Αγαπητοί μας πελάτες,
Η Διεύθυνση και το προσωπικό
του Ξενοδοχείου Pallas
σας καλωσορίζουμε στη Ζάκυνθο και σας ευχόμαστε
ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΉ
Dear Guests
The management and the staff of the Pallas
Hotel
Welcomes you to Zakynthos and wish you a
pleasant stay
ΥΠΟΔΟΧΗ / RECEPTION
Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες
The reception operates 24 hours
Check out time 11 am
Check in3 pm

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΑΡ
BAR OPENING HOURS
( All Inclusive)
10:30 – 23:00
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
SWIMMING POOL
09:30 – 19:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
TELEPHONE INSTRUCTIONS
ΤΜΗΜΑΤΑ / DEPARTMENTS

ΑΡ. / NUM.

ΥΠΟΔΟΧΉ

0

RECEPTION

0

• Για να καλέσετε σε άλλο δωμάτιο , πληκτρολογήσετε το
νούμερο του δωματίου
• To call another room , dial directly the room
number
INTERNET
•
•
•
•

Χρήση INTERNET
Δωρεάν
Internet
Free
Κωδικοί διαθέσιμοι στην υποδοχή
Codes available at the reception
ΠΕΤΣΕΤΕΣ – ΛΕΥΚΆ ΕΊΔΗ
TOWELS -WHITE LINEN

Παρακαλούμε πολύ , μην παίρνετε τις πετσέτες
μπάνιου εκτός δωματίου
Οι αλλαγές των λευκών ειδών θα γίνεται ως προς το
συμβόλαιο ή κατόπιν συνεννόησης
Please do not take your bathroom towels at the pool area
Sheets and towels will be changed as per contract or
under request
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ / SAFES
Μην αφήνετε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα εκτεθειμένα
στο δωμάτιο. Το προσωπικό και η διεύθυνση δεν φέρουν καμία
ευθύνη. Χρησιμοποιήστε τα χρηματοκιβώτια που υπάρχουν
διαθέσιμα χρηματοκιβώτια σε όλα τα δωμάτια.
Please do not leave money and valuables when exit the
room. Please use the safes provided.
The staff and the management bears no responsibility.

FACILITIES
Hotel
- Reception 24 h
- Express Check Out
- Restaurant (breakfast, lunch, dinner)
- Early Breakfast or Lunch packages if requested.
- Early breakfast provided if requested
- Indoor bar (open during meals)
- Free Internet access in all public areas of the hotel
- Shared PC with printer
- Business Center with PC, printer, scanner.
- Lap top or Tablet available if requested
- Main Safe Block
- Exterior Swimming Pool
- Children's Pool
- Massage Services on request
- Pool Bar
- Satellite TV (pool bar)
- Pool Table
- Table tennis
- Library
- VIP Transfer on request
- Entertainment
(Theme nights at the point)
Rooms
- Air conditioning
- Safe
- Mini fridge
- Kettle with coffee and tea making facilities
- Hair Dryer
- Dry cleaning – washing-ironing upon request.
- Wake up device
- Telephone
- TV (local / satellite)
- Free internet access
- Baby cot (if requested)
- House keeping
(Daily cleaning, towels changing every 2 days, bed linen as
per contract or more often if requested.)
- Extra housekeeping services (turn down)
- Pillow Selection
- 12 hour room service including breakfast.

ΠΑΡΟΧΕΣ
•

Υποδοχή 24 ώρες

•

Υπηρεσία γρήγορης αναχώρησης

•

Κεντρικό χρηματοκιβώτιο

•

Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών

•

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από τους κοινόχρηστους χώρους

•

Κοινόχρηστος υπολογιστής με εκτυπωτή

•

Επιχειρηματικό κέντρο

•

Δορυφορική τηλεόραση

•

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλα τα δωμάτια

•

Δυνατότητα παροχής φορητού υπολογιστής

•

Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού κατόπιν
αιτήματος

•

Χρηματοκιβώτια σε όλα τα δωμάτια

•

Δυνατότητα παροχής σίδερου και σανίδας σιδερώματος

•

Δυνατότητα παροχής πρέσας παντελονιού κατόπιν αιτήματος

•

Δυνατότητα επιλογής μαξιλαριών

•

Υπηρεσία αφύπνισης

•

Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια

•

Υπηρεσίες rooms service 12 ώρες.

•

Δυνατότητα παροχής πρωινού νωρίς το πρωί κατόπιν
αιτήματος

•

Παροχή πρωινού ή φαγητού σε ειδικές συσκευασίες κατόπιν
αιτήματος

•

Κοινόχρηστη εξωτερική πισίνα

•

Παιδική πισίνα

•

Θεματικές Βραδιές ( ψυχαγωγία)

•

Βιβλιοθήκη

•

Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος- πλυσίματος-σιδερώματος
κατόπιν αιτήματος

•

Καθημερινή καθαριότητα δωματίου. Αλλαγές
κλινοσκεπασμάτων δυο φορές την εβδομάδα, πετσετών κάθε
δεύτερη μέρα, κατόπιν αιτήματος οι αλλαγές μπορούν να
γίνονται πιο συχνά.

•

Δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας (turndown) βραδινή

All Inclusive Description
Meals
- Breakfast 07:00 – 10:30
Main restaurant(buffet style)
- Snacks 11:00 - 12:00
A la carte menu at the Pool Bar.
- Lunch
13:00 – 14:30
Main restaurant (buffet style)
- Patisserie Corner 16.00 - 17.00
At the pool bar
- Dinner 19:00 to 21:00
Main restaurant (buffet style)
Drinks
Drinks are served from 10.30 till 23.00 at the snack
bar area and at the restaurant area during meals,
and include:
- Draught beer
- Cocktails
- Local spirits: Rum, Vodka, Gin, Ouzo, Brandy,
- Local house wine (white, red, rose)
- Refreshments
- Fizzy water, still water.
- Coffee
- Tea

TIPS FOR A PLEASANT AND SAFE USE OF THE SWIMMING
POOL
•

The swimming pool is open daily from 10 unil 18:30

•

Η πισίνα είναι λειτουργεί καθημερινά απο 10 – 18¨30

•

It is not allowed to enter the pool wearing clothes or
shoes

•

Οι λουόμενοι να μην εισέρχονται στο νερό με ρούχα
ή παπούτσια.
Τhe consumption of drinks and food is not allowed in
the pool
Μην καταναλώνετε φαγητά ή ποτά εντός της
πισίνας
For safety reasons diving is not allowed
Απαγορεύονται οι βουτιές
Βall games are not allowed in or around the pool
Do not enter the swimming pool immediatelly after even
a light meal or drinking alcohol
Μην χρησιμοποιείτε την πισίνα μετά το γεύμα ή χρήση
αλκοόλ
Night time swimming is strictly prohibited
Απαγορεύεται το βραδινό μπάνιο
Children must be under parential supervision at all
times
Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό την
γονική επίβλεψη
The hotel management has the right to restrict any
guests who do not follow the rules or create problems
for the safety and the well run of the swimming pool

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ / ΟΜΠΡΕΛΕΣ
SUNBEDS / UMBRELLAS
•

Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες γύρω από την πισίνα
διατίθενται δωρεάν στους πελάτες του ξενοδοχείου.

•

Σας παρακαλούμε πολύ να μην αφήνετε πετσέτες και
προσωπικά σας αντικείμενα με την απομάκρυνσή σας.

•

The umbrelas and the sun-lounges around the
swimming pool are free of charge

•

When leaving the pool area please make sure you take
all your belongings with you

PALLAS BAR LIST
Soft Drinks
Cola

All incl.

Cola Light

All incl.

Lemonade ( sprite)

All incl.

Fizzy Orange

All incl.

Fizzy Lemon

All incl.

Soda

All incl.

Orange Juice

All incl.

Pine apple Juice

All incl.

Local Spirits
Vodka

All Incl.

Gin

All Incl.

Rum

All Incl.

Tequilla

All Incl.

Brandy

All Incl.

Ouzo

All Incl.

Brand Spirits – Liquers – Aperitives
Vodka (Smirnoff, Absolut)

5 euros

Gin ( Gordon’s)

5 euros

Rum ( white – dark)

5 euros

Tequila

5 euros

Whiskey

5 euros

Baileys – Tia Maria - Kahlua

5 euros

Amaretto

5 euros

Martini (Dry - Rosso)

5 euros

Campari - Aperol

5 euros

Drambuie - Grand Marnier

5 euros

Malibu

5 euros

Southern Comfort

5 euros

Brandy Metaxa 3*

5 euros

Special Spirits
Jack Daniels

7 euros

Cardhu

7 euros

Corvoisier Cognak

7 euros

Metaxa 5*

7 euros

Metaxa 7*

7 euros

Gin ( Bombay – Tanqueray )

7 euros

Wine ( by the glass )
White – Red - Rose

All Incl.

Beers – Cyders – Alcoholic Drinks
(bottles)
Amstel - Heineken

3,50 euros

Corona

4 euros

Stella

4 euros

John Smiths

4,50 euros

Strongbow

4 euros

Copparberg

5 euros

Red bull

3,5 euros

Coffee - Tea – Water
Nescafe

All.Incl.

Filter

All.Incl.

Espresso

All.Incl.

Capuccino

All.Incl.

Tea (Yellow-Greenflavoured)

All.Incl.

Frappe

All.Incl.

Water 0,5l. bottle

0,5 euros

