HOTEL FACT SHEET

GENERAL

Private balcony
Laundry service (upon request)
Safety deposit box

INFORMATION
ADDRESS AND CONTACT INFORMATION
Chorefto Pelion

COSMETIC

&

PERSONAL

HYGIENE

PRODUCTS
Bathroom amenities

Phone Number: +30 24260 23710
Fax: +30 24260 22807

EXTRA AMENITIES UPON REQUEST

Email: info@marabouhotel.gr

Laptop with Microsoft Windows OS

Website: www.marabouhotel.gr

Android Tablet

https://goo.gl/maps/oxAe4XEs3sC3EqfN6

CHECK IN – CHECK OUT
CAFÉ & RESTAURANT
Marea Restaurant Ground Floor

Due to Coronavirus disease (COVID-19),
check – in on your day of arrival is at 15:00.
Check-out on your day of departure is 11:00.

AVAILABLE TYPE OF ROOMS
Standard Single

Should you wish to extend your stay for a few
hours, please check availability at the
reception desk one day before departure.

Standard Double
Superior Double

BREAKFAST

Suite with kitchen

Breakfast is at your disposal 08:30 to 11:00 in

FACILITIES AND
SERVICES

the restaurant and you can sit inside or at the
balcony. If is necessary for you an early
breakfast service, ask at the reception.

EARLY BREAKFAST SERVICE
The hotel provides an early breakfast service

ROOM EQUIPMENT AND SERVICES

for all guests who wish to receive their

LCD TV

breakfast at any time prior to the official

Free Wi-Fi Internet Access

breakfast serving hours. Please contact our

Air Condition Unit

front desk to place your request.

Hair dryer
Mini-fridge

The present information is subject to change without prior notification.

MEALS

PETS

Get informed from the reception about the

Pets are not allowed.

menu of food and drinks. There are extra
foods traditionally cooked every day.

SMOKING POLICY
Smoking indoor areas of the hotel is not

INTERNET

allowed.

Wi-Fi is provided in all hotel areas.

WATER
LAUNDRY SERVICE

The water is potable.

Laundry service can be provided every day
and you get your order back in 24-48 hours.

ELECTRIC POWER

Ask at the reception.

The electricity voltage is 220V.

IRON

BABY COT

Iron can be provided. Please contact the

Baby cot is provided free of charge if it is

reception desk.

available. Please contact the reception
desk.

ROOM CLOTHING
You will find body and face towels in your

LUGGAGE STORE

room which are being changed every 2

There is space at the ground floor to store

days. The hotel provides the option to have

your luggage.

your room clothing changed also any time
upon request.

DAMAGE

Please notice that room towels and linen are

For any damage please call the reception.

not allowed to be taken out of the room.

PARKING
AIR-CONDITIONING – ENERGY SAVING

Just outside the hotel, there is a private

Keep the windows and balcony door closed

space for parking.

in order to operate the air-condition.

ACCEPTED CREDIT CARDS
WAKE UP CALLS

Visa

Wake up call service is available. Please

Mastercard

contact the reception desk.

Diners

The present information is subject to change without prior notification.

MEDICAL ASSISTANCE

MOVING

For

medical

assistance

or

ambulance,

please contact the reception desk.

AROUND

FIRE EMERGENCY PROCEDURES
In case of fire please leave your room

SHUTTLE TRANSFER
The hotel can arrange your transfer to and
from the hotel. If you wish to do so, you can
place your request at the reception desk.
Transfers

are

available

from/to

airport,

from/to Athens, Thessaloniki, Volos and near

immediately.
Emergency meeting point: The area outside
the hotel in front of reception.

EARTHQUAKE EMERGENCY PROCEDURES
In case of an earthquake please stay calm

villages.
Rates vary according to desired destination.

and remember the following instructions:
If you are inside a building: Stay inside. Look
for strong structures: underneath a table or

PUBLIC TRANSPORT
Public bus stop is located close to the hotel.
Alternatively,

the

reception

desk

can

arrange your transfer.
Rates vary according to desired destination.

SAFETY RULES

bed, underneath a door lintel, next to a pillar,
supporting wall or in a corner and protect
your head.
If you are outside: Remain outside. Stay away
from balconies and old structures.
Emergency meeting point: The area outside
the hotel in front of reception.

PERSONAL SAFETY INSTRUCTIONS
1. Please never leave your room door open.
2. Place your personal valuables in the safety
deposit box.
3. Never give the key of the safety box to
any-one.

The present information is subject to change without prior notification.

ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ

Ιδιωτικό μπαλκόνι
Υπηρεσία πλυντηρίου (κατόπιν αιτήματος)
Χρηματοκιβώτιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χορευτό Πηλίου

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Προϊόντα μπάνιου

Τηλ: +30 24260 23710
Φαξ: +30 24260 22807

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

Email: info@marabouhotel.gr

Laptop με Microsoft Windows OS

Ιστοσελίδα: www.marabouhotel.gr

Android Tablet

https://goo.gl/maps/oxAe4XEs3sC3EqfN6

CHECK IN – CHECK OUT
CAFÉ & ΕΤΣΙΑΤΟΡΙΟ
Marea Restaurant στο Ισόγειο

Λόγω της νόσου του Coronavirus (COVID19), το check in την ημέρα της άφιξής σας
είναι στις 15:00. Το check-out την ημέρα της

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Standard Single
Standard Double
Superior Double
Suite with kitchen

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

αναχώρησής σας είναι 11:00. Εάν επιθυμείτε
να παρατείνετε τη διαμονή σας για λίγες
ώρες, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στη ρεσεψιόν
μία ημέρα πριν από την αναχώρηση.

ΠΡΩΙΝΟ
Το πρωινό είναι στη διάθεσή σας από τις
08:30 έως τις 11:00 στο εστιατόριο και
μπορείτε

να

καθίσετε

εσωτερικά

ή

στο

μπαλκόνι. Εάν επιθυμείτε υπηρεσία Early
Breakfast, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
ρεσεψιόν μας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Τηλεόραση LCD

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EARLY BREAKFAST

Δωρεάν πρόσβαση στο Internet μέσω Wi-Fi

Το

Μονάδα κλιματισμού

Breakfast για όλους τους επισκέπτες που

Στεγνωτήρας μαλλιών

επιθυμούν να πάρουν το πρωινό τους

Μίνι ψυγείο

οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις επίσημες

ξενοδοχείο

παρέχει

υπηρεσία

Οι παρούσες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Early

ώρες σερβιρίσματος πρωινού. Παρακαλούμε

Παρακαλείστε

επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν μας για να

επιτρέπονται οι πετσέτες και τα λευκά είδη να

υποβάλετε το αίτημά σας.

χρησιμοποιούνται εκτός δωματίου.

ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ενημερωθείτε

από

τη

ρεσεψιόν

ή

το

Κρατήστε

τα

να

σημειώσετε

παράθυρα

ότι

και

δεν

τις

εστιατόριο σχετικά με το μενού φαγητών και

μπαλκονόπορτες κλειστές όταν λειτουργεί ο

ποτών. Υπάρχουν επιπλέον φαγητά που

κλιματισμός.

μαγειρεύονται παραδοσιακά κάθε μέρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
INTERNET

Παρέχεται

Παρέχεται Wi-Fi σε όλους τους χώρους του

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν

ξενοδοχείου.

μας για να υποβάλετε το αίτημά σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Παρέχεται υπηρεσία πλυσίματος καθημερινά

Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

υπηρεσία

αφύπνισης.

και λαμβάνετε την παραγγελία σας σε 24-48
ώρες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ρεσεψιόν μας για να υποβάλετε το αίτημά

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους

σας.

εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
Παρέχεται

υπηρεσία

ΝΕΡΟ
σιδερώματος.

Το νερό είναι πόσιμο.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν
μας για να υποβάλετε το αίτημά σας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η τάση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 220V.

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Θα βρείτε πετσέτες σώματος και προσώπου
στο δωμάτιό σας, οι οποίες αλλάζονται κάθε
2

ημέρες.

Το

ξενοδοχείο

παρέχει

τη

δυνατότητα αλλαγής των λευκών ειδών του
δωματίου σας ανά πάσα στιγμή, κατόπιν

ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΜΩΡΟΥ
Η βρεφική κούνια παρέχεται δωρεάν εάν είναι
διαθέσιμη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη
ρεσεψιόν μας για να υποβάλετε το αίτημά
σας.

αιτήματος.

Οι παρούσες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Υπάρχει

χώρος

στο

η ρεσεψιόν μπορεί να κανονίσει τη μεταφορά
ισόγειο

για

να

σας είτε με ιδιωτικό μέσο είτε με ταξί.
Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τον επιθυμητό

αποθηκεύσετε τις αποσκευές σας.

προορισμό.

ΒΛΑΒΕΣ
Για οποιαδήποτε βλάβη καλέστε τη ρεσεψιόν.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο, υπάρχει
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

1. Μην αφήνετε την πόρτα του δωματίου σας

Visa

ανοιχτή.

Mastercard

2. Τοποθετήστε τα προσωπικά σας τιμαλφή

Diners

στο χρηματοκιβώτιο.
3. Ποτέ μην δίνετε το κλειδί της θυρίδας

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ασφαλείας σε ξένους.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
Το

ξενοδοχείο

μπορεί

να

κανονίσει

τη

μεταφορά σας από και προς το ξενοδοχείο.

Για

ιατρική

βοήθεια

ή

ασθενοφόρο,

επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε το
αίτημά

σας

στη

ρεσεψιόν.

Διατίθενται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο, από/

Σε

περίπτωση

πυρκαγιάς,

αποχωρήστε

προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και τα

αμέσως από το δωμάτιό σας.

γύρω χωριά.

Σημείο συνάντησης: Η περιοχή έξω από το

Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τον επιθυμητό

ξενοδοχείο μπροστά από τη ρεσεψιόν.

προορισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΤΕΛ
Η στάση του δημόσιου λεωφορείου ΚΤΕΛ
βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο. Εναλλακτικά,

Σε περίπτωση σεισμού παραμείνετε ήρεμοι και
θυμηθείτε τις ακόλουθες οδηγίες:
Εάν βρίσκεστε μέσα σε ένα κτίριο: Μείνετε
μέσα. Αναζητήστε γερές κατασκευές: κάτω

Οι παρούσες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

από ένα τραπέζι ή κρεβάτι, κάτω από μία
κάσα πόρτας, δίπλα σε μια κολόνα, τοίχο
στήριξης ή σε μια γωνία και προστατέψτε το
κεφάλι σας.
Εάν

βρίσκεστε

σε

εξωτερικό

χώρο:

Παραμείνετε έξω. Μείνετε μακριά από τα
μπαλκόνια και τις παλιές κατασκευές.
Σημείο συνάντησης: Η περιοχή έξω από το
ξενοδοχείο μπροστά από τη ρεσεψιόν.

Οι παρούσες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

