
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

 

Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Ionia Suites στο Ρέθυμνο.  

 

Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να βρίσκεστε στο ξενοδοχείο μας. Είτε σας 

φιλοξενήσουμε για μια νύχτα, μια εβδομάδα ή ένα μήνα το Ionia Suites είναι μια 

εξαιρετική επιλογή.  

 

Αυτός ο κατάλογος έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις μας. Ελπίζουμε να είναι χρήσιμος σε σας κατά τη 

διάρκεια της διαμονής σας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες παραμένουμε στη διάθεση σας.  

 

Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαμονή σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Το προσωπικό & η διοίκηση 

 

  



  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ 

 

Κλειδί δωματίου – Κάρτα Ρεύματος 

Στο μπρελόκ του κλειδιού του δωματίου σας 

υπάρχει κάρτα, που ενεργοποιεί το ρεύμα του 

δωματίου σας, όταν τοποθετηθεί στην ειδική θέση 

δίπλα στη πόρτα. Προσέξτε το κλειδί του δωματίου 

σας όπως το  κλειδί της οικίας σας. Μην αφήνετε το 

κλειδί μέσα στο δωμάτιο. Επιστρέψτε το κλειδί 

στην Υποδοχή όταν απομακρύνεστε από το 

ξενοδοχείο. Αν το κλειδί σας χαθεί ή κλαπεί 

αναφέρετέ το  αμέσως στην υποδοχή. Όταν φεύγετε 

από το δωμάτιο βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα και οι 

πόρτες είναι σωστά ασφαλισμένες. Με την 

αναχώρηση  σας παρακαλούμε να αφήνετε το 

κλειδί σας στην  υποδοχή.   

 

Κλιματισμός 

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό. 

Εάν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, θα σας 

παρακαλούσαμε πρώτα να εξασφαλίσετε ότι όλες οι 

πόρτες και τα παράθυρα είναι ερμητικά κλειστά, 

διαφορετικά δεν λειτουργεί.Το κλιματιστικό μπορεί 

να τεθεί σε λειτουργία μερικά λεπτά αφού 

τοποθετήσετε την κάρτα ρεύματος. 

 

Τηλεόραση 

Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με δορυφορική 

τηλεόραση. Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τη 

λειτουργία και επιλογή των καναλιών παρακαλώ 

επικοινωνήστε με την Υποδοχή.  

 

Χρηματοκιβώτιο 

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 

χρηματοκιβώτιο ασφαλείας. Θα το βρείτε 

τοποθετημένο στη ντουλάπα και μπορείτε να το 

χρησιμοποιήσετε χωρίς επιπλέον χρέωση. Για 

πολύτιμα αντικείμενα και για τα χρήματά σας 

προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα 

ασφαλείας. Έχετε το κλειδί πάντα μαζί σας. 

 

Τηλέφωνα / Φαξ 

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το 

τηλέφωνο ενημερώστε την υποδοχή, προκειμένου 

να ενεργοποιήσει την γραμμή του τηλεφώνου.  Η 

υπηρεσία των Φαξ είναι στη διάθεσή σας στην 

Υποδοχή.  

 

Κάρτα «Μην ενοχλείτε»  

Παρακαλούμε κρεμάστε την κάρτα «μην 

ενοχλείτε»  έξω από την πόρτα του δωματίου σας 

εφόσον δεν επιθυμείτε να ενοχληθείτε. Για να 

αποφύγετε την τηλεφωνική ενόχληση παρακαλώ 

ενημερώστε την Υποδοχή. 

 

Πόσιμο νερό 

Σας γνωστοποιούμε ότι το νερό της βρύσης είναι 

πόσιμο.  Ωστόσο, εμφιαλωμένο νερό διατίθεται στο 

ψυγείο του δωματίου σας.  

 

Μπουρνούζια & Παντόφλες 

Μπορούμε να σας παρέχουμε μπουρνούζια και 

παντόφλες. Αν θέλετε να τα παραλάβετε, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή.  

 

Σίδερο - Σιδερώστρα 

Σίδερο και σιδερώστρα είναι διαθέσιμα στο 

δωμάτιο σας. Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

 

Κλήσεις αφύπνισης 

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υποδοχή. 

 

Παιδικά καρεκλάκια - κρεβατάκια 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε ψηλά παιδικά 

καρεκλάκια ή κρεβατάκι παρακαλώ απευθυνθείτε 

στην υποδοχή. 

 

Στην κουζίνα του δωματίου σας 

Όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν πλήρως 

εξοπλισμένη κουζίνα. Αν υπάρχει κάτι που λείπει  

παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή. Αν 

χρειάζεστε εξήγηση για τη χρήση του εξοπλισμού 

παρακαλώ επικοινωνήστε επίσης με την υποδοχή. 

 

Υπηρεσία Καθαριότητας 

Η ομάδα καθαριότητας είναι στη διάθεσή σας. Σε 

περίπτωση που χρειάζεστε μια επιπλέον πετσέτα, 

ένα επιπλέον μαξιλάρι παρακαλούμε ενημερώστε 

μας. Για επιπλέον υπηρεσίες καθαρισμού της 

σουίτας σας  παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με 

την ομάδα καθαριότητας. 

 

 

Πλυντήριο / Στεγνό καθάρισμα 

Υπηρεσία πλυντηρίου και στεγνού καθαρισμού 

είναι διαθέσιμη καθημερινά. Παρακαλώ αφήστε τα 

ρούχα σας στο κρεβάτι στην τσάντα πλυντηρίων 

και θα τα παραλάβετε καθαρά μέχρι τις 18:00 την 

επόμενη μέρα. Οι σακούλες ρούχων για πλύσιμο, 

καθώς και οι τιμοκατάλογοι βρίσκονται στη 

ντουλάπα σας. 



 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Υποδοχή 

Η ομάδα της ρεσεψιόν είναι στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε πληροφορία, 

προκειμένου να κάνουν τη διαμονή σας πιο 

ευχάριστη. Η ρεσεψιόν είναι διαθέσιμη όλο 

το 24ωρο.  Για επικοινωνία καλέστε στο  

100 ή στο  9. 

 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Το ξενοδοχείο μας σας προσφέρει δωρεάν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (ασύρματα ή 

ενσύρματα) σε όλους τους κοινόχρηστους 

χώρους καθώς και στα δωμάτια.  

 

Πισίνα (3ος Όροφος-Ταράτσα) 

Ώρες λειτουργίας: Από την ανατολή μέχρι 

τη δύση του ηλίου. Φρέσκιες  μεγάλες 

πετσέτες πισίνας  διατίθενται στο  χώρο 

υποδοχής με την εγγύηση επιστροφής των 

10,00 ευρώ ανά πετσέτα. Οι γονείς πρέπει 

να είναι παρόντες, ενώ τα παιδιά βρίσκονται 

στο χώρο της πισίνας. Όλοι οι επισκέπτες 

καλούνται να ακολουθήσουν τους 

κανονισμούς λειτουργίας που βρίσκονται 

τοιχοκολλημένοι στο χώρο της πισίνας. 

 

Πρωινό 

Πρωινός μπουφές είναι διαθέσιμος 07:00 - 

10:30  στην αίθουσα δίπλα από την 

υποδοχή, στο ισόγειο. Για να παραλάβετε το 

πρωινό σας σε πακέτο ή για υπηρεσία 

πρωινού  στο δωμάτιο ή σερβίρισμα 

νωρίτερα από το καθορισμένο 

επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

 

Café   

Το ξενοδοχείο διαθέτει café-bar διαθέσιμο 

07:00- 16:00 & 19:00-23:00, όπου μπορείτε 

να γευματίσετε ελαφριά και να απολαύσετε 

τον καφέ ή το ποτό σας. Το Room Service  

είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του καφέ.  

 

Υπηρεσία δωματίων/ Room Service 

Η Υπηρεσία Δωματίων είναι διαθέσιμη 

07:00- 16:00 & 19:00-23:00 

 

Κοινόχρηστος Υπολογιστής 

Στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει 

κοινόχρηστος ηλεκτρονικός υπολογιστής 

που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

 

Ώρα αναχώρησης 

Η ώρα Αναχώρησης από το δωμάτιο είναι 

στις 12:00. Παρακαλούμε κατά την 

αναχώρηση σας να παραδώσετε το κλειδί 

του δωματίου σας στην Υποδοχή.  Οι 

φιλοξενούμενοι μας που επιθυμούν να 

παρατείνουν την ώρα αναχώρησής τους,  

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την 

Υποδοχή την προηγουμένη για τη 

διαθεσιμότητα. 

 

Παρκινγκ  

Το παρκινγκ του ξενοδοχείου είναι στη 

διάθεση σας δωρεάν. Παρακαλούμε να 

παραδίδετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας 

στην υποδοχή.  

 

Κατοικίδια ζώα 

Το ξενοδοχείο δεν επιτρέπει την φιλοξενία 

των κατοικίδιων.  

 
Υπηρεσία Μεταφοράς αποσκευών δωρεάν 
 
Υπηρεσία Γρήγορης Άφιξης / Express Check in 

Υπηρεσία Γρήγορης Αναχώρησης 

 

 

 

Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να 

παρέχουν υπηρεσίες: 

1. Μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια του νησιού. 

2. Διοργάνωσης εκδρομών και ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία ή σημεία 

τουριστικού ενδιαφέροντος.  

3. Διοργάνωση εκδρομών ιστιοπλοΐας. 

4. Φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σας. 

5. Υπηρεσίες ομορφιάς, μανικιούρ-πεντικιούρ, μασάζ, γιόγκα και υπηρεσίες κομμωτηρίου.  



 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Λεωφορεία  

Στάση λεωφορείου υπάρχει σε απόσταση 20 μέτρων από το ξενοδοχείο. Το εισιτήριό σας 

παρακαλούμε να το προμηθευτείτε από το πιο κοντινό περίπτερο πριν  

επιβιβαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα δρομολόγια παρακαλώ να 

απευθυνθείτε στην Υποδοχή.  

 

Ταχυδρομείο / Courier 

Για τα γράμματα και τις κάρτες που θέλετε να στείλετε ταχυδρομικώς υπάρχει ειδικό κουτί του 

Ταχυδρομείου 5 λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο ή μπορείτε να  προσθέσετε το 

γραμματόσημο και να τα παραδώσετε στη ρεσεψιόν για να σας τα ταχυδρομήσουμε εμείς. Για τα 

έντυπα ή τα πακέτα που επιθυμείτε να σταλούν μέσω υπηρεσίας ταχείας μεταφοράς 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή.  

 

Τράπεζες 

Οι πιο κοντινές τράπεζες βρίσκονται 5  λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο μας. Η Τράπεζα 

Πειραιώς, η AlphaBank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι οι πιο κοντινές.  Για 

περισσότερες διευκρινίσεις και οδηγίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή. Είναι 

ανοικτές Δευτέρα με Παρασκευή  09:00-14:00. Έξω από αυτές λειτουργούν ειδικά μηχανήματα 

ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ).  

 

Ιατρός / Φαρμακείο 

Εάν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν.  Το πλησιέστερο φαρμακείο 

βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή για το ωράριο 

λειτουργίας και για περαιτέρω βοήθεια. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 
 

Ασανσέρ 

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ασανσέρ-μην πανικοβληθείτε. Πατήστε το κουμπί 

του κινδύνου που βρίσκεται μέσα  στο ασανσέρ και ο Τεχνικός μας θα φροντίσει άμεσα για την 

αποκατάσταση της λειτουργίας του.  Για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα 

πρέπει να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.  

 

Οδηγίες ασφαλείας/ Πυρκαγιάς 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς παρακαλούμε ενημερώστε την υποδοχή και   εγκαταλείψτε αμέσως το 

κτίριο χρησιμοποιώντας τις σκάλες και ΟΧΙ τo ΑΣΑΝΣΕΡ. Υπάρχουν πυροσβεστήρες στους 

διαδρόμους κάθε ορόφου και σύστημα πυρανίχνευσης λειτουργεί σε όλους τους κοινόχρηστους 

χώρους και διαδρόμους.  

 

Απολεσθέντα Αντικείμενα 

Αν βρήκατε ή χάσατε κάτι παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή. 

 

 

Παράπονα/ Προτάσεις 

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υποδοχή αν έχετε κάποια πρόταση,  παράπονο ή ανησυχία, 

σχετικά με τη λειτουργία του ξενοδοχείου. 

 


