HOTEL SERVICES
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ

WELCOME

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, στο όμορφο
νησί της Ζακύνθου.

I would like to welcome you, to the beautiful
island of Zakynthos.

Είμαστε ευτυχείς, που επιλέξατε να περάσετε τις
διακοπές σας, στο Galaxy Beach Resort.

We are delighted, that you have selected to
spend your holiday, at the Galaxy Beach Resort.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου
μας, είναι στη διάθεσή σας, για να σας προφέρουν μια μοναδική εμπειρία διακοπών.

Our Management and staff, are at your disposal
to ensure, that you have a unique holiday
experience.

Απολαύστε τη μεγάλη ποικιλία Μεσογειακών και
Διεθνών γεύσεων, που παρέχουν τα Εστιατόρια
μας. Επιλέξτε για ηλιοθεραπεία σας, το χώρο
της πισίνας ή της παραλίας και κολυμπήστε στα
ζεστά νερά του κόλπου του Λαγανά, δίπλα στις
θαλάσσιες χελώνες Caretta - Caretta. Απολαύστε τις αναζωογονητικές στιγμές που προσφέρει ο φιλόξενος χώρος του κήπου και αφεθείτε
στην απόλυτη χαλάρωση και ευεξία, στο υπαίθριο Spa.
Θαυμάστε την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Νησιού και εξερευνήστε την πολυποίκιλη ομορφιά
της Ζακυνθινής φύσης, τα γραφικά χωριά, τα
κρυστάλλινα νερά του φημισμένου Ναυαγίου και
το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε κάποια παροχή,
υπηρεσία ή πληροφορία που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό τον κατάλογο, παρακαλούμε
καλέστε το 9, για το Τμήμα της Υποδοχής.

Treat yourself to an extensive array of delectable
food choices, of Mediterranean and International
Cuisine, as well as, gastronomic innovations
provided by our Restaurants. Soak up the
revitalizing flair of the pool or choose to swim
in the warm and shallow waters of Laganas Bay,
right next to the Caretta-Caretta sea turtles.
Enjoy the the intimate Garden Lounge and feel
the absolute relaxation and wellbeing, at the
Garden Spa.
Admire the History and Culture, while exploring
the beauty of the Zakynthian nature, the
picturesque villages, the turquoise waters of the
famous Shipwreck and the infinite blue of the
Ionian Sea.
In case you require a service, facility or
information not listed in the Directory, please dial
9, for Front Office.

Εάν έχετε κάποια πρόταση, για το πώς θα
μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,
παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε.

If you have a suggestion, on how to further
improve our services, please let us know.

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε αξέχαστες αναμνήσεις που θα σας συνοδεύουν και θα
σας κάνουν να αναπολείτε τις ξέγνoιαστες στιγμές που ζήσατε στην Ζάκυνθο.

Our aim is to offer you a memorable experience
and ensure, that you will return home with
memories from Zakynthos that will remain, for
the years to come.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Galaxy Beach
Resort και σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Thank you for choosing Galaxy Beach Resort and
we wish you a happy holiday.

Χριστίνα Τετράδη
Διευθύνουσα Σύμβουλος

Christina Tetradis
Managing Director

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ROOM FACILITIES & SERVICES

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ENERGY SYSTEM

Μπαίνοντας στο δωμάτιο υπάρχει υποδοχή, όπου
τοποθετείτε την «Kάρτα - Kλειδί» του δωματίου,
για να έχετε ρεύμα.

When you enter the room place the «Key Card»
in the electronic socket, situated by the door, in
order to turn on electric power supply.

Όταν αποχωρείτε από το δωμάτιο, να βγάζετε
την κάρτα από την υποδοχή.

Remove the key card from the socket, when you
leave the room.

Σε περίπτωση απώλειας ή δυσκολίας στη χρήση
της κάρτας, επικοινωνήστε με την Ρεσεψιόν.

If you lose or experience difficulty in using the
energy saving card, contact Reception.

Το ρεύμα που χρησιμοποιείται, είναι 220V.
Διαθέσιμοι αντάπτορες υπάρχουν στην Ρεσεψιόν. Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε συσκευές, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

The standard Voltage used, is 220 volts. Voltage
adapters are available at Reception. Guests are
asked not to use appliances, which may cause
problems to the electricity supply.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

AIR-CONDITION

Κάθε δωμάτιο διαθέτει μονάδα κλιματισμού,
η οποία ρυθμίζεται από τηλεχειριστήριο.

Each room is equipped with an air condition unit,
operated by remote control.

Ανοίγοντας τη μπαλκονόπορτα, αυτόματως η
μονάδα κλιματισμού κλείνει, για λόγους
εξοικονόμησης ενέργειας.

When opening the balcony door, the a/c switches off automatically, for energy saving purposes.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

TELEVISION

Η τηλεόραση εκπέμπει ελληνικά και δορυφορικά κανάλια και λειτουργεί με τηλεχειριστήριο. Η
σειρά των καναλιών είναι προκαθορισμένη και
δεν αλλάζει. Δίπλα από την τηλεόραση, θα βρείτε τη λίστα με τη σειρά των καναλιών.

The Television set transmits Greek and Satellite
TV channels and is operated by remote control.
The channel sequence is locked and cannot be
changed. By the Television, you will find the list
of the channels.

ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET

WI-FI

Aσύρματο internet είναι διαθέσιμο σε όλα 
τα
δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους.

Wireless internet access is available in all rooms
and public areas.

O κωδικός σύνδεσης είναι αναρτημένος 
στην
Ρεσεψιον.

The internet password is posted at Reception.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

TELEPHONE

Κάθε δωμάτιο διαθέτει ψηφιακή 
τηλεφωνική
συσκευή.

Each room is equiped with a telephone.

- Για την Ρεσεψιόν και Yπηρεσία  Δωματίων,
καλέστε 9.
- Για επικοινωνία μεταξύ δωματίων καλέστε  τον
αριθμό 1 και στη συνέχεια το νούμερο του
δωματίου, πχ. για να επικοινωνήσετε με το
δωμάτιο 201 καλέστε 1 201.
- Για εξωτερική γραμμή καλέστε το 0.
- Τα τηλεφωνήματα χρεώνονται αυτομάτως στο
δωμάτιο σας.
- Αναλυτική λίστα με τοπικούς, εθνικούς, διεθνείς
τηλεφωνικούς κωδικούς, βρίσκεται δίπλα στην
τηλεφωνική συσκευή.

- For Reception and Room Service, dial 9.
- For Room to Room calls, please dial no 1 and
then the room number, for example to call Room
201 dial 1 201.
- For an outside line, dial 0.
- All calls are automatically charged to your room.
- A detailed list with the local, national, international telephone codes is available by the
telephone .

ΘΥΡΙΔA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SAFE DEPOSIT BOX

Βρίσκεται μέσα στην ντουλάπα του δωματίου. Ζητήστε το κλειδί και περισσότερες
πληροφορίες από την Ρεσεψιόν.

Is located within the room wardrobe. Ask
Reception for the key and more information.

Συνιστούμε να κάνετε χρήση της Θυρίδας,
καθώς το Ξενοδοχείο, δε φέρει καμία ευθύνη για
οποιαδήποτε απώλεια.

We recommend that you use the Safe Deposit
Box, as the Hotel does not accept liability for any
loss.

MINI ΜΠΑΡ

MINI BAR

Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει εγκατεστημένο Μίνι
Μπαρ. Η κατανάλωση των προϊόντων του Μίνι
Μπαρ, δε συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα
Αll Ιnclusive. Τιμοκατάλογο θα βρείτε στο έπιπλο
του Μίνι Μπαρ.

Each room is equiped with a Mini Bar. The consuption of the Mini Bar products is not included
in the AI Program. The price catalog is placed by
the Mini Bar.

Παρακαλούμε μην τοποθετείτε άλλα προϊόντα, στο Μίνι Μπαρ. Έαν επιθυμείτε, να
χρησιμοποιήσετε το Mini Bar ως ψυγείο, αυτό
είναι εφικτό με επιπλέον χρέωση και κατόπιν συνεννόησης με την Ρεσεψιον.

Please do not place other products, in the Mini
Bar. If you wish to use the Mini Bar as a fridge,
it is possible at an extra charge and after
communication with Reception.

ΚΑΦΕΣ & ΤΣΑΪ

COFFEE & TEA

Σε κάθε δωμάτιο παρέχεται βραστήρας, καφέs,
τσάι και παρελκόμενα, τα οποία ανανεώνονται
καθημερινά.

Each room is equiped with Coffee and Tea
making facilities, which are replenished daily.

Η κατανάλωση, είναι δωρεάν.

Consumption, is free of charge.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

AMENITIES

Το Ξενοδοχείο, παρέχει τα ακόλουθα
προϊόντα περιποίησης:

Τhe following amenities are provided by the
Hotel.

A.Στo δωμάτιο:
- Παντόφλες και Μπουρνούζια
- Σετ Ραψίματος
- Αναβάτη Υποδημάτων
- Γυαλιστικό Υποδημάτων
- Σακούλα Απλύτων

A.In the room:
- Bathrobe & Slippers
- Sewing Kit
- Shoehorn
- Shoe Polish
- Laundry Bag

B.Στο μπάνιο:
- Στεγνωτήρα Μαλλιών
- Ζυγαριά
- Μεγεθυντικό Kαθρέφτη
- Προϊόντα Περιποίησης όπως :
Αφρόλουτρο, Σαμπουάν, Κρέμα Σώματος
Αφρό Ξυρίσματος & Ξυραφάκια
Οδοντόκρεμα & Οδοντόβουρτσες
Μπατονέτες & Σκουφάκι Ντουζ

B.In the bathroom:
- Hairdryer
- Bathroom Scale
- Magnifying Mirror
- Luxury Amenities such as:
Shower Gel, Shampoo, Body Lotion
Shaving Kit & Vanity Set
Toothpaste & Τoothbrush
Shower Cap

Εάν χρειστείτε επιπλέον προϊόντα
περιποίησης, απευθυνθείτε στην Ρεσεψιόν.

Should you require additional toiletries or
amenities, contact Reception.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΝΩΝ & ΠΕΤΣΕΤΩΝ

SAFE DEPOSIT BOX

Η πολιτική του Ξενοδοχείου προβλέπει
καθημερινή αλλαγή λινών. Mε σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, προβαίνουμε σε αλλαγή λινών, όταν τοποθετήσετε στο κρεβάτι σας
την κάρτα με την ένδειξη «Αλλαγή Λινών», που
θα βρείτε στο κομοδίνο σας.

According to the Hotel Policy, linen is changed
daily. In order to conserve already limited freshwater resources, we proceed to linen change,
when you have placed the “Linen Change” card
on the bed , which you will find at your bedside
table.

Αν η πετσέτα κρέμεται στη πιάστρα ή παραμένει στο μαρμάρινο ράφι του μπάνιου σημαίνει:
«Θα τη χρησιμοποιήσω ξανά». Αν η πετσέτα έχει
αφεθεί στη μπανιέρα σημαίνει : «Παρακαλώ να
αλλαχτεί».

A towel hanging on the hook or at the marble
shelf means: «I’ll use it again». A towel laying in
the bath means: «Please change».

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ - ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

PILLOWS - BLANKETS

Επιπλέον μαξιλάρια και κουβέρτες υπάρχουν
στην ντουλάπα.

Additional pillows and blankets are stored
in the wardrobe.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

PILLOW MENU

Εάν επιθυμείτε υποαλλεργικά μαξιλάρια,
παρακαλώ απευθυνθείτε στην Ρεσεψιόν.

If you wish hypoallergenic pillows, please
contact the Reception.

ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ

DO NOT DISTURB

Κρεμάστε την ειδική κόκκινη κάρτα «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ», στο εξωτερικό πόμολο της πόρτας του
δωματίου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να
δέχεστε τηλεφωνήματα, παρακαλούμε ειδοποιείστε την Ρεσεψιόν.

Please hang the red «DO NOT DISTURB» card, on
the outside door knob. In case, you do not wish
to receive any telephone calls, please inform
Reception.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

TURNDOWN SERVICE

Tα δωμάτια καθαρίζονται και φρεσκάρονται
κάθε απόγευμα.

Rooms are cleaned and refreshed, every evening.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

MAINTENANCE

Εάν αντιληφθείτε κάποια βλάβη στο δωμάτιο, παρακαλούμε συμπληρώστε την ειδική
«Kάρτα Συντήρησης» και τοποθετείστε την έξω
από την πόρτα του δωματίου.

Should you experience a problem or malfunction
with any of the facilities in your room, please fill
out the «Maintenance Card» and place it outside
the room door.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ROOM SERVICE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
Room Service με εξτρα χρέωση 3 €, για να παραγγείλετε πρωϊνό, μεσημεριανό, βραδινό ή
ποτά και αφεψήματα. Αναλυτικά μενού βρισκονται στον Κατάλογο Υπηρεσιών του Ξενοδοχείου.

You may use our Room Service at an extra charge
of 3 € , to order breakfast, lunch, dinner, drinks or
beverages. Menus and price lists can be found in
the Hotel Services Directory.

Χρόνος εξυπηρέτησης: 30’ - 45’

Service allowance: 30’- 45’

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
& ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

LAUNDRY & DRY CLEANING
SERVICE

Ειδική σακούλα και τιμοκατάλογος, βρίσκονται
στην ντουλάπα. Τα ρούχα παραλαμβάνονται
από το δωμάτιο έως τις 14.00 καθημερινά και
παραδίδονται την επόμενη ημέρα έως τις
17:00 μμ. Από στεγνό καθάρισμα τα ρούχα
παραδίδονται μετά από 48 ώρες. Για σίδερο και
σιδερώστρα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
Ρεσεψιόν.

Laundry bags and price lists, are placed in the
wardrobe. Laundry will be collected from the
room before 14:00 hrs and will be delivered until
17.00 hrs the next day. Dry cleaning is delivered
after 48 hrs. For an iron & ironing board please
call the Reception

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ

(Η Ρεσεψιόν λειτουργεί 24 ώρες)

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ
H ώρα άφιξης στο δωμάτιο είναι στις 14.00.

RECEPTION SERVICES
(Reception is open 24h)

CHECK IN TIME
Check in time is at 14:00.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

CHECK OUT TIME

Η ώρα άναχώρησης από το δωμάτιο είναι στις 12.00. Παράταση αναχώρησης είναι
διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και βάσει
διαθεσιμότητας.

Check out time is at 12:00. Late check-out is
available upon request and subject to availability.
Please contact our Reception for further info.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την
Ρεσεψιον για περισσότερες πληροφορίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η Υπηρεσία Ταχείας Αναχώρησης διατίθεται στην
Ρεσεψιόν.

EXPRESS CHECKOUT SERVICE
Express Checkout Service is available at the
Reception.

CONCIERGE

CONCIERGE

Ο προσωπικός σας «ξεναγός» στην Ζάκυνθο είναι στη διάθεσή σας στο χώρο της Ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου. Σας περιμένει για να σας ενημερώσει σχετικά με τα αξιοθέατα, τον τρόπο μετακίνησης, τις ώρες λειτουργίας μουσείων και καταστημάτων και να σας διευκολύνει στην κράτηση
εισιτηρίων και οτιδήποτε άλλο ζητήσετε.

Your personal “guide” to Zakynthos is at your
service at the Hotel Reception. An experienced member of staff awaits to assist you and
provide information regarding sightseeing,
transportation, operating hours of museums and
shops, ticket reservations and any other services
you may request.

ΘΥΡΩΡΟΣ

DOORMAN

Ο θυρωρός είναι πάντα στο χώρο της Υποδοχής
για να σας εξυπηρετήσει.

Τhe Doorman is always at Reception at your
convenience.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

FREE PARKING

Το Ξενοδοχείο διαθέτει πάρκινγκ, χωρίς έξτρα
χρέωση, κατόπιν διαθεσιμότητας.

The Hotel offers free parking spaces, subject to
availability.

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ

VALET SERVICE

To Ξενοδοχείο, προσφέρει Υπηρεσία
Στάθμευσης Οχημάτων σε όλους τους πελάτες.

The Hotel offers valet parking service to all
guests.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

LUGGAGE ASSISTANCE

Για την υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών,
παρακαλούμε, συμβουλευτείτε την υποδοχή.

For Luggage Assistance, please consult the
Reception.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ

LUGGAGE - STORAGE

Το Ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτιο φύλαξης αποσκευών, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε,
κατά την αναχώρηση σας.

The Ηotel provides luggage storage room, which
you can use, on your departure.

Εάν χρειαστείτε βοήθεια με τη μεταφορά των
αποσκευών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την Ρεσεψιόν.

If you require assistance with your luggage,
please contact Reception..

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

CURRENCY EXCHANGE

Για την εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να άλλαξετε
συνάλλαγμα, στην Ρεσεψιόν όλο το 24ωρο.

For your convenience, currency exchange is available 24 hours at Reception.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

HOTEL CHARGES

Παρακαλούμε τους πελάτες να τακτοποιούν τον
λογαριασμό τους, πριν την αναχώρηση. Δεχόμαστε όλες τις κύριες πιστωτικές κάρτες.

We kindly ask that Guests settle all bills, prior to
departure. We accept all major Credit Cards.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ POS

POS TERMINAL

Το Ξενοδοχείο διαθέτει τερματικα POS, που σας
δίνουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω
πιστωτικής κάρτας.

The Hotel provides POS terminals, which give
you the ability to settle your bills by credit card.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

SECRETARIAL SERVICES

Για υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης ,
όπως Φαξ, δακτυλογραφήσεις, μεταφράσεις,φωτοτυπίες, ταχυδρομείο, αποστολή και λήψη
e-mail, χρήση tablet, απευθυνθείτε στην
Ρεσεψιόν.

Contact Reception for Fax services, typing,
translations, photocopying, mail,e-mails, tablet
use.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUSINESS LOUNGE

Στο κεντρικό σαλόνι θα βρείτε υπολογιστές
διαθέσιμους για περιήγηση στο internet, χωρίς
έξτρα χρέωση.

At main lounge you will find computers available
for use, without extra charge.

Ζητήστε τον κωδικό από την Ρεσεψιόν.

Please ask Reception for the password.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ & ΤΑΜΠΛΕΤ

LAPTOP & TABLET
AVAILABILITY

Διαθέσιμο Φορητό Υπολογιστή ή Τάμπλετ θα
βρείτε στην Ρεσεψιόν.

Available Laptop or Tablet you may find at the
Reception.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

LIBRARY

Στο κεντρικό σαλόνι θα βρείτε βιβλιοθήκη με
ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Ενημερώστε την Ρεσεψιόν για την ώρα που
επιθυμείτε να λάβετε τηλεφώνημα αφύπνισης.

At main lounge, you will find library with a wide
range of greek and international books.

WAKE UP CALLS
Please inform Reception, if you wish to receive a
wake up call.

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

BABYSITTING

Επωφεληθείτε από την Υπηρεσία Φύλαξης Παιδιών, και απολαύστε ιδιωτικές στιγμές
χαλάρωσης, κατα τη διάρκεια της διαμονής σας.

Benefit from the Babysitting Service and enjoy
private moments of relaxation, during your stay.

Για να κλείσετε ραντεβού, απευθυνθείτε στην
Ρεσεψιόν, 48 ώρες πριν.

Babysitting can be arranged, with Reception, at
48hrs prior notice.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για φαρμακεία, γιατρό ή νοσοκομείο,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ρεσεψιόν.

MEDICAL SERVICES
For pharmacies, doctor or hospital services,
please contact Reception.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MEDICAL SERVICES

Για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ή
ποδηλάτων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην
Ρεσεψιόν.

For car, motorbike or bike rentals, please contact
the Reception.

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ

TRANSFER SERVICE

Το Ξενοδοχείο προσφέρει Υπηρεσία Μεταφοράς,
κατόπιν αιτήματος.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ρεσεψιόν
για πληροφορίες ενοικίασης.

The Ηotel offers transfer on request.

WHEELCHAIR
Please contact Reception, for rental information.

KOYTI ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Κουτί Πρώτων Βοηθειών βρίσκεται διαθέσιμο
στην Ρεσεψιόν όλο το 24ωρο.

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ
Το Τμήμα απολεσθέντων βρίσκεται στην
Ρεσεψιόν.

EMERGENCY KIT
Emergency Kit is available at Reception Desk
24hrs.

LOST & FOUND
Lost & Found items must be handed over to
Reception.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

GUEST BOOK

Βρίσκεται στην Ρεσεψιόν. Θα χαρούμε να
διαβάσουμε τα σχόλια σας, για το Ξενοδοχείο,
το Προσωπικό και τις Υπηρεσίες.

It is available at the Reception Desk. We look
forward to reading your comments, regarding,
the Hotel, Staff and Services provided.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

QUESTIONNAIRES

Παρακαλούμε αφιερώστε μερικά λεπτά από τον
χρόνο σας, για να μας δώσετε την γνώμη σας.
Τα πολύτιμα σχόλια σας θα ληφθούν υπ’ όψιν
από την Διεύθυνση του Ξενοδοχείου.

Please take a few minutes, to provide us with
your comments. Your valuable feedback will be
shared with the Hotel Management.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

DATA PROTECTION

Η ανταπόκριση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας ήταν πάντα η μεγαλύτερη
προτεραιότητα μας και αυτό συμπεριλαμβάνει
την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας.

Meeting the needs and expectations of our
customers, has always been our highest priority
and that includes protecting your privacy.

Οι πληροφορίες κράτησης καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε, θα χρησιμοποιούνται
MONO για την παροχή διαμονής και υπηρεσιών
στο ξενοδοχείο όπως και για την έκδοση και
είσπραξη του λογαριασμού.

Reservation and personal information provided by the guest, will be used ONLY for hotel
accommodation and services as well as billing and
payment services.

ΕΥΕΞΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ

WELLNESS & LEISURE

ΠΙΣΙΝΕΣ

SWIMMING POOLS

Ώρες λειτουργίας 10:00 - 18:00.

Operating hours 10:00 – 18:00

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Παρακαλoύμε να μην χρησιμοποιείτε τις
πισίνες εκτός ωρών λειτουργίας.
- Οι πισίνες δεν διαθέτουν ναυαγοσώστη.
- Σωσίβια και ναυαγoσωστικός σωλήνας 
υπάρχουν στον χώρο της πισίνας.
- Απαγορεύονται οι βουτιές.
- Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται
από ενήλικα στο χώρο της πισίνας.
- Συνίσταται τα παιδιά να φορούν σωσίβια.
- Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιούνται 
μόνο πλαστικά πιάτα και ποτήρια στον χώρο 
της πισίνας.
- Απαγορεύεται το κολύμπι μετά από γεύματα ή
την κατανάλωση αλκοόλ.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση
φαγητού μέσα στις πισίνες
- Για λόγους υγιεινής να χρησιμοποιείτε τις 
τουαλέτες της πισίνας.
- Απαγορεύεται η χρήση της πισίνας σε άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
- Κουτί Πρώτων Βοηθειών υπάρχει στον χώρο 
της Πισίνας

ATTENTION
- Do not use the swimming pools at non
operating hours.
- No lifeguard on duty.
- Life buoyancy rings and a saving rod are 
placed in prominent position by the pool.
- No diving is allowed.
- Children must be supervised by an adult at all
times.
- Children are recommended to wear inflatable
armbands in the pool area.
- For safety reasons use only plastic cups - not 
glassware - around the swimming pools.
- Swimming after eating and consuming
alcohol is prohibited.
- Smoking and food consumption is not 
allowed in the pools. - For hygiene reasons,
use only the swimming  pool toilets.
- Persons suffering from any disease are not 
permitted to use the Swimming Pool.
- FIRST AID kit is available at the pool area.

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ/ΟΜΠΡΕΛΕΣ

SUNBEDS / UMBRELLAS

A. ΠΙΣΙΝΑ
Οι ξαπλώστρες στο χώρο της πισίνας παρέχονται δωρεάν για τους πελάτες του ξενοδοχείου.
Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τοποθετούν
πετσέτες ή προσωπικά αντικείμενα με σκοπό την
κράτηση ξαπλώστρας.

A. POOL
Sun beds by the pool area are free to all hotel
residents. Guests are requested NOT to reserve
sun beds in advance, by placing towels or other
personal items on them.

B. ΠΑΡΑΛΙΑ
Χρέωση 6,00€/σετ. Μπορείτε να κάνετε
κράτηση, στην Ρεσεψιόν ή στο Pool Bar.
Τα
αντικείμενα
που
θα
βρίσκονται
αφύλακτα θα συλλέγονται από το προσωπικό
και θα παραδίδονται στη Ρεσεψιόν.

Β. ΒΕACH
Charge 6,00€/set. You may reserve sunbeds, at
the Reception or Pool Bar.
Items left unattended, will be collected by the staff
and handed to the Reception.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

QUESTIONNAIRES

Για την δική σας άνεση και υγιεινή
να
τοποθετείτε
πάντα
πετσέτα
πάνω
στις
ξαπλώστρες. Οι πετσέτες πισίνας είναι
χρωματιστές και βρίσκονται στο δωμάτιο σας.

For your own comfort and hygiene, always use
a towel on the sunbeds. Sunbed towels are
coloured and placed in your room.

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιούνται οι λευκές
πετσέτες μπάνιου στο χώρο της πισίνας ή της
παραλίας.

Please refrain from using the white bath towels at
the beach or the pool area.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

FITNESS ROOM

Για εκείνους τους επισκέπτες που δε θέλουν να
χάσουν τη φόρμα τους, κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών, έχουν πρόσβαση
σε ένα πλήρως εξοπλισμένο Γυμναστήριο με
τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, που σας
εξασφαλίζουν την άνεση της καθημερινής σας
άσκησης.

Guests can enjoy access to a fully equipped Fitness Room An energizing and motivating environment with high standard equipment will allow you to enjoy a complete workout and keep
fit while on holidays.

Ώρες λειτουργίας 10:00 - 21.00.
Απαγορεύεται η χρήση σε άτομα κάτω των
16 ετών.

Operating hours 10:00 - 21.00.
Use is not allowed to people under the age of 16.

GALAXY GARDEN ΣΠΑ

GALAXY GARDEN SPA

Απολαύστε τις αναζωογονητικές στιγμές που
προσφέρει ο φιλόξενος χώρος του κήπου και
αφεθείτε στην απόλυτη χαλάρωση και ευεξία,
στο υπαίθριο Spa.

Enjoy the the intimate Garden Lounge and feel
the absolute relaxation and wellbeing, at the
Garden Spa.

Ώρες λειτουργίας 12.00 - 16.00.

Operating hours 12.00 - 16.00.

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας,
καλώντας την Ρεσεψιόν ή το Σπα στο 7410 από
το δωμάτιο σας.

You may book your appointment by calling
Reception, or Spa at 7410 from your room .

KIDS CLUB

KIDS CLUB

Μια σειρά από παροχές θα εκπλήξουν ευχάριστα
τους μικρούς μας επισκέπτες.

The array of facilities, will surprise our little
visitors.

Α. ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Δίπλα στην παιδική πισίνα με την νεροτσουλήθρα δελφίνι, υπάρχει εξωτερικός, κατάλληλα διαμορφωμένος παιδότοπος, με πλαστικά παιχνίδια όπως τσουλήθρες, σπιτάκια , αυτοκινητάκια,
όπου τα παιδιά θα απασχοληθούν δημιουργικά,
καθώς οι γονείς θα μπορούν να ξεκουράζονται
στις ξαπλώστρες, που βρίσκονται δίπλα.
Β. ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΚΗΠΟΥ
To
Ξενοδοχείο
διαθέτει
επίσης,
έναν
όμορφα περιφραγμένο παιδότοπο, εξοπλισμένο
με φουρκωτά παιχνίδια, πάγκους κατασκευών,
παγκάκια και άλλα δημιουργικά παιχνίδια.
Την ίδια ώρα οι γονείς, μπορούν να
χαλαρώσουν, στον φιλόξενο χώρο του κήπου.
Γ. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
Στον
ειδικά
διαμορφωμένο
χώρο
Αμφιθέατρου, γίνεται καθημερινή προβολή
δικής ταινίας.

του
παι-

Για ώρες προβολής παρακαλούμε συμβουλευτείτε
τον πίνακα ανακοινώσεων.

Α. POOL PLAYGROUND
Right next to the children’s pool, which features
a Dolphin water slide is a convenient, outdoor
playground with plastic toys, such as slide, small
houses, cars, where children can be occupied
creatively, while the parents may relax on the sun
lounges nearby.
Β. GARDEN PLAYGROUND
The Hotel, also features a beautiful, fenced, Kids
Club, equipped with inflatable toys, construction
pans, benches, and other creative activities.
Parents, at the same time, may relax in the
intimate atmosphere of the Garden Lounge.
C. AMPHITHEATRE
Children’s movie is projected, every evening, at
the specially designed Amphitheatre area.
For showhours, please check the bulletin board.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

RESTAURANTS

Στα εστιατόρια του Ξενοδοχείου, δίνουμε
έμφαση στην ποιότητα των υλικών και την
αυθεντικότητα των γεύσεων. Ευλογημένη από
τον ήλιο και τα
αστείρευτα αγαθά της γης
της, η Ζάκυνθος, προσφέρει τα αρτιότερα και
γευστικότερα
προϊόντα,
τα
οποία
προετοιμάζονται, καθημερινά, για τη δική σας
γαστρονονομική εμπειρία.

At the hotel restaurants, we emphasize on
quality ingredients and authenticity of the flavors.
Blessed by the sun and its local products,
Zakynthos produces some of the finest and most
delicious ingredients, which are prepared for
your daily, culinary experience.

Συνοδεύστε το γεύμα σας, με μια διευρυμένη
ποικιλία κρασιών, με ζακυνθινές προτάσεις, αλλά
και ευρωπαϊκές επιλογές.

Accompany your meal, with a wide selection of
Zakynthian wines, or european choices.

GALAXY STARS

GALAXY STARS

Το εστιατόριο GALAXY STARS, σας χαρίζει
καθημερινά ένα ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων,
με θεματικές βραδιές και εξαιρετικές επιλογές από
την Ελληνική, Μεσογειακή και Διεθνή κουζίνα. Σας
σερβίρει σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον, πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο.

The GALAXY STARS restaurant, offers you a
journey to the tastes of the world, with theme
nights, and excelent choices of Greek, Zakynthian,
Mediterranean
and
International
cuisine.
Breakfast, lunch and dinner are served, in pleasant
surroundings.

Α.ΠΡΩΪΝΌ
Στο GALAXY BEACH RESORT, το πρωϊνό αποτελεί
απολαυση, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να
γευτούν Ελληνικές, Ζακυνθινές και Διεθνείς
γεύσεις, καθώς και διαιτητικές επιλογές.

Α.BREAKFAST
In GALAXY BEACH RESORT, breakfast is a pleasure, as guests may taste Greek, Zakynthian and
International flavors, as well as lighter options.

Δίνοντας έμφαση στις παραδοσιακές αξίες της
Ελληνικής κουζίνας και χρησιμοποιώντας τα
μοναδικά προϊόντα και τα παραδοσιακά τοπικά
εδέσματα, προσφέρουμε στους επισκέπτες μας,
Ζακυνθινές επιλογές στον πρωινό μπουφέ.

Emphasising on the traditional values 
of the
Greek cuisine and using the typical local products
and traditional delicasies, we offer our visitors,
Zakynthian choices at the breakfast buffet.

06.30 - 07.00
(πρωϊνό νωρίς - με περιορισμένες επιλογές)
07.00 - 10.00 (πλήρες πρωϊνό)

06.30 - 07.00 (early breakfast - limited selection)
07.00 - 10.00 (full buffet style breakfast)

Β. ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΌ
12.30 - 14.30
Γ. ΒΡΑΔΙΝΌ
19.00 - 21.30
ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Το γεύμα σε πακέτο διατίθεται κατόπιν αιτήματος.
Παρακαλώ επικοινωνήστε για την Ρεσεψιόν για
περισσότερες πληροφορίες.

Β. LUNCH
12.30 - 14.30
Γ. DINNER
19.00 - 21.30
LUNCH BASKETS
Lunch Baskets are prepared on request. Please
contact the Reception for more information.

GALAXY BISTRO

GALAXY BISTRO

Το εστιατόριο GALAXY BISTRO, σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία, επάνω στο κύμα, προσφέρει
μοναδικές στιγμές απόλαυσης, µε εµπνευσµένες
προτάσεις που αντανακλούν τις αξίες της
σύγχρονης γαστρονοµίας.

The GALAXY BISTRO restaurant is located at an
idealic location, by the beach, offering unique
moments of pleasure, with inspired menu
choices,
which
reflect
the
values
of
contemporary gastronomy.

Ώρες Λειτουργίας: 19.00 - 01.00

Operating Hours: 19.00 - 01.00

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΝΟΥ / ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ

SPECIAL MENUS / DIETS

Σε περίπτωση που έχετε κάποια αλλεργία,
δυσανεξία ή ακουλουθείτε ειδική δίαιτα,
παρακαλούμε ενημερώστε την Ρεσεψιόν, κατά
την άφιξη σας.

In case you have an allergy, an intolerance or
require a special diet, please inform Reception,
upon your arrival.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

DRESS CODE

Την Ημέρα: Σπορ ενδυμασία
Παρακαλούμε
να
αποφεύγονται
τα
βρεγμένα ρούχα και μαγιό, καθώς και η ανάρμοστη
ενδυμασία στους κοινόχρηστους χώρους του
ξενοδοχείου (Χώρο Υποδοχής, Σαλόνι, Μπαρ &
Εστιατόριο.

Daytime: Resort Casual
Kindly refrain from wearing wet clothes &
bathing suits, as well as inappropriate attire in
the Hotel Public Areas (Lobby, Lounge, Main Bar
& Restaurant)

Το Βράδυ: Smart Casual ενδυμασία
Παρακαλούμε να αποφεύγετε το ανάρμοστο
ντύσιμο στο Εστιατόριο (ένδυση παραλίας,
σορτς, προκλητικά ενδύματα και σαγιονάρες).

Evening: Smart Casual
Please refrain from wearing inappropriate attire in
the Restaurant (beachwear, shorts, see-through
tops and flip flops).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

IMPORTANT NOTICES

- Δε σερβίρεται αλκοόλ σε άτομα, κάτω των 18 
ετών.

- Alcohol is not served, to guests under  the age
of 18.

- Η Διεύθυνση, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να 
σερβίρει ή να πουλήσει ποτά.

- The Μanagement, reserves the right to refuse 
to serve or sell drinks.

- Σερβίρεται ένα ποτό ανά πελάτη και ανά 
παραγγελία.

- One drink may be served, per guest, 
at each time.

- Για λόγους υγιεινής, παρακαλούνται οι
πελάτες να μην παίρνουν φαγητό ή ποτά στο
δωμάτιο τους. 

- Due to hygiene reasons, guests are reminded 
that they may not take food or drinks to their 
rooms.

- Παρακαλούνται οι πελάτες, να ΜΗΝ 
καταναλώνουν, ποτά ή φαγητό, που έχουν 
αγοράσει εκτός ξενοδοχείου, στους 
κοινόχρηστους χώρους,

- Guests are requested NOT to consume food or
drinks in public areas, which have been
purchased outside the hotel.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

RESTAURANTS

HORIZONS

HORIZONS

Tο κεντρικό μπαρ HORIZONS, αποτελεί το σημείο συνάντησης του GALAXY BEACH RESORT.
Το γυάλινο μπαρ, με απόχρωση το σμαραγδί
του Ιονίου και μίνιμαλ, καλαίσθητη διακόσμηση, προσφέρει ένα φιλόξενο περιβάλλον, για να
απολαύσετε το ποτό σας, πριν ή μετά το δείπνο.

HORIZONS main bar, is the hot spot of GALAXY
BEACH RESORT. The glass bar, in the Ionian emerald colours and minimal, stylish decor, offers a
welcoming environment, to enjoy your drink, before or after dinner.

Ώρες Λειτουργίας: 18:00 - 21:00

Operating Hours: 18.00 - 21.00

GALAXY ROOF GARDEN

GALAXY ROOF GARDEN

Το GALAXY ROOF GARDEN Bar αποτελεί ένα
εντυπωσιακό σκηνικό, αν θέλετε να απολαύσετε
την μαγεία του έναστρου ουρανού.

Τhe GALAXY ROOF GARDEN Bar is an impressive
setting, if you wish to enjoy the magical starlit
sky.

Η σαγηνευτική θέα του κόλπου του Λαγανά, θα
σας συνεπάρει και θα σας συντροφεύσει, στις
πιο χαλαρωτικές στιγμές των διακοπών σας.

The glamorous view of Laganas bay, will excite
your senses and accompany you, during the
most relaxing holiday moments.

Ώρες Λειτουργίας: 21.00 - 01.00 
(καιρού επιτρέποντος)

Operating Hours: 21.00 - 01.00 
(weather permitting)

THE BAY

THE BAY

Το Μπαρ Πισίνας - Παραλίας, THE BAY είναι μια
καλοκαιρινή όαση δροσιάς, δίπλα στην πισίνα,
που θα σας αναζωογονήσει και θα ξυπνήσει τις
αισθήσεις σας.

THE BAY Pool Beach Bar, is a summer oasis by the
pool, to revive and waken your senses.

Απολαύστε τον ήλιο στην ξαπλώστρα σας,
πίνοντας έναν καφέ, ένα αναψυκτικό ή ένα
λαχταριστό κοκτέιλ, από νωρίς το πρωί μέχρι
αργά το απόγευμα.
Το βράδυ, προσφέρει ένα ρομαντικό σκηνικό,
ιδανικό για ένα χαλαρωτικό ποτό, υπό τον ήχο
lounge ακουσμάτων ή live μουσικής.
Ώρες Λειτουργίας: 10.00 - 01.00.

Enjoy the sun in the comfort of your sun
lounger, whilst having a coffee, a refreshment, or a
delicious cocktail, from early in the morning until
late in the afternoon.
In the evening, it offers a romantic setting, ideal
for a relaxing drink, under the sound of lounge or
live music.
Operating Hours: 10.00 - 01.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE PROGRAM

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “GALAXY STARS”
06:30 – 07:00: Πρωϊνό Νωρίς
07:00 – 10:00: Πρωϊνό Μπουφέ Αμερικανικού Τύπου
12:30 – 14:30: Μεσημεριανό
19:00 – 21:30: Βραδινό

“GALAXY STARS” MAIN RESTAURANT
06:30 – 07:00: Early Breakfast
American Buffet Style Breakfast: 07:00 – 10:00
Lunch: 12:30 – 14:30
Dinner: 19:00 – 21:30

ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ “THE BAY”
10:00 – 23:00 Καφές, Ποτά, Αναψυκτικά
11:00 – 18:00 Μπουφέ με Snacks
16:00 – 18:00 Απογευματινός Καφές & Τσάι

“THE BAY” POOL - BAR SNACK BAR
10:00 – 23:00 Coffee, Drinks,Refreshments
11:00 – 18:00 Snacks buffet / Sandwich Bar
16:00 – 18:00 Afternoon Coffee & Tea

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “GALAXY BISTRO”
19:00 – 23:00 Βραδινό (Kατόπιν Kράτησης)

“GALAXY BISTRO” RESTAURANT
19:00 – 23:00 Dinner (By Reservation)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ “HORIZONS”
Ώρες Λειτουργίας: 18:00 – 21:00

“HORIZONS” MAIN BAR
Operating Hours: 18:00 – 21:00

ROOF GARDEN ΜΠΑΡ
Ώρες Λειτουργίας: 21:00 – 01:00

ROOF GARDEN BAR
Operating Hours: 21:00 – 01:00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ώρες Λειτουργίας: 10:00 – 19:00
Ξαπλώστρες και Oμπρέλες με
Eπιπλέον Xρέωση 6€ / σετ
10:00 – 18:00 Σέρβις Παραλίας

BEACH SERVICES
Operating Hours: 10:00 – 19:00
Sunbeds & Umbrellas at extra Charge 6€ / set
10:00 – 18:00 Beach Service

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ
Καφές φίλτρου, Στιγμιαίος Καφές, Ντεκαφεϊνέ,
Τσάι, Ζεστή Σοκολάτα, Γάλα (Πλήρες, Ελαφρύ)
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Μεταλλικό νερό, Σόδα, Κόλα, Πορτοκαλάδα,
Λεμονάδα, Κρύο τσάι
ΧΥΜΟΙ
Πορτοκάλι, Μήλο, Ανανάς, Γκρέιπφρουτ
ΠΑΡΑΔΟΣΙAΚΆ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΑ
ΠΟΤΆ:
Κρασί, Ούζο
ΑΛΚΟΟΛΟΎΧΑ ΠΟΤΆ:
Βαρελίσια Μπύρα, Τζιν, Ουίσκι, Βότκα, Ρούμι,
Τεκίλα, Λικέρ, Μπράντι, Cocktails (επιλογή)
Στο Κεντρικό Εστιατόριο προσφέρονται
απεριτίφ.

BEVERAGES
Filter Coffee, Instant Coffee, Decaffeinated Coffee, Tea, Hot Chocolate, Milk, Light Milk
REFRESHMENTS
Still Water, Soda, Cola, Orange, Lemonade, Ice
Tea
JUICES
Orange, Apple, Pineapple, Grapefruit
GREEK TRADITIONAL ALCOHOLIC DRINKS:
Wine, Ouzo
ALCOHOLIC DRINKS:
Draught beer, Gin, Whisky, Vodka, Rum, Tequila,
Liqueurs, Brandy, Cocktails (selection)
Αperitifs are offered at the Main Restaurant.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΈΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Μπιλιάρδο
Πινγκ Πονγκ
Βόλευ Παραλίας
Γυμναστήριο
Βιβλιοθήκη
Business Lounge
Βραδινή Ψυχαγωγία

OTHER FACILITIES INCLUDED:
Pool Table
Table tennis
Beach Volley
Gym
Library
Business Lounge
Evening entertainment

Όλα τα γεύματα σερβίρονται σε μπουφέ στο
Εστιατόριο GALAXY STARS.
Τα Κοκτέιλς & τα Λικέρ δε σερβίρονται κατά τη
διάρκεια των γευμάτων.
Σημείωση
- Μετά τις 23.00,
κατανάλωσεις.

χρεώνονται

όλες

οι

All Meals are served Buffet Style in
GALAXY STARS Restaurant.
Cocktails & Liqueurs are not served during meals.
Important Notice
- After 23:00, charge applies on  all consumption.

- Όλα τα αλκοολούχα ποτά είναι εθνικών
πιστοποιημένων εταιρειών

- All alcoholic products are nationally recognized
brands.

- Τα περιεχόμενα των μινι μπάρ
συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα AI.

- Mini bar items are not included in the All
Inclusive Program.

δε

Γνωρίζουμε
στους
επισκέπτες,
ότι - We inform our guests, that food and
απαγορεύονται
φαγητά
και
ποτά
που beverages brought from outside in the  hotel
προέρχονται εκτός των εγκαταστάσεων  του
are not allowed.
ξενοδοχείου.

Για να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα ΑΙ,
θα πρέπει να φοράτε συνεχώς το βραχιόλι ταυτότητα.
Το βραχιόλι αυτό, είναι το διαβατήριο σας
για χρήση στα επισιτιστικά τμήματα του
Ξενοδοχείου μας καθώς και για άλλες υπηρεσίες που
παρέχονται στο Πρόγραμμα All Inclusive.
Σε περίπτωση που δεν φοράτε το βραχιόλι,δεν
θα μπορέσετε να κάνετε χρήση των παροχών του
προγράμματος ΑΙ.
Εάν χάσετε το βραχιόλι σας, παρακαλούμε να το
αναφέρετε στην Reception άμεσα.
Το βραχιόλι αυτό είναι αυστηρά για προσωπική
σας χρήση οπότε παρακαλούμε μην παραγγέλνετε
για άλλους πελάτες του ξενοδοχείου ή επισκέπτες
που δεν δικαιούνται το πρόγραμμα All Inclusive.
Για τη σωστή εξυπηρέτηση σας,
παρακαλούμε:
- Καταναλώστε το ποτό σας, πριν παραγγείλετε
επόμενο.
Σας ενημερώνουμε ότι:
- Σύμφωνα με τη νομοθεσία,απαγορεύεται η
κατανάλωση αλκοόλ, σε άτομα κάτω των 18.
- Η μπύρα σερβίρεται μόνο σε ποτήρια των 250 ml.
- Για λόγους ασφαλείας, τα ποτά  σερβίρονται σε
πλαστικά ποτήρια στους  χώρους γύρω από την
πισίνα.

In order to benefit from the AI Program, you must
wear your ID Bracelet at all times.
This bracelet is your passport to all Food &
Beverage Outlets, as well as to other facilities
offered as part of the All Inclusive Program.
In case you are not wearing the bracelet, you will
not be able to make use of the benefits of the AI program.
In case you lose your bracelet, please report this to
the Reception immediately.
Your ID bracelet is strictly personal as the
services and facilities offered are purely for
yourselves who have booked All Inclusive.
Therefore, we kindly ask you, to Refrain from
ordering Food & Beverages for any other guests at the
hotel or any others guests, who are not entitled to
the All Inclusive Programm.
For service purposes, please:
- Finish your Drink before ordering another.
Kindly note:
- In accordance with regulations, alcohol  cannot be
served, to anyone under the age  of 18.
- Beer is served only in half pint glasses.
- Due to safety reasons, drinks are served,  only in
plastic cups around the pool area.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SAFETY RULES

ΑΣΑΝΣΕΡ

LIFTS

Όταν χρησιμοποιείτε τα ασανσέρ, να θυμάστε
τα παρακάτω:

When using the lifts, please remember the
following:

- Μην χρησιμοποιείτε τα ασανσέρ σε περίπτωση
φωτιάς ή σεισμού.
- Παιδιά κάτω των 12 ετών απαγορεύεται να
χρησιμοποιούν
τα
ασανσέρ,
εκτός
αν
συνοδεύονται από ενήλικα.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στα ασανσέρ
- Απομακρυνθείτε από τις εσωτερικές πόρτες.

- Please do not use lifts in the event of fire or
earthquake.
- Children under the age of 12yrs must not use
the lifts, unless accompanied by an adult.
- No smoking is allowed in the lifts.
- Please stand well clear of the inner doors  when
inside the lift.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

IN CASE OF EARTHQUAKE

- Παραμείνετε ψύχραιμοι, καθησυχάζοντας 
και τους άλλους.
- Εάν βρισκόσαστε μέσα στο ξενοδοχείο,
μπείτε  κάτω από ένα γραφείο ή ένα τραπέζι.
- Προσέξτε για τυχόν σοβάδες ή ψηλά έπιπλα
που μπορεί να πέσουν.
- Απομακρυνθείτε από τζάμια ή βαριά 
αντικείμενα.
- Μην ορμήσετε προς τις εξόδους καθώς τα
κλιμακοστάσια μπορεί να έχουν πάθει ζημιές
- Αναζητήστε προστασία οπουδήποτε και αν 
βρίσκεστε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
- Εάν βρισκόσαστε σε εξωτερικό χώρο, 
αναζητήστε ένα μέρος μακριά από κτήρια και 
καλώδια ρεύματος.
- Μην ξαφνιαστείτε εάν αισθανθείτε κάποιους 
μετασεισμούς.

- Try to remain calm and reassure others
- If you are indoors, seek shelter under a desk or
a table
- Watch out for falling debris or tall furniture
- Stay away from exterior glass windows and
heavy objects
- Do not dash for exits since stairways may be 
damaged.
- Seek safety wherever you are at the time of the
incident
- If you are outdoors, try to go reach an open
area away from the buildings and power lines
- Do not be surprised if you feel several after
shocks

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΕΙΣΜΟ

DO’s and DON’Ts FOLLOWING AN EARTHQUAKE

- Να ελέγξετε για πυρκαγιά ή κίνδυνο
πυρκαγιάς.
- Να μην καπνίζετε, ανάβετε σπίρτα ή
χρησιμοποείτε ηλεκτρικές συσκευές.

- Dο check for fire and fire hazards
- Do not smoke, light matches, use electrical 
appliances.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

IN CASE OF FIRE

Κατά την άφιξη σας παρακαλώ ελέγξτε:

On Arrival, please check the following:

- Που βρίσκεται η πλησιέστερη έξοδος κινδύνου.
- Που βρίσκεται ο πλησιέστερος πυροσβεστήρας.
- Που βρίσκεται ο πλησιέστερος συναγερμός.
- Που βρίσκεται η πλησιέστερη πυροσβεστική
φωλιά
- Που βρίσκεται ο πλησιέστερος  πυροσβεστικός
σταθμός.
- Αναφέρετε άμεσα τυχόν έλλειψη
πυροσβεστήρων.
- Αναφέρετε άμεσα τυχόν χαλασμένα ηλεκτρικά 
καλώδια ή ηλεκτρολογικά προβλήματα στο
δωμάτιο.

- Your nearest Fire Exit.
- Your nearest Fire Extinguisher.
- Your nearest Fire Alarm.
- Your nearest Fire Hose Cabinet.
- Your nearest Fire Station.
- Report immediately any missing fire 
extinguishers.
- Report immediately any defective wiring  or other
electrical deficiencies in your room.

Εάν ανακαλύψετε φωτιά στο ξενοδοχείο:

- Push the alarm to warn the other guests and  the
staff of the immediate danger.
- Do not try to put off the fire by putting  yourself
and others in danger.
- Vacate the premises as quickly as possible  from
the nearest fire exit, ensuring you close  all fire
doors.

- Πιέστε το συναγερμό για να ειδοποιήσετε τους 
άλλους πελάτες και το προσωπικό για άμεσο
κίνδυνο.
- Μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά θέτοντας
σε κίνδυνο την προσωπική σας ασφάλεια καθώς
και την  ασφάλεια άλλων.
- Εγκαταλείψετε το κτίριο όσο πιο γρήγορα γίνεται
από  την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου
κλείνοντας, όλες τις  πυράντοχες πόρτες.
Εάν ο συναγερμός φωτιάς έχει ήδη
ενεργοποιηθεί:
- Μην πανικοβάλλεστε.
- Πηγαίνετε στην πλησιέστερη έξοδο κινδύνου 
κλείνοντας όλες τις πυράντοχες πόρτες πίσω σας.
- Μην σταματήσετε για να συλλέξτε προσωπικά
σας αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιήσετε ασανσέρ, για την έξοδό
σας.
- Εάν η πλησιέστερη έξοδος κινδύνου εμποδίζεται,
ψάξτε για εναλλακτική έξοδο ή για μέρος ανοιχτό
και χωρίς καπνό.
- Μόλις εξέλθετε από το κτίριο πηγαίνετε αμέσως 
στο αναγραφόμενο Σημείο Συνάντησης, όπως 
αναφέρεται στο πλάνο διαφυγής του δωματίου, 
ώστε ο υπεύθυνος ασφαλείας να κάνει την 
καταμέτρηση.

If you discover a burning fire in the hotel:

If the fire alarm is already activated:
- Do not panic.
- Make your way calmly to the  nearest emergency
exit, closing all fire doors  behind you.
- Do not stop to collect any personal  belongings.
- Do not use the lift.
- If your nearest fire exit is blocked, look for an 
alternative exit or somewhere that is open and 
smoke free.
- Once outside the building, proceed  immediately
to the agreed Assembly Point, as  described in
the exit plan in the room order for the security
staff to check your  names.

