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ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ 

Αγαπητοί μας πελάτες, 
 
με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Mirabelle Hotel στο Αργάσι στη Ζάκυνθο. Με 
την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προτίμησή  σας. To πλεονέκτημα 
του Mirabelle Hotel είναι ότι μπορεί να σας κάνει να νιώθετε σαν το σπίτι σας ενώ 
παράλληλα σας προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες. Παρέχουμε standard δωμάτια αλλά 
και Studios. Δέσμευσή μας είναι να σας κάνουμε να νιώσετε οικεία και άνετα μακριά 
από το σπίτι σας. Για περισσότερες πληροφορίες για το Mirabelle Hotel παρακαλούμε 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.mirabellehotel.gr ή τη σελίδα μας στο Facebook. 
 
Μετά τιμής, 
Διευθυντής Ξενοδοχείου 
Συμεών Παπαδημητρίου 
 

 
 

WELCOME 

Dear Guests, 
  
It gives me great pleasure to welcome you to Mirabelle Hotel in Argassi of Zakynthos 
island and on behalf of all of us. I would like to take the opportunity to thank you for 
your support. The benefit of booking with Mirabelle Hotel is that you can enjoy all the 
comforts of home supported by the best services and facilities of a hotel. We provide 
Standard Hotel rooms and Studio rooms. It is our commitment to provide you with 
home hospitality away from home and to ensure that you feel comfortable as a valued 
guest. For further details about Mirabelle Hotel visit our website www.mirabellehotel.gr 
or our Facebook page. 
 
Yours sincerely, 
Hotel Manager 
Symeon Papadimitriou 
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Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης 
 

Με χαρά μπορούμε να σας παράσχουμε Οδηγίες Έκτακτης Ανάγκης. Το ξενοδοχείο είναι 
εξοπλισμένο με ανιχνευτές καπνού, ακολουθώντας τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειας. 
Παρακαλούμε λάβετε μερικά προληπτικά μέτρα όταν μπείτε στο δωμάτιο: 
 Εντοπίστε τις εξόδους κινδύνου 
 Ελέγξτε το πλάνο εκκένωσης στο πίσω μέρος της πόρτας σας 
 Εντοπίστε τους πλησιέστερους πυροσβεστήρες και συναγερμούς 
 
-- Το ξενοδοχείο μας πραγματοποιεί περιοδικά ασκήσεις φωτιάς. Σε περίπτωση άσκησης κατά τη 
διάρκεια της διαμονής σας θα ενημερωθείτε κατά το Check in. 
-- Εάν δεν έχετε ενημερωθεί για άσκηση, λάβετε το συναγερμό ως σημάδι έκτακτης ανάγκης. 
Διαλείπων συναγερμός είναι προειδοποίηση, ενώ συνεχής είναι για εκκένωση. Παρακαλούμε 
εκκενώστε τα δωμάτια γρήγορα και ήρεμα χωρίς να ανοίξετε τα παράθυρα. 
-- Εάν εντοπίσετε φωτιά ενημερώστε την υποδοχή καλώντας το 9 στο τηλέφωνο του δωματίου σας. 
-- Η διεύθυνση του ξενοδοχείου θα σας ενημερώσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, άσκησης 
φωτιάς και εκκένωσης. Παρακαλούμε συγκεντρωθείτε στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. 
 

In Case Of Emergency 
 

We are happy to provide you with Emergency Procedures. The hotel is equipped with smoke 
detectors to comply with the international safety regulations. 
We request that you take a few precautionary steps when you check into your room: 
 Locate the emergency exits 
 Kindly review the evacuation map on the back of the door in your room 
 Locate the nearest fire extinguishers and alarms 
  
-- Our hotel conducts periodic fire drills. Should a fire drill be scheduled during the time of your 
stay, you will be informed at the time of Check in. 
-- If you were not notified of a scheduled fire drill, please take each audible alarm as a sign of 
emergency. Please note that an intermittent alarm is for warning, while continuously ringing alarm 
is for evacuation. Please evacuate the rooms quickly and calmly and do not open the windows. 
-- Should you detect a fire, please contact the Front Desk immediately by dialing 9 on your room 
phone. 
-- The hotel public address system will warn you in case of emergencies, fire drills or real 
evacuation. Please proceed to the hotel's assembly point which is located in the parking area. 
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Γενικές Πληροφορίες – General Information 
 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

 
Η κάλυψη των αναγκών σας ήταν πάντα 
η ύψιστη προτεραιότητά μας και αυτό 
περιλαμβάνει την προστασία των 
προσωπικών σας δεδομένων. Οι 
πληροφορίες που μας παρέχετε κατά 
την κράτηση χρησιμοποιούνται για την 
παροχή διαμονής και συναφών 
υπηρεσιών και για τη διευκόλυνση της 
χρέωσης. Δεν θα σας ενοχλήσουμε με 
την αποστολή email. 

Απολεσθέντα 
 

Το ξενοδοχείο θα κρατήσει πολύτιμα 
απολεσθέντα αντικείμενα για ένα μήνα. 
Ο επισκέπτης μπορεί να τα παραλάβει 
με την επίδειξη ταυτότητας. Τα ευπαθή 
και τα είδη φροντίδας θα πεταχτούν 
αμέσως, καθώς μπορεί να προκαλέσουν 
μόλυνση. 

Όροι και Προϋποθέσεις 
 

 Οι τιμές μας περιλαμβάνουν        
0,5% Φόρο Δήμου, 
 13% & 24%  ΦΠΑ. 

 Οι τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά 
νύχτα 

 Τα δωμάτια διατηρούνται με 
εγγύηση με τραπεζική κατάθεση ή 
με πιστωτική κάρτα. 

Data Privacy Protection Statement 
 

Meeting the needs of our customers has 
always been our highest priority, and 
that includes protecting your privacy. 
The information you provide to us when 
making a reservation is used to provide 
hotel accommodation and related 
services and to facilitate billing. We'll 
not bother you by sending emails. 
 
 

Lost & Found 
 

The hotel will hold valuable items only 
for one month. Guests can claim them 
by giving proof of identity. Perishable 
and personal care items will be disposed 
immediately once found as it can cause 
contamination. 
 

Terms and Conditions 
 

 Our rates include 0.5% Municipality 
tax, 13% & 24% VAT. 

 Rates are based on a per room per 
night basis 

 Rooms are held with guaranteed 
deposit made with bank transfer or 
credit card. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 Μπορείτε να κάνετε χρήση του χρηματοκιβωτίου για πολύτιμα ή σημαντικής αξίας 
αντικείμενα και χρήματα που έχετε μαζί σας. Το ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ακόμα και από ανωτέρα βία (σεισμός, πυρκαγιά 
κλπ.) 

 Παρακαλούμε πολύ να μη ρίχνετε χαρτιά ή άλλα αντικείμενα στη λεκάνη της 
τουαλέτας. 

 Λευκές πετσέτες δεν επιτρέπεται να βγαίνουν εκτός του δωματίου. Γίνεται ενοικίαση 
κατάλληλων πετσετών για την πισίνα ή θάλασσα. Καταστροφές ιματισμού που 
οφείλονται σε τατουάζ χένας επιβαρύνουν τον πελάτη. 

 Κατά την παραμονή στο δωμάτιο παρακαλούμε να μην υπερβαίνει σε ένταση ο 
θόρυβος από μουσική, τηλεόραση, συζητήσεις κλπ. που μπορεί να προκαλέσει 
ενόχληση στους ενοίκους των υπόλοιπων δωματίων. 

 Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την παραμονή σας στο ξενοδοχείο μας 
παρακαλούμε να το αναφέρετε μόνο στη υποδοχή, για να επιληφθούμε άμεσα την 
επίλυσή του. 

 Στο δωμάτιο μπορούν να παραμείνουν μόνο τα άτομα  για τα οποία δόθηκε το 
συγκεκριμένο δωμάτιο. Επισκέψεις μη ενοίκων του ξενοδοχείου μας γίνονται μόνο 
στους κοινόχρηστους χώρους. 

 Τυχόν ζημιές και απώλειες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του πελάτη, θα 
αποζημιωθούν από τον ίδιο. 

 Κατά την έξοδό σας από το δωμάτιο, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τυχόν ηλεκτρικές 
συσκευές είναι σβηστές. 

 Για την καλή λειτουργία του κλιματιστικού θα πρέπει οι μπαλκονόπορτες και τα 
παράθυρα να είναι κλειστά. Βάλτε στο κοντρόλ/χειριστήριο την εντολή που επιθυμείτε 
για να έχετε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Σε μερικά δωμάτια το κλιματιστικό δουλεύει με 
ειδική κάρτα που σας προμηθεύει το ξενοδοχείο μόνο. Παρακαλούμε μην 
αντικαταστείτε αυτήν την κάρτα με οποιοδήποτε άλλο υλικό, υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας και φωτιάς. Σας συνιστούμε να γίνετε χρήση του κλιματιστικού μόνο 
εφόσον είστε στο δωμάτιο για λόγους ασφάλειας και οικολογίας. Τα δωμάτια είναι 
δροσερά και είναι πρακτικά άσκοπη η αλόγιστη χρήση του. Σας ευχαριστούμε για τη 
συνεργασία στη διατήρηση των κανόνων ασφαλείας του ξενοδοχείου. 
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 Παρακαλούμε για τη δική σας υγιεινή και ασφάλεια να ξεπλένετε την  άμμο από τα 
πόδια σας, πριν την είσοδο στο δωμάτιο και στην πισίνα. 

 Το πρωινό μας προσφέρεται σε buffet στην αίθουσα πρωινού 08:00-11:00 και όχι στα 
δωμάτια. Πρωινό στο δωμάτιο είναι room service και χρεώνεται. Δεν επιτρέπεται η 
χρήση των ειδών του πρωινού για μετέπειτα κολατσιό. Αυτό είναι snack και χρεώνεστε 
αν κάνετε χρήση κατά τέτοιο τρόπο. Η μη προσέλευσή σας στην αίθουσα του πρωινού 
κατά τις ώρες λειτουργίας του, δεν αναπληρώνεται μετά δωρεάν. 

 Η προσέλευση στο χώρο του πρωινού μόνο με μαγιό δεν επιτρέπεται. Παρακαλούμε να 
φοράτε και ρούχα για υγειονομικούς λόγους.  

 Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από πελάτες ή μη να φύγουν από το 
δωμάτιο ή το ξενοδοχείο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του 
ξενοδοχείου ή σε περίπτωση μη αρμόζουσας συμπεριφοράς όπως ορίζεται από τη 
διεύθυνση του ξενοδοχείου. 

 Check in μετά την προκρατημένη ημερομηνία και εφόσον έχει ενημερωθεί το 
ξενοδοχείο για τη διατήρηση της κράτησης, σημαίνει ότι ο πελάτης οφείλει και 
χρεώνεται  για όλες τις μέρες πριν την άφιξή του, σύμφωνα με τους όρους της 
κράτησής του. 

 Check out  που γίνεται νωρίτερα από την προγραμματισμένη μέρα, έχει επιβάρυνση 
για τις ημέρες που υπολείπονται 50% . 

 Το check out  και η επιστροφή του κλειδιού στη υποδοχή γίνεται το αργότερο μέχρι τις 
11:00 μμ. Επιπλέον παραμονή χρεώνεται με το 50% της ημερήσιας αξίας του δωματίου 
μέχρι τις 18:00. Μετά από αυτήν την ώρα η χρέωση είναι το 100% της τιμής του 
δωματίου. 

 Τα κατοικίδια ΔΕΝ επιτρέπονται. 
 Για διευθύνσεις και τηλέφωνα για Πρεσβείες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 

υποδοχή. 
 Ο χώρος στάθμευσης δεν φυλάσσετε και ουδεμία ευθύνη φέρει το ξενοδοχείο για 

τυχόν απώλειες ή ατυχήματα πάσης φύσεως. 
 Μην σκύβετε από το μπαλκόνι. Κινδυνεύετε να πέσετε. 
 Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο μπάνιο. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
 Έχουμε αντιολισθητικό δάπεδο, αλλά σας εφιστούμε την προσοχή να μην γλιστρήσετε 

όπου υπάρχει νερό. 
 Ζεστό νερό υπάρχει όλο το 24ωρο. Παρακαλούμε περιμένετε 2-3 λεπτά καθώς αργεί να 

έρθει. 
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THANK YOU FOR NOT SMOKING IN THE ROOM 

Useful Information 

 You may use the safe box to store any valuable items you may have with you. The 
hotel takes no responsibility over possible loss or damage of your items (even if the 
damage was caused by an earthquake or fire). 

 Please do not throw paper or other items in the toilet. 
 Usage of white towels outside of the room is not permitted. The hotel can rent you 

special towels to be used at the pool or beach. Any damage costs of hotel linens or 
towels caused by henna tattoos must be covered by the guest. 

 While in the room please be considerate of your neighbors and keep noises down 
(music, TV etc.) 

 For any issue that may come up, please inform the reception directly so that we 
accommodate you as soon as possible. 

 Maximum number of guests in a room must not exceed the registered number at the 
reservation.  

 Any loss or damage costs, caused by a guest, will be covered by him/her. 
 Please ensure that all appliances are turned off before leaving the room. 
 For proper operation of the air conditioning, the balcony doors and windows should 

be closed. Put the appropriate mode on the remote control of the air conditioning to 
get the desired result. In some rooms the air conditioning works with a special card 
that only the hotel supplies you with. Please do not replace this card with any other 
material as there is a risk of electric shock and fire. We recommend that you use the 
air conditioning only if you are in the room for safety reasons and energy 
conservation. The rooms are cool so please avoid using the air conditioning, if not 
necessary. Thank you for your cooperation in maintaining the hotel's security rules 
and energy conservation policies. 

 For your own hygiene, kindly wash off the sand before entering the room or pool.  
 Breakfast is served on a buffet in the breakfast room at 08:00-11:00am. If you wish 

to take breakfast in the room, there is an additional charge. Consuming food items 
from the breakfast buffet later in the day is not allowed. If you wish to eat something 
after the breakfast hours the hotel offers snack options throughout the day with an 
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additional charge. If you decide not to come for breakfast, you cannot be 
compensated in any way. 

 Bathing attire is not permitted in the lobby area or at the breakfast Hall. 
 The hotel has the right to request guests and/or third parties, to vacate room or 

leave the hotel premises, whenever not respecting any article of the hotel’s internal 
rules, or behaving improperly at the criteria of the hotel management. 

 If you check in after your booked date but you have informed the hotel of your late 
arrival, your room will be reserved. However, you will be charged for the days prior 
to your arrival, according to the terms and conditions of your reservation. 

 If you decide to check out before the scheduled date, you will be charged with 50% 
of the cost for the remaining days. 

 Check out time is the latest by 11:00. Kindly return the key at the reception when 
checking out. Staying past this time in the room will result to an additional charge of 
50% of the daily price of the room. After 18:00 the charge is the 100% of the daily 
price of the room. 

 Pets are not allowed. 
 For address and telephone numbers of Embassies please contact the Front Desk. 
 The hotel does not bear any liability and is not responsible for loss, damage, theft or 

accident in the parking area. 
 Do not lean off the balcony. Danger to fall off. 
 Do not use electric appliances in the bathroom. Electric shock hazard. 
 Our rooms are equipped with anti-slip floors, but we draw your attention when any 

floor is wet. 
 There is hot water 24/7. Kindly keep the tab running for 2-3 minutes to enjoy a hot 

shower. 
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Οικολογικές Δράσεις 

 Συλλογή Πλαστικών Καπακιών Που Θα Ανακυκλωθούν Και Ανταλλαχθούν Με 
Αναπηρικό Καροτσάκι 

 Ανακύκλωση Μπαταριών 
 Συλλογή Χρησιμοποιημένων Σαπουνιών Για Ανακύκλωση Και Δωρεά 
 Χρήση Λαμπτήρων Τύπου Led 
 Χρήση Οικολογικών Πλυντηρίων 
 Ανακύκλωση Πλαστικών Και Γυαλιών 
 Χρήση Ηλιακού Θερμοσίφωνα 
 Λειτουργία Κλιματιστικών Με Κάρτες 
 Οικολογικά Κουφώματα 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Υποδοχή. 

 

Ecological Footprint 

 Plastic Cup Collection To Be Exchanged For A Wheelchair By A Recycling Company 
 Battery Recycling 
 Used Soap Collection To Be Recycled And Donated 
 Use Of Led Lights 
 Use Of Ecological Washing Machines 
 Plastic And Glass Recycling 
 Use Of Solar Energy To Heat Water 
 Air-Condition Operation With Cards 
 Ecological Door And Window Assemblies 

For further information, please contact the Reception. 
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Tηλεφωνικές Υπηρεσίες -- Telephone Services 
  
 Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει επιπλέον χρέωση σε όλες τις 

εξωτερικές κλήσεις που πραγματοποιούνται από αυτό το τηλέφωνο. Το πλήρως 
μηχανογραφημένο σύστημα καταγράφει κάθε κλήση, δίνοντας τον αριθμό που 
καλείται, τη διάρκεια και το κόστος της κλήσης. 

  
Καλέστε εντός Ελλάδας Dial 0 + Τηλ Νο 
Διεθνής κλήση κλήσης 0 + 00 + κωδικός χώρας + Tηλ. Νο 
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τη υποδοχή. 
 
 The hotel has the right to add a surcharge on all external calls placed from this 

phone. The fully computerized system itemizes each call, giving the number dialed, 
duration and cost of the call. 

  
Call within Greece Dial 0 + Tel No 
International Call Dial 0 + 00 + Country Code  + Tel. No 
For more information, please call the reception. 
  
 

Χρήσιμα Τηλέφωνα -- Useful Numbers 

Υποδοχή  9 Reception 
Τηλέφωνα Ανάγκης +30 2695 045676               

+30 6940 749852 
Emergency Calls 

Αριθμός Eπείγουσας Ανάγκης 
Ευρώπης 

112 European Emergency Number 

Ασθενοφόρο (ΕΚΑΒ) 166 Ambulance 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 Fire Rescue 

Αστυνομία 100 Police 
Νοσοκομείο +30 2695 059100 Hospital 

Ράδιο Tαξί Ζακύνθου +30 2695 048400 Zante Radio Taxi 
Euro Ταξί Ζακύνθου +30 2695 023000 Euro Taxi Zante 

              ΕΟΔΥ για COVID-19      +30 210 5212054       Emergency Number COVID-19 
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Τηλεφώνο -- Telephone  
 

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ: Για κλήση σε 
δωμάτιο πληκτρολογείτε πρώτα το 2 και 
μετά το νούμερο του δωματίου 
(τριψήφιο νούμερο) π.χ. για το δωμάτιο 
1 πληκτρολογείτε 201 ή για το δωμάτιο 
15 πληκτρολογείτε 215 
 

TO CALL ANOTHER ROOM: First dial 2 and 
then the number of the room (three digits), 
eg. For room 1 dial 201 or for room 15 dial 
215.    

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:  
Εάν επιθυμείτε να κάνετε κλίση σε 
εξωτερική γραμμή επικοινωνήστε με την 
υποδοχή στο 9 για να ενεργοποιηθεί η 
συσκευή σας. 
 

ACTIVATION OF AN EXTERNAL CALL: You 
should contact first the reception (call 9) 
and we will activate the line for you. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: 
 Για εξωτερική γραμμή πιέστε το 0 και 
μετά τον αριθμό που επιθυμείτε 
 

EXTERNAL CALL:  
Dial 0 and then the number that you wish to 
call 

ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 
 Για αφύπνιση σηκώνετε το ακουστικό 
πληκτρολογείτε 18 και την ώρα που 
επιθυμείτε να γίνει η αφύπνιση  
(π.χ. 0635).  
 ή επικοινωνήστε με την υποδοχή στο 9 

ALARM CLOCK:  
Pick up the telephone headset and dial 18 
and then the exact time you want the alarm 
to go off (eg 0635). Alternatively, you may 
contact the reception by dialing 9. 
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Διεθνείς Τηλεφωνικοί Κωδικοί -- International Calling Codes 
 
93 --- Afghanistan 
355 --- Albania 
213 --- Algeria 
684 --- Am. Samoa 
376 --- Andorra 
244 --- Angola 
809 --- Anguilla 
268 --- Antigua 
54 --- Argentina 
374 --- Armenia 
297 --- Aruba 
247 --- Ascension Island 
61 --- Australia 
43 --- Austria 
994 --- Azerbaijan 
242 --- Bahamas 
246 --- Barbados 
973 --- Bahrain 
880 --- Bangladesh 
375 --- Belarus 
32 --- Belgium 
501 --- Belize 
229 --- Benin 
809 --- Bermuda 
975 --- Bhutan 
591 --- Bolivia 
387 --- Bosnia 
267 --- Botswana 
55 --- Brazil 
284 --- British V.I. 
673 --- Brunei  
359 --- Bulgaria 
226 --- Burkina Faso 
257 --- Burundi 
855 --- Cambodia 
237 --- Cameroon 
1 --- Canada 

238 --- CapeVerde  
1 --- Caribbean Nations 
345 --- Cayman Islands 
238 --- Cape Verdi 
236 --- Cent. Afric. Rep. 
235 --- Chad 
56 --- Chile 
86 --- China  
886 --- China-Taiwan 
57 --- Colombia 
269 --- Comoros  
242 --- Congo 
682 --- Cook Islands 
506 --- Costa Rica 
385 --- Croatia 
53 --- Cuba 
357 --- Cyprus 
420 --- Czech Republic 
45 --- Denmark 
246 --- Diego Garcia 
767 --- Dominca 
809 --- Dominican Rep. 
253 --- Djibouti 
593 --- Ecuador 
20 --- Egypt 
503 --- El Salvador 
240 --- Guinea 
291 --- Eritrea 
372 --- Estonia 
251 --- Ethiopia 
500 --- Falkland Islands 
298 --- Faroe  
679 --- Fiji 
358 --- Finland 
33 --- France 
596 --- French Antilles 
594 --- French Guiana 

241 --- Gabon  
220 --- Gambia 
995 --- Georgia 
49 --- Germany 
233 --- Ghana 
350 --- Gibraltar 
30 --- Greece 
299 --- Greenland 
473 --- Grenada 
671 --- Guam 
502 --- Guatemala 
224 --- Guinea 
245 --- Guinea-Bissau 
592 --- Guyana 
509 --- Haiti 
504 --- Honduras 
852 --- Hong Kong 
36 --- Hungary 
354 --- Iceland 
91 --- India 
62 --- Indonesia 
98 --- Iran 
964 --- Iraq 
353 --- Ireland  
972 --- Israel 
39 --- Italy 
225 --- Ivory Coast  
876 --- Jamaica 
81 --- Japan 
962 --- Jordan 
7 --- Kazakhstan 
254 --- Kenya 
855 --- Khmer Republic 
686 --- Kiribati  
82 --- Korea 
850 --- North Korea 
965 --- Kuwait 
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996 --- Kyrgyz Republic 
371 --- Latvia 
856 --- Laos 
961 --- Lebanon 
266 --- Lesotho 
231 --- Liberia 
370 --- Lithuania 
218 --- Libya 
423 --- Liechtenstein 
352 --- Luxembourg 
853 --- Macao 
389 --- Macedonia 
261 --- Madagascar 
265 --- Malawi 
60 --- Malaysia 
960 --- Maldives 
223 --- Mali 
356 --- Malta 
692 --- Marshall Islands 
596 --- Martinique  
222 --- Mauritania 
230 --- Mauritius 
269 --- Mayolte 
52 --- Mexico 
691 --- Micronesia  
373 --- Moldova 
33 --- Monaco 
976 --- Mongolia 
473 --- Montserrat 
212 --- Morocco 
258 --- Mozambique 
95 --- Myanmar  
264 --- Namibia  
977 --- Nepal 
31 --- Netherlands 
599 --- Netherlands 
869 --- Nevis 
687 --- New Caledonia 
505 --- Nicaragua 
227 --- Niger 

234 --- Nigeria 
683 --- Niue 
850 --- North Korea 
1 670 --- Mariana  
47 --- Norway 
968 --- Oman 
92 --- Pakistan 
680 --- Palau 
507 --- Panama 
675 --- New Guinea 
595 --- Paraguay 
51 --- Peru 
63 --- Philippines 
48 --- Poland 
351 --- Portugal  
1 787 --- Puerto Rico 
974 --- Qatar 
262 --- France 
40 --- Romania 
7 --- Russia 
250 --- Rwanda  
670 --- Saipan 
378 --- San Marino 
239 --- Sao Tome 
966 --- Saudi Arabia 
221 --- Senegal 
381 --- Serbia and 
Montenegro 
248 --- Seychelles 
232 --- Sierra Leone 
65 --- Singapore 
421 --- Slovakia 
386 --- Slovenia 
677 --- Solomon Islands 
252 --- Somalia 
27 --- South Africa 
34 --- Spain 
94 --- Sri Lanka 
290 --- St. Helena 
869 --- St. Kitts/Nevis 

508 --- St. Pierre  
249 --- Sudan 
597 --- Suriname 
268 --- Swaziland 
46 --- Sweden 
41 --- Switzerland 
963 --- Syria 
689 --- Tahiti  
886 --- Taiwan 
7 --- Tajikistan 
255 --- Tanzania  
66 --- Thailand 
228 --- Togo  
690 --- Tokelau 
676 --- Tonga 
1 868 --- Trinidad  
216 --- Tunisia 
90 --- Turkey 
993 --- Turkmenistan 
688 --- Tuvalu  
256 --- Uganda 
380 --- Ukraine 
971 --- United Arab 
Emirates 
44 --- United Kingdom 
598 --- Uruguay 
1 --- USA 
7 --- Uzbekistan 
678 --- Vanuatu  
39 --- Vatican City 
58 --- Venezuela 
84 --- Viet Nam 
1 340 --- Virgin Islands 
681 --- Wallis 
685 --- Samoa 
381 --- Yemen  
243 --- Zaire 
260 --- Zambia 
263 --- Zimbabwe
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Υπηρεσίες Ξενοδοχείου Χωρίς Χρέωση -- Hotel Services Without Extra Charge 

Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες. Ανταπόκριση της 
υποδοχής (με εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική 
κλήση) επί 24 ώρες 

Reception is open for 16 hours daily. 
Responder reception (with internal or external 
telephone inclination) is available 24/7 

Καθημερινή υπηρεσία δωματίου 09:00 – 21:00 Daily room service 09:00 – 21:00 
Φαξ / Φωτοτυπικό  Fax / Photocopying 
Στάθμευση εντός του ξενοδοχείου 10 θέσεων 
διατίθενται δωρεάν κατόπιν διαθέσιμων θέσεων. 
Αν επιθυμείτε εγγυημένη θέση είναι με χρέωση 
5,00 ευρώ την ημέρα. Εναλλακτικά δωρεάν εκτός 
ξενοδοχείου. 

10-vehicle parking is available in the hotel free 
of charge. If you want a guaranteed place it is 
charged 5.00 euro per day. Alternatively free of 
charge outside the hotel. 

Κάμερες παρακολούθησης δημόσιων χώρων Public space surveillance cameras 
Πισίνα εξωτερική 75τ.μ. με μπαμπού σαλονάκια, 
ομπρέλες και ξαπλώστρες με στρώμα 

Outdoor swimming pool 75sq.m. with bamboo 
chairs, free umbrellas and sun beds with 
mattress 

Βιβλιοθήκη Ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας  Library with Greek and foreign literature 
Wi-fi σε κοινόχρηστους χώρους και στο μπαλκόνι 
σας 

Wi-fi at public areas and your balcony 

Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός- Info Kiosk Electronic tourist guide - Info Kiosk 
Κήπος με πλούσια βλάστηση Garden  
Γρήγορο check in – check out 
Express Check Out είναι διαθέσιμο. Χρειάζεται οι πελάτες να δηλώσουν 
στοιχεία πιστωτικής κάρτας και email. Όποιος πελάτης επιθυμεί αυτή την 
υπηρεσία θα πρέπει να συναινέσει ότι δίνει έγκριση στο ξενοδοχείο να 
χρεώνει την κάρτα του για τυχόν χρεώσεις και αγορές που δεν έχουν 
εξοφληθεί μέχρι στιγμής, χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας ή του πελάτη. 
Το ξενοδοχείο θα στείλει ανάλυση λογαρισμού και λοιπών χρεώσεων στο 
δηλωμένο email. 

Express check in-check out 
Express Check Out is available. Customers agree to use the service and 
provide their name, email address, phone number, credit card 
information to the hotel. Customers authorize the charge of any services 
or purchases during their stay at the hotel properties that have not yet 
been paid and they authorize that charge to take place without the 
physical presence of the card or the client. Customers will receive a 
detailed receipt of the charges to the provided email. 

Παροχή φαγητού ή πρωινού σε ειδικές 
συσκευασίες κατόπιν αιτήματος  

Dining or breakfast in packages, upon request 

Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών από και προς το 
δωμάτιο κατόπιν αιτήματος 

Luggage transportation from and to the room, 
upon request 

Χώρος αποθήκευσης αποσκευών Luggage Storage 
Ζυγαριά Αποσκευών Luggage Scale 
Υπηρεσία απογευματινής ταχτοποίησης των 
δωματίων κατόπιν αιτήματος 

Room service in the afternoon, upon request 

Παιδική κούνια ή έξτρα κρεβάτι κατόπιν 
αιτήματος και διαθεσιμότητας 

Baby cots and extra bed upon request and 
availability 
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Ειδικό κάθισμα φαγητού για βρέφη Baby food seat 
Υποαλλεργικό δωμάτιο Hypo-allergic rooms 
Δωμάτια μη καπνιστών Non-smoking rooms 
Αφύπνιση πελατών-ξυπνητήρι κατόπιν αιτήματος Alarm clock, upon request 
Συσκευές μετατροπής ρεύματος - αντάπτορες Power transformers - Adaptors 
Προσωπικό με εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες Emergency Trained Staff 
Φώτα εκτάκτου ανάγκης Emergency Lights 
Ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης καπνού και 
φωτιάς με άμεση ενεργοποίηση συναγερμού και 
κατάλληλο εξοπλισμό άμεσης επέμβασης 

Smoke detector and fire alarm system 

Οπτική ένδειξη συναγερμού για άτομα με 
προβλήματα ακοής 

Visual alarm system for guests with hearing 
problems 

Χρήσιμες πληροφορίες και σχέδιο αντίδρασης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

Emergency and Evacuation Plan 

Επιλογή μαξιλαριών (ψηλό- χαμηλό) Variety of Pillow Choices  
Επιλογή στρώματος (σκληρό-μαλακό/ ψηλό -
χαμηλό) 

Variety of Mattress Choices 

Παράδοση αλληλογραφίας Mail Delivery 
Οργανωμένο σύστημα διαχείρισης παραπόνων 
πελατών  

Organized customer complaint management 
system 

Αποδεκτές  πιστωτικές κάρτες 
(American Express, Visa, Euro/ MasterCard, 
Diners, Maestro) 

Accepted credit cards: American Express, Visa, 
Euro / MasterCard, Diners, Maestro 

Σκάκι Chess 
Τάβλι Backgammon 
Τράπουλα Playing cards 
Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς το πρωί για 
group 

Early breakfast service for groups. 

Παροχή τρόμπας για φουσκωτά θαλάσσης Pump for water inflatables 

Μεταφορά μεμονωμένων πελατών από ή προς το 
λιμάνι / αεροδρόμιο / ΚΤΕΛ κατόπιν συνεννόησης 
με το ξενοδοχείο προσφέρεται για απευθείας 
μόνο κρατήσεις μέσα από το ηλεκτρονικό 
σύστημα κρατήσεων του ξενοδοχείου μας και 
αποτελεί μέρος πακέτου προσφοράς μας. 

Transfer to or from the airport or port upon 
request from clients who have reserved their 
room directly through our electronic 
reservations system and transfer is part of 
their booked package 
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Υπηρεσίες Ξενοδοχείου Με Χρέωση -- Hotel Services With Extra Charge 

Bar-cafe με HD FLAT τηλεόραση 42’’ με 
δορυφορικά κανάλια 

Bar-cafe with HD FLAT 42 '' TV with satellite 
channels 

Ενοικίαση αυτοκινήτου/ μοτοποδηλάτου Car / motorbike rental 
Ενοικίαση πετσετών θαλάσσης ή πισίνας  Beach / pool towels rental 
Μπιλιάρδο Billiards (pool table) 
Ποδοσφαιράκι   Foosball 
 Internet corner (Ενσύρματο)  Internet Corner 
Τηλέφωνο με κερματοδέκτη Coin-operated phone 
Υπηρεσία πλυσίματος - στεγνώματος - 
σιδερώματος ρούχων 

Laundry Service (Washing, Drying, Ironing) 

Παιδικό καρότσι Stroller upon request and availability 
Υπηρεσία φύλαξης παιδιών κατόπιν αιτήματος Babysitting service upon request and 

availability 
Υπηρεσία παραγγελίας λουλουδιών κατόπιν 
αιτήματος 

Flower Ordering Service upon request and 
availability 

Υπηρεσία κομμωτηρίου κατόπιν αιτήματος Hairdresser Service upon request  
Υπηρεσία περιποίησης νυχιών κατόπιν 
αιτήματος 

Nail care service (manicure, pedicure) upon 
request and availability 

Υπηρεσία μασάζ για χαλάρωση και ευεξία 
κατόπιν αιτήματος 

Massage service for relaxation and well-being 
upon request and availability 

Γιατρός στο ξενοδοχείο κατόπιν αιτήματος 24/7 Doctor at the hotel on request 24/7 
Κρατήσεις για εκδρομές, κατάδυση, ιππασία, 
σαφάρι, ιστιοπλοΐα, ενοικίαση θαλάσσιου 
σκάφους, εκδρομή με ελικόπτερο 

Reservation for excursions, diving, horse 
riding, safari, sailing, rental of boat, 
helicopter sightseeing 

Σουβενίρ με παραδοσιακά ντόπια προϊόντα Souvenirs with traditional local products 
Μεταφορά πελατών κατόπιν συνεννόησης με το 
ξενοδοχείο, καλούμε ΡΑΔΙΟ-ΤΑΧΙ 

Transfer to / from the airport / port / 
downtown upon request with local taxi 

Μπάρμπεκιου  υπηρεσίες Barbeque services 
Δυνατότητα παροχής laptop ή tablet Laptop or tablet rental 
Σάουνα Sauna 
Αυτόματοι πωλητές για 24ωρη εξυπηρέτηση Vending Machines Operating 24/7 
Σνακς και γεύματα από το διαθέσιμο κατάλογό 
μας 

Snacks and meals from our menu 
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Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ξενοδοχείου – Hotel Services Price List 

Χρήση Υπολογιστή με Internet (από 1 εώς 30 λεπτά)  3.00 € Internet Corner (1 to 30 minutes) 
Χρήση Υπολογιστή με Internet (από 1 εώς 60 λεπτά) 5.00 € Internet Corner (1 to 60 minutes) 

Μπιλιάρδο - η παρτίδα  1.50 € Billiards (Pool Table) - per game 
Ποδοσφαιράκι - η παρτίδα 0.50 € Foosball -  per game 

Σάουνα για 2 άτομα (από 1 εώς 45 λεπτά) 10.00 € Sauna for 2 people (1 to 45 minutes)  
Ενοικίαση Πετσέτας Θαλάσσης 1.00 € Beach Towel Rental 

Ενοικίαση Τάμπλετ (ανά ημέρα) 10.00 € Tablet Rental (per day) 
Ενοικίαση Κουζινικών Συσκευών (ανά ημέρα) 5.00 € Kitchen Utensils Rental (per day) 

Ενοικίαση Παιδικού Καροτσιού (ανά ημέρα) 5.00 € Baby Stroller Rental (per day) 
Ενοικίαση Εξοπλισμού και χρήση Μπάρμπεκιου (κάθε 

χρήση) 
10.00 € Barbeque Utensils Rental (per use)  

Υπηρεσία Πλυσίματος Ρούχων (εώς 6kg ανά πλύση)   5.00 € Laundry Service (up to 6kg per wash) 
Υπηρεσία Στεγνώματος Ρούχων (εώς 6kg ανά 

στέγνωμα)  
5.00 € Clothe Drying (up tp 6kg per drying) 

Ενοικίαση λεκάνης για το μπάνιο μικρού παιδιού 
(τιμή ανά ημέρα) 

1.00 € Rental of basin for the bath of a small child 
(price per day)    

   

Ενοικίαση θέσης Πάρκινγκ ανά ημέρα  5.00 €  Parking rental slot per day 
Αναμνηστικές Κάρτες 0.25 € Card Postal 

3D Αναμνηστικές Κάρτες 1.50 € 3D Card Postal 
3D Αναμνηστικά Μαγνητάκια 1.50 € 3D Souvenir Magnets 

Χάρτης Ζακύνθου 2.00 € Map of Zakynthos 
Έντυπος Τουριστικός Οδηγός Ζακύνθου 6.50 € Tourist Guide Zakynthos 

Τράπουλα Σουβενίρ Ζακύνθου 3.50 € Souvenir Playing Cards 
Εντομοαπωθητική Λοσιόν 4.30 € Mosquito Repellent Lotion 

Στικ Ανακούφισης για τσιμπήματα 3.00 € Mosquito Bite Cream 
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Υπηρεσίες Δωματίων Χωρίς Χρέωση -- Room Services Without Extra Charge 

Τηλεόραση και ραδιόφωνο 32' με πολλά ελληνικά 
και ξένα δορυφορικά κανάλια 

32' TV and radio system with numerous Greek and 
satellite channels 

Τηλεφωνικές συσκευές δωματίου και μπάνιου Telephone devices in all rooms and bathrooms 
Σίδερο κατόπιν αιτήματος Iron upon request 
Σιδερώστρα Iron board 
Υδρομασάζ ντουζιέρας 100 Jet και καταρράκτη 
νερού 

100 jets hydromassage shower 

Χειρολαβή στήριξης στη ντουζιέρα και 
αντιολισθητικό δάπεδο μπάνιου 

Shower handles and anti-slip flooring in the 
showers 

Καλλυντικά μπάνιου Bathroom amenities 
Αυτόνομος κλιματισμός In-room monitored air conditioning 
Καφετιέρα Coffee Maker 
Βραστήρας Kettle 
Ποτήρια Glasses 
Επιπλέον κρεβάτι, καναπέ κρεβάτι κατόπιν 
αιτήματος 

Extra bed, sofa bed upon request 

Πιστολάκι μαλλιών Hair dryer 
Θυρίδα φύλαξης με ηλεκτρονικό χειριστήριο Safe box 
Ανιχνευτής καπνού Smoke Detector 
Βεράντα ή μπαλκόνι Terrace or Balcony 
Γραφείο Desk 
Παράθυρα που ανοίγουν για φρέσκο αέρα Opening windows for fresh air 
Ζυγαριά Scale 
Κρυστάλλινη καμπίνα ντουζιέρας  Shower Cabins 
Ψυγείο Refrigerator   

Υπηρεσίες Δωματίων Με Χρέωση -- Room Services With Extra Charge 

Eξοπλισμός σερβιρίσματος και μαγειρέματος για 
Standard τύπο δωματίου  

Cooking and eating equipment for Standard type 
rooms 

Τηλεφωνικό κέντρο για εξωτερικές κλήσεις Call center system with external calls 
Λειτουργία του κλιματιστικού, ενώ λείπουν οι 
ένοικοι από το δωμάτιο 

The operation of the air conditioning when 
customers are not in the room has a charge per 
day. 

Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στα δωμάτια Breakfast service in the rooms at an additional cost. 
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Γαστρονομία -- Gastronomy 

Πρωινό: 08:00 – 11:00 
Η αίθουσα του πρωινού μας ''Καλημέρα'' διαθέτει μια φρέσκια και ευάερη 
ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον απλό εσωτερικό σχεδιασμό της, γεμάτο 
φυσικό φως. Οι προτάσεις μας για φαγητό γεμάτες γεύση, ευωδιαστά αρώματα και 
καλλιτεχνική παρουσίαση που σχεδιάστηκαν για να διεγείρουν όλες σας τις αισθήσεις. 
Οι επιλογές μας για πρωινό υποστηρίζονται από ένα εκτενές μενού που περιλαμβάνει 
σπιτικές σπεσιαλιτέ φτιαγμένων με παρθένα ελληνικά υγιεινά προϊόντα. Το Mirabelle 
Hotel είναι πολύ περήφανο που προσφέρει το πλούσιο Ζακυνθινό και 
πιστοποιημένο Ελληνικό υγιεινό πρωινό. 
 

Βραδινό: 16:30 - 21:00 
Το ξενοδοχείο σερβίρει φαγητό στο δωμάτιό σας από 16:30μμ έως 21:00μμ  

Snacks –Bar: 11:00 - 23:00 
 

 

Breakfast: 08:00 – 11:O0 
Our breakfast Hall ''Kalimera'' has a fresh and airy ambience created by its simple 
interior design flooded with natural light. Our food proposals full of flavor, fragrant 
aromas and artistic presentation designed to tickle all your senses. Our breakfast 
selections are supported by an extensive menu featuring house specialties including 
virgin Greek healthy products. Mirabelle Hotel is very proud to offer certified Greek 
healthy breakfast. 
  

Dinner: 16:30 - 21:00 
Mirabelle Hotel delivers meals at your room from 16:30pm to 21:00pm. 

Snacks –Bar: 11:00 - 23:00 
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Τιμοκατάλογος -- Menu 

Αναψυκτικά -Ποτά   Drinks 
6 Μπουκάλια Νερό 1,5 L (6x1,5) 1.90 € 6  Bottles of Water 1.5 L (6x1.5) 

Μπύρα Ποτήρι 330 ml 1.50 € Beer Glass 330 ml 
Μπύρα Ποτήρι 500 ml 2.00 € Beer Glass 500 ml 
Μπύρα Dispenser  2 L 7.00 € Beer Dispenser  2 L   
Μπύρα Dispenser  3 L 10.00 € Beer Dispenser  3 L   

Αλκοολούχα Ποτά R.T.D.S 275 ml 2.50 € R.T.D.S  275 ml 
Red Bull 250 ml 2.50 € Red Bull 250 ml 
Whisky Ποτήρι 6.00 € Glass Of Whisky 

Whisky Ποτήρι Malt Special 10.00 € Glass Of Whisky Malt Special 
Ποτά Αλκοολούχα Από Μπαρ 5.00 € Alcohol Drinks 

Ούζο-Τσίπουρο Καραφάκι 200 ml 5.00 € Ouzo-Tsipouro bottle 200 ml 
Ρετσίνα 500 ml 2.00 € Retsina Wine 500 ml 

Αναψυκτικά 330 ml 1.00 € Soft Drinks 330 ml 
Χυμοί  250 ml 1.20 € Juices 250 ml 
Χυμοί  330 ml 1.50 € Juices 330 ml 

Νερό 0,5 L 0.50 € Water 0.5 L 
Νερό 1,5 L 1.00 € Water 1.5 L 

Κρασί Σε Ποτήρι 1.50 € Local  Wine- Glass   
Κρασί Μπουκάλι 750 ml 6.00 € Local Wine - Bottle 750 ml 

Συσκ.3 Μπουκ. Τοπικού Οίνου 3 Χ 750 ml 15.00 € Pack of 3 bottles of Local Wine 3 X 750 ml 
  

 
  

Καφέδες -Ροφήματα - Bar  
 

Coffees-Tea- Bar 
Τσάι (πράσινο, μαύρο, βουνού, Marrakesh) 2.00 € Tea (green, black, mountain, Marrakesh) 

ChaiLatte (Τσάι Με Γάλα)  2.00 € Chai Latte Tea 
Τσάι Με Λεμόνι Κρύο (Nestea) 2.00 € Nestea Lemon Ice Tea 

Σοκολάτα Ρόφημα (Κρύα ή Ζεστή) 2.00 € Iced Or Hot Chocolate 
Καφές Φίλτρου 2.00 € Filter Coffee  

Φραπέ 2.00 € Frappe Coffee 
Εspresso 2.00 € Espresso 

Espresso Decaffeinato 2.00 € Espresso Decaffeinato 
Nescafé Ζεστός 2.00 € Hot Nescafé coffee 

Cappuccino Ζεστός 2.00 € Cappuccino Hot 
Cappuccino Κρύος 2.00 € Cappuccino Iced 

Chococino 2.00 € Chococino 
Latte Macchiato 2.00 € Latte Macchiato 
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Mocha 2.00 € Mocha 
Freddo 2.00 € Freddo 

Ελληνικός Καφές Μονός 1.50 € Greek Coffee (single) 
Ελληνικός Καφές Διπλός 2.00 € Greek Coffee (double) 

  
 

  
Snacks 

 
Snacks 

Πατατάκια  2.00 € Chips     
Γαριδάκια 2.00 € Cheetos  

Ξηροί Καρποί 2.00 € Nuts 
Φυστίκια 1.00 € Peanuts 

Ατομικό Κρουασάν 1.00 € Croissant Classic 
Μηλόπιτα 1.50 € Apple Pie 

 

Tιμοκατάλογος Για Αυτόματο Πωλητή – VendingMachineMenu 

Αναψυκτικά -Ποτά   Drinks 
RED BULL 250 ml 2.50 € RED BULL 250 ml 

Αναψυκτικά 330 ml 1.00 € Soft Drinks  330 ml 
Χυμοί 250 ml 1.20 € Juices 250 ml 
Χυμοί  330 ml 1.50 € Juices 330 ml 

Νερό    0,5 L 0.50 € Water   0,5 L 
Τσάι 1.50 € Tea 
Γάλα 1.50 € Milk 

Σοκολάτα Ρόφημα (κρύο ή ζεστό) 1.50 € Chocolate (iced or hot) 
Espresso 1.50 € Espresso 

Nes café Ζεστός 1.50 € Nes café (hot) 
 Cappuccino (κρύο ή ζεστό) 1.50 € Cappuccino (iced or hot) 

Macchiato 1.50 € Macchiato 
Mochaccino 1.50 € Mochaccino 

  
 

  
Snacks 

 
Snacks  

Πατατάκια 2.00 € Chips 
Ξηροί Καρποί 2.00 € Nuts 

Φυστίκια 1.00 € Peanuts 
Κρουασάν Ατομικό 1.50 € Croissant Classic 

Μηλόπιτα 1.50 € Apple Pie 
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Χρηματοκιβώτιο -- SafeBox 

 Σας έχουμε διαθέσει ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο. Εξοικειωθείτε με τη 
λειτουργία του πριν κλείσετε την πόρτα. Το ξενοδοχείο δεν θα θεωρηθεί 
υπεύθυνο για  τιμαλφή που αφήνετε στο δωμάτιο και χρηματοκιβώτιο. 
Συνιστάται  πάντως να κρατάτε μετρητά και πολύτιμα στο 
χρηματοκιβώτιο του δωματίου σας. 

 An electronic safe has been provided for your use. Please familiarize yourself with its 
operation prior to closing the safe door. The hotel cannot be held responsible for 
any valuables left in rooms or safe boxes. Ιt is recommended to keep cash and 
valuables  in your room's safe box though. 

 
Αλλάξτε τον προσωπικό κωδικό : 
Πατήστε το μικρό κόκκινο κουμπί στη μέσα πλευρά 
της πόρτας, το κίτρινο φως θα ανάψει και μετά 
εισαγάγετε τα 3-8 ψηφία που θέλετε, πατήστε "B" 
για επιβεβαίωση. Ο νέος κωδικός έχει γίνει 
αποδεκτός και έχει αποθηκευθεί. Εάν το κίτρινο 
φλας με το βομβητή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα 
τρεις φορές, ο νέος κωδικός είναι άκυρος και θα 
πρέπει να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία. 

Change the personal code: 
Press the red reset button (on the left-side of 
back of door), the yellow light will be on, then 
input any 3-8 digits you want, press “B” to 
confirm, followed by two beeps, indicating 
that the new code has been accepted and 
stored. If the yellow flash with the buzzer 
beeps three times means the new code is 
invalid and should operate again. 

Ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο: 
Εισάγετε τον προσωπικό κωδικό, ακολουθούμενο 
από ένα μπιπ και το κίτρινο φως που αναβοσβήνει, 
στη συνέχεια πατήστε "A" για επιβεβαίωση, το 
πράσινο φως θα ανάψει, περιστρέψτε το κουμπί και 
τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει. Εάν ο κωδικός 
που εισάγετε είναι εσφαλμένος, θα ακουστούν 5 
ηχητικά σήματα. Εάν 3 εσφαλμένοι κωδικοί 
εισάγονται συνεχώς, το πληκτρολόγιο θα 
μπλοκαριστεί για 20 δευτερόλεπτα. 

Open the safe: 
Input the personal code, followed by one 
beep and yellow light flashing, then press “A” 
to confirm, the green light will be on, rotate 
the knob and pull out, the door is opened. If 
the code you input is incorrect, there will be 5 
beeps sound. If 3 incorrect codes input 
continuously, the keypad will be blocked for 
20s. 

Κλείστε το χρηματοκιβώτιο: 
Κλείστε την πόρτα, στη συνέχεια γυρίστε το κουμπί 
αριστερόστροφα, το σύστημα ελέγχου λειτουργεί 
και το χρηματοκιβώτιο θα κλειδώσει. 

Lock the safe: 
Close the door, then turn the knob anti-
clockwise, the control system works and the 
safe will be locked. 
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Οδηγίες Χρήσης Σάουνας 

1) Να είστε σε καλή υγεία. Επανεξετάστε τη χρήση της σάουνας αν:  
 Έχετε ασταθή στηθάγχη, ανεπαρκώς ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση, ανωμαλίες στον 

καρδιακό ρυθμό, προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, πρόσφατο έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, και σοβαρή στένωση της αορτής.  

 Αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να συλλάβετε (διακινδυνεύετε την αύξηση της 
θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος σας, λιποθυμία, κράμπες, θερμική 
εξάντληση ή θερμοπληξία).  

 Είστε παιδί.  
 Δεν είστε καλά για οποιοδήποτε λόγο. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας, 

καθώς ορισμένες ασθένειες όπως το κοινό κρυολόγημα μπορεί να επωφεληθεί από 
μια σύντομη επίσκεψη.  

 Άμα αισθανθείτε άρρωστοι κατά τη διάρκεια της σάουνας, βγείτε αμέσως. 
2) Μείνετε καλά ενυδατωμένοι. Είναι πιθανόν να υποφέρετε από αφυδάτωση στη 

σάουνα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία, αν δεν αναπληρωθούν με υγρά. 
Νερό και ισοτονικά ποτά είναι κατάλληλα, αλλά ποτέ μην καταναλώσετε αλκοόλ πριν ή 
κατά τη διάρκεια τη χρήση της σάουνας. Μην χρησιμοποιήσετε τη σάουνα εάν έχετε 
πονοκέφαλο. Πιείτε περίπου δύο έως τέσσερα ποτήρια νερό μετά τη σάουνα. 

3) Μην χρησιμοποιείτε τη σάουνα εάν παίρνετε φάρμακα. Μην χρησιμοποιήσετε τη 
σάουνα χωρίς τη συγκατάθεση του γιατρού σας. Ορισμένα φάρμακα μπορούν να 
βλάψουν την εφίδρωση σας και να σας αναγκάσει να υπερθερμανθείτε πολύ γρήγορα. 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη σάουνα. 

4) Φορέστε κατάλληλη ενδυμασία. Να φοράτε σαγιονάρες, ή παρόμοια αντικείμενα για 
τα πόδια σας. Καλό θα ήταν να καθίσετε πάνω σε μια πετσέτα στη σάουνα, αντί απ' 
ευθείας στον πάγκο. 

5) Αποφύγετε να μείνετε στη σάουνα πάνω από 15-20 λεπτά το πολύ. Το χρονικό 
διάστημα μπορεί να είναι λιγότερο αν αισθάνεστε πολύ ζεστά ή άβολα. Είναι καλύτερα 
να μπαινοβγαίνετε μέσα και έξω, λαμβάνοντας παγωμένα διαλείμματα. 

6) Δροσιστείτε σταδιακά μετά τη σάουνα. Πολλοί επιθυμούν να κάνουν ένα ζεστό ντους 
πριν ντυθούν μετά από μια σάουνα. Είναι στο χέρι σας πόσο άνετα αισθάνεστε, αλλά 
δεν είναι μια καλή ιδέα να πάει κατ' ευθείαν από την σάουνα σε παγωμένο αέρα σε 
εξωτερικούς χώρους. 
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Sauna Instructions 

1) Be in good health. Reconsider using a sauna if:  
 You have unstable angina pectoris, poorly controlled blood pressure, abnormal 

heart rhythms, advanced heart failure, recent myocardial infarction, and severe 
aortic stenosis.  

 You are pregnant or trying to conceive (you risk raising your body core 
temperature, fainting, having cramps, suffering from heat exhaustion or heat 
stroke). 

 You are a child. 
 You are unwell for any reason. Ask for your doctor's advice, as some illnesses 

such as a cold might benefit from a short visit. 
 You feel ill at any time during the sauna – get out straight away.  

2) Stay well hydrated. It is possible to suffer from dehydration in a sauna. This can lead 
to heat stroke if you do not replenish with liquids. Water and isotonic drinks are 
suitable, but never consume alcohol before or during your use of a sauna. It is also 
advisable not to use a sauna if you have a hangover. Drink about two to four glasses 
of water after the sauna. 

3) Do not use a sauna if you are using medication. Unless you have your doctor's go-
ahead, err on the side of caution. Some medications can impair your sweating and 
cause you to overheat very quickly. Get your doctor's all clear first. 

4) Wear suitable attire. Wear flip-flops, or similar items on your feet. Consider sitting 
on a towel in the sauna, rather than sitting directly on the bench.  

5) Avoid outstaying your welcome. The appropriate amount of time to spend in the 
sauna is around 15–20 minutes at the most, and less if you feel too hot or 
uncomfortable. It is better to go in and out and take breaks.  

6) Cool down gradually after the sauna. Some people like to have a warm shower 
before getting dressed after a sauna. It's up to how comfortable you feel but it's not 
a good idea to go straight from the sauna into a shock of freezing cold air outdoors. 
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Ανακαλύψτε Τη Ζάκυνθο 

Αξιοθέατα 
Η Ζάκυνθος είναι ένας τουριστικός προορισμός που προσφέρει πολλές φανταστικές 
περιηγήσεις. Εάν θέλετε να κάνετε μια εκδρομή ή δραστηριότητα, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε την υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις. 
 

Κρουαζιέρα- Ο Γύρος Του Νησιού 
 
 Σας παραλαμβάνουμε πολύ κοντά από το ξενοδοχείο σας, στην εκκλησία του 

Αγίου Ευστάθιου και σας φέρνουμε στο λιμάνι της πόλης της Ζακύνθου. Το 
σκάφος μας TOP CRUISER (DEMOSTHENES K.) ως το ταχύτερο, το νεότερο και 
μεγαλύτερο (είναι 42μ μήκος και έχει 9μ πλάτος), έχει τα πιο πολυτελή και 
άνετα, όμορφα, πλήρως κλιματιζόμενα σαλόνια. Διαθέτει 3 καταστρώματα, 
ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία και σνακ μπαρ, παιδότοπο, πισίνα, 12μ μήκος 
σανίδα για πρόσβαση στις παραλίες. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων είναι 500 
άτομα.Το σκάφος έχει ξεναγό σε Αγγλικά, Ελληνικά και Γερμανικά (μία φορά την 
εβδομάδα). 
 Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει με κακές καιρικές συνθήκες. 

 Στάσεις:  
Μπλε σπηλιές, επίσκεψη με μεγάλη βάρκα, ναυάγιο (1 ½ ώρες) κολύμπι, Πόρτο 
Βρώμη ή Καμπί, (10 λεπτά) για φωτογραφίες Αγαλά Σπηλιές, μέσα στο σπήλαιο με 
το μεγάλο σκάφος Κέρι-Σπήλαια, επισκεφθείτε με το μεγάλο σκάφος την παραλία 
του Μαραθιά- Όαση, (40 λεπτά) κολύμπι Μαραθωνήσι / Καρέττα - Καρέττα, (10 
λεπτά) για φωτογραφίες Μαυράτζη παραλία, (30 λεπτά) κολύμπι. 
 Οι πελάτες είναι πλήρως ασφαλισμένοι στο σκάφος. Πλήρωμα διαθέσιμο να 

βοηθήσει πάντα στη διάθεσή σας. Στο σκάφος προσφέρονται σνακ, σάντουιτς 
και ποτά. Εκτός από φαγητό και ποτά τα πάντα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή! 
Ξεκινάμε στις 9.30 και επιστρέφουμε στις 17.30 
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Ναυάγιο - Μπλε Σπηλιές 
 

 Μισής ημέρας εκδρομή (4,5 ώρες) με το όμορφο ταχύπλοο σκάφος Armonia ή 
Delphini, ιδανικό για οικογένειες, σε 60 λεπτά στο ναυάγιο.Tο  πρωί το πλοίο 
μας φεύγει στις 08:45 π.μ. και επιστρέφουμε στις 13:20 μ.μ. και το απόγευμα το 
πλοίο φεύγει στις 13:30, επιστρέφουμε στις 18:20. 

 Η πρώτη μας στάση είναι το λιμανάκι των λαθρεμπόρων, όπου μπορείτε να 
εξερευνήσετε το διάσημο Ναυάγιο και να κολυμπήσετε στα καταγάλανα νερά. 
(Περίπου 1 ώρα παραμονής). Η επόμενη στάση είναι στα Γαλάζια Σπήλαια στα 
βόρεια της Ζακύνθου, μέσα στο σπήλαιο με το σκάφος και το κολύμπι για 20 
λεπτά. 

 Ώρα να έχετε τις κάμερες σας έτοιμες για το γραφικό λιμάνι του Αγίου Νικολάου 
και τον ρομαντικό κόλπο του Μακρύ Γιαλού και της Παραλίας Ξύγκια. 

 
Ξενάγηση Του Νησιού Με Πούλμαν 

 
 Μια θαυμάσια μέρα και ένας πολύ καλός τρόπος να δεις το νησί! Το ταξίδι 

ξεκινάει με φωτογράφιση στο χωριό Μπόχαλη που βρίσκεται πάνω από την 
πόλη της Ζακύνθου. Η Μπόχαλη είναι το υψηλότερο σημείο της πόλης της 
Ζακύνθου με εκπληκτική πανοραμική θέα. Εδώ θα βρείτε επίσης το παλιό 
βενετσιάνικο κάστρο. Στη συνέχεια, θα επισκεφτούμε το μικρό οικογενειακό 
οινοποιείο Callinicos. Μετά την ξενάγηση στο οινοποιείο έχουμε γευσιγνωσία 
κρασιού. Επόμενη στάση είναι ο Τύπος ελαιολάδου και το μουσείο Αριστείδων 
κοντά στο χωριό Λιθακιά. Θα μάθετε για τη σύγχρονη παραγωγή ελαιολάδου 
στο νησί και μπορείτε επίσης να δείτε τις παλιές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν 
στο παρελθόν και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής ελαιολάδου. Στη 
συνέχεια θα συνεχίσουμε να οδηγούμε μέσα από τα μικρά παραδοσιακά χωριά 
στα βουνά, περνώντας το Κιλιομένο όπου βρίσκεται το καμπαναριό της 
εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Πρωτότυπο καμπαναριό από τον 19ο αιώνα, 
παράδειγμα βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής στο νησί. Θα δούμε τη μεγαλύτερη σε 
ηλικία ελιά του νησιού στο χωριό Έξω Χώρα. Η περιήγησή μας μας οδηγεί στο 
πανέμορφο τοπίο της δυτικής ακτής στην επόμενη στάση Αναφωνήτρια. Υπάρχει 
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ένα διάλειμμα για καφέ, καθώς και δυνατότητα αγοράς τοπικών προϊόντων - 
ξανθό μέλι, χειροποίητα χαλιά και αναμνηστικά. Στο ζεστό αυτό χωριό 
επισκεπτόμαστε το μοναστήρι όπου ο Άγιος Διονύσιος, ο άγιος πολιούχος της 
Ζακύνθου, πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια ζωής. Η επόμενη στάση είναι 
πάνω από τη πιο διάσημη παραλία της Ζακύνθου - ναυάγιο. Σταματάμε στην 
πλατφόρμα προβολής και μπορείτε να τραβήξετε τις φωτογραφίες του ναυαγίου 
από ένα συναρπαστικό ύψος. Περνώντας στο χωριό Βολίμες συνεχίζουμε για 
μεσημεριανό διάλειμμα στο γραφικό χωριό Άγιος Νικόλαος στα βόρεια του 
νησιού. Εδώ έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το Μπλε Σπηλιές με ένα μικρό 
σκάφος (προαιρετικό). Το εισιτήριο κοστίζει 6 ευρώ για ενήλικες 3 ευρώ για 
παιδιά κάτω των 12 ετών, τα παιδιά κάτω των 4 ετών είναι δωρεάν (2016 τιμές). 
Περίπου στις 5 μ.μ. ο οδηγός θα σας φέρει πίσω στα θέρετρά σας. 
 

Κερί - Σπηλιές / Καρρέτα-Καρρέτα 
 
 Μισής ημέρας εκδρομή με γυάλινο πάτο στο σκάφος "SUNSET": 79 θέσεις. Σας 

παραλαμβάνουμε κοντά από το ξενοδοχείο σας και σας μεταφέρουμε στο λιμάνι 
του Αγίου Σώστη, από όπου ξεκινούν οι βάρκες μας. Κατευθυνόμαστε 
κατευθείαν προς τα νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, στα διάσημα Σπήλαια του 
Κεριού. Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα ωραιότερα σπήλαια των νησιών 
που περιβάλλεται από κρυστάλλινα νερά. Μένουμε 20 λεπτά για κολύμπι. Η 
επόμενη στάση μας είναι για κολύμβηση για 1 ώρα στην αμμώδη παραλία στο 
Μαραθωνήσι. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το σκάφος δεν μπορεί να 
πλησιάσει στην παραλία στην πίσω πλευρά, λόγω της προστασίας της χελώνας 
και χρειάζονται 5-10 μέτρα να κολυμπήσουν οι επισκέπτες. Αυτό το νησί δεν 
μοιάζει μόνο με χελώνα, αλλά η γνωστή Carreta-Carreta χτίζει επίσης τις φωλιές 
της κυρίως σε αυτό το νησί. Μετά πλέουμε προς τον κόλπο του Λαγανά για να 
εντοπίσουμε τις χελώνες για εσάς για 1 ώρα. Εγγυόμαστε ότι θα έχετε μεγάλη 
ευκαιρία για μια μοναδική φωτογραφία μιας χελώνας! Θα επιστρέψετε στον 
Λαγανά. Τα λεωφορεία μας θα σας φέρουν πίσω στο θέρετρο σας. 
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Κεφαλονιά 
 

 Σας παραλαμβάνουμε περίπου στις 7.00 π.μ. Θα ταξιδέψουμε με άνετο πλήρες 
κλιματιζόμενο πούλμαν 51 θέσεων. Υπάρχει ξεναγός Αγγλικών και Ελληνικών και 
πηγαίνει στον Αγ. Νικόλαο στα βόρεια της Ζακύνθου, όπου στις 9.15 το 
αυτοκίνητο φεύγει για Κεφαλονιά (φτάνει στην Πεσάδα περίπου στις 11.00) 
Μονή Αγίου Γερασίμου: 30 λεπτά, Σπήλαιο Δρογκαράτη: 45 Min, Μελισσάνη-
Λίμνη: 45 λεπτά. 

 Υπάρχει ένας υπόγειος ποταμός που διέρχεται από όλο το νησί. Το νερό τρέχει 
μέσα σε ένα μέρος που ονομάζεται Κατωβόθρες, στη δυτική πλευρά της 
Κεφαλονιάς - βόρεια του Αργοστολίου, περνάει από τη λίμνη Μελισσάνη και 
εκβάλει και πάλι στην θάλασσα στην ανατολική ακτή της Κεφαλονιάς στον 
Καραβόμυλο. Αγία Ευφημία: 1 ώρα για μεσημεριανό γεύμα σε ταβέρνα με 
πισίνα (δεν περιλαμβάνεται) Παραλία Μύθος: 5 λεπτά για φωτογραφίες 
Αργοστόλι: 30 λεπτά. 

 Οι εισιτήρια είναι επιπλέον: Drogerati: 4,00€ ενήλικες, 3,00€ παιδιά Μελισσάνη: 
6,00€ ενήλικες, 4,00€ παιδιά. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ξεναγός 
συμπεριλαμβάνονται. Οι πελάτες χρειάζονται αξιοσέβαστη ένδυση για το 
μοναστήρι, τον Μάιο και τον Οκτώβριο ζεστό πουλόβερ για πλοίο. 

 Τοστ, σνακ και ποτά είναι διαθέσιμα στο πλοίο. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις 
για την ανταλλαγή χρημάτων σε αυτή την περιοδεία. Οι πελάτες με ημιδιατροφή 
πρέπει να ενημερώσουν το ξενοδοχείο τους για την καθυστερημένη επιστροφή 
για το δείπνο τους. Το πλοίο φεύγει από την Κεφαλονιά στις 17.30. 
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Ολυμπία 
 
 Η Αρχαία Ολυμπία, όπου έλαβαν χώρα οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, βρίσκεται 

19 χιλιόμετρα ανατολικά του Πύργου και περιβάλλεται από τον λόφο Χρόνο και 
τα ποτάμια Αλφειός και Κλάδεδος. Την πρώτη φορά που αναφέρθηκαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το 776 π.Χ. Οι αγώνες διήρκεσαν πάνω από 1200 
χρόνια έως το 393 π.Χ. όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδοσίου Α τους 
απαγόρευσε. Αιώνες μετά ο Γάλλος ιστορικός Pierre de Coubertin συνέβαλε για 
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην πατρίδα τους, την Ελλάδα. 
Από τότε, κάθε 4 χρόνια, η Ολυμπιακή Φλόγα φωτίζεται στην Ολυμπία και 
ταξιδεύει στον κόσμο με τη μεταφορά της δάδας .  

 Σας παραλαμβάνουμε περίπου στις 7.30 π.μ. και θα σας φέρουμε στο λιμάνι της 
πόλης της Ζακύνθου. Στις 8.00 το φεριμπότ φεύγει για την Κυλλήνη. Από την 
Κυλλήνη, περνώντας τον Πύργο, πηγαίνουμε κατευθείαν στην Ολυμπία. Εκεί  
επαγγελματίας ξεναγός της Ολυμπίας θα σας καθοδηγήσει στον αρχαιολογικό 
χώρο, τον τόπο όπου οι αρχαίοι Έλληνες συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν και 
να προσκυνήσουν τους θεούς τους. Πολλά ερείπια και στήλες των ναών των 
Ολύμπιων θεών έχουν επιβιώσει χιλιάδες χρόνια. Όταν τα βλέπετε, θα μπορείτε 
να θαυμάσετε τη διάσημη αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Έπειτα έχετε πολύ 
χρόνο να επισκεφθείτε με τον ξεναγό μας το νέο μουσείο, όπου μπορείτε να 
δείτε τα υπέροχα αγάλματα και αρχαία όπλα και εργαλεία που βρέθηκαν στον 
αρχαιολογικό χώρο. Στη συνέχεια το λεωφορείο θα σας μεταφέρει στο σημερινό 
χωριό της Ολυμπίας, όπου μπορείτε να φάτε το μεσημεριανό γεύμα ή να 
αγοράσετε αναμνηστικά, βιβλία κλπ. Θα αφήσουμε την Ολυμπία σε περίπου 
3.45 μ.μ. Πριν φύγουμε για να πάρετε το πλοίο, θα επισκεφθούμε το όμορφο 
φρούριο της Κυλλήνης. Θα επιστρέψετε στο ξενοδοχείο σας στις 7.30 μ.μ. 
περίπου. 

 Περιλαμβάνονται όλα εκτός από το μεσημεριανό και τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια 
είναι: Μόνο εισιτήριο για μουσείο ή μόνο αρχαιολογικός χώρος 6,00€ Και τα δύο 
για Ενήλικες: 9,00€, άνω των 65 ετών 5,00€. Παιδιά κάτω των 18 ετών και Ε.Π. οι 
μαθητές Ευρώπης ΔΩΡΕΑΝ. 
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Discover Zakynthos 

Sight Seeing 
Zakynthos being a tourist destination and offers fantastic tours and sightseeing options 
to choose from.Whether you wish to go on an excursion or an activity, please consult 
Front Desk for more information, and bookings. 

Cruise Around The Island 

We pick you up,quite near from your resort (St Stathis Church)and bring you to the 
harbor of Zakynthos Town. Our boat TOP CRUISER (DEMOSTHENES K.) as the fastest, the 
newest and biggest (42m long and 9m width) most luxury and comfortable, nice, full air-
conditioned lounges. Has 3 decks, sun beds and snack bar, playground, swimming pool, 
12m long gang plank for visiting the beaches. It takes 500 people.The boat is English, 
Greek guided and German (once a week).The program might change with bad weather 
conditions. 

 Stops: 
Blue Caves, visit with big boat.   Shipwreck (1 ½ hours) swimming, Porto Vromi or 
Kampi, (10 min) for photosAgalas-Cave, inside to the cave with the big boatKeri-
Caves, visit with the big boat Oasis-Marathias Beach, (40 min) 
swimmingMarathonissi/Carreta-Carreta, (10 min) for photos Mavratzi Beach, (30 
min) swimming" 

 Customers are fully insured on the boat. Helpful crew. Snacks, sandwiches and 
drinks are available on board. Except food and drinks everything is included in the 
price! We start at 9.30 and return at 17.30 

Shipwreck Blue Caves 

 Half-day-trip (4.5 hours) with our beautiful and high speed boat Armonia or 
Delphini, ideal for families, in 60 minutes at the shipwreck.from where our boat 
leaves at 08:45 am, we are back at 13:20 pm and at the afternoon the boat leaves 
at 13:30pm, we are back at 18:20 pm. 

 Our first stop is the Smugglers Cove where you can explore the famous Ship-
Wreck and have a swim in the electric-blue water. (About 1 hour stay). The next 
stop is at the Blue Caves in the north of Zakynthos inside to the cave with the 
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boat and swimming for 20 minutes. Time to get your cameras ready for the 
picturesque harbor of Agios Nikolaos and the romantic bay of MakrisGialos and 
Xigia Beach. 

Island Tour By Bus 

 A wonderful day out and a great way how to see the island! The trip starts with 
photo-stop in village Bohali located above Zakynthos town. Bohali is the highest 
point of Zakynthos town with an amazing panoramic view. Here you will also find 
the old Venetian Castle. Next, we visit small family run winery Callinicos. After the 
tour of the winery we have wine tasting of local wines. Next stop is the Olive oil 
press and museum Aristeon near village Lithakia. You will learn about the modern 
production of olive oil on the island and you can also see the old machines which 
were used in the past and tradition way of producing olive oil. Then we continue 
driving through the small traditional villages in mountains, passing Killiomeno 
where is the bell tower of Saint Nicholas church. Original bell tower from 19th 
century, example of Venetian architecture on the island. We will see the oldest 
olive tree on the island in the village Exo Hora. Our tour leads us through the 
beautiful landscape of western coast to the next stop Anafonitria. There is a 
coffee break and also possibility to buy local products - orange honey, handmade 
carpets and souvenirs. In that cozy village we visit the monastery in which 
AgiosDionysios, the saint patron of Zakynthos, spent more than 20 years of his 
life. Next stop is above the most famous beach of Zakynthos – Shipwreck. We 
stop at the viewing platform and you can take the photos of Shipwreck from a 
breathtaking height. Passing the village Volimes we continue for a lunch break to 
the small picturesque village Agios Nikolaos in the North of the island. Here you 
have the chance to visit the BLUE CAVES with a small boat (optional). The ticket 
costs 6 Euros for adults 3,00 Euros for children under 12 years, children under 4 
years are for free (2016 prices). Around 5 pm the coach will bring you back to 
your resorts. 
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Keri - Caves / Carreta - Carreta 

 Half-day trip with our Glass-Bottom-Boats “SUNSET”: 79 seats. We pick you up 
from your resort and bring you to the port of AgiosSostis, from where our boats 
start We head straight for the south-west of Zakynthos, to the famous Caves of 
Keri. You can visit one of the islands nicest caves surrounded by crystal-blue 
water. We stay for 20 min for swimming. Our next Stop is a swimming-stop for 1 
hour on the sandy beach of Turtle-Island Marathonissi, we would like to remind 
you that boat from turtle spotting cannot get close to the beach at the back side, 
they need 5-10 meters to swim. This island does not only look like a turtle, the 
famous Carreta-Carreta also builds its nests mainly on this island. We sail through 
the gulf of Laganas to spot turtles for you for 1 hour. We guarantee that you will 
have great opportunity for a unique photo of a turtle! You will be back in 
Laganas. Our coaches will bring you back to your resort. 

Kefalonia 

 We pick you up at approx. at 7.00 am. We will travel with comfortable full air-
conditioned 51 seats coach.Guided in English and Greek Coach goes to Ag. 
Nikolaos in the north of Zante, where at about 9.15 the car-ferry is leaving for 
Kefalonia (arrives at Pessada at about 11.00) Monastery of AgiosGerassimos: 30 
min   Drogarati-Cave: 45 min, Melissani-Lake: 45 min. There is an underground 
river passing through the whole island. The water is running inside at a place 
called Katavothres, on the west side of Kefalonia – north of Argostoli, it also 
passes through Melissani-Lake and flows into the sea again on the east coast of 
Kefalonia, at Karavomilos. AgiaEfimia: 1 hour for lunch in a tavern with swimming 
pool (is not included), Mythos Beach: 5 min for photos, Argostoli: 30 min. 
Entrance-fees are extra:   Drogerati: 4€ adults, 3€ children   Melissani: 6€ adults, 
4€ children. Ferry tickets, guide are included. Customers need respectable 
dressing for monastery, May and October warm pullover for ferry-boat. 

 Toast, snacks and drinks are available on the ferry-boat.  No facilities to exchange 
money on this tour.People with half-board should inform their hotel of late 
return for their dinner.  Ferry leaves from Kefalonia at 17.30. 



 

34 
Room 3 

Olympia 

 Ancient Olympia, where the very first Olympic Games took place, is located 19 
km east of Pirgos, surrounded by the hill Chronos and the rivers Alfios and 
Kladdeos. The first time the Olympic Games were mentioned was in 776 B.C. The 
games lasted over 1200 years until 393 A. D. when the Byzantian emperor 
Theodosios I prohibited them.Centuries after the French historian Pierre de 
Coubertin revived the Olympics in 1896 in their home country, Greece.Since then 
every 4 years the “Olympic Flame” is lit in Olympia and brought to the venue by 
the ‘Torch-run”. 

 We pick you up at approx. 7.30 a.m. and bring you to the harbor of Zakynthos-
town. At 8.00 a.m. the ferryboat leaves for Kyllini.From Kyllini, passing Pirgos, we 
go straight to Olympia. There the professional guide of Olympia will guide you 
through the archeological site, the place where the ancient Greeks gathered to 
celebrate and worship their gods. A lot of ruins and columns of the temples of 
the Olympian gods have survived over thousands of years. When you see them 
you will be able to admire the famous ancient Greek architecture.Then you have 
a lot of time to visit with our guide the new museum, where you can see the 
wonderful statues and ancient weapons and tool, which have been found at the 
archeological area.Afterwards the coach will bring you to the today’s village of 
Olympia, where you can have lunch or buy souvenirs, books etc. We will leave 
Olympia at approx. 3.45 p.m. Before we leave to take the ferry, we will visit the 
beautiful fortress of Kyllini. 

 You will be back in your resort at approx.7.30 p.m.Everything included except 
lunch and entrance-fees.  Entrance-fees are:Ticket only museum or only 
archeological site 6€. Both of them for Adults: 9€, above 65 years old people 5€   
Children under 18 and E.U. Students FREE 

 


