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WELCOME!
Domes of Corfu, Autograph Collection Resort,

a member of Domes Resorts,
an exquisite reflection of luxury ambiance

and high aesthetic, o�ers its visitors a multitude
of rich experiences. 

Enclosed amongst a magical landscape
at the roots of pine and cypress covered cli�s hovering above,

the hotel is the only luxury resort standing on Corfu’s most famous
blue flag awarded Glyfada beach.

Known for its crystal-clear waters,
and wide sandy beach just steps away, gaze to the West
towards Italy, into fiery sunsets and breathtaking views

of the Ionian Sea. 

Take in the best of both worlds as it is close enough
to the bustling town center, yet far enough and secluded in its cove

to provide space for contemplation and well-deserved
peace of mind.

Our dedicated team and sta� are ready to answer
any question, organize any personal requests

and guide you through endless memorable moments. 

This hotel directory includes information
about the hotel facilities and services.

If you have any further inquiries, please contact reception (EXT. 0). 

Once again welcome!



PALAIOKASTRITSA

AG. GORDIOS

AG. STEFANOS

SIDARI KASSIOPI

DASSIA

MORAITIKA

AG. GEORGIOS
LEFKIMMI

KAVOS

GOUVIA

DOMES OF CORFU

1
Corfu or Kerkira is
the diamond of the Ionian 
Sea and the northwestern-
most part of Greece, which
has a significant role in Greek 
history and culture, a unique 
place between east and west.

It lies in the Ionian Sea
with   of coastline
and covers  .
Azureaquatic neighborhoods, 
immense bays with sandy 
beaches create a smooth 
coastline, scenic coves,
natural flora, verdant
mountains and numerous 
islets, synthesize the region
of Corfu.

It is perhaps the greenest 
island.

narrative of the natural
landscape with a continuity
of multimodal residential
and historical elements, 
through a well-developed
road network.

Climate 
Corfu enjoys the Mediterranean climates.
The rainy season is normally between October
and March. Even in the hot summer months, Corfu

Sea breezes. 

Population 
The population is ,  inhabitants, although
including temporary and semi-permanent residents 
the total number approaches  people, while 
the town of Kerkira alone has  inhabitants. 

Main Religion 
Greek Orthodox 

Language 

but English is widely spoken. 

Distances From The Hotel
Corfu city center- .  
Corfu Airport- .  
Corfu Port- .  
Mpenitses- .  
Palaiokastritsa- .  
Domes Miramare Corfu,
A Luxury Collection Resort - .  

USEFUL TELEPHONE NUMBERS
& WI-FI INFORMATION
Reception (  ⁄ ) -0
Concierge-    
Room Service -
Spa-
Wi-Fi Free Access Network-Domes of Corfu

Telephone Charges 
Local Calls - .  € per minute (hotel unit) 
Mobiles-.  € per minute (hotel unit) 
International calls- € per minute (hotel unit)  
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FACILITIES
Reception
Reception is at the main building of the resort
and is available 24 hours daily for your assistance. 

RESTAURANTS & BARS 
A celebration of flavours and aromas,
creative Greek and international cuisine, authentic 
local dishes and contemporary gastronomy trends. 
From elevated takes on familiar comfort food 
o edgy creations for culinary adventures, dining
at Domes of Corfu is a celebration of flavours
and aromas, of the island’s history and heritage
and the Mediterranean’s bountiful seas
and fertile soils.  

Agora Restaurant  
Serving breakfast, lunch and dinner
from morning  till late, this is the spot of the summer 
sustenance. The agora (ăgora) in ancient Greece
was a public open space that served as a market-
place and a meeting ground for assemblies and 
various activities. The agora was the beating heart
of public life, a hub where the community came 
together to share knowledge and experiences.

Breakfast 07.30–11.30
Variety of cold and hot bu�et including
action cooking. 
/
Dinner 18.00-22.00 
For bookings you are kindly advised to contact 
concierge desk.

Topos  Restaurant
Lunch: 13.00-15.30  /
Dinner: 19.00-22.30
Exquisite seafood and fish brought in just
a few hours ago by local fishermen is cooked
to perfection and served on the beach or the pier, 
with the appetizingly salty breeze adding that
extra something to the experience, every day.

Spianada
Lunch: 12.30–17.30 /
Dinner: Streetfood & Beverages 19.00-22.30 
A gastro take on our favorite street eats.

Corfu’s framed Spianada is a large public space,
a sprawling esplanade-cum-park that stretches 
along the seafront of Corfu’s old town across from
the Old Fortress.

Nkaleri Bar 
16.00–23.30
NKALERI serves an impressive range
of premium spirits and liquors, sophisticated vintages 
and signature cocktails and features a nightly music 
program.

Frourio Restaurant 
19.00–22:30 
Frourio, Greek for fortress, is a fine dining restaurant 
that showcases the Italian influence in Corfiot cuisine. 
 
Xenia Lobby Bar 
Xenía, the ancient Greek concept of hospitality,
was the sacred responsibility to show generosity
and hospitableness to those who are far from home.

Paralia Beach Bar
10.00–18.00
An enticing spot to enjoy delicious craft cocktails
in the sunshine or sip sundowners as you take in
the magical sunsets over the Ionian Sea.

ROOM SERVICE 
Dial 7777
07.30–23.30
At your service! Feel free to contact us anytime,
night or day, for snacks, drinks or even a fine dinner. 
(early breakfast available upon request).

• Breakfast 
• Lunch
• Dinner 

Tray charge 2€ for Beverages / 5€ for Food 
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SOMA SPA
10.00-18.00
Inspired by the myth and magic that Corfu
is known for and echoing the island’s gorgeous 
natural landscape and e�ortless elegance, Soma Spa 
is an oasis of wellness, a serene sanctuary where 
you’ll experience complete relaxation, rejuvenate
and revitalize. A tantalizing menu of state-of-art 
treatments for face and body, informed by nature
and inspired by timeless traditions.  Every spa therapy 
is shaped and molded around you, for a results-
driven, personalized experience in cooperation
with ELEMIS.  Selected spa services designed for
the outdoors or exclusively in treatment rooms
with windows, direct sunlight and always fresh-air 
purified wellness spaces.
Manicure-Pedicure Treatments.
For your session, please dial 7800.
For further information, please contact the Spa Reception. 

FITNESS CENTER
Operation Hours: 24 ⁄ 7
Free access. Instructor at your service available
at specific times during the day. 
For more information, please contact Concierge Desk. 

KiEPOS
10.00-13.00 & 15.00-18.00
Play areas, a pool and educational play activities 
complete the picture of this Neverland setting.
Safety built using sustainable, natural materials,
the children’s retreat we call the Kids Club
is the perfect spot to let loose. 
For more information, please contact the Kids Club
or the Concierge Desk. 

ADDITIONAL INFORMATION 
Air Conditioning & Heating 
Is available in all accommodation types. 

Airlines & Port Information 
Please contact the Concierge Desk for scheduled 
airline/ferry confirmation and any assistance to print 
boarding passes and arrange your ferry tickets. 

Bank Service & Currency 
Banks are open from Monday to Thursday

08.00–14.30 & Friday 08.00–14.00. 
Nearest banks/ATM are located in 300m away from 
the hotel. Currency exchange at the bank.

Beach Facilities 
Sunbeds and umbrellas are available
free of charge at the beach and by the pools.
You are kindly requested not to reserve
sunbeds. If you leave clothing or other items
on the sun beds and umbrellas they will be collected 
by the hotel personnel. Digital booking systems
ensure safe distances and comfort. 

Beach And Swimming Pool 
Beach towels are available at all pubic areas
and at your room. 

Boat Trips
Explore the extraordinary surrounding areas,
the local tradition and the historical attractions
and discover the secret side of the island. 

Breakfast Box 
Please contact the Concierge Desk one day in 
advance if you wish to order a breakfast box. 

Business Center 
A business center is available at the main building, 
please contact Reception or Concierge Desk.
 
Car Rental 
Please contact Concierge Desk
to make any arrangements for you.
 
Check-In Time 
Please note that on arrival day, rooms are available 
after 15:00. 

Check-Out Time 
Please note, that on departure day, rooms
must be vacated by 11:00. Before leaving the resort, 
please make sure that you have returned your key 
card to the reception and check that your bill has 
been settled. 

Credit Cards 
All major cards are accepted: American Express, 
Diners Club, MasterCard and Visa.
Personal cheques are not accepted.
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ADDITIONAL INFORMATION (cont.) 
Church Services 
A wide range of Monasteries, Churches,
Orthodox & Catholic, the Synagogue are near
the hotel: tell us what interests you and we can
give you all the necessary information.

DESTINATION ACTIVITIES & ENTERTAINMENT 
Attractions and Local Experiences 
Enjoy the attractions and local unique experiences
in beautiful, atmospheric and multicultural Corfu. 

Dress Code 
Daytime: Resort Casual. Please wear cover-ups
in the restaurant. For safety reasons, shoes must be 
worn in restaurants & bars at all times. 
Evening: Smart Casual. Gentlemen are kindly 
requested to wear long trousers or smart long shorts 
in the restaurants. No flip-flops or slippers are 
allowed. 

Drinking Water 
Tap water is drinkable. However, bottled water
is available in all hotel bars and Room Service. 

Doctor On Call 
Please note, that the resort is cooperating
with a Doctor on call on a -hour basis (extra
charges apply). 
In case of need please dial . 

Express Check-Out 
Please inform us one day prior to your departure, 
should you wish to have an express check out. 

Flowers 
Romantic moments may blossom in Domes of Corfu, 
let us know your favorite flowers.

Fireworks 
Let us create your magnificent surprise!

Hairdryer 
A hairdryer is available in your wardrobe.
We kindly ask you to use it only in the room area
and not in the bathroom for greater safety. 

Housekeeping 
Housekeeping services have been adjusted
in accordance with the new hygiene guidelines.
A pre-arrival housekeeping menu is created
and available to our guests for any additional
needs and requirements. A welcome safety box
with the essential PPE awaits for our guests in
the room along with information about the Domes
New Normality experience. Housekeeping service
is provided daily. You are always welcome to
modify this service, simply let us know. 

Internet Corner 
Personal computers, fax and a printer available
24 hours at the main building.
Please contact our Concierge Desk for more information. 

Laptop & Tablet Devices 
Tablet & Laptop devices may be provided
at the reception area.  Please contact the
Reception for further information.

Laundry Service 
Laundry bags and price list can be found in
your wardrobe. Please complete the laundry list, 
place clothes in the bag provided and contact
reception desk to arrange for collection. 

 Regular Service  hours 
 Ironing  hours 
 Express service + % surcharge 

For express service, please contact Reception Desk
as soon as possible. We regret there is no service
on weekends or public holidays. 

Library 
Please contact the Concierge Desk to borrow books 
from our small library. 

Linen Policy 
Bath and bedroom linen are replaced in respect
and according to our environmental policy. 

Lost & Found 
For lost property please contact
the Reception Desk.

Lunch Box 
Please contact the Concierge Desk to place
your order the day before until . . 

DELETE

NΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΤΣΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
Housekeeping services 

Να προσθέσουμε απο κάτω την πρόταση 

Housekeeping service is provided daily. You are always welcome to modify this service, simply let us know. 
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DESTINATION ACTIVITIES & ENTERTAINMENT  
(cont.) 
Mail Services 
Express Courier.
Incoming mail will be delivered to your suite.
Express courier and postal services are available
for the Concierge. 

Messages 
All messages will be delivered to your room. 

Mini Bar  Room Service 
Please note any items you consume on the Mini Bar 
list so that they can be refreshed. All mini bar charges 
will appear on your final bill. 
Please contact Room Service for any special requests. 

Parking 
-hours valet parking and parking area is available 

at the entrance of the resort. 

Porter Service 
Please contact the Reception Desk if you need help 
with your luggage.  Please make sure it has been out 
of your taxi on arrival or that you have not forgotten 
anything on departure. 

Pets 
Service animals are permitted in the resort. 
For more information please contact the Front Desk.

PLACES OF INTEREST, MUSEUMS & 
ARCHAELOGICAL SITES 
Corfu and the surrounding area consist of
amazing sites to unfold. Simply contact the
Concierge and we will highlight for you
the best spot for you. 

RESERVATIONS 
Please contact the Reception Desk if you need help 
with future reservations at any of our sister hotels, 
Domes Miramare Corfu Luxury Collection, Domes 
Zeen Chania, A Luxury Collection Resort, Domes 
Noruz Chania, Autograph Collection, Domes of 
Elounda Autograph Collection, Domes Aulus Elounda,
Domes Aulus Zante, Domes Lake Resort, Algavre
and Pleiades Villas. 

SHOPPING 
Open for extended hours of shopping therapy!
Regular Shops
Monday–Saturday- . – .
Tuesday–Thursday & Friday- . –21.  
Sundays-closed
International Chains
Monday–Friday- : – .
Saturday- . – .
Closed on Sundays
Supermarkets 
Monday–Friday- . – .
Saturday- 9. –2 .
Closed on Sundays
Tourist shops 
Monday–Sunday* 
* Tourist shops are not required by law to keep
   normal shop hours, so the opening times vary widely.
   They will often stay open later in the evening ( .  pm)
   and will also open on  Sundays. This applies to the summer 
   season only. Apart from kiosks, pastry shops, florists and
   many tourist shops everything else is closed on Sundays. 

SPECIAL OCCASIONS 
Please contact Concierge Desk for any special
occasion need to be organized. 

SWIMMING POOLS 
Opening Hours . - .  
We kindly ask you to follow the swimming pool
rules and regulations. Diving, running, jumping, 
pushing and rough play by the pool it is not
permitted.  All guests are requested to use
the showers before using the Swimming Pools. 
Any injury occurred in or by the pool area
it is needed to be reported to a supervisor
or at the Reception by dialing .

TAXI 
Please contact the Concierge or Reception.

TELEPHONE  FAX
Country Dial Code +
The fully automated system allows you to call any 
telephone number around the world by dialing 
for external line and then the international code
and the phone number. 
For additional information please contact
the reception by dialing . 

Nα τα αντικαταστήσουμε με Domes Aulus Elounda, Domes Aulus Zante, Domes Lake Resort, Algavre and Pleiades Villas 



6
TELEVISION 
Every room is equipped with Satellite TV. For details, 
please read the instructions available in your room.

TENNIS 
Don't miss out on your favorite activities. The tennis 
courts of the Corfu Tennis Club are only 15,7km/26m 
away from the hotel. For reservations, equipment,
as well as scheduling private tennis lessons with
a professional trainer contact our Concierge Desk. 

VALUABLES & SAFETY DEPOSIT BOXES 
A safety deposit box is available free of charge
in every room. As the hotel does not take any
responsibility for unsecured personal valuables, it is 
recommended that you use the safety deposit box. 

WAKE UP CALLS 
Please contact the reception desk to arrange
for the time you would like to be woken up. 
For Reception-Dial 0 
You can also set your own alarm directly
from the telephone device. 

WELLNESS PROGRAM 
Fitness programs and private classes
with additional Personal Trainer charges.

FOR YOUR COMFORT & SAFETY
Emergency Exit Sign
We ask for our guests to carefully read the Emergency 
Procedures displayed near their guestroom door. 
In case of fire, please DO NOT USE THE LIFTS. 

Fire Emergency
Fire extinguishers are available in all corridors
of the main buildings. If you see signs of fire, please 
contact the Reception (dial 0) and immediately leave 
the building. We ask our guests to carefully read
the Emergency Procedures displayed near
their guestroom door.

First Aid
First aid kits are available in reception,
all bars & restaurants. In case of emergency,
please contact the Reception Desk.
Dial 0 

Lifts & Elevators 
Please read the instructions about the lift use.
In the event of failure, please do not panic. Follow
the instructions inside the lift. 

Medical Services
In case of emergency, our hotel provides a 24h 
medical service*. For further information, please 
contact the Front O�ce Department.
Dial 0 
For further information please contact
the Front O�ce Department, extra charges apply. 

Safety
Safeguard your room key card as you would
your house key. Do not leave your card in the room.
If your key card is lost or stolen, report it to the front 
desk immediately. Do not reveal the name of
your hotel or room number to strangers. Try not
to discuss plans for excursions in front of strangers.
Be careful when leaving balcony doors and windows 
having access to the outside open at night when you 
are sleeping. Upon check-in ask for a business card 
with the hotel name and address. When checking-out, 
remember to leave your key card with the front desk 
clerk.

Valuables | Safe Box
Do not keep loose valuables in your room.
Every suite has a free safety deposit box for your use. 
Do not leave valuables inside parked vehicles. 
The hotel accepts no responsibility for any items
of value left in the bedrooms

Voltage
The hotel voltage is 220 Volts. If you need to use
a di�erent voltage, please contact the reception
desk and our sta� will provide you all necessary 
information.

The management reserves the right to change
the information included in this service directory,
at any time and without notice. Depending on
weather conditions, the hotel departments’ opening 
hours may change (with or without prior notice).
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ENVIRONMENTAL & FOOD SAFETY POLICY
Being aware of the importance of environmental 
protection for sustainable development providing 
high quality services and food safety management, 

developed and implemented an environmental 
management system in accordance with
the requirements of the International Standard of
ISO 14001:2015. It covers all activities of the hotel and
in particular the accommodation services, catering
and entertainment. 

Therefore, the administration of Domes of Corfu
is committed:
• To seek continuous improvement by setting goals.
• Comply with all legislative and other requirements 
   concerning its activities in relation to environmental 
   aspects and other activities.
• Select the appropriate personnel and put escort
   in their continuous training and assessment.
• To assess the environmental impact of its activities 
   in order to reduce or eliminate negative environ
   mental impacts.
• Be active in every possible way to protect
   the environment and prevent pollution. 

Based on these commitments, the administration
of Domes of Corfu aims at:
• Ensuring all necessary resources to maintain
   and update the system and infrastructure
   improvements.
• Achieving a high level of customer satisfaction.
• Implementing actions to save energy, reduce water 
   consumption, reduce and properly manage waste.
• Updating all stakeholders involved in environmental 
   activities in order to raise environmental awareness 
   and participation. 

These guiding objectives are achieved by applying

the ISO 14001:2015 Environmental Management System

and the ISO 22000:2018 Food Safety Management System,

the development of specific and measurable objectives,

regular monitoring of of operations, the inspection of

the System’s performance and evaluating targets

with the aim of increasing them.   

Environmental Management
Proper environmental management
and environmental protection are key objectives
of Domes of Corfu. The adoption and implementation 
of an environmental management system according
to International Standard in conjunction with
involvement of employees, partners and particularly 
customers.

We kindly ask you:
• To close the windows when the heating or air   
   conditioning is switched on.

• To take notice that sheets and towels are changed 
   either on your request or in accordance with
   the frequency determined by the environmental 
   policy of the hotel.
• To avoid the disposal of substances (e.g. fats, oils, 
   toxic liquid waste) that could hinder the proper

   treatment of the hotel complex.
• To separate waste following the best techniques 
   that have been decided upon according to
   the environmental policy of the hotel. In each
   room there are two bins: In the trash bin located
    in the room, please collect the recyclable waste   
    (glass, paper, aluminum, plastic); in the trash bin 
    located in each sanitary facility, collect non-recy
    clable waste (toilet paper, organic waste).
• To call the room service for proper collection
   and removal if there is hazardous waste (e.g. 
   toners, inks, refrigerating and electronic equip-
   ment, batteries, energy-saving light bulbs, phar-
   maceuticals, grease and electrical appliances).
• Not to let the water run unnecessarily while
   brushing your teeth or taking a shower. Please fill
   a glass with water, turn on the faucet and rinse your    
   teeth.
• Not to use more sheets, blankets and towels than 
   you really need.

   instead  of keeping them in standby mode.
   Unplug electronic appliances.
• To use public transportation for your mobility.
• To immediately ask for repair of leaking.

of the International Standard of ISO 14001:2015. 

the ISO 14001:2015 Environmental Management System 

and the ISO 22000:2018 Food Safety Management System 



EΛΛΗΝΙΚΑ



KΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!
Το ξενοδοχείο Domes of Corfu,

Autograph Collection, μέλος των Domes Resorts,
σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την προσκαλεί να ανακαλύψετε

την πολυτέλεια και την υψηλή αισθητική, προσφέροντας στους επισκέπτες
πληθώρα ξεχωριστών εμπειριών.

 
Περικλείεται ανάμεσα σε ένα μαγικό τοπίο στις ρίζες των βράχων

με πεύκα και κυπαρίσσια να αιωρούνται
πάνω από το ξενοδοχείο είναι το μόνο πολυτελές θέρετρο

που στέκεται στην πιο διάσημη παραλία της Γλυφάδας της Κέρκυρας,
βραβευμένη με γαλάζια σημαία.

 
Γνωστό για τα κρυστάλλινα νερά του, και την μεγάλη αμμώδης παραλία

λίγα βήματα μακριά, με το βλέμμα προς τη Δύση στην Ιταλία,
σε φλογερά ηλιοβασιλέματα και με θέα που κόβει την ανάσα

του Ιονίου Πελάγους. Ο καλύτερος συνδυασμός, αρκετά κοντά
στο κέντρο της πόλης αλλά αρκετά μακριά και απομονωμένο στον όρμο

ώστε να παρέχει χώρο για περισυλλογή και πνευματική ηρεμία. 
Τα αφοσιωμένα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό μας

είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία σας,
να οργανώσουν τις προτάσεις σας με σκοπό να δημιουργήσετε

ξεχωριστές αναμνήσεις.
 

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά
με τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για περαιτέρω απορίες,
παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υποδοχή

(καλέστε το 0).
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Η Κέρκυρα χαρακτηρίζεται
ως το διαμάντι του Ιονίου και 
είναι το πιο βορειοδυτικό τμήμα 
της Ελλάδας διατηρώντας 
ξεχωριστή θέση στην ελληνική 
ιστορία και τον πολιτισμό από
την αρχαιότητα. 

Ένα μοναδικό μέρος που 
συνορεύει με την αισθητική 
Ανατολής και Δύσης. Βρίσκεται 
στο Ιόνιο Πέλαγος με 217 
χιλιόμετρα ακτογραμμής και 
καλύπτει 588 χιλιόμετρα. 

Γαλαζοπράσινες ακτές, γραφικοί 
κολπίσκοι με αμμουδιές, πλούσια 
φυσική χλωρίδα, καταπράσινα 
βουνά και οι πολυάριθμες 
νησίδες, συνθέτουν την περιοχή 
της Κέρκυρας. Αναφέρεται ως
το πιο πράσινο νησί της Ελλάδας. 

Το νησί προσφέρει μια επική 
αφήγηση του φυσικού τοπίου
με μια συνέχεια πολυτροπικών 
οικιστικών και ιστορικών 
στοιχείων. 

Kλίμα
Η Κέρκυρα διαθέτει ήπιο Μεσογειακό κλίμα. 

Βροχοπτώσεις εμφανίζονται κυρίως μεταξύ 

Οκτωβρίου και Μαρτίου. Ακόμα και τους ζεστούς 

καλοκαιρινούς μήνες, η Κέρκυρα προσφέρει 

ευχάριστες θερμοκρασίες με τη βοήθεια του 

μελτεμιού. 

Πληθυσμός
Η Κέρκυρα έχει περίπου 101.000 κατοίκους. 

Αποτελεί μια απο τις πιο πυκνοκατοικημένες 

περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβάνοντας 

προσωρινούς και ημιμόνιμους κάτοικους,

ο συνολικός αριθμός προσεγγίζει τους 150.000 

κατοίκους, ενώ μόνο η πόλη της Κέρκυρας έχει 

30.000 κατοίκους.

Επίσημο Θρήσκευμα
Χριστιανοί Ορθόδοξοι 

Γλώσσα
Τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα 

Αποστάσεις από το ξενοδοχείο 
Πόλη της Κέρκυρας-17.6 KM

Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας-15.2 KM

Λιμάνι Κέρκυρας-18.4 KM

Μπενίτσες-19.9 KM

Παλαιοκαστρίτσα-21.6 KM

Domes Miramare Corfu,
A Luxury Collection Resort -27.1 KM

Χρήσιμα Τηλέφωνα
και Πληροφορίες Wi-Fi 
Υποδοχή (24 ⁄ 7) -3

Concierge-7006   

Room Service -7777

Spa-7800

Wi-Fi Free Access Network-Domes of Corfu

Tηλεφωνικές Χρεώσεις 
Τοπικές Κλήσεις - 0.40 € / λεπτό (ξενοδοχειακή 
κλήση) 

Κινητά-1.5 € / λεπτό (ξενοδοχειακή κλήση)

Διεθνείς κλήσεις-1 € / λεπτό (ξενοδοχειακή κλήση)
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υποδοχή
Η ρεσεψιόν βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο

του θέρετρου και είναι διαθέσιμη 24 ώρες

την ημέρα για την εξυπηρέτησή σας.

Εστιατόρια και μπαρ 
Μια γιορτή γεύσεων και αρωμάτων, δημιουργική 

ελληνική και διεθνής κουζίνα, αυθεντικά τοπικά 

πιάτα και σύγχρονες τάσεις της γαστρονομίας. 

Υψηλές γεύσεις μέσα από το γνώριμο comfort 

food, ιδιαίτερες δημιουργίες για γαστρονομικές 

περιπέτειες, το φαγητό στο Domes of Corfu είναι 

μια γιορτή γεύσεων και αρωμάτων, της ιστορίας 

και της κληρονομιάς του νησιού και της αφθονίας 

που προσφέρει η  θάλασσα της Μεσογείου

και τα γόνιμα εδάφη του.

Agora 
Σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό

από το πρωί μέχρι αργά, αυτό είναι το σημείο

του καλοκαιριού. Η αγορά (ăgora) στην αρχαία 

Ελλάδα ήταν ένας δημόσιος ανοιχτός χώρος

που χρησίμευε ως χώρος αγοράς και χώρος 

συνάντησης συνελεύσεων και διάφορες 

δραστηριότητες. Η αγορά ήταν η καρδιά

που χτυπούσε στη δημόσια ζωή, ένας κόμβος 

όπου όλη η κοινότητα ενωνόταν για να μοιραστεί  

γνώσεις και εμπειρίες.

Πρωινό 07.30–11.00

Ποικιλία κρύου και ζεστού μπουφέ,

με action cooking. 

/

Δείπνο 18.00–21.30 

Για κρατήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε

με το γραφείο του concierge. 

Topos
Μεσημεριανό: 12.30–17.30 /

Δείπνο: 19.00–22.30

Εκλεκτά θαλασσινά και ψάρια που μόλις πριν λίγες 

ώρες βγήκαν στη στεριά από ντόπιους ψαράδες 

μαγειρεύονται στην εντέλεια και σερβίρονται 

δίπλα από την παραλία με ενώ το αλμυρό αεράκι 

να προσφέρει μια χαλαρωτική εμπειρία.

Spianada
Μεσημεριανό: 12.30–17.30 /

Δείπνο: Streetfood & Ποτά 19.00–22.30 

Μια γαστρονομική απόλαυση στα αγαπημένα

μας φαγητά street food.

Η γνωστή Σπιανάδα της Κέρκυρας είναι ένας 

μεγάλος δημόσιος χώρος, ένα τεράστιο 

εσπλανάδα πάρκο που εκτείνεται κατά μήκος

της παραλίας της παλιάς πόλης της Κέρκυρας 

απέναντι από το παλιό Φρούριο. 

Nkaleri Bar 
16.00–23.30

Το NKALERI σερβίρει μια εντυπωσιακή γκάμα

από υψηλής ποιότητας αλκοολούχα ποτά από 

εκλεπτυσμένες σοδειές και επώνυμα κοκτέιλ. 

Διαθέτει νυχτερινά μουσικά προγράμματα.

Xenia Lobby Bar 
Ξενία, η αρχαία ελληνική έννοια της φιλοξενίας, 

ήταν η ιερή ευθύνη να δείξεις γενναιοδωρία

και φιλοξενία σε όσους βρίσκονται μακριά από

το σπίτι τους.

Paralia Beach Bar
10.00–18.00

Ένα δελεαστικό μέρος για να απολαύσετε νόστιμα 

κοκτέιλ  στον ήλιο ή να πίνετε το κοκτέιλ σας 

παρακολουθώντας τα μαγικά ηλιοβασιλέματα 

πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος.

ROOM SERVICE 
Καλέστε 7777

07.30–23.30

Στη διάθεσή σας! Μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή, 

νύχτα ή μέρα, για σνακ, ποτά ή ακόμα και ένα 

καλό δείπνο.

(Εarly breakfast διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος).

• Πρωινό

• Μεσημεριανό

• Δείπνο

Χρέωση δίσκου: 2€ για ποτά / 5€ για φαγητό
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SOMA SPA
10.00–18.00

Εμπνευσμένο από τον μύθο και τη μαγεία για

την οποία είναι γνωστή η Κέρκυρα και απηχεί

το πανέμορφο φυσικό τοπίο του νησιού και

η απέραντη κομψότητα, το Soma Spa είναι μια 

όαση ευεξίας, ένα γαλήνιο καταφύγιο όπου θα 

ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση, αναζωογόνηση

και ευεξία. Ένα δελεαστικό μενού με τελευταίας 

τεχνολογίας θεραπείες προσώπου και σώματος, 

προερχόμενες από τη φύση και εμπνευσμένο

από τις διαχρονικές παραδόσεις. Κάθε θεραπεία 

spa διαμορφώνεται γύρω σας, για μια 

εξατομικευμένη εμπειρία συνεργασίας

με γνώμονα τις προσωποποιημένες υπηρεσίες

της Elemis. Επιλεγμένες υπηρεσίες σπα 

σχεδιασμένες για εξωτερικούς χώρους ή 

αποκλειστικά σε χώρους θεραπείας με παράθυρα, 

σε ευήλιους και ευάερους χώρους ευεξίας.

Θεραπείες μανικιούρ-πεντικιούρ.

Για τη συνεδρία σας, καλέστε το 7800.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε

με τη ρεσεψιόν του Spa.

Γυμναστήριο
Ώρες Λειτουργίας: 24 ⁄ 7

Ελεύθερη πρόσβαση. Διαθέσιμος εκπαιδευτής 

στην υπηρεσία σας σε συγκεκριμένες ώρες

της ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε

με το Concierge Desk.

ΚiEPOS
10.00–13.00 & 15.00–18.00

Χώροι παιχνιδιού, παιδική πισίνα,  εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες παιχνιδιού συμπληρώστε

την εικόνα αυτού του σκηνικού της Χώρας

του Ποτέ.

Ασφάλεια που κατασκευάζεται με βιώσιμα

και φυσικά υλικά, ενα παιδικό καταφύγιο που 

ονομάζουμε Kids Club είναι το τέλειο μέρος

για να χαλαρώσετε. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το Kids Club ή το Θυρωρείο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Αεροπορικές Εταιρίες 
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή 

για να επιβεβαιώσετε ή να προγραμματίσετε

τα αεροπορικά και τα ακτοπλοΪκά εισιτήριά σας

ή και ακόμα για την εκτύπωσή τους.

Ανελκυστήρας 
Παρακαλείστε όπως διαβάσετε τις οδηγίες 

χρήσης του ανελκυστήρα. Σε περίπτωση βλάβης, 

μην πανικοβληθείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες, 

οι οποίες βρίσκονται μέσα στο θάλαμο.

Αξιοθέατα και Τοπικές Εμπειρίες 
Χαρείτε τα αξιοθέατα και τις μοναδικές τοπικές 

εμπειρίες που θα βρείτε στην όμορφη,  

ατμοσφαιρική και πολυπολιτισμική πόλη

της Κέρκυρας. Για παροχές ελικοπτέρου και  

ιστιοφόρων παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε

με το Concierge Desk.

Απολεσθέντα 
Για οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων, 

επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

Ασφάλεια 
Παρακαλείσθε να είστε προσεκτικοί με την κάρτα / 

κλειδί του δωματίου σας. Μην αφήνετε την κάρτα  

σας στο δωμάτιο.

Εαν η κάρτα σας κλαπεί ή χαθεί, ενημερώστε 

άμεσα την Υποδοχή.

Μην αποκαλύπτετε το όνομα του ξενοδοχείου ή 

τον αριθμό του δωματίου σας σε αγνώστους.

Να είστε προσεκτικοί όταν αφήνετε ανοικτές

τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα κατά

την διάρκεια της νύχτας.

Κατά την άφιξή σας, ζητείστε μια επαγγελματική 

κάρτα του ξενοδοχείου. Παρακαλείσθε κατά

την αποχώρησή σας να επιστρέψετε την κάρτα

στην Υποδοχή.

Ασφάλεια Παραλίας 
Προτρέπουμε όλους τους επισκέπτες να είναι 

προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να 

αποφεύγουν να κολυμπάνε αμέσως

μετά το γεύμα και την κατανάλωση αλκοόλ. 

Συμβουλευτείτε τον πίνακα με τις σχετικές 

σημάνσεις και οδηγίες ασφαλείας στην παραλία.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνεχ.) 

Bιβλιοθήκη 
Μπορείτε να δανειστείτε ή να παραδώσετε βιβλία 

στην μικρή δανειστική μας βιβλιοθήκη, για  

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με

το Concierge Desk.

Εκδρομές με Σκάφος και Ελικόπτερο
Περιηγηθείτε στις μοναδικές περιοχές

που περιβάλλουν το ξενοδοχείο, γνωρίστε

την τοπική  παράδοση, καθώς και τα ιστορικά 

αξιοθέατα και ανακαλύψτε όλες τις κρυμμένες 

ομορφιές του νησιού.

Εκκλησίες 
Σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο 

υπάρχουν πολλά μοναστήρια, ορθόδοξες

και καθολικές  εκκλησίες. Ενημερώστε μας

για την προτίμησή σας και θα σας δώσουμε

τις κατάλληλες πληροφορίες.

Εμπορικά καταστήματα / Αγορές 
Ανοιχτά για ατελείωτες ώρες shopping

therapy!

 

•  Εμπορικά Καταστήματα-
   Δευτέρα–Σάββατο 09:00–14:00.

•  Tρίτη–Πέμπτη και Σάββατο 18:00–21:00. 

    Κυριακές κλειστά. 

•  Διεθνείς Αλυσίδες-
   Δευτέρα–Παρασκευή 09:00–21:00. 

    Σάββατο 09:00–20:00 Κυριακή Κλειστά. 

•  Σούπερ Μάρκετ-
    Δευτέρα–Παρασκευή 09:00–21:00.

    Σάββατο 09:00–20:00.

    Κυριακή Κλειστά. 

•  Τουριστικά καταστήματα-
     Δευτέρα–Κυριακή*. 

*Tα τουριστικά καταστήματα σύμφωνα με τον Νόμο
δεν ακολουθούν συγκεκριμένο  πρόγραμμα λειτουργίας, 
συνεπώς και οι ώρες λειτουργίας τους διαφέρουν.
Συνήθως παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ 
(11:00 μ.μ.) και τις Κυριακές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ισχύει μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο (συμπεριλαμβάνονται 
περίπτερα, ζαχαροπλαστεία και ανθοπωλεία).

Ενδυμασία 
Ημέρα: Καλοκαιρινή καθημερινή ενδυμασία. 

Παρακαλείστε να φοράτε περιβολή πάνω

από τα μαγιό στα εστιατόρια. Για λόγους 

ασφαλείας, θα πρέπει να φοριούνται παπούτσια 

στα εστιατόρια και τα μπαρ όλες τις ώρες. 

Ενοικίαση Αυτοκινήτου 
Eπικοινωνήστε με την Υποδοχή ή με το Concierge 

για τις απαραίτητες διαδικασίες.

Επιχειρησιακό Κέντρο (Business Center) 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

με  την υποδοχή.

Θαλάσσια Σπορ 
Υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις στην 

παραλία προσφέροντας πληθώρα θαλάσσιων 

δραστηριοτήτων. 

Ιατρός 
Tο ξενοδοχείο συνεργάζεται με Ιατρό

διαθέσιμο όλες τις ώρες της ημέρας (επιπλέον 

χρέωση). Σε περίπτωση ανάγκης παρακαλoύμε  

πληκτρολογείστε το 0. 

Internet Corner 
Υπάρχει διαθέσιμη η υπηρεσία Internet Corner

στο  κεντρικό κτίριο. Υπολογιστής, φαξ και 

εκτυπωτής  είναι διαθέσιμα όλο

το εικοσιτετράωρο.

Kαθαριστήριο/ Στεγνό Καθάρισμα 
Τσάντα για το καθαριστήριο και λίστα

με τον τιμοκατάλογο μπορείτε να βρείτε

στην ντουλάπα  σας. Συμπληρώσετε την λίστα, 

τοποθετήστε τα  ρούχα στην τσάντα και 

επικοινωνήστε με την Υποδοχή για τη συλλογή 

τους.

• Υπηρεσία καθαριστηρίου: εντός 48 ωρών.

• Σιδέρωμα: εντός 24 ωρών.

• Υπηρεσία ταχείας εξυπηρέτησης καθαρισμού: 

+30% επιβάρυνση.

Για την υπηρεσία ταχείας εξυπηρέτησης επικοινωνήστε
με την Υποδοχή το συντομότερο δυνατό. Λυπούμαστε πολύ 
καθώς οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες τα Σαββατοκύριακα 
και τις αργίες.

Κατοικίδια 

Τα κατοικίδια επιτρέπονται στο θέρετρο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε

να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή. 

 



5
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνεχ.) 

Κρατήσεις 
Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με

την Υποδοχή για κρατήσεις σε οποιοδήποτε 

ξενοδοχείο του ομίλου Marriott καθώς και για

τα  υπόλοιπα ξενοδοχεία του ομίλου Domes 

Resorts: Domes Noruz Chania, Autograph

Collection, Domes of Elounda Autograph

Collection, Domes Zeen Chania, A Luxury

Collection Resort,  Domes Miramare Corfu,

A Luxury Collection Resort, Domes Aulus Zante, 

Domes Aulus Elounda και Pleiades Luxury Villas.

Λουλούδια 
Ενημερώστε μας για τα αγαπημένα σας

λουλούδια  και θα δημιουργήσουμε για εσάς

τη ρομαντική ατμόσφαιρα που ονειρεύεστε

στο Domes of Corfu, Autograph Collection.

Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι 
Η Κέρκυρα καθώς και οι γύρω περιοχές 

προσφέρουν  μοναδικά φυσικά και πολιτιστικά 

μέρη. Απλά επικοινωνήστε με το τμήμα του

Concierge και θα σας υποδείξουμε τα καλύτερα 

σημεία ενδιαφέροντος. 

Μηνύματα 
Όλα τα μηνύματα παραδίδονται στο δωμάτιό σας. 

Mini Bar και Υπηρεσία Δωματίου 
Παρακαλούμε σημειώστε τα αντικείμενα που 

έχετε καταναλώσει προς αντικατάσταση τους.

Όλες οι χρεώσεις του mini bar αναγράφονται 

στον  τελικό σας λογαριασμό.

Καλέστε το Room Service για οποιαδήποτε  

ιδιαίτερο αίτημα.

Ξεχωριστές Περιστάσεις 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Concierge 

Desk  για την οργάνωση ξεχωριστών

και ιδιαίτερων περιστάσεων. 

Οροφοκομία 
H συχνότητα στην υπηρεσία καθαρισμού 

δωματίου και η υπηρεσία απογευματινής  

υπηρεσίας καθαρισμού έχει προσαρμοστεί  

σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα

.

Ένα μενού πριν την αφιξή σας είναι διαθέσιμο

για  όλες σας τις ανάγκες. Επίσης ένα κουτί  

καλωσορίσματος με τα απαραίτητα ΜΑΠ και τις 

πληροφορίες του New Normality βρίσκεται στο 

δωματιό σας.
 

Πακέτο Πρωινού ή Μεσημεριανού 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή

ή Concierge Desk μια ημέρα νωρίτερα εάν 

επιθυμείτε  να παραγγείλετε πακέτο πρωινού

ή μεσημεριανού.

Πάρκινγκ 
Υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία στάθμευσης 

οχημάτων καθώς και χώρος στάθμευσης

στην  είσοδο του ξενοδοχείου. 

Παροχές Παραλίας 
Στην παραλία και τις πισίνες θα βρείτε

διαθέσιμες ξαπλώστρες και ομπρέλες χωρίς 

επιπλέον χρέωση. Σημειώστε πως δεν 

πραγματοποιούνται κρατήσεις.

Σε περίπτωση που αφήνετε ρούχα ή άλλα  

αντικείμενα στις ξαπλώστρες και

τις ομπρέλες αυτά  θα συλλέγονται από

το προσωπικό του ξενοδοχείου. Διαθέσιμο 

σύστημα κράτησης για να διασφαλίσουμε

τις αποστάσεις και την άνεσή σας.

Πισίνες 
Ώρες Λειτουργίας-10:00–19:00

Σας παρακαλούμε θερμά να ακολουθείτε 

τους κανονισμούς λειτουργίας για τις πισίνες 

όπως έχουν αναρτηθεί στις σχετικές πινακίδες. 

Όλοι οι επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν  

τα ντους πριν χρησιμοποιήσουν την πισίνα.

Οι βουτιές, το τρέξιμο καθώς και έντονα

παιχνίδια  στην πισίνα δεν επιτρέπονται.

Οποιοσδήποτε τραυματισμός μέσα στην πισίνα

ή δίπλα στην πισίνα πρέπει να αναφερθεί άμεσα 

σε κάποιο μέλος του προσωπικού που βρίσκεται 

στο χώρο ή στην υποδοχή, καλώντας το 0.

Πιστωτικές Κάρτες 
Οι κάρτες American Express, Diners Club,

MasterCard and Visa είναι αποδεκτές.

Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνεχ.)

Πολιτική Λινών 
Οι πετσέτες του μπάνιου και τα λινά 

αντικαθιστώνται  με σεβασμό στο περιβάλλον και 

σύμφωνα με την  περιβαλλοντική μας πολιτική.

Πόσιμο Νερό 
Το νερό είναι πόσιμο. Ώστόσο υπάρχει διαθέσιμο 

εμφιαλωμένο νερό σε όλα τα μπαρ του  

ξενοδοχείου, καθώς και στο Room Service.

Πρόγραμμα Ευ Ζην 
Προγράμματα εκγύμνασης και ιδιαίτερα μαθήματα  

με τον προσωπικό σας γυμναστή (με επιπρόσθετη 

χρέωση).

Πρώτες Βοήθειες 
Κουτί πρώτων βοηθειών υπάρχει διαθέσιμο

στην Υποδοχή και σε όλα τα μπαρ και εστιατόρια. 

Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, απευθυνθείτε 

στην Υποδοχή.

Πυρκαγιά 

Πυροσβεστήρες υπάρχουν διαθέσιμοι σε όλους 

τους διαδρόμους του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση 

που αντιληφθείτε σημάδια καπνού, παρακαλείστε  

να καλέσετε αμέσως την Υποδοχή (καλέστε το 0).  

και να εκκενώσετε το κτίριο. Παρακαλούνται όλοι 

οι επισκέπτες να διαβάσουν προσεχτικά

τις Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης όπως 

αναγράφονται πίσω από την πόρτα του δωματίου.

 

Πυροτεχνήματα 
Μπορούμε να δημιουργήσουμε για εσάς

μια απρόσμενη έκπληξη!

Σεσουάρ & Πιστολάκι Μαλλιών 
Στην ντουλάπα θα βρείτε διαθέσιμο ένα σεσουάρ. 

Παρακαλείστε να το χρησιμοποιείτε μόνο στο 

δωμάτιο. Αποφύγετε τη χρήση του στο μπάνιο

για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Σήμανση Έξοδος Κινδύνου
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά

τις Διαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης όπως 

αναγράφονται πίσω από την πόρτα του δωματίου 

σας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρακαλείστε ΝΑ 

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ.

Tablet & Laptop 
Υπάρχουν διαθέσιμα tablet & laptop στην 

υποδοχή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με

την υποδοχή για την παροχή τους. 

Ταξί 
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή  

ή με το Concierge.

Τάση Ρεύματος
Η τάση ρεύματος του ξενοδοχείου είναι στα 220 

Volts. Σε περίπτωση που χρειάζεστε διαφορετική  

τάση ρεύματος, επικοινωνήστε με την Υποδοχή  

και το προσωπικό μας θα σας παρέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

Τιμαλφή και Χρηματοκιβώτιο 
Παρακαλείστε να ασφαλίζεται πολύτιμα  

αντικείμενα στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου  

σας. Προσφέρονται δωρεάν χρηματοκιβώτια

σε όλους τους τύπους δωματίων. Σας εφιστούμε 

την  προσοχή, να μην αφήνετε πολύτιμα 

αντικείμενα  μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη για τα 

τιμαλφή τα οποία βρίσκονται στο δωμάτιο

Τέννις 
Παρέχεται γήπεδο τέννις και αθλητικός 

εξοπλισμός στο ξενοδοχείο. Για κρατήσεις ή 

οργάνωση ιδιαίτερων μαθημάτων με επαγγελματία 

εκπαιδευτή(με επιπλέον χρέωση)  μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο Concierge Desk. Επίσης, τα 

τερέν του Corfu Tennis Club βρίσκονται μόλις 26 

λεπτά από το ξενοδοχείο. Μπορείτε να κάνετε 

κράτηση για εξοπλισμό ή για να οργανώσετε  

ιδιαίτερα μαθήματα με επαγγελματία εκπαιδευτή.

Τηλεόραση 
Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα

με δορυφορική τηλεόραση. Για λεπτομέρειες,  

παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που  

βρίσκονται στο δωμάτιο σας.

Τηλέφωνο και φαξ 

Ο τηλεφωνικός κώδικας της Ελλάδας είναι +30.

Το πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημά μας, σας  

επιτρέπει να καλείτε οποιοδήποτε τηλεφωνικό 

αριθμό σε ολόκληρο τον κόσμο, πατώντας το 9 (...)  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνεχ.)

Τηλέφωνο και φαξ
(...) για εξωτερική γραμμή και κατόπιν 

πληκτρολογώντας  τον διεθνή κωδικό και

τον τηλεφωνικό αριθμό. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία 

επικοινωνήστε  με την Υποδοχή καλώντας το 0
ή το απευθείας πλήκτρο επικοινωνίας από

το τηλέφωνό σας.

Τράπεζα και Συνάλλαγμα 
Οι τράπεζες είναι ανοιχτές:

Δευτέρα ως Πέμπτη 08:00–14:30

Παρασκευή 08:00–14:00.

Το πλησιέστερο ΑΤΜ απέχει 1, 5 χιλιόμετρο

από το ξενοδοχείο. Συνάλλαγμα διατίθεται

από τις τράπεζες.

Υπηρεσία Αφύπνισης 
Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με

την υποδοχή για να κανονίσετε την ώρα 

αφύπνισής σας. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε

το δικό σας ξυπνητήρι από την συσκευή που 

βρίσκεται δίπλα στο κρεβάτι σας.

Για την υποδοχή πληκτρολογείτε το 0.

Υπηρεσία Γρήγορης Αναχώρησης 
Ενημερώστε μας πριν την ημέρα της αναχώρησής 

σας στην περίπτωση που επιθυμείτε να 

χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία γρήγορης 

αναχώρησης.

Υπηρεσία Μεταφοράς Αποσκευών 
Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή, 

εάν χρειάζεστε βοήθεια με τις αποσκευές σας. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι αποσκευές σας 

παραδόθηκαν από το ταξί κατά την άφιξή σας ή 

ότι δεν έχετε ξεχάσει προσωπικά αντικείμενα στο  

δωμάτιο κατά την αναχώρησή σας. 

Χρηματοκιβώτιο και Τιμαλφή 
Ένα ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο είναι διαθέσιμο  

σε κάθε δωμάτιο χωρίς περαιτέρω χρέωση.

Tο ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για

τα ανασφάλιστα αντικείμενα αξίας. Σας 

συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το χρηματοκιβώτιο. 

Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη για

τα αντικείμενα που αφήνετε μέσα στα δωμάτια.

Ψύξη / Θέρμανση 
Είναι διαθέσιμη σε όλους τους τύπους δωματίων 

του καταλύματος.

Ώρα Άφιξης
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την ημέρα 

της άφιξης, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα μετά τις 

14:00.

Ώρα Αναχώρησης 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

οτι την ημέρα της αναχώρησης, τα δωμάτια

θα πρέπει να εκκενωθούν μέχρι τις 12:00.

Πριν την αναχώρησή σας, βεβαιωθείτε πως έχετε 

επιστρέψει την κάρτα  του δωματίου σας

στην υποδοχή και σιγουρευτείτε πως το υπόλοιπο 

του λογαριασμού σας έχει τακτοποιηθεί.
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
1. Ορισμοί 
Στο παρόν κείμενο «’ Όροι και 
Προϋποθέσεις» τα ακόλουθα 
ερμηνεύονται ως εξής, εκτός κι αν το 
περιεχόμενο διαφοροποιείται: 
Μονάδα Διαμονής: Η μονάδα 
διαμονής οποιουδήποτε είδους όπως 
δωμάτια, βίλες, κατοικίες, σουίτες 
κλπ., προσφέρονται από το 
ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. 
Συνοδός: Οποιοδήποτε άτομο που 
ταξιδεύει με τον επισκέπτη και 
διανυκτερεύει μαζί του σε μια μονάδα 
διαμονής. 
Check-in: η διαδικασίας λήψης και 
υπογραφής της Κάρτας Εγγραφής 
(Registration Card) και η λήψη 
πρόσβασης σε μονάδα διαμονής. 
Check-out: Η διαδικασία αποχώρησης 
από το δωμάτιο του ξενοδοχείου και η 
παράδοση της μονάδας διαμονής. 
Απευθείας κράτηση: Η κράτηση που 
πραγματοποιήθηκε μέσω των 
καναλιών κρατήσεων του ξενοδοχείου 
(ιστοσελίδα, email και/ή 
τηλεφωνικώς). 
Ανωτέρα Βία: Οποιοδήποτε γεγονός , 
πέρα από τον έλεγχο των 
συμβαλλομένων ενός απρόοπτου και 
ανυπέρβλητης φύσης που εμποδίζει 
είτε τον Επισκέπτη είτε το Ξενοδοχείο 
από την εκπλήρωση όλων ή μερικών 
αμοιβαίων υποχρεώσεών τους. Σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχών 
γεγονότων, θεωρούνται αυτά που 
αναγνωρίζονται συνήθως. από την 
νομοθεσία και τα Ελληνικά 
δικαστήρια.  
Παράπονο: Οποιοδήποτε γεγονός ή 
κατάσταση που αντιμετωπίζει ο 
επισκέπτης που εμποδίζει την 
απόλαυση της διαμονής του με 
οποιονδήποτε τρόπο. 
Επισκέπτης: Όποιος έχει κάνει check 
in στο ξενοδοχείο και πραγματοποιεί 
διανυκτέρευση. 
Ξενοδοχείο: Το Ξενοδοχείο που 
αναφέρεται στην Κάρτα Εγγραφής 
(Registration Card). 
Διευθυντής: μέλος του προσωπικού 
με εξουσιοδοτημένη αρχή. 
Προσωπικό: Πρόσωπα που 
απασχολούνται στο ξενοδοχείο. 
Πλατφόρμες: Ιστότοποι τρίτων μελών 
που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Όροι και Προϋποθέσεις ή T&C: Οι 

παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις
Ταξιδιωτικός Πράκτορας: Τρίτα μέλη 
που προσφέρουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες.
Εμπορικά Σήματα (Trademarks): 
Σήματα που  ενδέχεται να μην έχουν 
καταχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται 
από το Ξενοδοχείο για να δηλώσουν 
κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες.
Ο αναφερόμενος όρος «Επισκέπτης», 
χρησιμοποιείται γενικά, αναφέρεται 
και στον Επισκέπτη αλλά και στον 
Σύνοδό του.
2. Πεδίο Εφαρμογής 
2.1. Παρά τις αντίθετες ρητές 
συμφωνίες μεταξύ του ξενοδοχείου 
και των επισκεπτών, οι παρόντες Όροι 
και Προϋποθέσεις (“Ο&Π”) θα ισχύουν 
για όλες τις υπηρεσίες που παρέχειτο 
ξενοδοχείο στον επισκέπτη από την 
Άφιξη μέχρι την Αναχώρηση. 
2.2. Η υπεργολαβία ή η υποβίβαση της 
Μονάδας Διαμονής, καθώς και η 
χρήση τους για άλλους σκοπούς 
εκτός από τη διαμονή, απαγορεύεται 
αυστηρά.  
2.3. Το παρόν κείμενο «Ο&Π» θα 
αντικαταστήσει όλους τους 
αντίθετους γενικούς όρους και 
προϋποθέσειςπου έχει ορίσει o
Επισκέπτης ή ο Ταξιδιωτικός 
Πράκτορας. 
2.4 Ο επισκέπτης μπορεί να επιδιώξει 
να διαπραγματευτεί ξεχωριστούς 
όρους, μερικώς ή στο σύνολό τους, με 
το ξενοδοχείο για θέματα που 
ρυθμίζονται με τους «O&Π». Οι 
διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να 
γνωστοποιούνται στο ξενοδοχείο 
τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την 
καθορισμένη ημερομηνία Άφιξης και 
να ολοκληρωθούν 30 ημέρες πριν από 
την καθορισμένη ημερομηνία 
Αναχώρησης. Είναι στην διακριτική 
ευχέρεια του ξενοδοχείου να 
αποδεχθεί τις προτεινόμενες αλλαγές, 
και εάν μια τέτοια διαπραγμάτευση 
αποτύχει, θα θεωρηθεί ότι ο 
Επισκέπτης συμφωνεί με τους 
παρόντες «Ο&Π» στο σύνολό τους. Η 
αποτυχία διαπραγμάτευσης δεν 
αποτελεί λόγο ακύρωσης μιας 
κράτησης από τον Επισκέπτη. Για κάθε 
μη διαφοροποιημένο όρο, 
ερμηνεύεται ότι ο Επισκέπτης 
συμφωνεί με όλους τους άλλους 
όρους.

3. Κάρτα Εγγραφής 
Οι παρόντες «Ο&Π» ισχύουν για τον 
Επισκέπτη του οποίου το όνομα, το 
επώνυμο και η υπογραφή 
εμφανίζονται στην Κάρτα Εγγραφής 
και οι Συνοδοί, για τα οποία ο 
Επισκέπτης θεωρείται ότι ενεργεί ως 
αντιπρόσωπός τους. Υπογράφοντας 
την Κάρτα Εγγραφής, ο Επισκέπτης 
δηλώνει ότι αποδέχεται τις πολιτικές 
των T&C καθώς και τις πολιτικές του 
ξενοδοχείου. Κατά τη διαδικασία της 
Άφιξης τα άτομα που είναι υπήκοοι 
ΕΟΧ ή ΕΕ πρέπει να προσκομίσουν 
εθνικά έγγραφα αναγνώρισης 
(ταυτότητες). Οι υπήκοοι εκτός ΕΟΧ
ή ΕΕ πρέπει να έχουν έγκυρο 
διαβατήριο.
4. Παροχές Διαμονής 
4.1. Ασφάλεια
Οι Επισκέπτες και οι Συνοδοί 
οφείλουν να λαμβάνουν όλες τις 
εύλογες προφυλάξεις για την  δική 
τους ασφάλεια όταν βρίσκονται στα 
δωμάτιά τους ή κυκλοφορούν εντός 
των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι 
Επισκέπτες θα πρέπει να προσέχουν 
τα βρεγμένα / ολισθηρά σήματα 
δαπέδου, τις γυάλινες πόρτες ή 
τραπέζια, την κυκλοφορία οχημάτων 
στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του 
ξενοδοχείου, τα ολισθηρά πατώματα 
κοντά στις πισίνες, σκάλες κλπ. Το 
ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη 
για ατυχήματα που προκαλούνται από 
απλή απροσεξία των επισκεπτών.
4.2. Παιδιά
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις 
δεν ισχύουν όταν το ξενοδοχείο 
υιοθετεί πολιτική «Μόνο για 
Ενήλικες». 
4.2.1 Εκτός αν παρακολουθούνται από 
την υπηρεσία Μέριμνας Παιδιών του 
ξενοδοχείου, τα παιδιά κάτω των 14 
ετών θα πρέπει πάντα να επιβλέπονται 
από έναν ενήλικα. 
4.2.2. Για τυχόν ζημιές που 
προκλήθηκαν (είτε στο ξενοδοχείο, το 
προσωπικό ή σε άλλους επισκέπτες) 
από τα παιδιά των επισκεπτών, ο 
επισκέπτης που σχετίζεται με το παιδί 
είναι υπεύθυνος. 
4.2.3. Ομοίως, τυχόν χρεώσεις παιδιών 
των επισκεπτών, ενώ δεν βρίσκονται 
υπό την επίβλεψη των γονέων τους, 
θα θεωρούνται επίσης έγκυρες και 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
4. Παροχές Διαμονής 
4.2.3. (συν.)
δεσμευτικές για τους γονείς / 
κηδεμόνες τους. 
4.2.4. Τα παιδιά που παρακολουθούν 
τις υπηρεσίες  παιδικής μέριμνας του 
ξενοδοχείου βρίσκονται υπό την 
άμεση επίβλεψη του επαγγελματικού, 
εξειδικευμένου και έμπειρου 
προσωπικού που λειτουργεί το Κέντρο 
Παιδικής Μέριμνας του ξενοδοχείου. 
Το προσωπικό Μέριμνας Παιδιών είναι 
ειδικά εκπαιδευμένο από πιστοποιημένο, 
διεθνώς αναγνωρισμένο Συμβουλευτικό 
και Εκπαιδευτικό φορέα του 
ξενοδοχείου. Όλα τα κτίρια παιδικής 
μέριμνας, οι εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισμός του ξενοδοχείου, 
ελέγχονται συνεχώς και 
συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας και 
όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται 
με τη φροντίδα των παιδιών 
συμβουλεύονται και ελέγχονται από 
τον προαναφερόμενο Σύμβουλο και 
Εκπαιδευτή. 
4.3. Αναπηρίες – Ιατρικές συνθήκες – 
Ασθένειες
4.3.1. Οι επισκέπτες με αναπηρίες που 
απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα θα 
πρέπει να γνωστοποιήσουν αυτές τις 
ανάγκες στο ξενοδοχείο τουλάχιστον 
κατά την ημερομηνία άφιξης. 
4.3.2. Εάν οι επισκέπτες έχουν 
προϋπάρχουν  ιατρικό ιστορικό, θα 
πρέπει να το δηλώσουν κατά τη 
διαδικασία της Άφιξης. Οι ιατρικές 
καταστάσεις αναφέρονται αλλά δεν 
περιορίζονται σε: αλλεργίες, καρδιακά 
προβλήματα, δερματικές παθήσεις 
κλπ.
4.3.3. Εάν διαπιστωθεί ιατρικά ότι ένας 
Επισκέπτης έχει λοιμώδη νόσο, το 
ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να 
ζητήσει την αναχώρησή του εντός 24 
ωρών. Εάν το αίτημα γίνει από το 
ξενοδοχείο, ο Επισκέπτης έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή 
χρημάτων (εάν έχει ήδη καταβληθεί 
στο ξενοδοχείο) για τις υπόλοιπες 
ημέρες.
4.4. Παρενόχληση
Οι Επισκέπτες δεν πρέπει να 
συμπεριφέρονται με τρόπο που να 
παρενοχλεί άλλους επισκέπτες ή 
προσωπικό. Με αυτή την έννοια, η 

παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 
σχόλια σχετικά με την εθνικότητα, τη 
θρησκεία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, τις πολιτικές 
πεποιθήσεις, τις χειρονομίες, τη 
σωματική επαφή, τη σεξουαλική 
αγριότητα ή οποιαδήποτε άλλη 
συμπεριφορά που θεωρείται 
παρενόχληση από τη σχετική 
νομοθεσία.
4.5. Θορυβώδης Συμπεριφορά
Οι επισκέπτες θα πρέπει να σέβονται 
τους άλλους επισκέπτες και να μην 
είναι άσκοπα θορυβώδεις κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους. Η 
ένταση της φωνής των επισκεπτών και 
των ηλεκτρονικών συσκευών 
(π.χ.τηλεόρασης, ραδιόφωνο, φορητοί 
υπολογιστές) πρέπει να περιορίζεται 
στο ελάχιστο, ώστε να μην ενοχλεί 
τους άλλους επισκέπτες. Η παρούσα 
υποχρέωση περιλαμβάνει τόσο τη 
Μονάδα Διαμονής όσο και τους 
κοινόχρηστους χώρους, όπως πισίνες, 
εστιατόρια, μπαρ, σαλόνια κ.λπ.
4.6. Χρηματοκιβώτιο
4.6.1. Το χρηματοκιβώτιο που 
περιλαμβάνεται στη  Μονάδα 
Διαμονής μπορεί να κατέχει πράγματα 
(συμπεριλαμβανομένων των 
μετρητών) αξίας κάτω των 3.000 
ευρώ. 
4.6.2. Αναφορικά με το εγχειρίδιο 
λειτουργίας του χρηματοκιβωτίου 
ασφαλείας, το ξενοδοχείο δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα 
πράγματα που λείπουν και ήταν 
αποθηκευμένα σε αυτό.
4.7 Τρόφιμα και Ποτά (Τμήμα 
Επισιτισμού F&B)
4.7.1 Η παρασκευή τροφίμων και 
ποτών στο εσωτερικό του 
ξενοδοχείου πληροί όλους τους 
κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. 
4.7.2.Οι Επισκέπτες με αλλεργίες ή 
οποιουδήποτε είδους δυσανεξία σε 
συστατικά υποχρεούνται να 
ενημερώσουν το Προσωπικό 
Επισιτισμού σχετικά με αυτό το 
ζήτημα, οι οποίοι με την σειρά τους 
θα προσέχουν τασυστατικάπου θα 
τους προσφέρουν μέσα στο 
ξενοδοχείο. 
4.8. Γυμναστήριο
4.8.1. Όλοι οι Επισκέπτες που 
χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 

δηλώνουν ότι δεν υποφέρουν από 
ασθένεια ή τραυματισμό που 
ενδέχεται να επιδεινωθεί με τη 
σωματική άσκηση. ΟιΕπισκέπτες που 
υποφέρουν από τραυματισμούς ή 
ασθένειες που τους εμποδίζουν να 
ασκούνται δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν το γυμναστήριο.
Αν ασκούν οποιαδήποτε σωματική 
δραστηριότητα, το ξενοδοχείο δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανά 
ατυχήματα ή τραυματισμούς. 
4.8.2 Θεωρείται ότι όλοι οι επισκέπτες 
που χρησιμοποιούν το γυμναστήριο 
γνωρίζουν τον  τρόπο λειτουργίας του 
εξοπλισμού γυμναστικής που 
χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που ο 
επισκέπτης δεν είναι εξοικειωμένος 
με τον τρόπο λειτουργίας του 
εξοπλισμού γυμναστικής, πρέπει να 
ζητήσει βοήθεια από το καθορισμένο 
προσωπικό. Το ξενοδοχείο δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
τραυματισμό που προκαλείται από
την κακή χρήση του εξοπλισμού 
γυμναστικής.
4.8.3. Ταπαιδιά κάτω των 18 ετών 
επιτρέπονται στο γυμναστήριο μόνο 
υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα. 4.8.4. 
Η χρήση εξοπλισμού γυμναστικής που 
απαιτεί καθιστή ή ξαπλωμένη στάση 
δεν επιτρέπεται χωρίς τη χρήση 
προσωπικής πετσέτας.
4.8.5. Οι Επισκέπτες δεν πρέπει να 
αφήνουν αφύλακτα προσωπικά είδη 
(δηλαδή κινητά τηλέφωνα, tablets, 
πορτοφόλια κλπ.) οποιαδήποτε στιγμή, 
ενώ βρίσκονται στο γυμναστήριο.
Το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για αντικείμενα που έχουν 
χαθεί ή κλαπεί στο γυμναστήριο. 
4.9. Κολύμβηση
Η κολύμβηση και οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα στη θάλασσα ή σε 
δημόσια ή ιδιωτική πισίνα θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο εάν οι 
Επισκέπτες ξέρουν κολύμβηση και 
είναι υγιείς για να το κάνουν. Σε κάθε 
περίπτωση, το ξενοδοχείο δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
βλάβες στην υγεία των επισκεπτών 
που προκύπτουν από θαλάσσιες 
δραστηριότητες. 
4.10. Χρήση των πισινών (δημόσιες ή 
ιδιωτικές).
4.10.1. Η χρήση των διαθέσιμων 
πισινών επιτρέπεται μόνο σε άτομα 
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4. Παροχές Διαμονής 
4.10.1. (συν.)
άνω των 18 ετών που είναι ικανά να 
κολυμπήσουν ή υγιή για να το κάνουν. 
Τα άτομα που εισέρχονται στην πισίνα 
θα θεωρηθούν από το ξενοδοχείο ότι 
έχουν δηλώσει την ικανότητά τους να 
το πράξουν.
4.10.2. Τα άτομα κάτω των 18 ετών θα 
πρέπει  πάντα να βρίσκονται υπό την 
εποπτεία ενός ενήλικα. 4.10.3. Η χρήση 
των πισινών δεν επιτρέπεται υπό την 
επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος
ή φαρμάκων που εμποδίζουν τη 
σωματική τους ικανότητα.
4.10.4. Οι Επισκέπτες πρέπει να είναι 
πολύ  προσεκτικοί όταν περπατούν 
γύρω από τις πισίνες,  ειδικά όταν
το πάτωμα είναι βρεγμένο. 
4.10.5. Εάν απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή για τους επισκέπτες κατά
την κολύμβηση, θα πρέπει να  γίνει 
αμέσως γνωστή στο αρμόδιο 
προσωπικό.
4.10.6. Οι επισκέπτες που δεν 
ακολουθούν τους  προαναφερθέντες 
κανόνες με οποιονδήποτε τρόπο 
σχετικά με τη χρήση των πισινών 
παραιτούνται από τα δικαιώματά τους 
να διεκδικήσουν οποιαδήποτε 
αποζημίωση από το  ξενοδοχείο.
4.11 Club Cars. Όταν βρίσκεστε πάνω 
στα μικρά αυτόκινητα (club cars του 
ξενδοχείου) οφείλετε  να ακούτε τις 
οδηγίες του οδηγού και να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
4.12 Εξωτερικές Δραστηριότητες
4.12.1 Το ξενοδοχείο προσφέρει 
ποικιλία αθλημάτων και εξωτερικών 
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες 
μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν 
ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, 
παιχνίδια, αθλητικά γεγονότα και 
άλλες δραστηριότητες αναψυχής 
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων 
του ξενοδοχείου.
4.12.2 Οι Επισκέπτες και οι συνοδοί 
τους που παίρνουν μέρος σε τέτοιες 
δραστηριότητες. δηλώνουν οτι είναι 
υγιείς και οτι δεν υποφέρουν από 
κάποια αλλεργία, ασθένεια ή 
τραυματισμό που μπορεί να 
επιδεινωθεί με τη συμμετοχή τους σε 
τέτοιες δραστηριότητες. Οι 
επισκέπτες που υποφέρουν απο 
αλλεργία, ασθένειες που τους 

εμποδίζουν να ασκούν δεν 
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε 
Υπαίθριες Δραστηριότητες. Αν ασκούν 
κάθε είδους σωματική δραστηριότητα, 
το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία 
ευθύνη για πιθανά ατυχήματα ή 
τραυματισμούς.
4.12.3 Τα νέα παιδιά κάτω των 18 
επιτρέπεται να  συμμετέχουν σε 
εξωτερικές δραστηριότητες μόνο υπο 
την επίβλεψη και σταθερή παρουσία 
του ενήλικα-συνόδου.
4.12.4 Οι Επισκέπτες που συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο 
θεωρούνται οτι δηλώνουν και 
γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους 
όλων των υπαίθριων δραστηριοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένου της 
μεταφοράς όταν χρειάζεται από και 
προς το ξενοδοχείο και οτι αυτοί 
συμμετέχουν πρόθυμα με δική τους 
ευθύνη. Οι επισκέπτες υποχρεούνται 
να λάβουν όλες τις εύλογες 
προφυλάξεις, για τη δική τους 
ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθούν 
τις οδηγίες και να αναφέρουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα στο αρμόδιο 
προσωπικό. 
4.13. Παροχή Διαδικτύου
4.13.1. Η υπηρεσία Διαδικτύου για 
χρήση από τους επισκέπτες παρέχεται 
“ως έχει” από τον πάροχο Υπηρεσιών 
Διαδικτύου, γι ‘αυτό δεν 
εξασφαλίζεται η ταχύτητα πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο ούτε η συνεχής χρήση 
της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η 
χρήση της υπηρεσίας διαδικτύου δεν 
προορίζεται για τη διεξαγωγή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
το πεδίο εφαρμογής της είναι  μόνο 
για προσωπική χρήση.
4.13.2. Το ξενοδοχείο μπορεί να 
περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας 
διαδικτύου εάν διαπιστωθεί ότι οι 
επισκέπτες κάνουν κατάχρηση της 
υπηρεσίας. Η κατάχρηση μπορεί 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να 
περιλαμβάνει τη λήψη αρχείων με 
χωρητικότητα πάνω από 1 GB ανά / 8 
ώρες, η προσπάθεια να καταστραφεί 
η υποδομή δικτύου του ξενοδοχείου 
ή/και να επιχειρηθεί η πρόσβαση σε 
άλλες ιδιωτικές συσκευές μέσω του 
δικτύου του ξενοδοχείου.
4.13.3. Η χρήση της υπηρεσίας 
Διαδικτύου θεωρείται ως παραίτηση 
από οποιαδήποτε ευθύνη του 

ξενοδοχείου.
4.13.4. Το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη από τη χρήση της 
υπηρεσίαςΔιαδικτύου  σχετικά με την 
ασφάλεια των δεδομένων ή το  
απόρρητο.
4.13.5 Για δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο 
(συμπεριλαμβανομένων των blogs, 
του Facebook, Twitter, Instagram 
κλπ.), απαγορεύεται η χρήση 
διακριτικών σημείων του ξενοδοχείου 
κατά τρόπο που μπορεί να 
παρερμηνευτεί ότι ο επισκέπτης 
συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με 
το Ξενοδοχείο.
4.13.6 Οι επισκέπτες δεν μπορούν να 
κάνουν δυσφημιστικές δηλώσεις σε 
μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο για 
το ξενοδοχείο ή / και το προσωπικό 
του ξενοδοχείου.
 4.14. Πάρκινγκ
4.14.1. Παρόλο που μπορεί να 
προσφέρεται στον Επισκέπτη χώρος 
στάθμευσης στογκαράζ  του 
ξενοδοχείου ή στον χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων, αυτό δεν 
αποτελεί σύμβαση για την ασφαλή 
φύλαξη του, ακόμη και αν 
καταβάλλεται τέλος στάθμευσης.
4.14.2. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν ζημιές που 
προκλήθηκαν από συμπωματική 
συμπεριφορά ή παράνομη 
συμπεριφορά άλλων επισκεπτών κατά 
την οδήγηση εντός του χώρου 
στάθμευσης.
άνω των 18 ετών που είναι ικανά να 
κολυμπήσουν ή υγιή για να το κάνουν. 
Τα άτομα που εισέρχονται στην πισίνα 
θα θεωρηθούν από το ξενοδοχείο ότι 
έχουν δηλώσει την ικανότητά τους να 
το πράξουν.
4.10.2. Τα άτομα κάτω των 18 ετών θα 
πρέπει  πάντα να βρίσκονται υπό την 
εποπτεία ενός ενήλικα.
4.10.3. Η χρήση των πισινών δεν επιτρέπεται 
υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος 
ή φαρμάκων που εμποδίζουν τη σωματική 
τους ικανότητα.
4.10.4. Οι Επισκέπτες πρέπει να είναι 
πολύ  προσεκτικοί όταν περπατούν 
γύρω από τις πισίνες,  ειδικά όταν
το πάτωμα είναι βρεγμένο. 
5. Γενική Ευθύνη
5.1. Η αποποίηση του ξενοδοχείου και 
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
του, θα πρέπει, σύμφωνα με τις νόμιμες 
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5. Γενική Ευθύνη 
5.1. (συν.)
διατάξεις, να φέρει ευθύνη για ζημιές 
προς τον επισκέπτη που προκύπτουν 
μόνο από εκούσια ή βαριά αμελή 
συμπεριφορά. Το ίδιο ισχύει και για τις 
βλάβες στη ζωή, σε μέλη του 
σώματος ή την υγεία που οφείλονται 
σε αμέλεια. Σε περιπτώσεις 
περιουσιακών και οικονομικών ζημιών 
που οφείλονται σε αμέλεια, το 
ξενοδοχείο και οι αντιπρόσωποί του 
είναι υπεύθυνοι μόνο εάν και όταν 
παραβιάζεται μια θεμελιώδης 
συμβατική υποχρέωση, ωστόσο η 
ευθύνη αυτή περιορίζεται στις 
προβλέψιμες και κατά συμβατικό 
τρόπο ζημίες κατά τη σύναψη της 
σύμβασης και οπωσδήποτε δεν 
υπερβαίνουν το ποσό που χρεώνεται 
από το ξενοδοχείο για διαμονή. Οι 
βασικές συμβατικές υποχρεώσεις 
είναι τέτοιες, η εκπλήρωση των 
οποίων είναι ουσιώδης για τη 
σύμβαση και στις οποίες μπορεί να 
εξαρτάται ο πελάτης. Εάν προκύψουν 
ελαττώματα ή ελλείψεις στις 
υπηρεσίες που παρέχει το 
ξενοδοχείο,το ξενοδοχείο θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να το διορθώσει αυτό, αν ο 
πελάτης τα έφερε σε προσοχή του ή 
έκανε έγκαιρα γνωστές τις 
αντιρρήσεις του. Ο επισκέπτης είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει εύλογες 
προσπάθειες για να διορθώσει 
οποιοδήποτε σφάλμα ή να 
ελαχιστοποιήσει τυχόν απώλεια ή 
ζημιά και να αναφέρει άμεσα λάθη ή 
ζημιές στην προσοχή του 
ξενοδοχείου.
5.2. Εάν το ξενοδοχείο δεν επιμένει 
στην αυστηρή απόδοση των «Ο&Π» ή 
εάν το ξενοδοχείο δεν ασκεί 
καθυστερήσεις ή ασκεί οποιαδήποτε 
δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα, αυτό 
δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτά 
τα δικαιώματα και ένδικα μέσα ή 
τροποποίηση των T&C.
5.3. Κανένα από τα μέρη δεν 
ευθύνεται έναντι του άλλου μέρους 
σε περίπτωση παραβίασης των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν 
από περίπτωση ανωτέρας βίας. 
Συμφωνείτε ρητά ότι η ανωτέρα βία 
αναστέλλει, για τα μέρη, την εκτέλεση 

των αμοιβαίων υποχρεώσεών τους και 
ότι κάθε μέρος αναλαμβάνει το βάρος 
των δαπανών που προκύπτουν.
6. Προκληθείσες Βλάβες
6.1. Οι επισκέπτες πρέπει να λάβουν 
όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να 
αποφύγουν ζημιές ή παρεμβολές στην 
ιδιοκτησία του ξενοδοχείου. Ο 
επισκέπτης ευθύνεται για όλες τις 
απώλειες αποθεμάτων και τις ζημίες 
που προκλήθηκαν από κακή χρήση, 
απροσεξία ή αμέλεια. Οι επισκέπτες 
καλούνται να φέρουν τυχόν ζημιές σε 
άμεση προσοχή του ξενοδοχείου 
ειδοποιώντας το προσωπικό. 
Κακόβουλες, θανατηφόρες ή αμελείς 
ζημιές ή παρεμβολές στην ιδιοκτησία 
του ξενοδοχείου θα θεωρείται 
παραβίαση της παρούσας οδηγίας και 
το ξενοδοχείο διατηρείτο δικαίωμα να 
τερματίσει την παραμονή του 
επισκέπτη, να παρακρατήσει την 
προκαταβολή ή/και  να χρεώσει την 
πιστωτική κάρτα που έχει κατατεθεί 
για την επιστροφή του αποζημίωση.
6.2. Για τυχόν ζημιές που 
προκαλούνται σε αντικείμενα που 
ανήκουν σε άλλους επισκέπτες ή σε 
προσωπικό, το ξενοδοχείο διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση εάν 
αναγκαστεί να τις αποκαταστήσει. Το 
ξενοδοχείο θα επικοινωνήσει με τον 
Επισκέπτη για να ανακτήσει το κόστος 
για οποιαδήποτε επισκευή, 
αντικατάσταση ή εξειδικευμένο 
καθαρισμό.
7. Συμβεβλημένες Υπηρεσίες 
Διάφορες υπηρεσίες παρέχονται 
στους Επισκέπτες από τρίτους που 
υποδεικνύονται από το ξενοδοχείο, 
αλλά όχι απευθείας από το 
ξενοδοχείο (αναφέρονται ως 
“εξωτερικός συνεργάτης”). Τέτοιες 
υπηρεσίες ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, περιλαμβάνουν: 
υπηρεσίες μεταφορών (ιδιωτικά ταξί), 
εκδρομές, θαλάσσια σπορ, υπηρεσίες 
σπα και παιδικής μέριμνας. Εάν ο 
Επισκέπτης δεν προβεί σε ξεχωριστή 
συμφωνία με τον εξωτερικό 
συνεργάτη, θα πρέπει να ερμηνεύεται 
εκ προθέσεως ότι έχει επιλέξει να 
πληρώσει το ξενοδοχείο, το οποίο στη 
συνέχεια θα πληρώσει με τη σειρά 
του τον εξωτερικό συνεργάτη. Οι 
εξωτερικοί συνεργάτες δεν είναι με 
κανέναν τρόπο συνδεδεμένοι με το 

ξενοδοχείο ή με εντολή του, έτσι ώστε 
ο Επισκέπτης να δημιουργεί μια άμεση 
συμβατική σχέση. Το ξενοδοχείο 
ενεργεί μόνο ως εξουσιοδοτημένο 
από τον εξωτερικό συνεργάτη για την 
είσπραξη των τελών για τη σχετική 
υπηρεσία. Οι Επισκέπτες του 
ξενοδοχείου που χρησιμοποιούν 
συμβεβλημένες υπηρεσίες 
παραιτούνται από κάθε ευθύνη του 
ξενοδοχείου από οποιεσδήποτε 
ζημίες προκύπτουν από τη χρήση 
τους.
8. Ιδιοκτησία 
8.1. Το ξενοδοχείο διατηρεί το 
δικαίωμα να χρεώσει τους επισκέπτες 
με το κόστος  αντικατάστασης 
οποιουδήποτε αντικειμένου που 
ανήκει στο ξενοδοχείο, το οποίο 
αφαιρείται από  το ξενοδοχείο χωρίς 
τη συναίνεση του. Η χρέωση θα είναι το 
πλήρες ποσό αντικατάστασης του 
αντικειμένου που λείπει, 
συμπεριλαμβανομένων των τελών 
μεταφοράς. Αν το γεγονός της 
απώλειας του αντικειμένου 
διαπιστωθεί μετάτην αναχώρησή του, 
το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα 
να χρεώσει την πιστωτική / χρεωστική 
κάρτα του Επισκέπτη ή να στείλει ένα 
τιμολόγιο για το ποσό στην 
εγγεγραμμένη διεύθυνση.
8.2. Το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη για τη φύλαξη των 
προσωπικών αντικειμένων του 
Επισκέπτη, εκτός εάν συμφωνηθεί 
ρητά γραπτώς. Το ξενοδοχείο δεν 
φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια ή 
τη ζημία προσωπικών αντικειμένων 
του Επισκέπτη που δεν προκαλούνται 
άμεσα από πράξεις ή παραλείψεις του 
ξενοδοχείου ή του προσωπικού του.
9. Καταβολή αποζημίωσης 
Το ξενοδοχείο μπορεί να χρεώσει 
κατάθεση έως και του ½ του 
συνολικού ποσού που πληρώθηκε (ή 
πρόκειται να πληρωθεί) από τον 
Επισκέπτη για να καλύψει ζημιές στο 
ξενοδοχείο. Κατά την  αναχώρηση, το 
ξενοδοχείο είτε επιστρέφει το  ποσό 
εντός 15 ημερών στον επισκέπτη 
(μέσω του  ξενοδοχείου πιστωτικής / 
χρεωστικής κάρτας) είτε μπορεί να 
επιλέξει να το αντισταθμίσει για τις 
χρεώσεις που προκύπτουν από τη 
χρήση του ξενοδοχείου ή των 
συμβεβλημένων υπηρεσιών. 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
10. Προσωπικά Δεδομένα
10.1. Η χρήση ενός συστήματος 
CCTV(σύστημα παρακολούθησης 
βίντεο) χρησιμοποιείται στο σύνολο 
των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου 
για την ασφάλεια των επισκεπτών, του 
προσωπικού και του ξενοδοχείου.
10.2. Τα αρχεία βιντεοσκόπησης 
φυλάσσονται για λόγους ασφαλείας 
έως και 15 ημέρες ή 30 ημέρες σε 
περίπτωση έκθεσης ατυχήματος.
10.3. Οι προσωπικές πληροφορίες 
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
του ονόματος, της επωνυμίας, των 
διευθύνσεων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, της ταχυδρομικής 
διεύθυνσης  των τηλεφωνικών 
αριθμών, του συνοδευτικού 
προσώπου) των επισκεπτών μπορούν 
επίσης να αποθηκεύονται και να 
χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 
σκοπούς από το ξενοδοχείο ή άλλες 
συνδεδεμένες φορείς.
11. Τελικές Υπερκαλύψεις 
11.1. Yπερκαλύψεις Οι παρόντες
«Ο&Π» ορίζουν την διαμονή του 
Επισκέπτη στοΞενοδοχείο. Συνεπώς 
υπερισχύουν οποιαδήποτε συμφωνίας 
που έχει συντάξει ο Επισκέπτης με 
τρίτο στέλεχος , και αποποιείται κάθε 
δικαιώματος για αίτηση αποζημίωσης 
από τρίτα στελέχη για θέματα που θα 
προκύψουν και δεν θα 
συγκαταλέγονται στους «Ο&Π», αλλά 
θα ευθύνεται ο ίδιος.
11.2. Επίλυση παράπονων πελατών
11.2.1 Για κάθε παράπονο που 
προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους, οι Επισκέπτες θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν με το 
Προσωπικό για να επιλύσουν τα 
παράπονά τους.
11.2.2. Εάν το παράπονο δεν επιλυθεί, 
τότε ο Επισκέπτης θαπρέπει 
νααπευθυνθεί ή να ζητήσει από το 
Προσωπικό να μιλήσει με έναν 
Διευθυντή για τα παράπονά του.
11.2.3. Εάν το παράπονο δεν επιλυθεί 
ξανά, ο Επισκέπτης έχει το δικαίωμα 
να συμπληρώσει μια αναφορά 
παραπόνων και να την παραδώσει 
στον υπάλληλο ή σε διαχειριστή. Αν 
αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
με το θέμα: “Αναφορά παράπονα 

(επώνυμο, όνομα)” στην επίσημη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του ξενοδοχείου που αναφέρεται στην 
Κάρτα Εγγραφής.
11.2.4. Εάν δεν ακολουθηθεί η 
παραπάνω  διαδικασία, τυχόν 
παράπονα που αναγγέλλονται 
μετά την ημερομηνία αναχώρησης
δεν θα αναγνωριστούν από το 
ξενοδοχείο ως τέτοια.
11.3. Αποδοχή κι αποποίηση.
Η υπογραφή της Κάρτας Εγγραφής 
αποτελεί αποδοχή των «Ο&Π» και η 
ολοκλήρωση της Αναχώρησης χωρίς 
έγγραφη παρατήρηση για το αντίθετο 
αποτελεί πλήρη παραίτηση από 
τηνευθύνη του ξενοδοχείου για 
οποιεσδήποτε ζημιές προκύπτουν από 
τη διαμονή στο ξενοδοχείο.
11.4. Ακύρωση. Εάν κάποιο μέρος 
μόνο αυτών των «Ο&Π» θεωρηθεί 
άκυρο, η ισχύς των υπόλοιπων 
διατάξεων δεν θα επηρεαστεί 
αντίστοιχα.
11.5 Εφαρμόζεται από το δίκαιο
και την αρμόδια δικαιοδοσία.
11.5.1 Εφαρμόζει νόμους της Ελλάδας 
και της σχετικής νομοθεσίας τηςΕ.Ε 
στουςπαραπάνω «Ο&Π».
11.5.2 Για τυχόν διαφωνίες που 
προκύπτουν για τα ανωτέρω σχετικά 
με την ολική ή μερική ισχύ, εκτέλεση, 
συμμόρφωση ή επίλυση, αρμόδια 
δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης Ελλάδας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι εξαιρετικά σημαντικά για εμάς. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να σας παρέχουμε
την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα  ώστε να σας εξασφαλίσουμε μία ευχάριστη, ξέγνοιαστη και 
ασφαλή διαμονή.  Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 για να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη σας στις υπηρεσίες μας. Μια καλά 
εκπαιδευμένη ομάδα είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε πλήρως τα δικαιώματά 
σας στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, και ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των δεδομένων, 
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και αυτό της εναντίωσης. 
Επιπλέον, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία είτε
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) είτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για τη διευκόλυνσή σας, έντυπα άσκησης των δικαιωμάτων βρίσκονται στην Υποδοχή καθώς και στην ιστοσελίδα μας. 
Επαναξιολογούμε την Εκτίμηση Αντικτύπου Ασφαλείας και έχουμε θέσει τεχνικές για την έγκαιρη ενημέρωση μας εάν 
υπάρξει περίπτωση παραβίασης δεδομένων. 

Η εταιρεία μας, Leonidas Hotel 2 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, ως ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, όπως και η εταιρεία 
ΔΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ως διαχειρίστρια του ξενοδοχείου, ενεργούν ως ανεξάρτητοι Επεξεργασίας και κάθε πληροφορία 
που σχετίζεται εν δυνάμει μπορεί να συσχετιστεί με εσάς και υπόκειται σε επεξεργασία με αυτοποιημένα ή μη 
αυτοματοποιημένα μέσα. Η συμφωνία σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας δίδεται κατά περίπτωση, όπου 
απαιτείται, ελεύθερα και ύστερα από την ενημέρωσή σας είτε με σαφή θετική ενέργεια είτε με ρητή συγκατάθεση.  

Διαφορετικά, κάθε επεξεργασία θεμελιώνεται είτε στα νόμιμα συμφέροντά εκάστου Υπευθύνου Επεξεργασίας είτε
στις απαιτήσεις του νόμου, είτε στη μεταξύ μας σύμβαση για την παροχή προς εσάς των μέγιστων ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών. Αμφότεροι οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως 
ψευδωνυμοποίηση ή κρυπτογράφηση και ελαχιστοποίηση.  

Κάθε επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη και διαφανής, περιορίζεται σε συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς,
μαζί με τις αρχές της ελαχιστοποίησης, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και του περιορισμού της αποθήκευσης 
ακριβών δεδομένων υπ’ ευθύνη των Υπευθύνων Επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκάστου Υπευθύνου Επεξεργασίας, οι οποίες είναι 
διαθέσιμες στην υποδοχή του ξενοδοχείου, και στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://domesresorts.com/domesofcorfu/ 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Domes Of Corfu, 

Autograph Collection, γνωρίζοντας τη σημασία 

της προστασίας του περιβάλλοντος για μια 

αειφόρο ανάπτυξη, ανέπτυξε και εφάρμοσε 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 

14001:2015. Το ΣΠΔ καλύπτει το σύνολο

των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου και 

συγκεκριμένα τις υπηρεσίες διαμονής,

εστίασης και αναψυχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση η διοίκηση

του Domes Of Corfu, Autograph Collection, 

δεσμεύεται:

-Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική 

      ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν οι     

      δραστηριότητες του και σχετίζεται με τις 

      περιβαλλοντικές του πλευρές.

-Να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

      των δραστηριοτήτων του με στόχο τη μείωση ή 

      και την εξάλειψη των αρνητικών 

      περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Να δραστηριοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο 

      προς την προστασία του περιβάλλοντος και 

      την πρόληψη της ρύπανσης, και 

-Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, μέσω

      της θέσπισης στόχων.

 Με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, η Διοίκηση

του Domes Of Corfu, Autograph Collection, 

στοχεύει στην:

-Πραγματοποίηση δράσεων για την 

      εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της 

      κατανάλωσης νερού, την πρόληψη της 

      ρύπανσης αλλά και τη μείωση και την ορθή 

      διαχείριση των παραγόμενων στερεών και 

      υγρών αποβλήτων.

-Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

       για τις περιβαλλοντικές δράσεις που 

       πραγματοποιεί με σκοπό την ευαισθητοποίηση

       και συμμετοχή τους.

-Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

       του προσωπικού του με σκοπό την ενεργή 

       συμμετοχή του στο σύστημα περιβαλλοντικής 

       διαχείρισης. 

-Ενημέρωση των πελατών για τις 

      περιβαλλοντικές δράσεις του ξενοδοχείου,

      με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργούς 

      συμμετοχής τους.

-Ανάληψη δράσεων για τη βιώσιμη χρήση

      των πόρων, προσαρμογή στην κλιματική 

      αλλαγή και την προστασία της βιοποικιλότητας 

       και των οικοσυστημάτων.

Οι παραπάνω κατευθυντήριοι στόχοι της πολιτικής 

μας επιτυγχάνονται μέσω του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ ISO 14001:2015, 

με την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων 

στόχων, τον τακτικό έλεγχο των περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, τον έλεγχο της απόδοσης των 

παρεμβάσεων, την επιθεώρηση της απόδοσης

του Συστήματος και την επανεξέταση των στόχων 

του με σκοπό την αναβάθμιση τους.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Το όραμα όλων εμάς που εργαζόμαστε

στα επισιτιστικά τμήματα του Domes Of Corfu, 

Autograph Collection, είναι να συνδεθεί το όνομά 

μας με την πλήρη ευχαρίστηση και ικανοποίηση 

των φιλοξενούμενών μας.

Βασική παράμετρος των ποιοτικών υπηρεσιών

που φιλοδοξούμε να παρέχουμε είναι η ασφάλεια 

και η υγιεινή των εδεσμάτων που παρασκευάζουμε 

και προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας

το ξενοδοχείο τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής

και ασφάλειας τροφίμων, η οποία συνίσταται στο:

-Να συμμορφώνεται με κάθε νομοθετική

      ή άλλη απαίτηση στην οποία εμπίπτουν

      οι δραστηριότητες του και σχετίζεται με

      την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.

-Να αξιολογεί διαρκώς τους κινδύνους        

      υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και να       

      επικυρώνει την ανάλυση επικινδυνότητας

      με στόχο την εξάλειψη πιθανών κινδύνων 

      ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων.

-Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, μέσω

       της θέσπισης στόχων.

-Να μεριμνά για την πιστή εφαρμογή

      και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος       

      Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων

      κατά ISO 22000. 

-Για τη συνεχή εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση 

      και διασφάλιση της επάρκειας του

      προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα 

      υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να 

      γνωρίζουν ό,τι αφορά στην ασφάλεια των 

      τροφίμων.

-Για τη διαρκή βελτίωση των πρακτικών μας. 

-Για τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας

      που έχουμε δημιουργήσει με τους 

      προμηθευτές και τους πελάτες μας.

-Για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων 

      πόρων για τη διατήρηση και επικαιροποίηση

      του συστήματος και τη βελτίωση 

      εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και 

      περιβάλλοντος εργασίας.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση 

των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν

να νιώθουμε υπερήφανοι, Διεύθυνση και 

Εργαζόμενοι που εργαζόμαστε για τη πρόοδο

του  Domes Of Corfu, Autograph Collection.
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WILLKOMMEN!
Domes of Corfu, Autograph Collection Resort, 
ein Mitglied von Domes Resorts, ein exquisites

Spiegelbild von luxuriösem Ambiente und hoher Ästhetik, bietet 
seinen Besuchern eine Vielzahl von reichen Erlebnissen.

Eingebettet in eine magische Landschaft,
an den Wurzeln der mit Pinien und Zypressen bedeckten Klippen, 

die über ihnen schweben, das Hotel ist das einzige Luxusresort 
an Korfus berühmtestem, mit der blauen Flagge

ausgezeichneten Glyfada Strand.

Bekannt für sein kristallklares Wasser und breiten
Sandstrand nur wenige Schritte entfernt, blicken Sie nach

Westen in Richtung Italien, in feurige Sonnenuntergänge und 
atemberaubende Ausblicke auf das Ionische Meer.

Genießen Sie das Beste aus beiden Welten, da es nahe genug 
am geschäftigen Stadtzentrum liegt, aber dennoch weit genug 
und abgeschieden in seiner Bucht, um Raum für Kontemplation 

und wohlverdiente Seelenruhe zu bieten.

Unser engagiertes Team und unsere Mitarbeiter sind bereit,
alle Fragen zu beantworten und persönliche Anfragen zu

organisieren, um Sie durch endlose unvergessliche Momente
zu führen. Dieses Hotelverzeichnis enthält Informationen
über die Einrichtungen und Dienstleistungen des Hotels.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Rezeption 
(DW.0).



PALAIOKASTRITSA

AG. GORDIOS

AG. STEFANOS

SIDARI
KASSIOPI

DASSIA

MORAITIKA

AG. GEORGIOS
LEFKIMMI

KAVOS

GOUVIA

DOMES OF CORFU

1
Korfu oder Kerkira ist der
Diamant des Ionischen Meeres
und der nordwestlichste Teil
Griechenlands, der eine
bedeutende Rolle in der
griechischen Geschichte und
Kultur spielt, ein einzigartiger
Ort zwischen Ost und West.

Es liegt im Ionischen Meer
mit einer Küste von 217 km
und umfasst eine Fläche von
588 km. Aquatische
Nachbarschaften, riesige
Buchten mit Sandstränden
bilden eine glatte Küste,
malerische Buchten, natürliche
Flora, grüne Berge und
zahlreiche Inselchen
synthetisieren die Region Korfu.

Es ist vielleicht die grünste Insel.
Die Insel bietet eine epische
Erzählung der Naturlandschaft
mit einer Kontinuität von
multimodalen Wohn-und
historischen Elementen durch
ein gut ausgebautes Straßennetz.

Klima
Korfu genießt das mediterrane Klima.
Die Regenzeit ist normalerweise zwischen
Oktober und März. Auch in den heißen
Sommermonaten bietet Korfu angenehme
Temperaturen durch die Brise des Ionischen
Meeres.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung beträgt 101.113 Einwohner,
obwohl sich die Gesamtzahl einschließlich
der vorübergehenden und halbständigen
Einwohner auf 150.000 nähert, während die
Stadt Kerkira allein 30.000 Einwohner hat.

Hauptreligion 
Griechisch Orthodoxe

Sprache  
Griechish, aber Englisch ist weit verbreitet.

Entfernungen vom Hotel
Stadtzentrum von Korfu-17.6KM
Flughafen Korfu - 15.2KM
Korfu Hafen -18.4KM
Mpenitses -19.9KM
Palaiokastritsa-21.6KM
Domes Miramare Corfu, ein Luxus
              Collection Resort-27.1KM

Nützliche Telefonnummern
& Wi-Fi informationen
Rezeption-0
Concierge-7006
RoomService-7777
Spa-7800
Wi-Fi-Netzwerk mit freiem Zugang-Domes of Corfu

Telefongebühren
Ortsgespräche- 0.40€ per minute (hotel unit) 
Mobiles-1.5€ per minute (hotel unit) 
Internationale Anrufe-1€ per minute (hotel unit)  
 



FACILITIES

Reception
Die Rezeption befindet sich im Hauptgebäude des 
Resorts und steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfü-
gung.

Restaurants & Bars 
Ein Fest der Geschmäcker und Aromen, kreativer 
griechischer und internationaler Küche, authen-
tischer lokaler Gerichte und moderner Gastronomi-
etrends. Von gehobenen Interpretationen vertraut-
er Hausmannskost bis hin zu ausgefallenen 
Kreationen für kulinarische Abenteuer – das Essen 
im Domes of Corfu ist eine Feier der Aromen und 
Geschmäcker, der Geschichte und des Erbes der 
Insel und der üppigen Meere und fruchtbaren 
Böden des Mittelmeers.

Agora Restaurant
Frühstück, Mittag- und Abendessen von
morgens bis spät serviert, ist dies der Ort der 
Sommernahrung. Die Agora (ăgora) im antiken 
Griechenland war ein ö�entlicher Platz, der als 
Marktplatz und Tre�punkt für Versammlungen
und verschiedene Aktivitäten diente.

Die Agora war das schlagende Herz des
ö�entlichen Lebens, ein Knotenpunkt, an dem die 
Gemeinschaft zusammenkam, um Wissen und 
Erfahrungen auszutauschen.

Breakfast 07.30–11.30
Variety of cold and hot bu�et
including action cooking.
Abendessen 18.00–22.00
Für Buchungen wenden Sie sich bitte an den 
Concierge Desk.

Topos-Restaurant Mittagessen
13.00–15.30
Abendessen: 19.00–22.30 
Exquisite Meeresfrüchte und Fisch, die erst vor 
wenigen Stunden von einheimischen Fischern 
eingebracht wurden, werden perfekt zubereitet 
und am Strand oder am Pier serviert, wobei die 
appetitlich salzige Brise jeden Tag das gewisse 
Extra zu dem Erlebnis hinzufügt.

Spianada 
Mittagessen: 12.30–17.30
Abendessen: Streetfood & Beverages 19.00–22.30
Eine Gastro-Version unserer Lieblingsgerichte auf 
der Straße. Korfus gerahmte Spianada ist ein 
großer ö�entlicher Raum, eine weitläufige Espla-
nade mit Park, die sich entlang der Küste der 
Altstadt von Korfu gegenüber der Alten Festung 
erstreckt.

Nkaleri-Bar 
16.00–23.30
Das NKALERI serviert eine beeindruckende
Auswahl an erstklassigen Spirituosen und Likören, 
ra�nierten Jahrgängen und Cocktails nach Ar
des Hauses und bietet ein abendliches
Musikprogramm. 

Frourio-Restaurant 
19.00–22.30
Uhr Frourio, griechisch für Festung, ist ein
gehobenes Restaurant, das auf den italienischen 
Einfluss in der korfiotischen Küche hinweisst.

Xenia-Lobby-Bar
Xenía, das altgriechische Konzept der
Gastfreundschaft, war die heilige Verantwortung, 
denen, die weit weg von zu Hause sind,
Großzügigkeit und Gastfreundschaft zu zeigen.

Paralia Beach Bar
10.00–18.00
Ein verlockender Ort, um köstliche Craft-Cocktails 
in der Sonne zu genießen oder einen Sundowner 
zu schlürfen, während Sie die magischen 
Sonnenuntergänge über dem Ionischen Meer 
genießen.
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ROOM SERVICE 

Bitte wählen Sie 7777
07.30–23.30
Zu Ihren Diensten! Kontaktieren Sie uns jederzeit, 
Tag und Nacht, für Snacks, Getränke oder sogar 
ein feines Abendessen. (frühes Frühstück auf 
Anfrage erhältlich).
• Frühstück
• Mittagessen
• Abendessen
Tablettgebühr 2€ für Getränke / 5€ für Speisen 

Soma Spa
10.00–18.00
Inspiriert von dem Mythos und der Magie, für die 
Korfu bekannt ist und die die wunderschöne 
Naturlandschaft und die mühelose Eleganz der 
Insel widerspiegeln, ist das Soma Spa eine Oase 
des Wohlbefindens, ein ruhiger Zufluchtsort, an 
dem Sie vollkommene Entspannung, Verjüngung 
und Revitalisierung erfahren. Eine verlockende 
Auswahl an hochmodernen Behandlungen für 
Gesicht und Körper, inspiriert von der Natur und 
inspiriert von zeitlosen Traditionen. Jede Spa-Ther-
apie wird um Sie herum gestaltet und geformt, für 
ein ergebnisorientiertes, personalisiertes Erlebnis in 
Zusammenarbeit mit ELEMIS. Ausgewählte 
Spa-Angebote im Freien oder ausschließlich in 
Behandlungsräumen mit Fenstern, direkter Sonne-
neinstrahlung und stets frischluftgereinigten Well-
ness-Räumen. Maniküre-Pediküre-Behandlungen.
Für Ihre Termine wählen Sie bitte 7800. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
die Spa-Rezeption.

Fitness Center
Betriebszeiten: 24 ⁄ 7
Freier Zugang. Lehrer zu Ihren Diensten, der zu 
bestimmten Zeiten während des Tages verfügbar 
ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an den Concierge Desk.

KiEPOS
10.00–13.00 & 15.00–18.00
Spielbereiche, ein Pool und lehrreiche Spielaktivi-
täten runden das Bild dieser Neverland-Kulisse ab. 
Sicherheit, gebaut aus nachhaltigen, natürlichen 

Materialien, der Rückzugsort für Kinder, den wir 
Kids Club nennen, ist der perfekte Ort, um sich zu 
entspannen. Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an den Kids Club oder den Concierge 
Desk.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Blimaanlage und Heizung ist in allen
Unterkunftsarten verfügbar. 
Informationen zu Fluggesellschaften und Häfen 
Bitte wenden Sie sich an den Concierge-Desk,
um eine Bestätigung der planmäßigen Flugge-
sellschaft/Fähre und Unterstützung beim
Ausdrucken der Bordkarten und beim Arrangieren 
Ihrer Fährtickets zu erhalten.

Bankdienst & Währung Die Banken sind von 
Montag bis Donnerstag 08.00–14.30 Uhr
und Freitag 08.00–14.00 Uhr geö�net.

Die nächsten Banken/Geldautomaten befinden 
sich 300 m vom Hotel entfernt.
Geldwechsel bei der Bank.

Strandeinrichtungen
Liegen und Sonnenschirme stehen am Strand
und an den Pools kostenlos zur Verfügung. Bitte 
reservieren Sie keine Liegen. Wenn Sie Kleidung 
oder andere Gegenstände auf den Liegen und 
Sonnenschirmen hinterlassen, werden diese vom 
Hotelpersonal eingesammelt.
Digitale Buchungssysteme sorgen für sichere 
Abstände und Komfort.

Strand und Schwimmbad
Strandtücher sind in allen ö�entlichen Bereichen 
und auf Ihrem Zimmer erhältlich.

Boat Trips
Erkunden Sie die außergewöhnliche Umgebung, die 
lokale Tradition und die historischen Sehenswürdigkeit-
en und entdecken Sie die geheimen Seiten der Insel.

Frühstücksbox
Bitte kontaktieren Sie den Concierge Desk einen 
Tag im Voraus, wenn Sie eine Frühstücksbox 
bestellen möchten.
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (Forts.) 

Business Center
Im Hauptgebäude steht ein Business Center zur 
Verfügung, bitte wenden Sie sich an die Rezeption 
oder den Concierge Desk. 

Autovermietung
Bitte wenden Sie sich an den Concierge Desk,
um alle Vorkehrungen für Sie zu tre�en.

Check-in-Zeit
Bitte beachten Sie, dass die Zimmer am Anreisetag 
ab 15:00 Uhr zur Verfügung stehen.

Abreisezeit
Bitte beachten Sie, dass die Zimmer am
Abreisetag bis 11:00 Uhr geräumt sein müssen. Bevor 
Sie das Resort verlassen, vergewissern Sie sich bitte, 
dass Sie Ihre Schlüsselkarte an der Rezeption 
zurückgegeben haben und überprüfen Sie, ob Ihre 
Rechnung beglichen wurde.

Kreditkarten
Alle gängigen Kreditkarten werden akzeptiert: 
American Express, Diners Club, MasterCard und 
Visa. Persönliche Schecks werden nicht akzeptiert.

Gottesdienste Eine große Auswahl an Klöstern, 
orthodoxen und katholischen Kirchen sowie die 
Synagoge befinden sich in der Nähe des Hotels: 
Sagen Sie uns, was Sie interessiert, und wir können 
Ihnen alle notwendigen Informationen geben. 

AKTIVITÄTEN & UNTERHALTUNG
AM ZIELORT

Attraktionen und lokale Erlebnisse Genießen
Sie die Attraktionen und einzigartigen lokalen 
Erlebnisse im wunderschönen, stimmungsvollen und 
multikulturellen Korfu.

Kleiderordnung
Tagsüber: Freizeit im Resort. Bitte tragen Sie im 
Restaurant Vertuschung. Aus Sicherheitsgründen 
müssen in Restaurants & Bars jederzeit Schuhe 
getragen werden. 
Abend: Smart Casual. Herren werden gebeten,

in den Restaurants lange Hosen oder schicke lange 
Shorts zu tragen. Es sind keine Flip-Flops oder 
Hausschuhe erlaubt.

Wasser trinken
Leitungswasser ist trinkbar. Wasser in Flaschen ist 
jedoch in allen Hotelbars und beim Zimmerservice 
erhältlich.

Arzt auf Abruf
Bitte beachten Sie, dass das Resort mit einem 
Bereitschaftsarzt auf Stundenbasis zusammenarbe-
itet (gegen Aufpreis). Bei Notfall wählen Sie
bitte die 0.

Express-Check-out
Bitte informieren Sie uns einen Tag vor Ihrer Abreise, 
wenn Sie einen Express-Check-out wünschen.

Blumen
Romantische Momente können in Domes of Corfu 
aufblühen, teilen Sie uns Ihre Lieblingsblumen mit.

Feuerwerk
Lassen Sie uns Ihre großartige Überraschung 
kreieren!

Haartrockner 
Ein Haartrockner befindet sich in Ihrem Kleider-
schrank. Wir bitten Sie, es aus Sicherheitsgründen 
nur im Zimmerbereich und nicht im Badezimmer
zu verwenden.

Housekeeping 
Der Reinigungsservice wurde gemäß den neuen 
Hygienerichtlinien angepasst. Ein Housekeep-
ing-Menü vor der Ankunft wird erstellt und steht 
unseren Gästen für alle zusätzlichen Bedürfnisse und 
Anforderungen zur Verfügung. Im Zimmer erwartet 
unsere Gäste ein Willkommenssafe mit der wichtig-
sten PSA sowie Informationen über das Domes New 
Normality-Erlebnis. Der Reinigungsservice wird 
täglich angeboten. Sie können diesen Service 
jederzeit ändern, lassen Sie es uns einfach wissen.

Internet-Ecke
PCs, Fax und ein Drucker stehen rund um
die Uhr im Hauptgebäude zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie unseren Concierge
Desk für weitere Informationen.
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AKTIVITÄTEN UND UNTERHALTUNG
AM ZIELORT (Forts.) 

Business Center Laptop-und Tablet-Geräte
Tablet-und Laptop-Geräte können im
Rezeptionsbereich zur Verfügung gestellt werden. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
die Rezeption.

Wäscherei-Service
Wäschesäcke und Preisliste finden Sie in Ihrem 
Kleiderschrank. Bitte füllen Sie die Wäscheliste aus, 
legen Sie die Kleidung in die bereitgestellte Tasche 
und wenden Sie sich an die Rezeption, um die 
Abholung zu arrangieren.
Regelmäßige 48 Servicestunden
Bügeln 24 Stunden
Expressdienst +30 % Zuschlag
Für den Express-Service kontaktieren Sie bitte so 
schnell wie möglich die Rezeption. Wir bedauern, 
dass an Wochenenden und Feiertagen kein Service 
angeboten wird.

Bibliothek
Bitte wenden Sie sich an den Concierge Desk, um 
Bücher aus unserer kleinen Bibliothek auszuleihen.

Wäschepolitik
Bad- und  Bettwäsche werden in Respekt und 
gemäß unserer Umweltpolitik ersetzt.

Lost & Found
Bei Fundsachen wenden Sie sich bitte an die Rezep-
tion.

Lunchbox
Bitte kontaktieren Sie den Concierge Desk, um Ihre 
Bestellung am Vortag bis 18:00 aufzugeben.

Postdienste Expresskurier
Eingehende Post wird in Ihre Suite geliefert. Express-
kurier- und Postdienste sind beim Concierge verfüg-
bar.

Mitteilungen
Alle Nachrichten werden auf Ihr Zimmer geliefert.

Minibar-Roomservice
Bitte notieren Sie alle Artikel, die Sie konsumieren, 
auf der Minibarliste, damit sie aufgefrischt werden 
können. Alle Minibar-Gebühren erscheinen auf Ihrer 
Endabrechnung.
Bitte kontaktieren Sie Roomservice für besondere 
Anfragen.

Parkplatz
Ein 24-Stunden-Parkservice und ein Parkplatz 
stehen am Eingang des Resorts zur Verfügung.

Portier-Service
Bitte wenden Sie sich an die Rezeption, wenn Sie 
Hilfe mit Ihrem Gepäck benötigen. Bitte verge-
wissern Sie sich, dass es bei der Ankunft aus Ihrem 
Taxi ausgestiegen ist oder dass Sie bei der Abreise 
nichts vergessen haben.

Haustiere
Assistenztiere sind im Resort erlaubt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
die Rezeption.
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SEHENSWÜRDIGKEITEN, MUSEEN &
ARCHÄLOGISCHE STÄTTEN

Schwesterhotels benötigen, Domes Miramare Corfu 
Luxury Collection, Domes Zeen Chania, A Luxury 
Collection Resort, Domes Noruz Chania, Autograph 
Collection, Domes of Elounda Autograph Collection, 
Domes Aulus Elounda , Domes Aulus Zante Auto-
graph Collection, Domes Lake Resort, Algavre und 
Pleiades Villas.

Einkaufen
Geö�net für ausgedehnte Stunden
der Einkaufstherapie!
Regelmäßige Geschäfte
Montag - Samstag -09.00-14.00
Dienstag - Donnerstag & Freitag-09.00-14.00
Sonntag geschlossen
Internationale Ketten
Montag-Freitag-09.00-14.00
Samstag-09.00-20.00
Sonntag geschlossen
Supermarkets 
Montag-Freitag-09.00-21.00
Samstag-09.00-20.00
Sonntag geschlossen
Touristische Geschäfte
Montag-Sonntag*
* Touristische Geschäfte sind gesetzlich nicht 

verpflichtet normale Ladenö�nungszeiten einzu-
halten, daher variieren die Ö�nungszeiten stark. Sie 
bleiben oft später am Abend (23.00 Uhr) geö�net 
und werden auch Sonntags geö�net. Dies gilt nur für 
die Sommersaison. Abgesehen von Kiosken, Kondi-
toreien, Blumenläden und vielen Touristenläden ist 
Sonntags alles andere geschlossen.

Besondere Anlässe
Bitte wenden Sie sich an den Concierge-Schalter, 
wenn ein besonderer Anlass organisiert werden 
muss.

Schwimmbäder
Ö�nungszeiten 10.00–18.00
Wir bitten Sie, die Schwimmbadordnung zu beacht-
en. Tauchen, Laufen, Springen, Schieben und grobes 
Spielen am Pool ist nicht gestattet. Alle Gäste 
werden gebeten, die Duschen zu benutzen, bevor 

sie die Swimmingpools benutzen. Jede Verletzung, 
die im oder am Poolbereich aufgetreten ist, muss 
einem Vorgesetzten oder an der Rezeption unter der 
Rufnummer 0 gemeldet werden.

Taxi
Bitte wenden Sie sich an den Concierge
oder die Rezeption.

Telefon Fax
Landesvorwahl +30
Das vollautomatische System ermöglicht es Ihnen, 
jede Telefonnummer auf der ganzen Welt 
anzurufen, indem Sie die Amtsleitung und dann die 
internationale Vorwahl und die Telefonnummer 
wählen. Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die Rezeption unter der Rufnummer 0.

Fernsehen
Jedes Zimmer ist mit Sat-TV ausgestattet.
Für Einzelheiten lesen Sie bitte die Anweisungen,
die in Ihrem Zimmer ausliegen.

Tennis
Verpassen Sie nicht Ihre Lieblingsaktivitäten.
Die Tennisplätze des Corfu Tennis Club sind nur 
15,7km/26m vom Hotel entfernt. Für Reservierungen, 
Ausrüstung sowie die Planung privater Tennisstund-
en mit einem professionellen Trainer wenden Sie 
sich an unseren Concierge Desk.

Wertsachen & Schliessfächer
Ein Safe ist kostenlos in jedem Zimmer verfügbar.
Da das Hotel keine Verantwortung für ungesicherte 
persönliche Wertsachen übernimmt, wird Ihnen 
empfohlen, den Safe zu benutzen.
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AUFWECK-ANRUF

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption, um die 
Uhrzeit zu vereinbaren, zu der Sie geweckt werden 
möchten. Wählen Sie für die Rezeption die 0
Sie können auch direkt vom Telefongerät aus Ihren 
eigenen Wecker stellen.

WELLNESS-PROGRAMM
Fitnessprogramme und Privatunterricht
mit zusätzlichen Personal Trainer-Gebühren.

FÜR IHREN KOMFORT UND SICHERHEIT
Notausgangsschild
Wir bitten unsere Gäste, die an ihrer Zimmertür 
angebrachten Notfallmaßnahmen sorgfältig zu 
lesen. Im Brandfall bitte NICHT DIE AUFZÜGE 
BENUTZEN.

Feuer-Notfall
Feuerlöscher sind in allen Fluren des Hauptge-
bäudes vorhanden. Wenn Sie Anzeichen von Feuer 
sehen, wenden Sie sich bitte an die Rezeption 
(Wählen Sie die 0) und verlassen Sie sofort das 
Gebäude. Wir bitten unsere Gäste, die an ihrer 
Zimmertür angebrachten Notfallmaßnahmen 
sorgfältig zu lesen.

Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Sets sind an der Rezeption, allen Bars 
und Restaurants erhältlich. In Notfällen wenden Sie 
sich bitte an die Rezeption. Wählen Sie 0

Aufzüge & Aufzüge
Bitte lesen Sie die Hinweise zur Liftbenutzung. Im 
Fehlerfall geraten Sie bitte nicht in Panik. Befolgen 
Sie die Anweisungen im Aufzug.

Medizinischer Dienst
In Notfällen bietet unser Hotel einen 24-Stund-
en-Ärztlichen Dienst*. Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an die Rezeption, es fallen 
zusätzliche Gebühren an. Sicherheit Schützen Sie 
Ihre Zimmerschlüsselkarte wie Ihren Hausschlüssel. 
Lassen Sie Ihre Karte nicht im Zimmer. Melden Sie 
den Verlust oder Diebstahl Ihrer Schlüsselkarte 
umgehend an der Rezeption. Geben Sie Fremden

nicht den Namen Ihres Hotels oder die Zimmernum-
mer. Versuchen Sie, Ausflugspläne nicht vor Frem-
den zu diskutieren.Seien Sie vorsichtig, wenn Sie 
Balkontüren und Fenster mit Zugang ins Freie nachts 
o�en lassen, wenn Sie schlafen. Fragen Sie beim 
Check-in nach einer Visitenkarte mit dem Namen 
und der Adresse des Hotels. Denken Sie beim 
Auschecken daran, Ihre Schlüsselkarte beim Rezep-
tionisten abzugeben.

Wertsachen | Safe Box
Bewahren Sie keine losen Wertsachen in Ihrem 
Zimmer auf. Jede Suite verfügt über einen kosten-
losen Safe für Ihren Gebrauch. Lassen Sie keine 
Wertsachen in geparkten Fahrzeugen. Das Hotel 
übernimmt keine Verantwortung für Wertgegen-
stände, die in den Zimmern zurückgelassen werden.

Stromspannung
Die Hotelspannung beträgt 220 Volt. Wenn Sie eine 
andere Spannung verwenden müssen, wenden Sie 
sich bitte an die Rezeption und unser Personal wird 
Ihnen alle notwendigen Informationen geben.
Die Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, die in 
diesem Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen 
Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung 
zu ändern. Je nach Wetterlage können sich die 
Ö�nungszeiten der Hotelabteilungen ändern (mit 
oder ohne Vorankündigung).
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UMWELT
UND LEBENSMITTELSICHERHEITSPOLITIK

Das Management und die Mitarbeiter von Domes of 
Corfu sind sich der Bedeutung des Umweltschutzes für 
eine nachhaltige Entwicklung bewusst und bieten 
qualitativ hochwertige Dienstleistungen und ein 
Lebensmittelsicherheitsmanagement ein Umweltman-
agementsystem gemäß den Anforderungen der 
internationalen Norm ISO 14001:2015 entwickelt und 
implementiert. Sie umfasst alle Aktivitäten des Hotels 
und insbesondere die Beherbergungs-, Gastronomie- 
und Unterhaltungsdienstleistungen.

Daher verpflichtet sich die Verwaltung
von Domes of Corfu:
•  Streben nach kontinuierlicher Verbesserung durch 
    das Setzen von Zielen.
•   Einhaltung aller gesetzlichen und sonstigen 
     Anforderungen in Bezug auf seine Aktivitäten in 
     Bezug auf Umweltaspekte und andere Aktivtäten.
•    das geeignete Personal auszuwählen und sich 
      um seine kontinuierliche Schulung und Bewer
      tung zu bemühen.
•    Die Umweltauswirkungen seiner Aktivitäten zu 
      bewerten, um negative Umweltauswirkungen zu 
      reduzieren oder zu beseitigen.
•     Auf jede erdenkliche Weise aktiv sein, um die 
       Umwelt zu schützen und Verschmutzungen zu 
       vermeiden.

Auf der Grundlage dieser Verpflichtungen verfolgt 
die Verwaltung von Domes of Corfu folgende Ziele:
•    Sicherstellung aller notwendigen Ressourcen zur 
      Wartung und Aktualisierung des Systems und de
      Infrastrukturverbesserungen.
•    Erreichen einer hohen Kundenzufriedenheit.
•    Umsetzung von Maßnahmen zur Energieein
      sparung, zur Reduzierung des Wasserver
      brauchs, zur Reduzierung und ordnungs
      gemäßen Abfallbewirtschaftung.
•    Informieren Sie alle an Umweltaktivitäten beteil
      igten, um das Umweltbewusstsein und die 
      Beteiligung zu erhöhen.
Diese Leitziele werden durch die Anwendung des 
Umweltmanagementsystems ISO 14001:2015 und 
des Lebensmittelsicherheitsmanagementsystems 
ISO 22000:2018, die Entwicklung spezifischer und 

messbarer Ziele, die regelmäßige Überwachung des 
Betriebs, die Inspektion der Leistung des Systems 
und die Bewertung der Ziele erreicht das Ziel, sie zu 
steigern.

Umweltmanagement
Ordnungsgemäßes Umweltmanagement und 
Umweltschutz sind zentrale Ziele von Domes of 
Corfu. Einführung und Umsetzung eines Umwelt-
managementsystems nach International Standard 
unter Einbeziehung von Mitarbeitern, Partnern und 
insbesondere Kunden.

Wir bitten Sie:
• Zum Schließen der Fenster bei eingeschalteter 
   Heizung oder Klimaanlage. Schalten Sie das Licht 
   aus, bevor Sie den Raum verlassen 
• Beachten Sie, dass Bettwäsche und Handtücher 
   entweder auf Ihren Wunsch oder in Übereinstim
   mung mit der von der Umweltpolitik des Hotels 
   festgelegten Häufigkeit gewechselt werden.
• Vermeiden Sie die Entsorgung von Sto�en
   (z. B. Fette, Öle, giftige Flüssigabfälle), die den
   ordnungsgemäßen Betrieb behindern könnten 
   Behandlung der Hotelanlage.
• Mülltrennung nach den besten Techniken, die 
   gemäß der Umweltpolitik des Hotels beschlossen 
   wurden. In jedem Zimmer befinden sich zwei 
   Mülleimer: In den im Zimmer befindlichen 
   Mülleimer sammeln Sie bitte den recyclebaren 
   Abfall (Glas, Papier, Aluminium, Plastik); Sammeln 
   Sie Restabfälle (Toilettenpapier, Bioabfälle) in den 
   Mülleimern, die sich in jeder Sanitäranlage befinden.
• Den Zimmerservice zur ordnungsgemäßen Abhol
   ung und Entsorgung anzurufen, wenn gefährliche 
   Abfälle (z. B. Toner, Tinten, Kühl- und Elektronik
   geräte, Batterien, Energiesparlampen, Arzneimittel, 
   Fett und Elektrogeräte) anfallen. • Beim Zähneput
   zen oder Duschen das Wasser nicht unnötig laufen 
   lassen. Bitte füllen Sie ein Glas mit Wasser, drehen 
   Sie den Wasserhahn auf und spülen Sie Ihre Zähne.
• Verwenden Sie nicht mehr Bettwaesche und 
   Handtücher, als Sie wirklich brauchen. Anstatt sie 
   im Standby-Modus zu halten. Elektrogeräte ausstecken.
• Ö�entliche Verkehrsmittel für Ihre Mobilität zu nutzen.
• Sofort eine Reparatur von Undichtigkeiten zu 
   verlangen. 
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SOMA SPA
10.00-18.00
Inspired by the myth and magic that Corfu
is known for and echoing the island’s gorgeous 
natural landscape and e�ortless elegance, Soma Spa 
is an oasis of wellness, a serene sanctuary where 
you’ll experience complete relaxation, rejuvenate
and revitalize. A tantalizing menu of state-of-art 
treatments for face and body, informed by nature
and inspired by timeless traditions.  Every spa therapy 
is shaped and molded around you, for a results-
driven, personalized experience in cooperation
with ELEMIS.  Selected spa services designed for
the outdoors or exclusively in treatment rooms
with windows, direct sunlight and always fresh-air 
purified wellness spaces.
Manicure-Pedicure Treatments.
For your session, please dial 7800.
For further information, please contact the Spa Reception. 

FITNESS CENTER
Operation Hours: 24 ⁄ 7
Free access. Instructor at your service available
at specific times during the day. 
For more information, please contact Concierge Desk. 

KiEPOS
10.00-13.00 & 15.00-18.00
Play areas, a pool and educational play activities 
complete the picture of this Neverland setting.
Safety built using sustainable, natural materials,
the children’s retreat we call the Kids Club
is the perfect spot to let loose. 
For more information, please contact the Kids Club
or the Concierge Desk. 

ADDITIONAL INFORMATION 
Air Conditioning & Heating 
Is available in all accommodation types. 

Airlines & Port Information 
Please contact the Concierge Desk for scheduled 
airline/ferry confirmation and any assistance to print 
boarding passes and arrange your ferry tickets. 

Bank Service & Currency 
Banks are open from Monday to Thursday

08.00–14.30 & Friday 08.00–14.00. 
Nearest banks/ATM are located in 300m away from 
the hotel. Currency exchange at the bank.

Beach Facilities 
Sunbeds and umbrellas are available
free of charge at the beach and by the pools.
You are kindly requested not to reserve
sunbeds. If you leave clothing or other items
on the sun beds and umbrellas they will be collected 
by the hotel personnel. Digital booking systems
ensure safe distances and comfort. 

Beach And Swimming Pool 
Beach towels are available at all pubic areas
and at your room. 

Boat Trips
Explore the extraordinary surrounding areas,
the local tradition and the historical attractions
and discover the secret side of the island. 

Breakfast Box 
Please contact the Concierge Desk one day in 
advance if you wish to order a breakfast box. 

Business Center 
A business center is available at the main building, 
please contact Reception or Concierge Desk.
 
Car Rental 
Please contact Concierge Desk
to make any arrangements for you.
 
Check-In Time 
Please note that on arrival day, rooms are available 
after 15:00. 

Check-Out Time 
Please note, that on departure day, rooms
must be vacated by 11:00. Before leaving the resort, 
please make sure that you have returned your key 
card to the reception and check that your bill has 
been settled. 

Credit Cards 
All major cards are accepted: American Express, 
Diners Club, MasterCard and Visa.
Personal cheques are not accepted.
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ADDITIONAL INFORMATION (cont.) 
Church Services 
A wide range of Monasteries, Churches,
Orthodox & Catholic, the Synagogue are near
the hotel: tell us what interests you and we can
give you all the necessary information.

DESTINATION ACTIVITIES & ENTERTAINMENT 
Attractions and Local Experiences 
Enjoy the attractions and local unique experiences
in beautiful, atmospheric and multicultural Corfu. 

Dress Code 
Daytime: Resort Casual. Please wear cover-ups
in the restaurant. For safety reasons, shoes must be 
worn in restaurants & bars at all times. 
Evening: Smart Casual. Gentlemen are kindly 
requested to wear long trousers or smart long shorts 
in the restaurants. No flip-flops or slippers are 
allowed. 

Drinking Water 
Tap water is drinkable. However, bottled water
is available in all hotel bars and Room Service. 

Doctor On Call 
Please note, that the resort is cooperating
with a Doctor on call on a -hour basis (extra
charges apply). 
In case of need please dial . 

Express Check-Out 
Please inform us one day prior to your departure, 
should you wish to have an express check out. 

Flowers 
Romantic moments may blossom in Domes of Corfu, 
let us know your favorite flowers.

Fireworks 
Let us create your magnificent surprise!

Hairdryer 
A hairdryer is available in your wardrobe.
We kindly ask you to use it only in the room area
and not in the bathroom for greater safety. 

Housekeeping 
Housekeeping services have been adjusted
in accordance with the new hygiene guidelines.
A pre-arrival housekeeping menu is created
and available to our guests for any additional
needs and requirements. A welcome safety box
with the essential PPE awaits for our guests in
the room along with information about the Domes
New Normality experience. Housekeeping service
is provided daily. You are always welcome to
modify this service, simply let us know. 

Internet Corner 
Personal computers, fax and a printer available
24 hours at the main building.
Please contact our Concierge Desk for more information. 

Laptop & Tablet Devices 
Tablet & Laptop devices may be provided
at the reception area.  Please contact the
Reception for further information.

Laundry Service 
Laundry bags and price list can be found in
your wardrobe. Please complete the laundry list, 
place clothes in the bag provided and contact
reception desk to arrange for collection. 

 Regular Service  hours 
 Ironing  hours 
 Express service + % surcharge 

For express service, please contact Reception Desk
as soon as possible. We regret there is no service
on weekends or public holidays. 

Library 
Please contact the Concierge Desk to borrow books 
from our small library. 

Linen Policy 
Bath and bedroom linen are replaced in respect
and according to our environmental policy. 

Lost & Found 
For lost property please contact
the Reception Desk.

Lunch Box 
Please contact the Concierge Desk to place
your order the day before until . . 

DELETE

NΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΤΣΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
Housekeeping services 

Να προσθέσουμε απο κάτω την πρόταση 

Housekeeping service is provided daily. You are always welcome to modify this service, simply let us know. 
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DESTINATION ACTIVITIES & ENTERTAINMENT  
(cont.) 
Mail Services 
Express Courier.
Incoming mail will be delivered to your suite.
Express courier and postal services are available
for the Concierge. 

Messages 
All messages will be delivered to your room. 

Mini Bar  Room Service 
Please note any items you consume on the Mini Bar 
list so that they can be refreshed. All mini bar charges 
will appear on your final bill. 
Please contact Room Service for any special requests. 

Parking 
-hours valet parking and parking area is available 

at the entrance of the resort. 

Porter Service 
Please contact the Reception Desk if you need help 
with your luggage.  Please make sure it has been out 
of your taxi on arrival or that you have not forgotten 
anything on departure. 

Pets 
Service animals are permitted in the resort. 
For more information please contact the Front Desk.

PLACES OF INTEREST, MUSEUMS & 
ARCHAELOGICAL SITES 
Corfu and the surrounding area consist of
amazing sites to unfold. Simply contact the
Concierge and we will highlight for you
the best spot for you. 

RESERVATIONS 
Please contact the Reception Desk if you need help 
with future reservations at any of our sister hotels, 
Domes Miramare Corfu Luxury Collection, Domes 
Zeen Chania, A Luxury Collection Resort, Domes 
Noruz Chania, Autograph Collection, Domes of 
Elounda Autograph Collection, Domes Aulus Elounda,
Domes Aulus Zante, Domes Lake Resort, Algavre
and Pleiades Villas. 

SHOPPING 
Open for extended hours of shopping therapy!
Regular Shops
Monday–Saturday- . – .
Tuesday–Thursday & Friday- . –21.  
Sundays-closed
International Chains
Monday–Friday- : – .
Saturday- . – .
Closed on Sundays
Supermarkets 
Monday–Friday- . – .
Saturday- 9. –2 .
Closed on Sundays
Tourist shops 
Monday–Sunday* 
* Tourist shops are not required by law to keep
   normal shop hours, so the opening times vary widely.
   They will often stay open later in the evening ( .  pm)
   and will also open on  Sundays. This applies to the summer 
   season only. Apart from kiosks, pastry shops, florists and
   many tourist shops everything else is closed on Sundays. 

SPECIAL OCCASIONS 
Please contact Concierge Desk for any special
occasion need to be organized. 

SWIMMING POOLS 
Opening Hours . - .  
We kindly ask you to follow the swimming pool
rules and regulations. Diving, running, jumping, 
pushing and rough play by the pool it is not
permitted.  All guests are requested to use
the showers before using the Swimming Pools. 
Any injury occurred in or by the pool area
it is needed to be reported to a supervisor
or at the Reception by dialing .

TAXI 
Please contact the Concierge or Reception.

TELEPHONE  FAX
Country Dial Code +
The fully automated system allows you to call any 
telephone number around the world by dialing 
for external line and then the international code
and the phone number. 
For additional information please contact
the reception by dialing . 

Nα τα αντικαταστήσουμε με Domes Aulus Elounda, Domes Aulus Zante, Domes Lake Resort, Algavre and Pleiades Villas 



6
TELEVISION 
Every room is equipped with Satellite TV. For details, 
please read the instructions available in your room.

TENNIS 
Don't miss out on your favorite activities. The tennis 
courts of the Corfu Tennis Club are only 15,7km/26m 
away from the hotel. For reservations, equipment,
as well as scheduling private tennis lessons with
a professional trainer contact our Concierge Desk. 

VALUABLES & SAFETY DEPOSIT BOXES 
A safety deposit box is available free of charge
in every room. As the hotel does not take any
responsibility for unsecured personal valuables, it is 
recommended that you use the safety deposit box. 

WAKE UP CALLS 
Please contact the reception desk to arrange
for the time you would like to be woken up. 
For Reception-Dial 0 
You can also set your own alarm directly
from the telephone device. 

WELLNESS PROGRAM 
Fitness programs and private classes
with additional Personal Trainer charges.

FOR YOUR COMFORT & SAFETY
Emergency Exit Sign
We ask for our guests to carefully read the Emergency 
Procedures displayed near their guestroom door. 
In case of fire, please DO NOT USE THE LIFTS. 

Fire Emergency
Fire extinguishers are available in all corridors
of the main buildings. If you see signs of fire, please 
contact the Reception (dial 0) and immediately leave 
the building. We ask our guests to carefully read
the Emergency Procedures displayed near
their guestroom door.

First Aid
First aid kits are available in reception,
all bars & restaurants. In case of emergency,
please contact the Reception Desk.
Dial 0 

Lifts & Elevators 
Please read the instructions about the lift use.
In the event of failure, please do not panic. Follow
the instructions inside the lift. 

Medical Services
In case of emergency, our hotel provides a 24h 
medical service*. For further information, please 
contact the Front O�ce Department.
Dial 0 
For further information please contact
the Front O�ce Department, extra charges apply. 

Safety
Safeguard your room key card as you would
your house key. Do not leave your card in the room.
If your key card is lost or stolen, report it to the front 
desk immediately. Do not reveal the name of
your hotel or room number to strangers. Try not
to discuss plans for excursions in front of strangers.
Be careful when leaving balcony doors and windows 
having access to the outside open at night when you 
are sleeping. Upon check-in ask for a business card 
with the hotel name and address. When checking-out, 
remember to leave your key card with the front desk 
clerk.

Valuables | Safe Box
Do not keep loose valuables in your room.
Every suite has a free safety deposit box for your use. 
Do not leave valuables inside parked vehicles. 
The hotel accepts no responsibility for any items
of value left in the bedrooms

Voltage
The hotel voltage is 220 Volts. If you need to use
a di�erent voltage, please contact the reception
desk and our sta� will provide you all necessary 
information.

The management reserves the right to change
the information included in this service directory,
at any time and without notice. Depending on
weather conditions, the hotel departments’ opening 
hours may change (with or without prior notice).
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