ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ALL INCLUSIVE
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΠΟΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
«ARSENALI»

Γεύματα στο κεντρικό εστιατόριο “Arsenali”
 Πρωινό σε μπουφέ
07:30 – 10:30
 Γεύμα σε μπουφέ
13:00 – 15:00
 Δείπνο σε μπουφέ
19:00 – 21:30
Όλα τα γεύματα συνοδεύονται από νερό, αναψυκτικά, ελληνική μπύρα και κρασί
(σερβίρονται)
Μπαρ Πισίνας
10:00 – 18:00
Κενρικό Μπαρ
17:00 – 24:00 (μετά τις 24:00 είναι επί πληρωμή)
 Δύο μπουφέ με σνακ και γλυκά, ροφήματα και καφέ στις 11.00 έως στις 13.00
και στις 16.00 έως 18.00 στην ταβέρνα “Sea line”. 

 Κατόπιν διαθεσιμότητας υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του γεύματος δύο
φορές την εβδομάδα στη ταβέρνα “Sea Line” και μία φορά την εβδομάδα
αλλαγή του δείπνου στο Ιταλικό εστιατόριο “Azzuro”. Απαιτείται κράτηση
τουλάχιστον μία μέρα πριν. Τα ποτά στο Ιταλικό εστιατόριο “Azzuro” είναι
επί πληρωμή.

Στο Κεντρικό Μπαρ καθώς και στο Μπαρ της πισίνας περιλαμβάνονται όλων των
ειδών οι καφέδες τοπικά αλκοολούχα ποτά, ελληνική μπύρα, κρασί και αναψυκτικά.
Καταναλώσεις σε επώνυμα, σπέσιαλ ποτά και σαμπάνια, απαιτούν πληρωμή.



Mini Bar δωματίου – δωρεάν εμφιαλωμένο νερό (καθημερινή ανανέωση) 
Δωρεάν είσοδος στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, στη σάουνα και στο
χαμάμ στο χώρο του Spa.
Επίσημη ενδυμασία απαιτείται σε όλα τα εστιατόρια εκτός της ταβέρνας “Sea
Line”.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ







Mini-Bar δωματίου (όλες οι καταναλώσεις χρεώνονται)
Τηλεφωνήματα και Fax




Υπηρεσίες
καθαριστηρίου
Babysitting
Υπηρεσία
δωματίου
Σαμπάνια

Χρήση του δωματίου μετά τις 12:00 στην αναχώρηση

Υπηρεσίες Spa

Υπηρεσίες
κέντρου
ομορφιάς



Οι κάρτες all inclusive δίδονται στον κάθε δικαιούχο από την υποδοχή κατά την
άφιξη. Ο πελάτης οφείλει να έχει την κάρτα All Inclusive πάντα μαζί του ώστε να του
παρέχονται οι υπηρεσίες All Inclusive.
1. Η «ALL INCLUSIVE ΚΑΡΤΑ» είναι προσωπική. Ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να
την επιδεικνύει στα εστιατόρια και στα μπαρ του ξενοδοχείου και η παραγγελία είναι
αυστηρά προσωπική. Η κάρτα ισχύει μέχρι της 12:00 η ώρα της ημέρας αναχώρησης.
Μετά τις 12:00 όλες οι καταναλώσεις χρεώνονται.
2. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και η κατανάλωση τροφίμων εκτός του χώρου των
εστιατορίων.

