
 
Αγαπητοί πελάτες! 
Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το Ξενοδοχείο Paros inn για τις διακοπές σας. 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εγκαταστάσεις και οι παροχές του ξενοδοχείου μας 

προορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε πελάτες οι οποίοι διαμένουν σε αυτό. 
Παρακάτω θα βρείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες , με τις παροχές του ξενοδοχείου που 

θα κάνουν τη διαμονή σας πιο άνετη! 
  

Α 

  
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 
-Παρέχεται μεταφορά αποσκευών. 
  
ΑΦΙΞΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
-Η ώρα άφιξης στο δωμάτιο είναι από τις 14:00. 
-Η ώρα αναχώρησης από το δωμάτιο είναι έως τις 12:00 (μεσημέρι). 
 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραμείνετε στο δωμάτιο πέραν της καθορισμένης 

ώρας αναχώρησης, παρακαλείσθε να ενημερωθείτε από την υποδοχή για την διαθεσιμότητα 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν. (εσωτ.9 ,12) 
  
ΑΦΥΠΝΗΣΗ 
Εάν επιθυμείται αφύπνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υποδοχή (εσωτ.9 ,12). 
  

Β 

ΒΛΑΒΕΣ  
Για τυχόν βλάβες στο δωμάτιο σαςπαρακαλούμε απευθυνθείτε στην υποδοχή (εσωτ.9 12). 
  
ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΡΕΒΆΤΙΑ 
Παρέχονται δωρεάν.  Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή. (έστω. 9 ,12).  
  

Γ 

ΓΙΑΤΡΟΣ 
Για ιατρικές υπηρεσίες και επίσκεψη ιατρού παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

(εσωτ.9 ,12) 
  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Υπηρεσίες φαξ, φωτοτυπίες, σάρωσης, Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και 

διατίθενται φορητοί υπολογιστές και τάμπλετ, εφόσον ζητηθεί.  Πληροφορίες στην υποδοχή 

(εσωτ.9 ,12) 
  

  

  

Δ 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
Παρέχεται ασύρματη σύνδεση διαδικτύου (Wi-Fi) σε όλο το ξενοδοχείο.  Ο κωδικός 

αναγράφεται στο ενημερωτικό καρτελάκι που είναι τοποθετημένη η κάρτα-κλειδί κατά την 

άφιξη σας. 
  
ΔΩΜΑΤΙΑ 



Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο (ντούζ), αυτόνομο κλιματισμό, 

ψυγείο, βραστήρα με υλικά για τσάι και καφέ,τηλέφωνο,  τηλεόραση 32''  , στεγνωτήρα 

μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα τα περισσότερα με θέα στη θάλασσα .  

Ε 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επικοινωνήστε με την υποδοχή (εσωτ.9 ,12) ή με το 

2284042477  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΜΗΧΑΝΗΣ / ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
Για ενοικίαση Αυτοκινήτου, μηχανής ή ποδηλάτου, παρακαλώ προβείτε στον χώρο της 

υποδοχής για την άμεση εξυπηρέτηση σας. 
  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
Για εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, 

ορειβασία, πεζοπορία, ιππασία, σερφινγκ, κατάδυση κ.α. ενημερωθείτε από τα ειδικά 

φυλλάδια ή επικοινωνήστε με την  υποδοχή (έστω. 9 ,12 ) 
  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΡΕΒΑΤΙ / ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ / ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 
Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον κρεβάτι, ή μαξιλάρια ή κουβέρτες, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την υποδοχή. (εσωτ.9 ,12) 
  
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
-ΠΡΩΙΝΟ 
Το πρωινό σερβίρεται  από τις 08:00 έως τις 11:15, στο χώρο του εστιατορίου. 
--Earlybreakfast: Αν επιθυμείται το πρωινό σας πριν την καθιερωμένη ώρα, τότε μπορείτε 

να μας το ζητήσετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν. 
--Πρωινό σε πακέτο:  Στην περίπτωση που αναχώρησή γίνει νωρίς το πρωί, σας το 

παρέχουμε πρωινό σε ειδικές συσκευασίες την προηγούμενη μέρα.  Ενημερώστε μας 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν (εσωτ. 9 ,12). 
--RoomService: Επιλογή προϊόντων από συγκεκριμένο κατάλογο 12 ώρες το 

εικοσιτετράωρο -  με χρέωση. (εσωτ. 13) 
-ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ - ΔΕΙΠΝΟ 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για το μενού μας από τους καταλόγους φαγητού και ποτού οι 

οποίοι βρίσκονται στον χώρο του εστιατορίου και του μπαρ. 
--RoomService:  Μπορείτε να προμηθευτείτε τους καταλόγους μας και να κάνετε την 

επιλογή σας χαλαρώνοντας, ακόμα και από το δωμάτιο 12 ώρες το εικοσιτετράωρο! (εσωτ. 

13) 
-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
Στο ξενοδοχείο μας επιτρέπεται η παροχή φαγητού από διπλανά εστιατόρια.  Για 

περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε την υποδοχή (εσωτ. 9 ,12) 

Η 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η ηλεκτρική τάση στου ξενοδοχείου είναι 220 βολτ. 
ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
Διατίθενται θυρίδες ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια και παρέχονται δωρεάν.  Το ξενοδοχείο 

δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν απώλειες χρημάτων, κοσμημάτων ή άλλων 

τιμαλφών στα δωμάτια.  Σας συστήνουμε να τα προστατεύεται στα χρηματοκιβώτια 
  

Ι 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
Τα σεντόνια στα κρεβάτια αλλάζονται κάθε δεύτερη μέρα, οι πετσέτες αλλάζονται 

καθημερινά  μόνο αν βρίσκονται στο πάτωμα. 
  



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.parosinn.gr και μάθετε περισσότερα για το 

ξενοδοχείο και την περιοχή.  Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τιμές και διαθεσιμότητα 

δωματίων, καθώς επίσης και να κάνετε κράτηση  
  

Κ 

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ 
Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. 
  
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλα τα δωμάτια και  τους εσωτερικούς χώρους του 

ξενοδοχείου.Παρακαλώ χρησιμοποιείτε τα τασάκια στα μπαλκόνια και τις βεράντες. 
  
ΚΑΡΤΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ , ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Το κλειδί - κάρτα το παραλαμβάνετε κατά την άφιξη σας.  Σε περίπτωση απώλειας της 

κάρτας παρακαλώ ενημερώστε άμεσα την υποδοχή!   Κατά την αναχώρηση σας το κλειδί 

κάρτα παραδίδεται στην υποδοχή. 
Η κάρτα σας χρησιμοποιείται και για την παροχή ρεύματος στο δωμάτιο.  Κατά την 

αποχώρηση σας από αυτό, λειτουργεί μόνο το ψυγείο.   
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει κλιματιστικό όπου μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 

σύμφωνα με τις ανάγκες σας.  Σε περίπτωση που ανοίξετε κάποιο παράθυρο ή 

μπαλκονόπορτα , σταματάει η παροχή ρεύματος στο κλιματιστικό.  
  

Μ 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
Δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων υποαλλεργικών μαξιλαριών. Παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την υποδοχή. (εσωτ.9 ,12) 
  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Η απόσταση του ξενοδοχείου από:        ΝΑΟΥΣΑ 12 km 
     ΛΙΜΑΝΙ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ) 15 km 
     ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ 15 km 
     ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 18 km 
  
-ΚΤΕΛ 
Στάση ΚΤΕΛ υπάρχει  αριστερά από το ξενοδοχείο (50μ).  
-ΤΑΧΙ 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή για πληροφορίες. (εσωτ.  9 ,12) 
  
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 
Ακριβώς 50 Μ αριστερά από το  ξενοδοχείου υπάρχει μίνι μάρκετ όπου μπορείτε να 

εξυπηρετηθείτε.   
  
ΜΠΑΡ 
Το μπαρ του ξενοδοχείου είναι ανοιχτό 12 ώρες το εικοσιτετράωρο. (εσωτ. 13) 
  

 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Διατίθενται επιτραπέζια παιχνίδια στον χώρο της υποδοχής 
  
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ & ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

http://www.parosinn.gr/


Η υπηρεσία του πλυντηρίου διατίθεται καθημερινά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 
Το στεγνό καθάρισμα και το σιδέρωμα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος (μπορείτε να 

παραλάβετε την παραγγελία σας μετά από 2 μέρες).  Παρακαλείσθε να καλέσετε την 

υποδοχή (έστω. 9 ,12) 
  
ΣΙΔΕΡΟ - ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 
Παρέχουμε σίδερο και σιδερώστρα δωρεάν στο δωμάτιο.   
  
ΥΠΟΔΟΧΗ 
Η υποδοχή είναι ανοιχτή 16 ώρες το εικοσιτετράωρο.  Παρακαλώ καλέστε το( 9,12). 

 


