
ΓΕΥΜΑΤΑ 
Κεντρικό Εστιατόριο, γεύματα σε μπουφέ.

 – Πρωϊνό:      06:30 - 07:30 (continental) 
  07:30 - 10:00 (american buffet)

 – Γεύμα:         13:00 - 14:30
 – Δείπνο:        20:00 - 22:00

ΠΟΤΑ 
Κεντρικό Εστιατόριο, μαζί με τα γεύματα.

  –  Ελεύθερη κατανάλωση χύμα κρασιού, σόδας,  
βαρελίσιας μπύρας, χυμών & αναψυκτικών.

Pool Bar 11:00 - 23:00, Κεντρικό Μπαρ 18:00 - 23:00.
 –  Εγχώρια αλκοολούχα ποτά: ούζο, ρακή, τσίπουρο,  

μπράντυ, μπύρα, κρασί, τζιν, βότκα, ρούμι, ουίσκι.  
 –  Μη αλκοολούχα ποτά: χυμοί, σόδες, αναψυκτικά, 

καφές φίλτρου, εσπρέσσο & τσάι. 

* ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ / EΞΤΡΑ: 
–  Αλκοολούχα ποτά: κονιάκ, σαμπάνια,  

επώνυμα διεθνή ποτά, κοκτέιλ.
 –  Μη αλκοολούχα ποτά: φρέσκοι χυμοί,  

καπουτσίνο, ελληνικός καφές, φραπέ,  
φρέντο, σοκολάτα, σπέσιαλ τσάι.

ΣΝΑΚ *(εξαιρούνται τα παγωτά) 
Pool Bar 11:00 - 19:30, Μίνι Κλαμπ 16:00 - 17:00.

ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΙΣΙΝΑ & ΣΠΟΡ
•    Πετσέτες θαλάσσης παρέχονται με εγγύηση.
•    Ξαπλώστρες και ομπρέλλες παρέχονται δωρεάν 

εντός του ξενοδοχείου, καθώς και στην παραλία.
•    Εξοπλισμός χερσαίων σπορ παρέχεται με εγγύηση. 

 –  πινγκ πονγκ, τέννις, μίνι γκολφ, μπάσκετ,  
pétanque, βόλλεϊ & μίνι ποδόσφαιρο.

* ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ / EΞΤΡΑ: 
 –  θαλάσσιο σκι, αλεξίπτωτο, μπανάνα, ρινγκς,  

μαθήματα scuba-diving.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  
•    Διεθνής & ελληνόφωνη ομάδα ψυχαγωγίας.
•    Ημερήσιο πρόγραμμα, ομαδικά παιχνίδια, σπορ,  

και βραδυνή διασκέδαση.
•    Ελληνική βραδιά με παραδοσιακούς χορούς 

κάθε εβδομάδα.
•    Μίνι Κλαμπ για παιδιά (4-12 ετών) σε ξεχωριστό  

χώρο με παιδική πισίνα, παιδική χαρά, παιχνίδια,  
δραστηριότητες και διασκέδαση. 

•    Τζούνιορ Κλαμπ για εφήβους (12-16 ετών) με σπορ, 
ομαδικά παιχνίδια και διασκέδαση.

•    Το Μίνι και το Τζούνιορ Κλαμπ λειτουργούν μόνο 
κατά τις θερινές διακοπές.

o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  &  Δ Ι ΕΥΚΡΥΝΙΣΕ Ι Σ  2015  o

KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
•    Τα “All-Inclusive” προνόμιά σας ξεκινούν στις 12:00 την ημέρα άφιξής σας, και λήγουν στις 12:00  

την ημέρα αναχώρησής σας. 
•    To “All-Inclusive” βραχιολάκι σας είναι υποχρεωτικό και πρέπει να φοριέται/φαίνεται συνεχώς. 
•    Η παραγγελία καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται αυστηρά για παιδιά κάτω των 18 ετών.
•    Οι καταναλώσεις γευμάτων, ποτών και οι υπηρεσίες επιτρέπονται μόνο για προσωπική σας χρήση.
•    Η Διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να αναιρέσει τα “All-Inclusive” προνόμια πελατών που 

συμπεριφέρονται ανάρμοστα, ενοχλητικά, επιθετικά ή χωρίς σεβασμό προς άλλους πελάτες ή το προσωπικό. 
Επίσης, τα προνόμια μπορεί να διακοπούν σε περίπτωση που οι πελάτες τα μοιραστούν με άλλους μη “All-Inclusive” 
πελάτες. Αναμένουμε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα “All-Inclusive” προνόμιά σας με σύνεση, σεβασμό και μέτρο.

w w w . x e n o t e l . g r

Η διαθεσιμότητα των εστιατορίων και των μπαρ (ωράριο και μήνες λειτουργίας) μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση,  
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα του ξενοδοχείου.


