Welcome to Antigon Urban Chic Hotel

Dear Guests,
Welcome to Antigon Urban Chic hotel, a member of the Leading Hotels of the World, uniquely
located in the center of historic Thessaloniki.
This directory presents information on the many services and detailed information on the
amenities and services available in Antigon Urban Chic hotel.
Please take a moment to browse through our guest directory. If you are looking for additional
Information or need any other services, please contact our friendly Guest Services Team at the
Front desk who would be happy to assist you.
We are pleased to have you as our guest. We hope your stay is enjoyable and relaxing. At the end
of your stay please fill out a comment card to help us maintain our high level of service.
Sincerely,
Ioannis Zachariadis
Hotel Manager
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FACILITIES, SERVICES
Additional Services
The Hotel Administration (Front Office / Food & Beverage / Housekeeping) can arrange to supply & offer
you a great variety of services and products. Please contact The Front Office Desk (9) for any kind of order
or wish you might have. Depending on availability, it will be fulfilled within 24 to 72 hours and is charged
accordingly.
Air Conditioning / Clima
Your room air-conditioning is controlled directly through your check panel on the wall. You can regulate
your temperature, switch on/ off, or interchange it between cooling and heating. The whole system
operates as long as all doors (entry door or balcony door) are closed. Once they are opened it stops, to
prevent damage and save energy. Careless use of the Check Control buttons can cause malfunction to both
the control and main A/C unit. As a result, your air-conditioning may take time to restart due to selfreprogramming.
Reception
The reception desk is open and available for you 24 hours a day, 7 days a week. Never hesitate to contact
our staff for anything you might need information or assistance.
Appearance-Clothing-Dress Code
We kindly ask you to enter the Lobby Area-Reception desk & A Bistro -properly dressed, smart casual or
formal, (please avoid partly naked and flip flops).
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Bedroom & Bathroom Facilities In
your bedroom you will find:
Room Equipment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Safe Box (no charge)
Two telephone handsets
Full Mini Bar (Charges depend on consumption). Please note we can adjust contents to your needs.
40” TV (sat & music channels)
Independent heating/cooling system (VRVs – inverters)
Upper body mirror / Full length mirror
Magnifying table mirror
Bathrobes
Hairdryer
110V – 220V Shaving outlet
Bathroom scales
Basic amenities & extra on request
“Nespresso”, machine
Kettle for hot water, 2 cups for coffee or tea
2 water glasses
2 multipurpose glasses
2 whiskey glasses
2 Espresso cups
Tea bags, instant coffee sachets, sugar, honey, milk
Tea
Tissues Box
Info Folder
Note pad and pencil
Letterhead and Envelope
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Basic Amenities & Wellness Products
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hair Shampoo
Shower Gel
Hair Conditioner
Body Lotion
Hand soap
De maquillage cotton discs
Ear cotton buds
Shower cap
Shoe horn
Paper Bio Bag
Shoe shine sponge
Slippers (2 pairs)
Sewing kit
Laundry Bag
Laundry list

On Request we can supply you with the following:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sewing kit
Shaving kit
Dental care kit (Toothbrush/Toothpaste)
Extra Dental floss
Hair Comb
Hair Brush
Night Mask
“Loofa” Natural sponge
Extra shoe shining sponge
Iron & iron board
Anti-Mosquito & Fly equipment (insect repellent)
Bottle & Corkscrew opener
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Breakfast
Breakfast served at the A Bistro from 7:30 – 11:00 o clock. The combination of a rich buffet and the ala
carte options of warm plates will cover all your needs and more. In case you will need an early breakfast,
please contact the reception to find the best possible way to meet your needs.
Breakfast or Lunch Pack
If you are checking out early, planning an excursion or a cruise we can prepare you a food pack.
1.
2.
3.

Breakfast pack
Snack / Lunch pack
Any other special order is charged accordingly and as agreed, (all orders/requests should be given at
least 24 hours before service).

Business Center / Meeting Room
The Hotel has a fully technologically equipped Meeting Room of 38 sq.m. The business center is a
multipurpose space, and it is available for meetings, lectures, presentations or just office use. Capabilities
include printing, faxing, photocopying, and scanning.
Check in

Rooms are available from 15:00 on arrival day.
Checkout

Your room should be vacant the latest at 11.00 on departure day. If you wish to extend your stay for some
hours (day use) or days, you should contact the Front Office (9) or Reservations (8) at least 24 hours before
departure day. Provision of this service depends on availability and is charged accordingly. Express Check out
service is also available. Please inform reception upon check in at the hotel to arrange the service for you.
Express Check out
Our Express check out procedure will help you minimize the checking out time. Please inform the reception
desk latest till the last evening before your check out day to assist you.
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Childcare and Babysitting
Children’s escort services or Babysitting can be offered upon request, availability, and charge, please
contact the reception to arrange it for you.
Children
At certain dates and according to the number of our under aged guests there are Kids entertainment &
animation programs which take place all over the Hotel’s public areas according to the thyme. Information
is always available at the Reception Desk.
Please remember not to leave children unattended in the Hotel, rooms or public spaces.
Credit cards
All credit cards are accepted.
“Do not disturb”
By hanging the “Not now” card on your doorknob, Room Service waiters & Housekeeping maids will avoid
servicing your room. However, it is necessary for your room to be refilled and checked, so contact the
Reception Desk, to arrange the time of their visit.
Disabled Individuals
There are specially designed rooms for the disabled and all common rooms and areas are easily accessible
to handicapped with wheelchairs or parents with baby prams.
Environmental Policy
Controlling Water & Energy consumption is our main goal so as to preserve the environment for future
generations to enjoy. If you wish to participate follow the instructions on the cards either in your bathroom
or bed side table. You are also informed that a few seconds after you enter your room a “clever “automatic
energy saver system is activated.
Electrical Supply
If you need an adaptor to the Greek electrical system, please contact reception
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Excursions – Cruises – Tours & Special Animation Events
Please contact our concierge and reception team to give you all the necessary information about scheduled
events and other choices. Even if you would prefer something different, we would be pleased to create it
especially for you.
First Aid
Contact the Front Office Desk (9)
Fire Safety
The Hotel meets all E.U. requirements, directives, and legislation on fire safety matters.
Fire or Earthquake
Whether you accidentally cause or notice fire, immediately call (9).
If you hear the alarm or emergency announcement through the speakers, leave your room immediately.
DO NOT USE ELEVATORS. Use the staircases. There are fire extinguishers on every floor.
In case of an earthquake keep calm and as soon as the tremble stops, leave your room and building, USING
THE STAIRCASES, and move to open areas. Wait for the reassurance of the Hotel staff before you enter
your room again.
Guest office corner
At the Front office area, a fully equipped office is available for you; please contact reception to arrange the
time of use or check availability.
Hairdryers
A Hairdryer is available in every room. You will find it in your closet. In case you have some special hairstyling
needs, please inform us to provide you with a professional more powerful hairdryer, please call at the Front
Office Desk (9) and we will send it to your room.
Hi-Tech Services
There is laptop, or Tablet available for you. If you need it, please call at the Front Office Desk (9) (upon
availability)
The Hotel also provides, at an extra charge, secretarial support, e-mailing services, photocopying services,
fax services, typing and printing services, etc.
Housekeeping / Cleaning Service
Maids are visiting your room twice a day from 08:30 for general cleaning and after 18:00 for turndown /
afternoon service. In case you need any special arrangements please contact the reception to assist you.
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Infants – Babies
Great quality equipment is offered for the convenience of both parents and children such as baby cots,
baby beds, or water boilers. Please call the reception (9).
Internet
Wi-Fi connection exists in all common areas of the hotel as well as in all rooms. You need a code to
connect, which is provided at the reception.

Jacuzzi Towels
You can contact the reception to provide you with the blue towel specially to use at the Rooftop Jacuzzi
area (12.00-20.00). Just give your Room Number and Name and we will send one per person to you. Don’t
forget to leave them in your bathroom area after use for our staff to collect them and replace them with
clean for the next use.
Keys
Upon arrival you are given a key card for your Room Door Lock. Please always carry your key card with you.
In case you lose it, report it immediately for your safety, to the Reception Desk.
Laundry & Dry cleaning
Clothes received for laundry (wet or dry) are returned within 24 or 36 hrs. every day except Sundays. Only
ironing can be provided within a day if received until noon.
For Laundry & Dry-cleaning service please put your items in the laundry bag you will find in your closet, fill
in the laundry list and call Reception to make all necessary arrangements for the services.
Linen & Towels
In your room you will find all necessary linen and towels for your accommodation but please do not
hesitate to contact the reception in case you need any additional items.
Lost & found
When you have either found or lost any item please inform the Front Desk.
Luggage
If you wish your luggage to be carried to or from your room please contact the Reception to arrange it.
There is also a luggage storage compartment available without charge for the time you wish (e.g. until
departure).
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Medical Assistance
There is a doctor on call 24Hours a day and you can also visit his surgery.
Means of Transportation
City buses pass from Egnatia Street ( 100 meters from the Hotel) . Many frequent lines connect the area
with most of the city’s places, such as the Airport, Train Station, Central Bus station, HELEXPO, Aristotelous
square and other places in the city.
Details are available at the Reception Desk (9). There is also a TAXI Service or private transfer services
available on call. Finally, the Hotel offers transfers to certain destinations (ports, airport, etc) upon early
request, availability, and equivalent charge.

Mini Bar
A full “Mini Bar” will give you the chance to select from a variety of alcoholic drinks, refreshments, snacks
etc. Refill of already consumed products takes place daily and your bill is charged accordingly. Contents can
be adjusted to your needs.
Music Shows / Entertainment
The hotel is in the centre of Thessaloniki. Every day many events are taking place, so please do not hesitate
to contact reception for information or assistance with your reservations to attend
News Stand (Magazines, Newspapers)
At the Guest Office Corner, you will find our news stand with recent Greek & Foreign newspapers and
magazines, which can be borrowed freely. You can, of course, order the newspaper or magazine of your
preference which will be delivered to you accordingly, on extra charge. Contact the Reception Desk (9).
Parking and Valet Services
We do have limited car park spaces behind the hotel which can be pre-booked and offered on
complimentary basis. Please contact the hotel to reserve a space for you prior to your arrival We
also provide valet parking services in case you need it.
The parking is an open space, and it is not protected by an employee, therefore the use of it, is your
responsibility and risk. The Hotel is under no circumstances responsible for crashes, accidents, losses or
thefts occurring at parking lot.
Pets
The Hotel doesn’t have any special facilities required to accommodate pets so it is not possible to welcome
them. If you need any help to arrange their accommodation elsewhere during your stay in our hotel, please
contact us to help you arrange it.
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Radio - Music
You can listen to music either from the Hotel program or radio station selected on your TV Set.
Rent a car, moto, bike, boat etc.
Please contact the Front Office (9).

Restaurants – Bars
“A Bistro”
Breakfast:
07.00-10.30
Snack Menu: 12:30-22:30 (a la carte)

Meals of specific dietary requirements, such as vegetarian, kids’ menu, gluten free, lactose free, sugar free,
enriched in fibers or others can be prepared on request, early notice and extra charge.
Food on plates or napkins should never be taken individually out of the restaurant at any time. For Snacks,
Drinks or Meals in your room; ROOM SERVICE is available 24 hours a day.

Room Comfort
In order to provide you with the best quality of sleep, besides our high-quality mattresses, we offer you 2
different types of anti-allergy pillows. If you need extra hangers or amenities, please contact the Front Desk
(9).
Room Service
Available 24 hours a day, 7 days a week. Please check our Room Service menu and beverages / drinks
offered (Room Service charge for food services 5,00€).
It is also possible for breakfast to be served in the room. Please check the Room Service Breakfast options
to choose yours.
Additional services / products such as ice bucket & ice cubes, crockery & cutlery, furniture, preparation of
dishes with your own products etc.. have an extra charge. (Contact Room service by dialing 702 using
your room phone)
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Smoking
Smoking is not allowed in all interior common halls of the Hotel nor in the bedrooms (All rooms & suites are
non smoking). There are ashtrays at the balcony/verandas and open spaces. Please, mind not to disturb other
guests with your smoke.
Safe
We recommend that you keep all your valuable items in the room safe, which is available for you in your
room’s closet and it is free of charge.
The Hotel has no responsibility whatsoever for loss or theft of your belongings from either the safe or your
room in general.
You can also secure your valuables in the central safe deposit box at the back office of the Reception Desk.

Shops
The hotel is in the shopping centre of Thessaloniki. It will be our pleasure to give you any information or
assistance you may need to find what you are looking for.

Telephony
A modern phone system, to communicate with, Is available at your room both in or out of the Hotel.
Useful telephone numbers in the hotel:
Reception “9”
Room Service: “702”
Other rooms: call reception to connect

Television / Radio
Each room has a 40’’ TV with remote control, radio and music channels, teletext etc. It is connected to both
national and international ground or satellite TV stations. There is a list of the stations broadcasting in this
Directory.
The stations received transmit in the following languages:
Greek, English, German, Italian, French, Russian, Bulgarian, Romanian, Turkish, Serbian and Polish.
Remember that there is a slight delay from the time you press a button on your Remote TV Control and the
TV set to respond.
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Water
Tap water in room is potable, but in case you have special needs or sensitivities we advise you to use
bottled mineral water ( 2 bottles of water are offered complimentary every day).
Wake Up Service:
You can choose your wake-up time from the room’s TV set or call reception. We would also be very glad to
provide it personally.
Wet clothing & Swimwear
You are kindly asked to let your swimwear, towels, wet clothes etc, dry on the wall drying rack in your
bathroom and not to be hung on the rails. You can also contact the reception to arrange drying them for
you at no charge.

*Some of our services might not be available due to Covid-19 hygiene protocols.
Thank you for your understanding.
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Καλώς ήρθατε στο “Antigon Urban Chic” Hotel

Αγαπητοί Φιλοξενούμενοι,
Καλώς ήρθατε στο“Antigon Urban Chic Hotel”, μέλος της αλυσίδας Leading Hotels of the World.
Αυτός ο κατάλογος, περιλαμβάνει πληροφορίες για πολλές υπηρεσίες καθώς επίσης και λεπτομερή
πληροφόρηση σχετικά με τις ανέσεις και υπηρεσίες που προσφέρει το ξενοδοχείο “Antigon Urban Chic
Hotel”.
Παρακαλώ, αφιερώστε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στο κατάλογο των φιλοξενούμενων μας, αν
ψάχνετε για πρόσθετες πληροφορίες των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε. Αν επιθυμείτε
επιπρόσθετες πληροφορίες ή υπηρεσίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη φιλική ομάδα της
υποδοχής του ξενοδοχείου μας που θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το “Antigon Urban Chic Hotel” για τη διαμονή σας, ελπίζουμε να είναι
ευχάριστη και χαλαρωτική. Στο τέλος της διαμονής σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε μια κάρτα
σχολίων, ώστε να μας βοηθήσετε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και
εξυπηρέτησης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ιωάννης Ζαχαριάδης
Διευθυντής Ξενοδοχείου
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ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αίθουσα συνεδριάσεων/ Meeting Room
Το ξενοδοχείο διαθέτει μια πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένη αίθουσα, διάστασης 38τ.μ. και
χωρητικότητας 20 ατόμων. Το meeting room είναι ένας χώρος πολλαπλής χρήσης, διαθέσιμος για
συνεδριάσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις ή απλά για χρήση γραφείου. Μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για “coffee breaks” και “small buffets”.
Αναχώρηση/ Check-out
Τα δωμάτια πρέπει να ελευθερώνονται το αργότερο στις 12:00 την ημέρα της αναχώρησης. Αν
επιθυμείτε να κρατήσετε το δωμάτιο για περισσότερες ώρες ή μέρες παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την Υποδοχή (9) ή τις Κρατήσεις (8) τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αναχώρησή σας. Η υπηρεσία αυτή
προσφέρεται με επιβάρυνση και πάντα ανάλογα με την διαθεσιμότητα.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα για Express Check-out. Παρακαλούμε ενημερώστε την Υποδοχή κατά την
άφιξή σας ώστε να το διευθετήσει.
Άνεση διαμονής
Με σκοπό να σας παρέχουμε άριστη ποιότητα ύπνου, εκτός από τα υψηλής ποιότητας στρώματα, σας
προσφέρουμε 2 διαφορετικούς τύπους αντιαλλεργικών μαξιλαριών. Αν χρειαστείτε επιπλέον
κρεμάστρες ή άλλα προϊόντα για το μπάνιο σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή (9).
Άτομα με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ)
Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι κοινόχρηστοι χώροι του
ξενοδοχείου είναι όλοι προσπελάσιμοι με καροτσάκι.
Απολεσθέντα
Παρακαλούμε ενημερώστε την Υποδοχή αν χάσετε ή βρείτε κάποιο αντικείμενο.
Αποσκευές
Ενημερώστε την υποδοχή αν επιθυμείτε την μεταφορά των αποσκευών σας από τον Groom προς και από
το δωμάτιο σας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης των αποσκευών σε ειδικό χώρο χωρίς χρέωση
για τον χρόνο που επιθυμείτε (πχ. αναχώρηση).
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Άφιξη/ Check-in
Τα δωμάτια είναι διαθέσιμα από τις 15:00 την ημέρα της άφιξης.
Βρέφη – Νήπια
Εξαιρετικής ποιότητας εξοπλισμός παρέχεται για την διευκόλυνση των γονιών και των παιδιών όπως
baby cots, baby beds και βραστήρες. Απευθυνθείτε στην Υποδοχή (9).
Γραφείο επισκεπτών (Business Center)
Στον χώρο της υποδοχής υπάρχει διαθέσιμο ένα πλήρως εξοπλισμένο γραφείο για εσάς, με δυνατότητα
εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγραφής και σάρωσης. Για το διάστημα χρήσης του γραφείου παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Υποδοχή.
Γρήγορο Check out
Η διαδικασία του γρήγορου check out θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο που απαιτείται.
Παρακαλούμε ενημερώστε την Υποδοχή το αργότερο, το απόγευμα πριν την αναχώρηση σας.
Γωνία Βιβλίου & Περιοδικού
Στο γραφείο επισκεπτών είναι διαθέσιμη η “Δανειστική Βιβλιοθήκη” όπου μπορείτε ελεύθερα να
δανειστείτε κάποιο βιβλίο ή να αφήσετε το δικό σας, σε περίπτωση που πλέον δεν το χρειάζεστε.
Διαδίκτυο
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα δωμάτια έχουν δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Ενημερωθείτε για
τον κωδικό από την Υποδοχή.
Εκδρομές – Κρουαζιέρες & Εκδηλώσεις Ψυχαγωγίας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα της Υποδοχής (9) για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον
αφορά οργανωμένες εκδηλώσεις και άλλες επιλογές.
Ενοικίαση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων κτλ.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή (9).
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Εξοπλισμός Δωματίων & Λουτρών
Στο δωμάτιό σας θα βρείτε:
1.

Χρηματοκιβώτιο (χωρίς επιβάρυνση)

2.

Δύο συσκευές τηλεφώνου

3.

Πλήρες MiniBar (χρέωση βάση κατανάλωσης), το περιεχόμενο μπορεί να προσαρμοστεί βάσει
των αναγκών σας

4.

Τηλεόραση 40'' (δορυφορικά & μουσικά κανάλια)

5.

Αυτόνομο ρυθμιζόμενο σύστημα ψύξης- θέρμανσης (VRV/Inverter)

6.

Μεγεθυντικός επιτραπέζιος καθρέφτης

7.

Ολόσωμος καθρέπτης

8.

Μπουρνούζια

9.

Στεγνωτήρας μαλλιών

10. 110-240V ρευματοδότης
11. Ζυγαριά
12. Βασικά είδη προσωπικής υγιεινής και επιπλέον κατόπιν αιτήματος
13. “Nespresso” μηχανή και κάψουλες καφέ espresso
14. Βραστήρας, 2 κούπες για καφέ ή τσάι
15. 2 Ποτήρια νερού
16. 2 Ποτήρια για διαφόρων χρήσεων
17. 2 Ποτήρια χαμηλά ποτού
18. 2 κούπες espresso
19. Ατομικά φακελάκια τσαγιού, στιγμιαίου καφέ, ζάχαρης και γάλα
20. Κουταλάκια
21. Κουτί χαρτομάντιλων
22. Κατάλογος Ενημέρωσης
23. Σημειωματάριο και μολύβι
24. Φάκελος και επιστολόχαρτο
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Βασικά Προϊόντα Φροντίδας & Περιποίησης
1. Σαμπουάν μαλλιών
2. Αφρόλουτρο
3. Κρέμα μαλλιών
4. Κρέμα σώματος
5. Σαπούνι χεριών
6. Δίσκοι ντεμακιγιάζ
7. Μπατονέτες αυτιών
8. Σκουφάκι λουτρού
9. Κόκκαλο παπουτσιών
10. Χάρτινη βιολογική τσάντα
11. Σφουγγάρι γυαλίσματος παπουτσιών
12. Παντόφλες (2 Ζεύγη)
13. Σετ ραπτικής
14. Τσάντα για άπλυτα
15. Λίστα ειδών προς πλύση
Κατόπιν ζήτησης μπορούμε να σας παρέχουμε επιπλέον στο δωμάτιό σας:
16. Επιπλέον σετ ραπτικής
17. Ξυριστικό σετ
18. Σετ οδοντικής φροντίδας (οδοντόβουρτσα / οδοντόπαστα)
19. Οδοντικό νήμα
20. Χτένα μαλλιών
21. Βούρτσα μαλλιών
22. Μάσκα ύπνου
23. Φυτικό σφουγγάρι “Λούφα”
24. Επιπλέον σφουγγάρι γυαλίσματος παπουτσιών
25. Σίδερο και σιδερώστρα
26. Εντομοαπωθητικό και αντικουνουπικό εξοπλισμό
27. Ανοιχτήρι φιαλών κρασιού & αναψυκτικών
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Εστιατόρια- Bars “A-Bistro ”
Πρωινό:
07:30 – 11:00
Snack menu: 12:00 – 22:30 (a la carte)
Οποιαδήποτε μεταφορά τροφίμων ή χειροπετσετών εκτός του εστιατορίου δεν επιτρέπεται. Ποτά ή
γεύματα για το δωμάτιο μπορούν να ζητηθούν από το Room Service.
Εφημερίδες & Περιοδικά
Στο γραφείο επισκεπτών που βρίσκεται στον χώρο της υποδοχής μπορείτε να βρείτε ελληνικό και ξένο
τύπο καθώς και περιοδικά, τα οποία μπορείτε να δανειστείτε ελεύθερα. Μπορείτε φυσικά να
παραγγείλετε την εφημερίδα ή το περιοδικό της αρεσκείας σας, το οποίο θα σας παραδοθεί με την
ανάλογη χρέωση.
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή (9).
Ηλεκτρικό ρεύμα
Σε περίπτωση που χρειαστείτε αντάπτορα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή.
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Επικοινωνία
Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης laptop /tablet . Επικοινωνήστε με την Υποδοχή για ενημέρωση
διαθεσιμότητας.
Το ξενοδοχείο παρέχει επίσης χρεώσιμες υπηρεσίες όπως γραμματειακή υποστήριξη, fax,
δακτυλογράφηση, εκτύπωση, ηλεκτρονική αλληλογραφία, φωτοαντίγραφα κτλ.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής και λήψης Fax, e-mail, δακτυλογράφησης κλπ. (με
επιβάρυνση).
Ιατρική βοήθεια
Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης ιατρού σε 24ωρη βάση στο δωμάτιο σας ή στο ιατρείο του.
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Ιδιωτική φύλαξη παιδιών
Παρέχεται υπηρεσία φύλαξης ή απασχόλησης παιδιών με χρέωση, κατόπιν διαθεσιμότητας και
συνεννόησης με την Υποδοχή.
Κάπνισμα
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός των δωματίων και σε όλους τους κλειστούς χώρους τους ξενοδοχείου
(όλα τα δωμάτια και οι σουίτες είναι μη καπνιζόντων). Υπάρχουν σταχτοδοχεία στις βεράντες των
δωματίων, στα τραπέζια και στους εξωτερικούς χώρους. Παρακαλείσθε να σέβεστε τους υπόλοιπους
καλεσμένους όταν καπνίζετε.
Καταστήματα
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης. Θα ήταν χαρά μας να σας δώσουμε
οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειάζεστε.
Κατοικίδια
Το ξενοδοχείο δεν διαθέτει τις ανάλογες εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσει κατοικίδια. Σε περίπτωση
που χρειάζεστε βοήθεια για την εύρεση χώρου φύλαξης εκτός ξενοδοχείου κατά την διάρκεια της
διαμονής σας παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υποδοχή.
Κλειδιά
Με την άφιξη σας παραλαμβάνεται κάρτα κλειδί, παρακαλούμε να έχετε το κλειδί σας πάντα μαζί. Σε
περίπτωση απώλειας παρακαλείστε να το αναφέρεται άμεσα στην Υποδοχή για την ασφάλεια σας.
Κλιματισμός
Μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία του δωματίου σας και να τη ρυθμίσετε στους βαθμούς που
νιώθετε ευχάριστα. Όταν δουλεύει ο κλιματισμός, η πόρτα και οι μπαλκονόπορτες πρέπει να είναι
κλειστές γιατί διαφορετικά παύει αυτόματα η λειτουργία του, μέτρο που λαμβάνουμε για αποφυγή
βλαβών και εξοικονόμηση ενέργειας. Άσκοπη χρήση του τηλεχειριστηρίου, μπορεί να δημιουργήσει
πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του κλιματισμού του δωματίου σας, με αποτέλεσμα να μην σας
προσφέρει την επιθυμητή θερμοκρασία ή και να διακόψει εντελώς την λειτουργία του, έως ότου
ολοκληρωθεί πιθανός αναπρογραμματισμός.
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Λινά & Πετσέτες
Στο δωμάτιο σας θα βρείτε όλα τα απαραίτητα λινά και πετσέτες για τη διαμονή σας. Μην διστάσετε
όμως να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή για οτιδήποτε επιπλέον χρειάζεστε.
Μέσα Μεταφοράς
Σε απόσταση 100m βρίσκονται στάσεις αστικών λεωφορείων στην οδό Εγνατία, όπου διέρχονται συχνά
γραμμές προς όλες τις κατευθύνσεις της πόλης όπως το αεροδρόμιο, ο σταθμός τρένων, ο σταθμός
αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, την πλατεία Αριστοτέλους, την HELEXPO, κτλ.
Για τις λεπτομέρειες και τα δρομολόγια επικοινωνήστε με την Υποδοχή (9). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα
για κλήση taxi ή ιδιωτικής μετακίνησης. Τέλος το ξενοδοχείο παρέχει μετακινήσεις σε συγκεκριμένους
προορισμούς (αεροδρόμιο, λιμάνι κτλ.) κατόπιν αιτήματος ,διαθεσιμότητας και ανάλογης χρέωσης.
«Μην ενοχλείτε»
Κρεμώντας την κάρτα “Not now” στο πόμολο της εξώπορτας του δωματίου σας, αποφεύγετε κάθε
ενόχληση από το προσωπικό του ξενοδοχείου.
Παρόλα αυτά η εξυπηρέτηση δωματίου και η υπηρεσία καθαριότητας είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθούν, εντός της ημέρας. Επικοινωνήστε με την Υποδοχή (9) για την ώρα επίσκεψής των
συναδέλφων καθαριότητας.
Mini-Bar
Στο δωμάτιό σας θα βρείτε ένα πλήρως εξοπλισμένο μίνι μπαρ, με ποικιλία από ποτά, αναψυκτικά, snack
κτλ. Αναπλήρωση των ειδών που έχουν καταναλωθεί γίνεται καθημερινά και η χρέωση γίνεται αυτόματα
στο λογαριασμό σας. Το περιεχόμενο του mini bar μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις
και ανάγκες σας.
Μουσικές εκδηλώσεις / Διασκέδαση
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Καθημερινά λαμβάνουν χώρα διαφόρων ειδών
εκδηλώσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή για περαιτέρω πληροφορίες και
κρατήσεις.

Νερό
Το νερό της βρύσης είναι πόσιμο. Εάν όμως υπάρχει κάποια ευαισθησία ή δεν σας ικανοποιεί γευστικά,
συμβουλεύουμε την κατανάλωση εμφιαλωμένου (με χρέωση).
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Ντύσιμο – Εμφάνιση
Θα σας παρακαλούσαμε να προσέρχεστε στους χώρους του ξενοδοχείου (Υποδοχή, Α-Bistro, Lobby Bar)
ευπρεπώς ενδεδυμένοι.
Προστασία του περιβάλλοντος
Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού είναι προτεραιότητα μας. Αν θέλετε να συμμετέχετε στην
προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος περιορίζοντας τις καταναλώσεις
απαραίτητων σε όλους μας φυσικών πόρων, παρακαλούμε διαβάστε τα σχετικά ενημερωτικά
καρτελάκια που βρίσκονται στο κομοδίνο και στο μπάνιο σας. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε, ότι
μερικά δευτερόλεπτα μετά την είσοδο σας στο δωμάτιο, ενεργοποιείται ένα έξυπνο σύστημα
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Πετσέτες για το υδρομασάζ
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Υποδοχή για την παροχή μπλε πετσετών ειδικά για την χρήση του
υδρομασάζ στον χώρο της ταράτσας (12:00-20:00), δίνοντας τον αριθμό του δωματίου και το όνομα σας
και θα σας στείλουμε μια ανά άτομο. Επιστρέψτε την χρησιμοποιημένη πετσέτα στο μπάνιο του
δωμάτιου σας ώστε το προσωπικό να τη ανανεώσει.
Πιστωτικές κάρτες
Όλες οι πιστωτικές κάρτες είναι αποδεκτές.

Πλύσιμο-στεγνό καθάρισμα ρούχων
Τα ρούχα που έχουν δοθεί για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα επιστρέφονται σε 24 ή 36 ώρες, κάθε μέρα
εκτός Κυριακής. Η υπηρεσία σιδερώματος παρέχεται εντός της ίδιας ημέρας αν και εφόσον
παραλάβουμε τα ρούχα μέχρι το μεσημέρι.
Στην ντουλάπα σας μπορείτε να βρείτε μια τσάντα για τα άπλυτα και αφού συμπληρώσετε την ανάλογή
λίστα, ενημερώστε την Υποδοχή .
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Πρόσθετες υπηρεσίες
Το ξενοδοχείο έχει την δυνατότητα προμήθειας μεγάλης ποικιλίας ειδικών προϊόντων και παροχής
έκτακτων και αποκλειστικών υπηρεσιών. Παρακαλούμε επικοινωνήστε για κάθε είδους επιθυμία σας
άμεσα με την Υποδοχή (9), καθώς μπορεί και να απαιτηθούν από 24 έως 72 ώρες για την εκτέλεση τους
(εναπόκεινται πάντα σε διαθεσιμότητα).
Πρωινό
Το πρωινό σερβίρετε καθημερινά στο A-Bistro από τις 07:30 μέχρι τις 11:00. Ένας συνδυασμός πλούσιου
buffet και a la cart επιλογών για να καλύψουν με το παραπάνω τις ανάγκες σας. Σε περίπτωση που
χρειαστείτε το πρωινό σας νωρίτερα, υπάρχει η δυνατότητα ενός continental πρωινού που σερβίρετε στο
χώρο του A bistro από τις 07:00. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με
την Υποδοχή για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
Πρωινό ή Μεσημεριανό σε πακέτο
Σε περίπτωση που αναχωρείτε νωρίς, σχεδιάζετε κάποια εκδρομή ή κρουαζιέρα, μπορούμε να
ετοιμάσουμε για εσάς ένα γεύμα σε πακέτο.
Εάν πρόκειται για αντικατάσταση προπληρωμένου γεύματος, παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση. Σε κάθε
άλλη περίπτωση οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
1. Πρωινό σε πακέτο 10€ ανά άτομο
2. Snack/Μεσημεριανό σε πακέτο τιμές καταλόγου Snack menu
3. Οποιαδήποτε άλλη ειδική παραγγελία τιμολογείτε ανάλογα και κατόπιν συμφωνίας, (όλες οι
παραγγελίες/αιτήματα θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν).
Πρώτες βοήθειες
Επικοινωνήστε αμέσως με την Υποδοχή (9)
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Πυρασφάλεια
Το ξενοδοχείο πληροί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πυρασφάλειας.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς – σεισμού.
Ενημερώστε αμέσως την υποδοχή, αν κατά λάθος προκαλέσετε ή αντιληφθείτε φωτιά, καλώντας (9). Αν
ακούσετε σήμα συναγερμού ή σχετική ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, βγείτε αμέσως από το δωμάτιο
σας. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. Πυροσβεστήρες υπάρχουν σε κάθε όροφο. Σε περίπτωση
σεισμού διατηρήστε την ψυχραιμία σας και απομακρυνθείτε από το κτίριο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ
ΣΚΑΛΕΣ, και κατευθυνθείτε σε ανοιχτούς χώρους. Περιμένετε την διαβεβαίωση των υπευθύνων του
ξενοδοχείου και την ενημέρωση ότι δεν υφίσταται πλέον πρόβλημα, πριν επιστρέψετε στο δωμάτιο σας.
Ραδιόφωνο – Μουσική.
Μπορείτε να ακούσετε μουσική από το πρόγραμμα του ξενοδοχείου ή από ραδιοφωνικούς σταθμούς
από την τηλεοπτική συσκευή του δωματίου σας.
Στάθμευση αυτοκινήτων.
Διατίθεται δωρεάν υπαίθριος, αφύλακτος χώρος στάθμευσης με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Το
ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που μπορεί να συμβούν στο συγκεκριμένο χώρο.
Στάθμευση και υπηρεσίες Valet.
Στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης οι οποίες
διατίθενται δωρεάν κατόπιν κράτησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το ξενοδοχείο για την προκράτηση
μιας θέσης. Επιπλέον παρέχεται υπηρεσία Valet σε περίπτωση που την χρειάζεστε.
Ο χώρος του parking είναι ανοιχτός, ως εκ τούτου δεν μπορεί να προστατευθεί από κάποιον υπάλληλο.
Το ξενοδοχείο δεν ευθύνεται για τυχών φθορές, ατυχήματα, ελλείψεις ή κλοπές.

Στεγνωτήρες μαλλιών .
Είναι διαθέσιμοι την ντουλάπα του δωματίου. Σε περίπτωση που έχετε ιδιαίτερες στιλιστικές απατήσεις,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή (9) και θα να σας παρέχουμε έναν στεγνωτήρα
μεγαλύτερης ισχύος.
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Τηλεόραση / Ραδιόφωνο.
Στο δωμάτιο σας υπάρχει τηλεόραση 40’’, με τηλεχειριστήριο, ράδιο και μουσικά κανάλια, teletext κτλ.
Το ξενοδοχείο είναι συνδεδεμένο με εθνικούς και διεθνείς, επιγείους και δορυφορικούς σταθμούς.
Υπάρχει σχετικός κατάλογος στο παρόν ντοσιέ.
Οι σταθμοί εκπέμπουν στις εξής γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Πολωνικά, Τουρκικά
και Σερβικά.
Σημείωση ότι υπάρχει μικρή καθυστέρηση για να μεταφερθεί η εντολή από το τηλεχειριστήριο στο δέκτη.

Τηλεφωνία.
Στο δωμάτιο σας έχετε στη διάθεσή σας ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό σύστημα που σας προσφέρει
δυνατότητες επικοινωνίας εντός και εκτός του ξενοδοχείου.
Χρήσιμα τηλέφωνα εντός ξενοδοχείου:
Υποδοχή: “9”
Υπηρεσία δωματίου: “702”
Για άλλα δωμάτια: καλέστε την Υποδοχή για να συνδεθείτε

Υπηρεσία Αφύπνισης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης που επιθυμείτε από το σύστημα δικτυακής τηλεόρασης.
Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Υποδοχή για μια πιο εξατομικευμένη υπηρεσία.
Υπηρεσία Δωματίου.
Διαθέσιμη σε 24ωρη βάση καθημερινά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατάλογο που βρίσκεται στο
δωμάτιο σας σχετικά με τα γεύματα που προσφέρονται. Κάθε υπηρεσία room service επιβαρύνεται με
5,00 €. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα παροχής πρωινού στο δωμάτιο. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το
Room Service Breakfast για να επιλέξετε το πρωινό της αρεσκείας σας.
Επιπλέον υπηρεσίες/προϊόντα, όπως παγοθήκη και παγάκια, περισσότερα ποτήρια/σκεύη, έπιπλα,
παρασκευή & σέρβις πιάτων με προσωπικά σας προϊόντα κλπ., έχουν επιπλέον επιβάρυνση.
(Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Δωματίου καλώντας το 702 από το τηλέφωνο του δωματίου).
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Υπηρεσία Καθαριότητας.
Η υπηρεσία καθαριότητας επισκέπτεται το δωμάτιο σας καθημερινά από τις 8:30 για γενική ημερήσια
καθαριότητα και από τις 18:00 για απογευματινή καθαριότητα (Turn-down Service). Σε περίπτωση που
έχετε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα επικοινωνήστε με την Υποδοχή.
Υπηρεσία Στεγνώματος.
Παρακαλείστε να αφήνετε τα μαγιό, τις πετσέτες, τα νωπά ρούχα κτλ. να στεγνώνουν στο επιτοίχιο
καλοριφέρ που βρίσκεται στο μπάνιο σας και όχι στη ντουλάπα. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε
με την Υποδοχή για να σας προσφερθεί υπηρεσία στεγνώματος χωρίς χρέωση.

Υποδοχή.
Η Υποδοχή λειτουργεί σε 24ωρη βάση καθημερινά, μην διστάσετε ποτέ να έρθετε σε επαφή με κάποιον
από το προσωπικό για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια χρειάζεστε
Χρηματοκιβώτιο.
Συνιστούμε να τοποθετείτε όλα τα πολύτιμα αντικείμενα και χρήματά σας, στο χρηματοκιβώτιο που
παρέχεται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση μέσα στην ντουλάπα του δωματίου σας. Οδηγίες
υπάρχουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια τιμαλφών
από το δωμάτιο ή το χρηματοκιβώτιο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κεντρικό χρηματοκιβώτιο
που υπάρχει στο γραφείο της Υποδοχής.

* Ορισμένες υπηρεσίες μας ίσως να μην είναι διαθέσιμες λόγω υγειονομικών
πρωτοκόλλων κατά του Covid-19
Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση σας.
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