήρθατε στην σουίτα σας! Χρήσιμες Πληροφορίες! 
 

 

 

Υ π ο δ ο χ ή  
 
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με την οργάνωση εκδρομών, αεροπορικών εισιτηρίων/σκαφών, κρατήσεων ξενοδοχείων, 
εκδρομών με ιστιοπλοΐα ή ενοικίασης αυτοκινήτου και άλλων δραστηριοτήτων 24 ώρες την ημέρα. Υπάρχει Guest Experience 
Manager  που μπορεί να σας βοηθήσει για όλα τα παραπάνω. 
Εάν χρειαστείτε ιατρική φροντίδα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε αμέσως με τη ρεσεψιόν. 
Επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν για κλήση αφύπνισης. Υπάρχει Wi-fi χωρίς χρέωση σε όλο το ξενοδοχείο (δεν απαιτείται 
κωδικός πρόσβασης) 
Υπηρεσία express check out είναι διαθέσιμη σε περίπτωση που τη χρειαστείτε.  
 

Καλέστε το 9 για να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν και το 40 για την υπηρεσία δωματίου. 
Για απευθείας γραμμή, πληκτρολογήστε 0. 

 
 

 

Εστιατόριο - Μπαρ 
Υπηρεσία δωματίου | Σας προσκαλούμε να ζητήσετε υπηρεσία δωματίου χωρίς επιπλέον χρέωση, προκειμένου να 
απολαύσετε την ιδιωτικότητα του δωματίου σας. Εάν επιλέξετε να κάνετε μια παραγγελία, αφήστε μας 30 λεπτά για 
προετοιμασία. Ενημερώστε την ομάδα μας για να παραλάβει ξανά το δίσκο όταν είστε έτοιμοι.(διαθέσιμο 24 ώρες) 
Εστιατόριο Kukulu | Σας παρακαλούμε να μην φέρετε τα δικά σας ποτά ή φαγητό στους κοινόχρηστους χώρους του 
ξενοδοχείου μας. 
Πρωινό από τις 08:00 έως τις 11:30 | Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα νόστιμο πρωινό. Μια ποικιλία επιλογών από το a la carte 
μενού μας είναι διαθέσιμη για να απολαύσετε είτε στην σουίτα σας είτε στο εστιατόριο. Αν επιθυμείτε να έχετε το πρωινό σα 
νωρίτερα η αργότερα από την προκαθορισμένη ώρα, παρακαλώ ενημερώστε μας. Σε περίπτωση που έχετε κανονίσει να 
περάσετε την ημέρα εκτός ξενοδοχείου, μπορούμε να σας ετοιμάσουμε το φαγητό της επιλογής σας σε ειδικές συσκευασίες.  
Κάντε την παραγγελία σας το προηγούμενο βράδυ για δική σας διευκόλυνση. 
 

 
Μεσημεριανό και βραδινό από τις 13:00 έως τις 22:30 

Το Kukulu Bar είναι διαθέσιμο μέχρι τις 23:00 
 

Πισίνα | Διαθέσιμη από τις 09:00 από τις 19:00 

 
 
 

Υπηρεσία Δωματίων 
Πλυντήριο / Πρεσάρισμα | Μπορείτε να ζητήσετε την παραλαβή ρούχων από την σουίτα σας , τα οποία θα επιστραφούν εντός 
48 ωρών. Βρείτε τη σακούλα ρούχων μιας χρήσης και συμπληρώστε τη λίστα ρούχων. Καλέστε τη ρεσεψιόν για να κανονίσετε 
την παραλαβή. Εφόσον ζητηθεί, παρέχεται στο δωμάτιό σας σίδερο με σιδερώστρα για 30 λεπτά. 
Θυρίδα ασφαλείας | Στη σουίτα σας υπάρχει θυρίδα ασφαλείας για την τοποθέτηση πολύτιμων αντικειμένων.  Συνιστούμε τη 
χρήση αυτής της δωρεάν υπηρεσίας, καθώς το ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένου. 
Εφημερίδες - Περιοδικα | Παρακαλώ, ενημερώστε μας το προηγούμενο βράδυ για την εφημερίδα- περιοδικό της αρεσκείας 
σας. 
Το νερό από τη βρύση δεν είναι πόσιμο. 
Κλειδί ξενοδοχείου | Για λόγους ασφαλείας παραδίδεται μόνο ένα κλειδί. Σε περίπτωση απώλειας, το ποσό των 50€ που είναι 
το κόστος αντικατάστασης κλειδιού και ντουλαπιού θα προστεθεί στον λογαριασμό του δωματίου. 
 
 



 
 

 

 

 

Π α ρ ο χ έ ς  Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ   

 
 

o Πρόσβαση στο διαδίκτυο (χωρίς χρέωση) 

o 24 ώρες ανοιχτή υποδοχή  

o Υπηρεσία Γρήγορης Αναχώρησης (Express check out)  

o Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 

o Υπηρεσία concierge 

o Δορυφορική τηλεόραση (στα δωμάτια) 

o Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet στα δωμάτια 

o Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού 

o Βραστήρας νερού και υλικά καφέ τσάι (στα δωμάτια) 

o Μηχανή καφέ εσπρέσο (στα δωμάτια) 

o Σίδερο και σανίδα σιδερώματος (στην περίπτωση που ζητηθεί) 

o Επιλογή μαξιλαριών από διαφόρων ειδών μαξιλάρια 

o Υπηρεσία αφύπνισης 

o Παροχή πρωινού 08.00-11.30πμ 

o Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια 

o Διάρκεια πρωινού  

o Υπηρεσία οδηγού από και προς το χώρο στάθμευσης (valet parking) 

o Υπηρεσία δωματίου (Rοοm service) 24ωρών 

o Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς ή αργά το πρωί (early or late breakfast service) 

o Παροχή φαγητού ή πρωινού σε πελάτες σε ειδικές συσκευασίες(εφόσον ζητηθεί) 

o Γυμναστήριο 

o Εβδομαδιαίο μάθημα yoga  

o Υπηρεσία μεταφοράς (transfer) από και προς το αεροδρόμιο, λιμάνι (χωρίς επιπλέον χρέωση) 

o Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος -πλυσίματός- σιδερώματος 

o Παροχή ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών 

o Δεύτερη καθαριότητα το βράδυ ως προσθετός έλεγχος (turndown)  

o Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος 

 
 

I m p o r t a n t  P h o n e  N u m b e r s  
 

 
 
 

Mykonos Medical Center: 22893 - 60000 
Closest Pharmacy: ALKISTIS ROUSSOU, ANO MERA, 22890-71112 

 


