
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ‘’ΦΩΤΕΙΝΟΣ’’ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

 

 Δωρεάν WIFI . παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

 Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες {0800πμ-00:00μμ) 24η τηλεφωνική υποστήριξη 

πελατών 

 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν 

χρειάζεστε  οποιαδήποτε βοήθεια με τις αποσκευές σας, υπάρχει ειδικός 

χώρος στο ξενοδοχείο για την φυλαξή τους, παρέχεται,  από και προς  χώρο 

αναχώρησης ,δωρεάν  μεταφορά αποσκευών  

 Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet στα δωμάτια  

 Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού  

 Βραστήρας νερού και υλικά καφέ τσάι (στα δωμάτια) 

 Μηχανή καφέ εσπρέσο (στα δωμάτια) 

 Σίδερο και σανίδα σιδερώματος (στην περίπτωση που ζητηθεί) 

 Επιλογή μαξιλαριών από διαφόρων ειδών μαξιλάρια 

 Υπηρεσία αφύπνισης . παρακαλούμε καλέστε μας για να κανονίσουμε την 

αφυπνισή σας οποιαδήποτε ώρα. 

 Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος πλυσίματός σιδερώματος 

 Παροχή ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών 

 Αλλαγή πετσετών οποιαδήποτε ώρα  κατόπιν αιτήματος  

 Παρέχεται δωρεάν πετσέτες θαλάσσης 

 Παρέχεται πατάκι μπάνιου αντιολισθητικό 

 Παρέχονται κατόπιν αιτήματος έξτρα είδη υγιεινής ,κρεμάστρες ρούχων  και 

κλινοσκεπάσματα 

 Θυρίδα ασφαλείας. Για την δική σας εξυπηρέτηση  υπάρχει θυρίδα 

ασφάλειας μέσα στην ντουλάπα του δωματίου. Υπάρχει και κεντρικό 

χρηματοκιβώτιο   στον χώρο υποδοχής. 

 Αφιξη και αναχώρηση, Επίσημη ώρα άφιξης  στο ξενοδοχείο 1300μμ, ενώ 

ώρα αναχώρησης 1100πμ 

 Υπηρεσία Μεταφοράς από και προς λιμάνι-α/δ. Για την καλύτερη 

εξυπηρέτησή σας ενημερώστε μας για την πιθανή ώρα άφιξης  και 

αναχώρησης, παρέχεται κράτηση μέσου  μεταφοράς  με χρέωση κατόπιν 

αιτήματος. 

 Εκδρομές-πληροφορίες. Το προσωπικό της υποδοχής είναι έτοιμο ανά πάσα 

στιγμή να σας παρέχει  πληροφορίες και προτάσεις για εκδρομές, 

αξιοθέατα, προτεινόμενα εστιατόρια και γενικότερα πληροφορίες περιοχής 

και  μέρη του νησιού που αξίζει να επισκεφτείτε  

 Για την ασφάλεια όλων, παρακαλούμε ελέγξτε ότι όλες οι ηλεκτρικές 

συσκευές έχουν απενεργοποιηθεί μετά την χρήση. 

 Χώροι μη καπνιζόντων . Σε όλους τους  εσωτερικούς χώρους ΔΕΝ 

επιτρέπεται το κάπνισμα. 



 Πιστωτικές κάρτες. Γίνονται αποδεκτές οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες  visα & 

mastercard. 

 Επισκέπτες. Για την ασφάλεια όλων ΔΕΝ επιτρέπονται  μη διαμένοντες 

επισκέπτες στο ξενοδοχείο, να παραμένουν μετά της 2300μμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traditional  HOTEL ‘’FOTINOS’’  

HOTEL DIRECTORY 

 

 FREE WIFI . free wifi internet access is available  

 RECEPTION open 16 hour {0800am-00:00pm) , with 24η phone suport 

 Luggage pick-up and drop off service. please inform us at any time in case 

you need any assistance with your luggage. A luggage storage is available free 

of charge. we offer luggage pick-up and drop off.  

 We can to offer free a tablet in your room  

 We can to offer baby cot  after request  

 Kettle- coffee and tea supplies (in the rooms) 

 Expresso coffee machine is available in room 

 Iron and Iron board(after request) 

 We offer the opunity to choose more pillows 

 Wake-up call service .please call us to arrange your wake-up call any time. 

 We  offer dry cleaning, laudry and ironing service. 

 We offer daily newspaper and magazines 

 We offer after request anytime to change the bathroom towels.  

 We offer free beach towels 

 An anti-slip bath mat is provided 

 We offer  extra all bathrooms  amenities –additional clothes hangers-bed 

linen 

 Safe deposit box. For your convenience, a safe box is available each room, 

there are also a central safety  box in reception. 

 Check-in, check out,  official check-in time is 1300pm while check out time is 

until 1100am. 

 Transfer service from/to port and airport. please inform us for about your 

arrival and departure time, we can to arrange for you a taxi booking after 

request, for your transfer from/to port and airport. 

 Tours-information. the staff of reception is ready anytime  to give you info  

for tours, activities ,for best restaurants and   area information and places of 

the santorini island that are worth visiting  

 Please encure that electrical appliances are turned off after use. 

 smoking for all safety smoking is not permitted in the rooms and all inside 

areas. 

 Credit cards. We accept visa or master card for payments. 

 Visitors. For all safety , all visitors are requested to leave  guest room by 

2300pm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


