ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
INFORMATION BOOKLET

Dear guests,

Αγαπητοί πελάτες,

Αγροτουριστικά

Welcome to “Enipnion” Apartments. We are

Διαμερίσματα «Ενύπνιον». Είμαστε στην

delighted to have you as our guests.ggggggg

ευχάριστη θέση να σας έχουμε ως πελάτες

gggggggggggggggggggggg

Καλωσορίσατε

στα

μας.
Σ’

αυτό

το

βιβλιάριο

περιέχονται

πληροφορίες για τις διευκολύνσεις σας και

This information folder contains information
about our facilities and services.

τις υπηρεσίες μας.
να

Please do not hesitate to contact the

επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση εάν έχετε

management if you have any questions. We

οποιεσδήποτε

are here to help you and to make your stay

Παρακαλώ,

μην

διστάσετε

ερωτήσεις.

Είμαστε

στη

διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε και να

as comfortable as possible.

κάνουμε την παραμονή σας όσο το δυνατό
πιο άνετη.

Από τη Διεύθυνση.

From the Management.

Άφιξη

Check‐in

Τα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα από τις 3.00

Apartments are normally available from 3.00 PM.

μ.μ.

Αναχώρηση

Check‐out

Το διαμέρισμα σας είναι διαθέσιμο μέχρι το

Your apartment is available until 12.00 (midday)

μεσημέρι της ημέρας αναχώρησης.

of your day of departure. Dfdf dfddf

Εάν

επιθυμείτε

να

μειώσετε

τις

μέρες

Should you wish to shorten the stay, please

παραμονής σας θα πρέπει να ενημερώσετε τη

advice the reception at least one day before of

διεύθυνση μέχρι τις 4.00 μ.μ. της ημέρας που

your check‐out day at 4.00 PM the latest.

προηγείται της ημέρας αναχώρησης σας.

Πρόγευμα – Γεύμα – Δείπνο

Breakfast – Lunch – Dinner

Δεν προσφέρουμε πρόγευμα, γεύμα ή δείπνο.

No breakfast, lunch or dinner is served. However,

Ωστόσο, μπορείτε να ετοιμάσετε το δικό σας

you could prepare your breakfast, lunch or

πρόγευμα, γεύμα ή δείπνο χρησιμοποιώντας τον

dinner at your own using the facilities and

εξοπλισμό που υπάρχει σε κάθε διαμέρισμα.

equipment found in each apartment.

Χρεώσεις

Credit

Σύμφωνα με τις πολιτική μας, όλα οι χρεώσεις

According to our policies, all credit must be

πρέπει να συμφωνούνται πριν από την άφιξη

agreed prior to arrival. Dddddd ddd dddd

σας.
Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να προ‐

The management reserves the right to pre‐

εγκρίνει πιστωτικές κάρτες πριν από την άφιξη.

authorise credit cards prior to arrival.

Χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

Credit and debit cards

Η διεύθυνση δέχεται τις ακόλουθες κάρτες για

The management accepts the following cards for

τις πληρωμές σας: Visa, Mastercard, American

payment of your invoice: Visa, Mastercard,

Express, Maestro.

American Express, Maestro.

Νομίσματα

Currencies

Γίνονται αποδεκτά για τις πληρωμές σας μόνο

Certain currencies (only notes) can be changed

συγκεκριμένα νομίσματα.

and/or accepted for the payment of your invoice

Ηλεκτρισμός

Electricity

Για να ενεργοποιήσετε τον ηλεκτρισμό στο

Please put your key into the key fob at the

διαμέρισμα σας θα πρέπει να τοποθετήσετε το

entrance of your apartment to activate the

μπρελόκ του κλειδιού σας στην ειδική υποδοχή

electricity. Electrical sockets in Cyprus supply

που βρίσκεται στην είσοδο του διαμερίσματος.

electricity of 240 volts.

Οι πρίζες στην Κύπρο τροφοδοτούν ηλεκτρικό
ρεύμα 240 βολτ.

Κλιματισμός

Air conditioning

Το τηλεχειριστήριο των κλιματιστικών δίνεται

The remote controls of the air conditioning are

κατά

given at the time of checking‐in and are returned

την

άφιξη

από

τη

Διεύθυνση

και

επιστρέφονται σ’ αυτή κατά την αναχώρηση.

at the time of checking out.

Ηλεκτρική θέρμανση

Heating

Υπάρχει αυτόνομη ηλεκτρική θέρμανση σε κάθε

There is an autonomous heating unit in each

δωμάτιο του διαμερίσματος.

room of the apartment.

Διαδίκτυο

Internet

Υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ ενσύρματη και ασύρματη

Both wired and wireless FREE access to the

πρόσβαση

Internet is available in all apartments.

στο

διαδίκτυο

σε

όλα

τα

διαμερίσματα.
Ο Κωδικός Πρόσβασης είναι: 12345

The access code is: 12345

Κάπνισμα

Smoking

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στα διαμερίσματα.

Smoking is not allowed in the apartments.

Σας ενημερώνουμε ότι θα χρεωθείτε (α) για το

Please be advised that you will be charged (a) for

κόστος του καθαρισμού εάν καπνίζετε σε ένα

the cost of cleaning if you smoke in an apartment

διαμέρισμα, (β) για το κόστος οποιωνδήποτε

and (b) for the cost of any damage may be

ζημιών προκληθούν από το κάπνισμα και (γ) για

caused due to smoking and (c) for the

τις διοικητικές δαπάνες, όταν ένας συναγερμός

administrative cost when an alarm is mistakenly

ενεργοποιηθεί

activated due to smoking.

κατά

λάθος

λόγω

του

καπνίσματος.

Χώρος στάθμευσης

Parking

Υπάρχει δημόσιος χώρος στάθμευσης σε κοντινή

Public parking is possible at a location nearby

απόσταση από τα διαμερίσματα και στον οποίο

and charges are applicable

υπάρχουν εγκατεστημένα παρκόμετρα.

Τράπεζες

Banks

Υπάρχουν τράπεζες και συνεργατικό πιστωτικό

The nearest banks are located in the centre of

ίδρυμα στο κέντρο του χωριού, περίπου 800

the village at about 800 meters from the

μέτρα από τα διαμερίσματα.

apartments.

Οδηγίες πυρκαγιάς

Fire instructions

Υπάρχει σύστημα ανίχνευσης καπνού σε όλα τα

There is a smoke detector system in all

διαμερίσματα. Ως εκ τούτου, μην αγνοήσετε την

apartments. Therefore, never ignore an alarm.

ενεργοποίηση

The use of any source of open fire (e.g. candles)

του

συναγερμού.

Η

χρήση

οποιασδήποτε ανοικτής πηγής φωτιάς (π.χ.

are forbidden.

κεριά) απαγορεύονται.

δδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδνννννννδ

Σε περίπτωση πυρκαγιάς υπάρχει διαθέσιμος

There is available extinguisher and fire blanket in

πυροσβεστήρας και κουβέρτα φωτιάς σε κάθε

each apartment to be used in case of fire.

διαμέρισμα.

Δδδδδδδδδ

Ασφάλεια

Safety

Για τη δική σας ασφάλεια σας ενημερώνουμε για

For your own safety we ask you to be aware for

τα ακόλουθα:

the following:



Τo

δάπεδα

στο

(υπνοδωμάτια

και

διαμέρισμά
μπάνια)

μπορεί

σας



να

bathrooms) may be slippery especially when

γλιστράει ιδιαίτερα όταν είναι βρεγμένα.






The floors in your apartment (bedrooms, and

they are wet.

Μην κάθεστε πάνω στα ανοιχτά παράθυρα,



Do not bench out of open windows, the risk

αφού υπάρχει ο κίνδυνος να πέσετε στο

exists of falling out of open windows. Pay

κενό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά

special attention to children near open

τα οποία βρίσκονται κοντά σε ανοιχτά

windows.

παράθυρα.

Σδσδδδσδσδσδσδσδσδσδσδσδσδσδσδς

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα



Make sure the doors and windows of your

του διαμερίσματός σας είναι κλειστά και

apartment is closed and locked when you

κλειδωμένα

το

leave the apartment. We recommend that

διαμέρισμα. Σας συνιστούμε να κλειδώνετε

you lock your doors from the inside when

τις πόρτες σας από το εσωτερικό κατά τη

you

διαμονή σας στο διαμέρισμα.

Ζχζχζχζχδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδδ

όταν

Χρησιμοποιείτε
συσκευές

φεύγετε

πάντοτε

τις

από

ηλεκτρικές

(περιλαμβανομένων

των

υδρομασάζ) σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.



stay

in

the

apartment.

Always use electrical devices (including
hydromassage equipment) according to the
manufacturer's instructions.

