Κατάλογος Υπηρεσιών του Ξενοδοχείου Aντιγόνη
Σύµφωνα το ειδικό σήµα Λειτουργίας του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου
Ελλάδος για 2 αστέρια.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.9

Θερµαίνονται ή κλιµατίζονται όλοι οι χώροι του Ξενοδοχείου κατά την διάρκεια λειτουργίας του
Ξενοδοχείου.

12.1

Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων γίνεται σε καθηµερινή βάση.

12.7

Γίνεται απεντόµωση & µυοκτονία από πιστοποιηµένα συνεργεία.

ΥΠΟΔΟΧΗ
2.5

Η Υποδοχή του ξενοδοχείου είναι ανοικτή για 16 ώρες από 07π.µ.έως 11 µ.µ.. Η τηλεφωνική
πρόσβαση από το δωµάτιο είναι όλο το 24ωρο καλώντας τον αριθµό 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
4.18

Παρέχεται βραστήρας νερού και υλικά για την παρασκευή καφέ & τσαγιού.

4.26

Υπάρχουν καλύµµατα υγιεινής προστασίας για τα στρώµατα και τα µαξιλάρια.

4.43

Για την υπηρεσία Αφύπνισης επικοινωνήστε µε την υποδοχή .

12.2

Η καθαριότητα των δωµατίων γίνεται καθηµερινά.

12.3

H αλλαγή κλινοσκεπασµάτων γίνεται κάθε 3 ηµέρες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ
6.1

Στον εξοπλισµό µπάνιου παρέχεται χαρτί υγείας, σαπούνι, αφρόλουτρο, σαµπουάν.

6.14

Ο ιµατισµός είναι καλής ποιότητας και ανάλογος της δυναµικότητας.

6.17

Παροχή ζεστού νερού επί 24 ώρες.

12.4

Η συχνότητα αλλαγής ιµατισµού µπάνιου είναι κάθε 2 ηµέρες.

12.6

Παρέχεται επιπλέον αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήµατος και χρέωσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
5.3

Παρέχεται µαγειρική συσκευή δύο εστιών

5.5

Παρέχεται βραστήρας νερού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
4.16

Για την προσθήκη παιδικού κρεβατιού να επικοινωνήσετε µε την υποδοχή.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
2.12

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο ( WiFi ) στο χώρο της υποδοχής.

2.15

Είναι διαθέσιµος κοινόχρηστος υπολογιστής στο στο χώρο της υποδοχής µε δυνατότητα
εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφησης και σάρωσης

2.17

Λειτουργεί σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο µε πρόσβαση από τα δωµάτια στην υποδοχή καλώντας το
9 για την υποδοχή και το 0 για πρόσβαση σε εξωτερική γραµµή.

4.7

Υπάρχει πρόσβαση στην δορυφορική τηλεόραση από το δωµάτιο.

4.8

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο ( WiFi ).

4.12

Στα υπνοδωµάτια των σουιτών, λειτουργούν πρόσθετα τηλεοράσεις νέας τεχνολογίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
9.5

Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη των πελατών από Ιδιωτική ασφάλεια.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13.3

Παρακαλούµε να ενηµερωθείτε µε το σχετικό φυλλάδιο για τις ενέργειες που µπορείτε να
εφαρµόσετε στις δραστηριότητές σας που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη
διαµονή σας.

