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Welcome! 
Dear Visitor, 

On behalf of our entire staff, we would 
like to welcome you to our Historic Hotel. 
We are honored that you have chosen to 
stay with us and look forward to 
providing you with a memorable 
experience. Our passion is to serve you 
and if you need anything during your stay 
our staff will be pleased to assist you. We 
hope that you have a comfortable and 
pleasant visit. 

Mavromichalai Team. 

Καλώς Ορίσατε! 
Αγαπητέ Επισκέπτη, 

Εκ μέρους όλου του προσωπικού μας, θα 
θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο 
ιστορικό ξενοδοχείο μας. Είναι τιμή μας 
που επιλέξατε να μείνετε μαζί μας και 
ανυπομονούμε να σας προσφέρουμε μια 
αξέχαστη εμπειρία. Το πάθος μας είναι να 
σας εξυπηρετήσουμε και αν χρειαστείτε 
οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της διαμονής 
σας, το προσωπικό μας θα χαρεί να σας 
βοηθήσει. Ελπίζουμε να έχετε μια άνετη 
και ευχάριστη επίσκεψη. 

Η Ομάδα του Μαυρομιχάλαι. 

Activities 
Mani offers unique activities for the 
visitor. Starting from the world renowned 
Dyros Caves, walking to the Lighthouse of 
Cape Tenaron (to the “Gates of Hades”), 
exploring Byzantine churches and Castle 
Villages of Easter and Western Mani 
Peninsula, as well as engaging with water 
sports in Limeni.  
Please visit our website for a 3-Day-
Experince Guide. 
Please contact the Reception Desk for 
assistance and guidance on planning your 
activities. 

Δραστηριότητες 
Η Μάνη προσφέρει μοναδικές 
δραστηριότητες για τον επισκέπτη. 
Ξεκινώντας από τα παγκοσμίου φήμης 
Σπήλαια Δυρού, περπατώντας μέχρι τον 
Φάρο στο Ακρωτήριο  Ταίναρο (στις «Πύλες 
του Άδη»), εξερευνώντας Βυζαντινές 
Εκκλησίες και Καστροχώρια στην Ανατολική 
και Δυτική Μάνη, και τέλος, κάνοντας 
θαλάσσια σπορ στο Λιμένι. 
Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για έναν 
«Οδηγό Εμπειρίας 3 Ημερών». 
Επικοινωνήστε με τη Υποδοχή για βοήθεια 
και καθοδήγηση σχετικά με τον 
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σας. 

Air-Conditioning  
Air-conditioning (heating & cooling) is 
digitally controlled by utilizing the wall-

Κλιματισμός 
Ο κλιματισμός (θέρμανση & ψύξη) 
ελέγχεται ψηφιακά χρησιμοποιώντας τον 
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mounted regulator and/or wireless AC 
control, to set the desired temperature 
and airflow.  
Please think of the Environment and 
minimize the use of the AC when not 
necessary and make sure to switch-off 
the AC upon room departure i.e. disable 
/ remove the central key-card next to the 
room’s exit door. 
If you may need assistance or have any 
questions related to the AC utilization, 
please contact the Reception Desk.  

επιτοίχιο ρυθμιστή ή/και το ασύρματο 
κοντρόλ, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία και ροή αέρα. 
Σας καλούμε να σκεφτείτε το Περιβάλλον 
και ελαχιστοποιήστε τη χρήση του AC όταν 
δεν είναι απαραίτητο, όπως και 
φροντίσετε να απενεργοποιήσετε το AC 
κατά την αναχώρηση από το δωμάτιο, 
δηλαδή να απενεργοποιήσετε / 
αφαιρέσετε την κεντρική κάρτα-κλειδί 
δίπλα στην πόρτα εξόδου του δωματίου. 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη 
χρήση του AC, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με τη Υποδοχή. 

Anti-slip Mats 
Please contact the Reception Desk in case 
you need an anti-slip mat for your 
shower. 

Αντιολισθητικά Πατάκια 
Επικοινωνήστε με τη Υποδοχή σε 
περίπτωση που χρειάζεστε αντιολισθητικό 
πατάκι για το ντους σας. 

Baby Cots 
Hotel offers Baby Cots and Eating-Desks 
for our little -ones.  
Please contact the Reception Desk. 

Βρεφικές Κούνιες 
Το ξενοδοχείο προσφέρει βρεφικές 
κούνιες και τραπεζάκια για τα μικρά μας. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
Υποδοχή. 

Bar 
The Hotel Bar is open from 12:00 till 
midnight offering coffee, tea, 
refreshments, snacks and alcoholic 
drinks.  
The Bar Menu is available in the Room. 

Μπαρ 
Το Hotel Bar είναι ανοιχτό από τις 12:00 
έως τα μεσάνυχτα και προσφέρει καφέ, 
τσάι, αναψυκτικά, σνακ και αλκοολούχα 
ποτά. 
Το μενού του μπαρ είναι διαθέσιμο στο 
δωμάτιο. 

Beach Towels Πετσέτες Θαλάσσης 
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Please contact the Reception Desk for 
borrowing a beach towel.   

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
Υποδοχή για να δανειστείτε μια πετσέτα 
θαλάσσης. 

Bike, Motorbike and Car 
Rental  
 
Please contact the Reception Desk at 
least 5-days before you require this 
service. 

Ενοικίαση Ποδηλάτων, 
Μοτοποδηλάτων και 
Αυτοκινήτων 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
Υποδοχή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν 
ζητήσετε αυτήν την υπηρεσία. 

Breakfast 
A traditional and certified Greek 
Breakfast is served between 08:00 to 
12:00 at our veranda, our Dining Room or 
at the Room (upon request). The 
Breakfast Menu is available in the Room. 
Please check-out our “Greek Breakfast” 
Certification at the HCH website 
https://www.greekbreakfast.gr/hotel/m
avromichalai/?lang=en 
Please notify the Reception Desk the day 
before, if you require early breakfast 
(06:00-08:00) or take-away breakfast.  
Please let us know of any allergies, 
dietary preferences and/or restrictions.  

Πρωινό Γεύμα 
Ένα παραδοσιακό και πιστοποιημένο 
Ελληνικό Πρωινό σερβίρετε από τις 08:00 
έως τις 12:00 στη βεράντα μας, την 
τραπεζαρία μας ή και στο δωμάτιο (κατόπιν 
αιτήματος). Στο δωμάτιο διατίθεται το 
μενού του πρωινού. 
Ελέγξτε την Πιστοποίηση «Ελληνικό 
Πρωινό» στην ιστοσελίδα του ΞΕΕ 
https://www.greekbreakfast.gr/hotel/mavr
omichalai/?lang=el 
Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τη 
Υποδοχή την προηγούμενη ημέρα, εάν 
χρειάζεστε πρωινό νωρίς (06:00-08:00) ή 
πρωινό σε πακέτο. 
Ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες, 
διατροφικές προτιμήσεις ή/και 
περιορισμούς. 

Business Center  
Hotel offers a shared Laptop (PC) shared 
iPad, as well as, printing, copying, and 
scanning services (fee-of-charge).  
Please contact the Reception Desk for 
requesting access to our Business Center.  

Επιχειρηματικό Κέντρο 
Το ξενοδοχείο προσφέρει κοινόχρηστο 
φορητό υπολογιστή (PC), κοινόχρηστο iPad, 
καθώς και υπηρεσίες εκτύπωσης, 
αντιγραφής και σάρωσης (χωρίς χρέωση). 
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Παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τη 
Υποδοχή για να ζητήσετε πρόσβαση στο 
Επιχειρηματικό μας Κέντρο. 

Credit Cards - POS - QR 
We accept all major Credit Cards i.e. VISA, 
Mastercard, American-Express, Dinners, 
Union Pay. 
Payment using QR code, through our POS 
is also available. 

Πιστωτικές Κάρτες - POS 
- QR 
Δεχόμαστε όλες τις σημαντικές πιστωτικές 
κάρτες, όπως: VISA, Mastercard, American-
Express, Dinners, Union Pay. 
Η πληρωμή με χρήση κωδικού QR, μέσω 
του POS μας, είναι επίσης διαθέσιμη. 

Disinfection 
Hotel rooms and public areas are 
disinfected on a regular basis and 
according to relevant protocols.  
Please contact the Reception Desk for 
any queries.   

Απολύμανση 
Τα δωμάτια του ξενοδοχείου και οι 
κοινόχρηστοι χώροι απολυμαίνονται σε 
τακτική βάση και σύμφωνα με τα σχετικά 
πρωτόκολλα. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
Υποδοχή για τυχόν απορίες. 

Do Not Disturb  
Please place the “do-not-disturb tag” at 
the outside handle of your room’s door 
and/or please inform the Reception Desk.   

Μην Ενοχλείτε 
Τοποθετήστε την ετικέτα "μην ενοχλείτε" 
στην εξωτερική λαβή της πόρτας του 
δωματίου σας ή/και ενημερώσετε τη 
Υποδοχή. 

Ecological Footprint 
As part of our effort to reduce our 
ecological footprint and related 
environmental impact, we kindly ask you 
to: 

- turn off all lights and air-
conditioning (AC) when you leave 
your room, by simply disabling 
the central key-card next to the 
room’s exit door. 

- Minimize waste. 

Οικολογικό Αποτύπωμα 
Ως μέρος της προσπάθειάς μας να 
μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα 
και τις σχετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, σας παρακαλούμε όπως: 

- απενεργοποιήστε όλα τα φώτα και 
τον κλιματισμό (AC) όταν φεύγετε 
από το δωμάτιό σας, 
απενεργοποιώντας απλώς την 
κεντρική κάρτα-κλειδί δίπλα στην 
πόρτα εξόδου του δωματίου. 
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- Do not throw used paper into the 
toilets. 

- Please join our “every drop 
counts” initiative. Refer to the 
banner available at your room . 

- Ελαχιστοποιήστε τα απόβλητα. 
- Μην πετάτε χρησιμοποιημένο 

χαρτί στις τουαλέτες. 
- Συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία 

μας «κάθε σταγόνα μετράει». 
Ανατρέξτε στο banner που είναι 
διαθέσιμο στο δωμάτιό σας. 

Fire Safety 
The hotel is equipped with an automatic 
fire detection system in all rooms and 
public areas. 
In case you notice smoke or fire, please 
contact immediately the Reception Desk 
and exit the premises, by following the 
exit signs. 
In case of an alarm please exit the room 
and/or public areas by following the exit 
signs. 
Please contact the Reception Desk for 
any queries.  

Πυρασφάλεια 
Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο με 
αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σε όλα 
τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους 
χώρους. 
Σε περίπτωση που παρατηρήσετε καπνό ή 
φωτιά, επικοινωνήστε αμέσως με τη 
Υποδοχή και βγείτε από το χώρο, 
ακολουθώντας τις πινακίδες εξόδου. 
Σε περίπτωση συναγερμού, παρακαλούμε 
να βγείτε από το δωμάτιο και/ή τους 
κοινόχρηστους χώρους ακολουθώντας τις 
πινακίδες εξόδου. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
Υποδοχή για τυχόν απορίες. 

First Aid, Medical and 
Emergency Assistance 
Please contact immediately the 
Reception Desk if you need first aid, 
medical or emergency assistance.  
Emergency contact numbers: 

- Mavromichalai: +302733052400 / 
+306944671469 / 
+306948208748 

- Areopolis Health Center: 
+302733051242 

- Areopolis Police: +302733051209 

Πρώτες Βοήθειες, 
Ιατρική και Επείγουσα 
Βοήθεια 
Επικοινωνήστε αμέσως με τη Υποδοχή εάν 
χρειάζεστε πρώτες βοήθειες, ιατρική ή 
επείγουσα βοήθεια. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας έκτακτης 
ανάγκης: 

- Μαυρομιχάλαι: +302733052400 / 
+306944671469 / +306948208748 
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- Areopolis Fire Brigade: 
+302733052199 

- Κέντρο Υγείας Αρεόπολης: 
+302733051242 

- Αστυνομία Αρεόπολης: 
+302733051209 

- Πυροσβεστικό Σώμα Αρεόπολης: 
+302733052199 

Health Protocols 
Our Hotel is certified according to the 
Greek State Health Protocols related to 
Covid-19. 
We work methodically to keep the Hotel 
safe and sparkling clean for our visitors 
and hotel staff, as per applicable Health 
Protocols that are in-force.  
Please check-out the “HOW WE HANDLE 
COVID-19” obscure in your room, or 
simple contact the Reception Desk for 
any queries.  

Υγειονομικά 
Πρωτόκολλα 
Το ξενοδοχείο μας είναι πιστοποιημένο 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Κρατικά 
Υγειονομικά Πρωτόκολλα σχετικά με τον 
Covid-19. 
Εργαζόμαστε μεθοδικά για να 
διατηρήσουμε το Ξενοδοχείο ασφαλές και 
αστραφτερά καθαρό για τους επισκέπτες 
μας και το προσωπικό του ξενοδοχείου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. 
Ρίξτε μια ματιά στο “HOW WE HANDLE COVID-
19”  στο δωμάτιό σας ή απλά επικοινωνήστε 
με την Υποδοχή για τυχόν απορίες. 

Hotel History 
Please read the Hotel Brochure available 
in the room. 

Ιστορία ξενοδοχείου 
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το 
φυλλάδιο του ξενοδοχείου που διατίθεται 
στο δωμάτιο. 

Housekeeping  
We clean and disinfect all rooms and 
public areas every day: 

- We offer a “turn-down-service” 
every afternoon. 

- We offer extra towels upon 
request 

Νοικοκυριό 
Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε όλα τα 
δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους 
καθημερινά: 

- Προσφέρουμε "υπηρεσία 
προετοιμασίας κρεβατιού" κάθε 
απόγευμα. 
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- We offer extra hypoallergic and 
anatomic pillows upon request. 

- We offer extra amenities 
(shampoos, body shower and hair 
conditioner), upon request. 

Please contact the Reception Desk for 
any queries on our daily cleaning and 
disinfection routine. 

- Προσφέρουμε επιπλέον πετσέτες 
κατόπιν αιτήματος 

- Προσφέρουμε επιπλέον 
υποαλλεργικά και ανατομικά 
μαξιλάρια κατόπιν αιτήματος. 

- Προσφέρουμε επιπλέον ανέσεις 
(σαμπουάν, ντους σώματος και 
μαλακτικό μαλλιών), κατόπιν 
αιτήματος. 

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη 
Υποδοχή για τυχόν απορίες σχετικά με την 
καθημερινή ρουτίνα καθαρισμού και 
απολύμανσης. 

Internet 
High-Speed (up to 50mbs), internet 
access is available in all rooms and public 
areas, as well as at the veranda.  
Wi-Fi is free and open (no-password 
required), connecting to below WiFi 
networks: 

 Mavromichalai 
 Mavromichalai_Reception 
 Mavromichalai_Camara 
 Mavromichalai_Petrobeis 

Διαδίκτυο 
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (υψηλής 
ταχύτητας έως 50 mbs), είναι διαθέσιμη σε 
όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους 
χώρους, καθώς και στη βεράντα. 
Το Wi-Fi είναι δωρεάν και ανοιχτό (δεν 
απαιτείται κωδικός πρόσβασης), με 
σύνδεση στα παρακάτω δίκτυα WiFi: 

 Mavromichalai 
 Mavromichalai_Reception 
 Mavromichalai_Camara 
 Mavromichalai_Petrobeis 

Laundry Service 
In case you would like laundry services, 
please use the provided laundry bags, 
and notify the Reception Desk at least 
24h before.  
Cost and time to perform laundry will be 
communicated beforehand. 

Υπηρεσία Πλυντηρίου 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε υπηρεσίες 
πλυντηρίου, χρησιμοποιήστε τις 
παρεχόμενες σακούλες πλυντηρίου και 
ενημερώστε τη Υποδοχή τουλάχιστον 24 
ώρες πριν. 
Θα σας επικοινωνήσουμε το κόστος και 
τον χρόνο για το πλύσιμο των ρούχων εκ 
των προτέρων. 
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Library 
Please check-out our unique library with 
an exquisite list of historical books 
related to the Mavromichalai Family, the 
Limeni Village, and the Laconic History. 

Βιβλιοθήκη 
Παρακαλούμε όπως ρίξετε μια ματιά στη 
μοναδική μας βιβλιοθήκη, με μια εξαίσια 
λίστα ιστορικών βιβλίων που σχετίζονται 
με την Οικογένεια Μαυρομιχάλη, το Λιμένι 
και την Λακωνική Ιστορία. 

Lost Property 
Please deliver any items found in the 
room and/or public areas at the 
Reception Desk. 

Απολεσθέντα 
Παρακαλούμε όπως παραδώσετε τυχόν 
αντικείμενα που βρέθηκαν στο δωμάτιο 
ή/και στους κοινόχρηστους χώρους στη 
Υποδοχή. 

Luggage Storage  
We offer luggage storage at the hotel, 
please contact the Reception Desk. 

Αποθήκευση 
Αποσκευών 
Προσφέρουμε χώρο φύλαξης αποσκευών 
στο ξενοδοχείο, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με την Υποδοχή. 

Maps 
Please refer to the Mani Peninsula Map 
available in the room. The map details, 
our suggestions, related to stunning 
swimming spots, traditional villages, and 
unique restaurants.  
Please visit our website for a 3-Day-
Experince Guide.  

Χάρτες 
Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στον 
χάρτη της χερσονήσου της Μάνης που 
διατίθεται στο δωμάτιο. Ο χάρτης 
προσφέρει λεπτομέρειες καθώς και τις 
προτάσεις μας, σε σχέση με εντυπωσιακές 
παραλίες, παραδοσιακά χωριά και 
μοναδικά εστιατόρια. 
Παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον 
ιστότοπό μας για έναν «Οδηγό Εμπειρίας 3 
ημερών». 

Mattresses  
Rooms are equipped with anatomic 
mattresses.  

Στρώματα 
Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 
ανατομικά στρώματα.  
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We clean and disinfect all rooms 
mattresses on a regular basis, by using 
steamcleaner.  
Please contact our Housekeeping Team 
for any queries.  

Καθαρίζουμε και απολυμαίνουμε όλα τα 
στρώματα των δωματίων σε τακτική βάση, 
χρησιμοποιώντας ατμοκαθαριστή. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με 
την Ομάδα Καθαριότητας για 
οποιεσδήποτε απορίες. 

Newspapers-Magazines 
Please contact the Reception Desk to 
order your newspaper and/or magazine.  
These are also readily available at 
bookstores and supermarkets in 
Areopolis Town. 

Εφημερίδες-Περιοδικά 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τη 
Υποδοχή για να παραγγείλετε την 
εφημερίδα ή/και το περιοδικό σας. 
Αυτά είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα σε 
βιβλιοπωλεία και σούπερ μάρκετ στην 
πόλη της Αρεόπολης. 

Noise Policy 
Hotel follows a strict noise policy.  
Room TVs are set to a maximum volume.  
Please obey noise policy when using your 
Mobile Phones, PCs, iPads and Speaker. 

Πολιτική Θορύβου 
Το ξενοδοχείο ακολουθεί αυστηρή 
πολιτική θορύβου. 
Οι τηλεοράσεις δωματίων έχουν ρυθμιστεί 
σε μέγιστη ένταση. 
Παρακαλούμε όπως τηρείτε την πολιτική 
θορύβου όταν χρησιμοποιείτε κινητά 
τηλέφωνα, υπολογιστές, iPad και ηχεία. 

Parking 
The Hotel does not offer private parking 
due to its unique location. 
Free public parking areas are available 
outside the hotel and all-around the 
traditional Limeni settlement. 
We suggest that you park the car close to 
the hotel during early morning or late-
night hours, when parking is more 
convenient within the village. 

Στάθμευση 
Το ξενοδοχείο δεν προσφέρει ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης λόγω της μοναδικής του 
τοποθεσίας. 
Διατίθεται δωρεάν δημόσιος χώρος 
στάθμευσης έξω από το ξενοδοχείο και σε 
όλο τον παραδοσιακό οικισμό του 
Λιμενίου. 
Σας προτείνουμε να σταθμεύσετε το 
αυτοκίνητο κοντά στο ξενοδοχείο νωρίς το 
πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η στάθμευση 
είναι πιο βολική εντός του οικισμού. 
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Pillows 
Hotel offers different types of 
hypoallergic and anatomic pillows. 
Please contact the Reception Desk. 

Μαξιλάρια 
Το ξενοδοχείο προσφέρει διαφορετικούς 
τύπους υποαλλεργικών και ανατομικών 
μαξιλαριών. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την 
Υποδοχή. 

Pets 
Our Hotel, due to its unique location, size 
and characteristics, cannot provide 
accommodation for our little-friends.  

Κατοικίδια 
Το ξενοδοχείο μας, λόγω της μοναδικής 
τοποθεσίας, του μεγέθους και των 
χαρακτηριστικών του, δεν μπορεί να 
προσφέρει διαμονή στους μικρούς μας 
φίλους. 

Postal-Courier Services  
Hotel offers outside postal and courier 
services. 
Please contact the Reception Desk.  

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 
Το ξενοδοχείο προσφέρει εξωτερικές 
ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
υπηρεσίες. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με 
την Υποδοχή. 

Reception 
Our Reception Desk is open 24/7.  
Please contact the Desk by dialling (0). 

Υποδοχή 
Η Υποδοχή μας είναι ανοιχτή 24/7. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με 
την Υποδοχή πληκτρολογώντας το (0). 

Room Service 
Room Service is available for 24h. 
Please contact Reception Desk by dialling 
(0). 

Υπηρεσία Δωματίου 
Η Υπηρεσία Δωματίου είναι διαθέσιμη όλο 
το εικοσιτετράωρο. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με 
την Υποδοχή πληκτρολογώντας το (0). 

Smoking 
Mavromichalai is a smoke-free hotel. 
Smoking is only permitted at the outside 
public areas.  

Κάπνισμα 
Το Mavromichalai είναι ένα ξενοδοχείο μη- 
καπνιζόντων. 
Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στους 
εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. 
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Transfer Services  
We offer outside transfer services, 
through local Taxi. 
Please contact the Reception Desk. 

Υπηρεσίες Μεταφοράς 
Προσφέρουμε υπηρεσίες εξωτερικής 
μεταφοράς, μέσω τοπικών ταξί. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την 
Υποδοχή. 

Valuables 
Please note that all rooms are equipped 
with safety boxes (safes).  
Please store your valuables at the safe. 
Do not inform anyone of your valuables.   
The hotel will not accept any 
responsibility for lost items.  

Τιμαλφή 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι όλα τα 
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με θυρίδες 
ασφαλείας (χρηματοκιβώτια). 
Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα τιμαλφή 
σας στο χρηματοκιβώτιο. 
Μην ενημερώνετε κανέναν για τα τιμαλφή 
σας. 
Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για 
χαμένα αντικείμενα. 

Wake-Up Service 
Please contact the Reception Desk  
should you require a wakeup call.  

 Υπηρεσία Αφύπνισης 
Εάν χρειάζεστε κλήση αφύπνισης, 
επικοινωνήστε με την Υποδοχή 
πληκτρολογώντας (0). 
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