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ANASTASIA
resort & spa



Καλωσορίσατε στο Anastasia Resort & Spa, μέλος της Xenios Ventures Hotels.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες για το ξενοδοχείο, τις λειτουργίες των 
τμημάτων, την ασφάλεια και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μη διστάσετε να ρωτήσετε το προσωπικό του 
ξενοδοχείου μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την κατανόησή σας, αν κάποιο 
από τα παρακάτω στοιχεία αλλάξει σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 
των πελατών μας. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή.

Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου

We would like to welcome you at Anastasia Resort & Spa, part of Xenios Ventures 
Hotels. 
On the following pages you will find useful information about the facilities of our 
hotel, your safety and much more. 
For any further information, please feel free to contact our personnel. We would like 
to thank you for your understanding, if any of the following information would be 
altered due to the changing needs of our guests. We wish you a pleasant stay.

 
The Management and the hotel staff 

Αγαπητοί μας πελάτες

Dear Guests



Το πολυτελές, πέντε αστέρων ξενοδοχείο Anastasia Resort βρίσκεται 
στην θέση Ανέμη (Μετόχι) της Ν. Σκιώνης Κασσανδρείας, σε μια 
μοναδική τοποθεσία με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Το 
ξενοδοχείο συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο και αποτελεί ένα
από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θέρετρα στην Χαλκιδική.

Το Anastasia Resort είναι ιδανικό για ζευγάρια αλλά και για οικογένειες 
και είναι ο τέλειος προορισμός για όσους θέλουν να χαλαρώσουν 
και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, όπως επίσης και για τους 
λάτρεις των σπορ, όπως για παράδειγμα για εκείνους που θέλουν να 
εξασκήσουν την τεχνική τους στο τένις ή στα θαλάσσια σπορ. Μοντέρνο 
και κομψό, το ξενοδοχείο είναι ένας παράδεισος για αυτούς που 
αναζητούν την πολυτέλεια και άνεση και είναι το πρώτο θέρετρο στο 
είδος του στην Ν. Σκιώνη. 

Προσφέροντας 122 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, το Anastasia Re-
sort διαθέτει εσωτερικούς χώρους του συνδυάζουν παραδοσιακά και 
μοντέρνα στοιχεία. Τα χρώματα των
υφασμάτων είναι συνδυασμένα με τα παραδοσιακά ελληνικά υφάσματα 
και ξύλινα έπιπλα, που όλα μαζί προσφέρουν μια φυσική ζεστασιά στο 
κάθε δωμάτιο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτική βεράντα με θέα 
προς τον κήπο, την πισίνα, το γήπεδο του τέννις ή τη θάλασσα. Όλες οι 
σουίτες έχουν δυνατότητα σύνδεσης με διπλανό δωμάτιο, και είναι
ιδανικές για οικογένειες, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 
εσωτερικού spa ή εσωτερική θερμαινόμενης πισίνας με θέα τον κήπο και 
τη θάλασσα.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ
Κατόπιν αιτήματος.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Παρακαλείσθε την ημέρα της αναχώρησης σας να αφήνετε το δωμάτιό 
σας μέχρι τις 12:00. Σε περίπτωση που θέλετε να παρατείνετε την 
διαμονή σας, επικοινωνήστε με την Υποδοχή. 

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ
Απευθυνθείτε στην Υποδοχή. 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Για την μεταφορά των αποσκευών σας, απευθυνθείτε στην Υποδοχή.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Απευθυνθείτε στην Υποδοχή. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω
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ΑΘΛΗΣΗ
Στην διάθεσή σας υπάρχουν δύο γήπεδα τένις, beach volley, μπιλιάρδο, 
πινγκ πονγκ.

ΓΕΥΜΑ
Μπορείτε να απολαύσετε ένα πλούσιο γεύμα σε στυλ μπουφέ στο 
κεντρικό εστιατόριο «Ελιά» από 12:30-14:00, επίσης σας ενημερώνουμε 
ότι στο ξενοδοχείο μας λειτουργεί το Α La Carte εστιατόριο δίπλα στο 
μπαρ της πισίνας από τις 12:00 έως τις 15:00 καθημερινά.

ΓΙΑΤΡΟΣ
Απευθυνθείτε στην Υποδοχή του ξενοδοχείου.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
H εισερχόμενη αλληλογραφία σας στέλνεται άμεσα στο δωμάτιό σας. 
Εάν επιθυμείτε την αποστολή της αλληλογραφίας σας, αφήστε την στην 
Υποδοχή του ξενοδοχείου, η οποία την αναλαμβάνει. Γραμματόσημα 
μπορείτε να βρείτε στο Mini Market.

ΓΗΠΕΔΟ TENIΣ

ΔΕΙΠΝΟ
Ο σεφ του ξενοδοχείου έχει ετοιμάσει στο φιλόξενο Εστιατόριο «Ελιά» 
το καλύτερο για σας σε μπουφέ. Το δείπνο σερβίρεται μεταξύ 19:00-
21:00. Τα γαστρονομικά του πιάτα, συνοδευόμενα από ένα κρασί 
ποιότητας από την πλούσια κάβα μας, θα σας καταπλήξουν. Για λόγους 
υγιεινής, παρακαλούμε μην μεταφέρετε φαγητό στα δωμάτιά σας. 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Διάφορες εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές, οι οποίες οργανώνονται 
από το ξενοδοχείο μας, βρίσκονται στους πίνακες ανακοινώσεων.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρέχουμε υπηρεσία καθαριότητας το βράδυ ως πρόσθετος έλεγχος.

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε κανάλια σε διάφορες γλώσσες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Διαφορετικά Events και μουσικές βραδιές οργανώνονται απ’το  Anima-
tion Team. Παρακαλώ ελέξτε το πρόγραμμα  Animation.



ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
Απευθυνθείτε στην Υποδοχή. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
Εάν ταξιδεύετε με μωρό, ενημερώστε μας εξαρχής για να προσθέσουμε 
παιδικό κρεβάτι στο δωμάτιο, χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Αν θέλετε να λάβετε μέρος σε εκδρομές, απευθυνθείτε στην Υποδοχή ή 
στον ξεναγό σας.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Απευθυνθείτε στην Υποδοχή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ 
Μπορούμε να σας παρέχουμε πληθώρα μαξιλαριών. Απλά ζητήστε το 
απ’την υποδοχή.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
Παρακαλείστε η ένδυσή σας να είναι ευπρεπής κατά την διάρκεια του 
δείπνου. 
Δεν επιτρέπεται να εισέρχεστε με μαγιό, βρεγμένα ρούχα, σορτς, 
σαγιονάρες. Δεν επιτρέπεται να παίρνετε μαζί σας φαγητό έξω από το 
εστιατόριο. 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
Απευθυνθείτε στον υπεύθυνο που βρίσκεται στην παραλία.

ΘΥΡΙΔΕΣ - ΤΙΜΑΛΦΗ  
Στο δωμάτιο υπάρχει ατομικό χρηματοκιβώτιο. Σας συνιστούμε 
να μην αφήνετε μετρητά, τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα αξίας εκτός 
χρηματοκιβωτίου, για την απώλεια των οποίων το ξενοδοχείο δεν φέρει 
καμία ευθύνη. Για την χρήση του χρηματοκιβωτίου, απευθυνθείτε στην 
Υποδοχή.

ΚΛΕΙΔΙΑ
Παρακαλείστε πριν την αναχώρησή σας να επιστρέψετε την κάρτα-κλειδί 
του δωματίου σας στην Υποδοχή.  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω
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ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
Μπορείτε να παραγγείλετε λουλούδια για κάθε περίσταση. Απευθυνθείτε 
στην Υποδοχή από την προηγούμενη ημέρα.

MINI CLUB
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την παιδαγωγό μας για το πλούσιο 
πρόγραμμα των μικρών μας φίλων. Ώρες λειτουργίας: 10.00-12.30 & 
15.00-18.00

MINI MARKET 
Ώρες λειτουργίας: 09.00-14.30 & 18. 30-21.30

LOBBY ΜΠΑΡ
Απολαύστε τον πρωινό σας καφέ, ένα απογευματινό τσάι ή τα 
δροσιστικά Cocktails και ποτά στο ήρεμο και ευχάριστο περιβάλλον του 
Lobby Μπαρ. Ώρες λειτουργίας: 12:00-00:00.

ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ
Αφεθείτε στο δροσερό αεράκι και αφήστε τις αισθήσεις σας να σας 
οδηγήσουν στην μαγεία των φυσικών χρωμάτων του βουνού και της 
αύρας της θάλασσας, όπου σερβίρονται ποτά, Cocktails και Snacks. 
Ώρες λειτουργίας: 09:00-01:00.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Για να λειτουργεί ο κλιματισμός θα πρέπει η μπαλκονόπορτα να είναι 
κλειστή. Παρακαλούμε όταν φεύγετε από το δωμάτιο, μην αφήνετε 
την κάρτα στο ρεύμα, για ένα καλύτερο περιβάλλον και εξοικονόμηση 
ενέργειας.

ΠΑΙΔΙΑ
Παιδική πισίνα, παιδική χαρά, kids club (4-12 ετών).

ΠΑΡΑΛΙΑ
Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες είναι δωρεάν για τους πελάτες του 
ξενοδοχείου. 

ΠΑΡΟΧΗ ΦΑΓΗΤΟΥ Η’ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
Παρακαλώ απευθυνθείτε στην υποδοχή.
 



ΠΕΤΣΕΤΕΣ
Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις πετσέτες του δωματίου στην 
παραλία για λόγους υγιεινής. Υπάρχουν πετσέτες παραλίας διαθέσιμες 
στα Spa με εγγύηση 10€ η κάθε πετσέτα. Μπορείτε να αλλάζετε τις 
χρησιμοποιημένες πετσέτες με καθαρές κάθε δεύτερη μέρα. Όταν τις 
επιστρέψετε, θα σας επιστραφεί η εγγύηση. Οι πετσέτες μπορούν να 
αλλαχθούν κατόπιν ζήτησης.         

ΠΙΣΙΝΑ
Ώρες λειτουργίας: 09:00-19:00.
Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες της πισίνας μας είναι άνευ χρέωσης.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Δεκτές γίνονται όλες οι πιστωτικές κάρτες εκτός της Diners. Δυστυχώς 
η δυνατότητα ανάληψης χρημάτων δεν είναι διαθέσιμη στο ξενοδοχείο, 
παρά μόνο σε τράπεζες και ΑΤΜ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ-ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ
Στο δωμάτιό σας θα βρείτε ένα σάκο για ρούχα και ένα έντυπο. 
Συμπληρώστε το και η καμαριέρα θα πάρει τον σάκο και την επόμενη 
μέρα θα σας επιστραφούν τα ρούχα καθαρά. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 
του ξενοδοχείου και στα δωματία.

ΠΡΩΙΝΟ
Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ξεκινήστε την ημέρα σας 
με ένα καλό πρωινό, μεταξύ 7:00-10:15. Σε περίπτωση αναχώρησης 
νωρίτερα από τις 7:30, απευθυνθείτε στην Υποδοχή μια μέρα νωρίτερα 
για να παραγγείλετε πρωινά πακέτα. Σύνθεση πρωινού (ελάχιστη): καφές 
(φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, 2 είδη φρέσκου ψωμιού, 
φρυγανιές, κέικ, βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμελάδας, μέλι, τυρί, 
αλλαντικά, αυγά (ζεστά/ κρύα), γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί φρούτων, 
φρέσκα φρούτα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
Η υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών είναι έτοιμη να σας βοηθήσει με τις 
αποσκευές σας. Απλά ενημερώστε την υποδοχή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υποδοχή.



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Είναι δυνατόν η μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο με επιπλέον 
χρέωση.

ΥΠΟΔΟΧΗ 24 ΩΡΕΣ
Η υποδοχή λειτουργεί 24 ώρες.

ROOM SERVICE 24 ΩΡΕΣ
Για Room Service, καλέστε την Υποδοχή (9). Εξυπηρέτηση 24 ωρών. 
Έξτρα χρέωση 20% επί της παραγγελίας. Δελτίο παραγγελίας θα βρείτε 
στο δωμάτιό σας ή και στην Υποδοχή.

ΡΕΥΜΑ
220V

SPA / ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με υπερσύγχρονα όργανα 
γυμναστικής, είναι στην διάθεσή σας. Εγκαταστάσεις όπως, 
θερμαινόμενη πισίνα-τζακούζι, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, αισθητική 
περιποίηση, είναι έτοιμα να σας προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες, 
ευεξίας και χαλάρωσης. 

TAXI 
Απευθυνθείτε στην Υποδοχή.

ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ειδικά διαμορφωμένος χώρος με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο και είναι δωρεάν.



Anastasia Resort & Spa 5* is situated in the area of Anemi (Metoxi) 
of New Skioni Kassandria, in a wonderful location with a picturesque 
view of the Aegean Sea. The Hotel combines classical and modern 
elements and is one of the most visited resorts of Halkidiki.
Anastasia Resort & Spa 5*is perfect for couples, as well as families 
and is the best place for the ones who seek relaxation and also for 
sports oriented ones. 
Consisting of 122 luxurious rooms and suites, Anastasia Resort & Spa 
offers indoor areas that combine tradition with modern elements. The 
colors of the fabrics are in harmony with the traditional Greek wooden 
furniture. Every room offers a personal private balcony with sea view, 
garden view or terrace.

ANIMATION
Different Events and Music Nights are organized by the Animation 
Team. Please, check the information board for the Animation Program.

BABY COT 
If you travel with a baby, just inform us in advance and we will add a 
baby cot in the room free of charge

BEACH
The beds and umbrellas on the beach are free of charge for the hotel 
guests.

BREAKFAST
A good day starts with a good morning. Begin your day with a rich 
breakfast between 7:00 and 10:15 In case of an early departure, 
please inform the Reception Desk one day prior so you could have a 
lunch bag ready early in the morning. There is a possibility to have a 
breakfast in the room at extra charge or to have an early breakfast in 
the restaurant starting from 06.30. The minimum breakfast includes 
coffee (filter, instant, Greek), tea, milk, 2 kinds of fresh bread, rusks, 
cakes, butter, margarine, 2 kinds of jam, honey, cheese, cold meat, 
cereals, fruit juices, fresh fruits.

BUS TIMETABLE
Please, check the information board for the timetable of a shuttle bus 
to Nea Skioni.

CAR RENTAL
For Car Rental information, please, contact the Reception Desk.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω
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CHILDREN
There is kids’ pool, playground and Kids Club available for the kids at 
the age of 4-12 which is open: 10.00-12.30 & 15.00-18.00

CREDIT CARDS
All cards are acceptable except Diners. Unfortunately there is no 
option for cash withdrawal in the hotel. You can find ATM machines in 
the nearest villages.

DEPARTURE
Please, vacate your room on your departure day before 12:00.  In case 
you would like to prolong your stay, please, contact the Reception 
Desk.

DINNER
The Chef of our hotel has prepared exquisite dishes in a buffet style in 
Elia Restaurant.
Dinner is served from 19:00 until 21:00. Gourmet dishes accompanied 
by a fine selection of local wine will astonish you. We kindly ask you 
not to carry food to your rooms for hygiene reasons.

DOCTOR
Please, contact the Reception Desk. 

GROOM SERVICE
Our groom is ready to assist you with your luggage. Just inform our 
reception desk.

RESTAURANT 
We kindly request our guests to dress accordingly while attending 
dinner. Gentlemen are asked to wear trousers and closed shoes. It is 
forbidden to enter the restaurant in swimwear or wet clothes or flip 
flops. Please, do not bring food or dishes out of the Restaurant.
  

ELECTRIC CURRENT
220V

ENERGY CONSERVATION
The balcony door must be locked for the AC to start operating. We 
kindly ask you to remove the key–card from the electricity slot before 
leaving the room for environmental protection and energy saving.



EXCURSIONS
Please, contact the Reception Desk.

FLOWERS
You can order flowers for any occasion. Please, contact the Reception 
Desk one day prior. 

KEYS
Please, leave your room key-card at the Reception Desk before your 
departure.

LAUNDRY / DRY CLEANING – IRONING
You will find a bag and a form in your wardrobe. Please, fill in the form 
and leave the bag to be picked up by a housekeeper the following day. 

LIBRARY
You will find the reading area located in the Lobby. Here you can ei-
ther read a book or play a board game.

LOST AND FOUND
Please, contact the Reception Desk.

LUGGAGE
To take your luggage to the room, please, contact the Reception Desk.

LUNCH
You can enjoy a delicious buffet style meal in the main restaurant 
“Elia” from 12:30 until 14:00. At the same time we offer A La Carte 
menu served at the pool bar area from 12:00 till 15:00 daily. There is 
a possibility to provide a LUNCH BOX, just inform the reception desk 
one day in advance.

MAIN BAR
Enjoy a morning coffee, afternoon tea or a Cocktail in the evening in a 
tranquil environment of the lobby bar. Operating hours: 12:00-00:00.

MINI CLUB
Please, contact the Kids Club supervisor regarding the program for 
our little friends. The mini club is open from 10.00 till 12.30 and from 
15.00 till 18.00

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω
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MINI MARKET
The mini market is open from 09.00 till 14.30 and from 18.30 till 
21.30

PILLOW MENU
We can provide you with a choice of pillows. Just apply at the recep-
tion desk.

PARKING
The parking is located near the hotel entrance and is free of charge.

POOL
Hours:  9:00 - 19:00. The beds and umbrellas by the pool are free of 
charge.

POOL BAR
Give in to the summer breeze at the Pool Bar area and let your sens-
es be carried away by the majestic natural colors of the mountains 
and the aura of the sea, where cold drinks, Cocktails and Snacks are 
served. Hours: 9:00-01:00.

RECEPTION 24H
The reception is open 24 hours a day

ROOM SERVICE 24 H
For Room Service, please, contact the Reception Desk (9). There is an 
extra charge of 20% on your order. The order form is located in your 
room or at the Reception desk. 

SAFES – VALUABLES
You will find a safe-box in your room installed into the wardrobe. We 
recommend you to keep your jewellery, money and any other valuables 
in the safe-box. The hotel does not take any responsibility in case of 
lost valuables. For direction on how to use the safe-box, please, con-
tact the Reception Desk.

SATELLITE TV 
There is a wide choice of channels in many languages.

SEA SPORTS
Please, contact the sea sports representative at the information desk 
located on the beach.



SPORTS
The hotel has two tennis courts, beach volley, billiard, ping pong.

SPA / GYM
A specially designed area with the latest exercise equipment is at your 
disposal. Facilities such as heated Jacuzzi – pool, sauna, hamam (Turk-
ish baths), massage, beauty salon are ready to provide you unforget-
table experience of wellness and relaxation in the SPA area.       

STAMPS – POST
Incoming mail will be sent directly to your room. If you wish to send a 
letter or a postcard, please, leave your mail at the Reception Desk. A 
receptionist on duty will handle it. You are able to purchase stamps in 
the Mini Market.

TAXI
To call a taxi, please, contact the Reception Desk.

TENNIS COURT

TRANSFER TO /FROM THE AIRPORT 
There is a possibily to provide a transfer to or from the airport on 
request at extra charge

TOWELS
Please, do not use bath towels on the beach for hygiene purposes. 
There are beach towels available at the Spa area on a 10€ deposit 
basis. The deposit is paid at the reception desk. You can change used 
towels onto fresh ones every second day. On the day of your depar-
ture, please, bring the towel back and get your 10€ deposit back. Bath 
towels can be changed at any time on request.

TURNDOWN SERVICE
We provide an afternoon turndown service in all the rooms.

WAKE UP CALL
Please contact the Reception Desk.

WI-FI INTERNET
There is free Wi-Fi internet in all public areas of the hotel and the 
rooms 
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