Hellenic Vibes Smart Hotel
Directory

www.hellenicvibes.gr

Αγαπητοί επισκέπτες,
Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Hellenic Vibes Smart Hotel και στην πανέμορφη
ιστορική πόλη της Αθήνας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας κατά την διάρκεια
της διαμονής σας , παρακαλούμε διαβάσετε τις πληροφορίες που έχουμε καταχωρήσει
στον Οδηγό των δωματίων με τις σημαντικότερες υπηρεσίες του ξενοδοχείου αλλά και
χρηστικές πληροφορίες για την πόλη μας.
Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή.
Το προσωπικό του Hellenic Vibes Smart Hotel θα φροντίσει ώστε η διαμονή σας
να είναι ευχάριστη και άνετη.
Εκ μέρους της Διεύθυνσης,
Σας ευχόμαστε καλή διαμονή!

Dear Guests,
Initially, we would like to express our sincere appreciation and gratitude for having selected
Hellenic Vibes Smart Hotel for your stay. We would also like to take this opportunity to assure
you that the entire Hellenic Vibes team is going to keep on providing the highest standards
of service and comfort, which we hope you have experienced since the first moment with us.
Please spend some of your time to read the following information that is useful for your
accommodation. In case you need any further assistance or information do not hesitate to
contact a member of our team. Our staff will be more than pleased to assist you in order to
have an unforgettable experience at our property.
On behalf of the management,
We wish you a pleasant stay!

ΠΑΡΟΧΕΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
HOTEL SERVICES

ΥΠΟΔΟΧΗ
RECEPTION
•Η υποδοχή του ξενοδοχείου είναι
ανοιχτή όλο το 24ωρο και το έμπειρο
προσωπικό είναι στην διάθεσή σας
για πληροφορίες, κρατήσεις,
εξυπηρέτηση.
•Our experienced Reception staff are at
your disposal for 24h for information,
reservations, observations.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
LUGGAGE SERVICE
•Παρακαλώ ζητήστε από την υποδοχή
την μεταφορά των αποσκευών σας.
•Please ask for assistance at the
reception in case you require help with
your luggage.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
EXPRESS CHECK OUT
•Δυνατότητα γρήγορης αναχώρησης
μέσω εφαρμογής κινητού ή
της τηλεόρασης.
•Express check out through mobile
application or through the TV.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
CONCIERGE

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ RECEPTION
CHECK IN & CHECK OUT TIME

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
CENTRAL SAFE BOX

•Εξυπηρέτηση κρατήσεων και
πληροφοριών για δραστηριότητες,
εκδρομές, μουσεία, αξιοθέατα,
αρχαιολογικούς χώρους, εστιατόρια,
μπαρ, περιηγήσεις, θέατρα, εισιτήρια.
•Assistance to tourism information in
regards to museums, sights, attractions,
activities, archaeological sites, restaurant, bars, theatres, tickets.

•Η ώρα άφιξης είναι από τις 15:00 το μεσημέρι
και η ώρα αναχώρησης έως τις 11:00 το πρωί.
Σε περίπτωση διαθεσιμότητας του δωματίου
κατά την άφιξη μπορεί να δοθεί και νωρίτερα.
Εάν θέλετε να κρατήσετε το δωμάτιο μετά από
την προβλεπόμενη ώρα αναχώρησης
συνεννοηθείτε με την υποδοχή για
διαθεσιμότητα και χρέωση.
•The arrival time is from 15:00 in the evening
and the check out time until 11:00 in the
morning. Early check in is available according
to availability. For late check out please
contact the reception for availability and costs.

•Για χρήση του κεντρικού
χρηματοκιβωτίου του ξενοδοχείου εκτός
των χρηματοκιβωτίων των δωματίων
παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην
υποδοχή.
•Please contact the reception desk if
you wish to use the central safe box
apart from the one in your room.

ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ
LUGGAGE ROOM
•Χώρος φύλαξης αποσκευών είναι στην
διάθεση σας για αποθήκευση των αποσκευών
σας κατά την άφιξη και την αναχώρηση.
•Luggage room is available in case you need
to store your luggage on arrival or departure.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ)
TRANSFER SERVICE (EXTRA CHARGE)
•Για την μεταφορά σας στο αεροδρόμιο ή το
λιμάνι, παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή
μια μέρα πριν την αναχώρησή σας. Για κλήσεις ταξί
απευθυνθείτε στην Υποδοχή.
•If you require transfer arrangements to the port or
the airport please contact the reception staff one
day prior to your departure. For taxis contact the
reception desk at any time.

ΠΟΤΟ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ
- WELCOMEΟΧΗΜΑΤΑ
TREATS
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
-

•Σταθμός φόρτισης
για ποτό
ηλεκτρικά
οχήματα
•Απολαύστε
το γευστικό
καλωσορίσματος
διαθέσιμος
στην
είσοδο.
κατά
την άφιξη
στο
δωμάτιό σας.
•Charger
electrical
vehicles
thearrival.
•Enjoy
yourfor
welcome
drink
upon at
your
entrance of the hotel.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
CAR RENTAL
•Το προσωπικό της υποδοχής θα αναλάβει
να σας βοηθήσει με την ενοικίαση
αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή ποδηλάτου
•Please contact the reception to help you
rent a car, motorcycle or bicycle.

BABYSITTING
•Υπηρεσία φύλαξης παιδιών
διαθέσιμη. Υποχρεωτική
ενημέρωση 36 ώρες νωρίτερα.
•Babysitting service available.
Please inform the reception
at least 36 hours prior.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
BABY COT
•Δυνατότητα προσθήκης
κρεβατάκι για μωρά
κατόπιν ζήτησης.
•Baby Cot on request.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΙΝΑ
ADDITIONAL LINEN

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
WAKE UP CALL SERVICES

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
PILLOW BAR

•Για επιπλέον πετσέτες
και σεντόνια παρακαλώ
επικοινωνήσετε με την υποδοχή.
•For additional towels and linen
please contact the reception.

•Εάν επιθυμείτε αφύπνιση
παρακαλούμε απευθυνθείτε
στην υποδοχή.
•If you wish a wake-up call
please contact the reception
desk.

•Δυνατότητα επιλογής
υποαλλεργικών μαξιλαριών.
•Hypoallergic pillow
selection.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
BOARD GAMES
•Επιτραπέζια παιχνίδια se
ενδεδειγμένο χώρο διαθέσιμα
για αναψυχή.
•Board games available for
recreation in specific area.

TV (SATELITE & PAY TV)
•Όλα τα δωμάτια περιέχουν
δορυφορική τηλεόραση και
υπηρεσία συνδρομητικών
καναλιών και πλατφόρμες.
•All rooms are equipped with
satellite TV and pay channels
and platforms.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
GUESTS INSUARANCE
•Το ξενοδοχείο παρέχει ιδιωτική
ασφάλιση αστικής ευθύνης
πελατών σε περίπτωση ατυχήματος
στον χώρο του ξενοδοχείου.
•The hotel provides public liability
insurance to the guests.

ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST

24hr ROOM SERVICE
•Υπηρεσία 24ωρου room service σε επιλεγμένα
είδη από συνεργαζόμενο εστιατόριο.
•24 Hour room service in selected items
delivered from a co-operative restaurant.

SPECIAL
SPECIALNUTRITION
NUTRITION NEEDS
NEEDS
a

•Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν
έχετε ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες και
επιθυμίες (όπως προϊόντα χωρίς
γλουτένη).
•Please inform us if you have any
special nutritional needs and desire
(such us gluten free products).

•Ελληνικό πιστοποιημένο πρωινό
σε μπουφέ σερβίρετε καθημερινά
από τις 07:00 έως τις 11:00 στο
χώρο του εστιατορίου στον πρώτο
όροφο. Στο πρωινό
περιλαμβάνονται τοπικά εδέσματα,
αρτοποιηματα και γλυκά.
Δυνατότητα παράδοσης και
στο δωμάτιο.
•Greek certified buffet breakfast
is served daily from 07:00 to 11:00
at the restaurant area in the first
floor. Greek traditional food and
delicacies are included in the
menu. Available breakfast room
service.

EARLY OR
LATE BREAKFAST
BREAKFAST
EARLY

--

•Δυνατότητα παροχής υπηρεσίας
•Δυνατότητα παροχής υπηρεσίας
πρωϊνού νωρίς
ή αργά κατόπιν
early breakfast κατόπιν
αιτήματος16
πριν.
αιτήματος16 ώρες
ώρες πριν.
•Early
or late breakfast
upon
•Early
breakfast
upon request
16
request 16 hours
hours prior
prior is provided.
provided.

WIFI
MEAL BOXES
•Δυνατότητα παροχής γεύματος σε
ειδική συσκευασία για την μεταφορά του.
•Meal boxes are provided upon request.

•Υπάρχει δωρεάν κάλυψη
ασυρμάτου δικτύου Wi-Fi σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους και
στα δωμάτια.
•We provide free wireless internet
access Wi-Fi in all common areas
and in the rooms.

BUSINESS CENTER

LAPTOP & TABLET

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ / LIBRARY

NEWS PAPERS

•Στην διάθεση σας υπολογιστές για
πρόσβαση στο διαδίκτυο, για
εκτυπώσεις, σαρώσεις
και αποστολή φαξ.
•At your disposal computers for
internet use, copying, scanning
and fax machine.

•Στην διάθεσή σας tablet και laptop
κατόπιν αιτήματος για χρήση
στο δωμάτιο.
•At your disposal upon request
laptop and tablet for use
in your room.

•Βιβλιοθήκη όπως μπορείτε να
δανειστείτε ή και να δωρίσετε βιβλία.
•Library where you can borrow
or donate books.

•Ημερήσιες εφημερίδες διαθέσιμες
στην ρεσεψιόν
•Daily newspapers available
at the reception

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
HOUSEKEEPING SERVICE
•Τα δωμάτια καθαρίζονται καθημερινά από τις
09:00 έως τις 15:00 και η απογευματινή υπηρεσία
καθαριότητας είναι από τις 18:00 έως τις 20:30.
Ενημερώστε την υποδοχή εάν επιθυμείτε να
καθαριστεί το δωμάτιο σας συγκεκριμένη ώρα.
•Rooms are serviced daily between the hours
of 09:00 and 15:00 and again with turndown
service between the hours of 18:00 and 20:30.
Please contact a Reception member if you
have a preferred service time.

ΣΙΔΕΡΟ – ΠΡΕΣΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
IRON – TROUSERS PRESSING
•Εάν επιθυμείτε την χρήση σίδερου,
σιδερώστρας και πρέσας παντελονιών όπως
επικοινωνήσετε με την υποδοχή.
•Please contact the reception if you wish to
have the iron, the ironing board or the trousers
pressing delivered to your room.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ)
LAUNDRY & DRY CLEANING SERVICE (EXTRA COST)
•Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσία πλύσης και
σιδερώματος των ρούχων σας και υπηρεσία
στεγνού καθαρίσματος σε εξωτερικό συνεργάτη.
Οι παροχές αυτές είναι με επιπλέον χρέωση
και ο χρόνος παράδοσης είναι 24 ώρες.
•Laundry, pressing and dry cleaning (inhouse
and in outsource partner) is provided with
additional charge. Delivery time 24 hours.

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ
IN ROOM
AMENITIES

Δωρεάν Ασύρματο Ιντερνέτ
Free Wireless Internet

Ζυγαριά
Scale

Δορυφορική Τηλεόραση
Satelite TV

Αφύπνιση
Wake up call

Ψυγειάκι
Mini Bar

Pay TV
Movie Channels

Στεγνωτήρας μαλλιών
Hairdryer

Chromecast
MP3 Player

Αυτόνομη μονάδα Κλιματισμού - Θέρμανσης
Individual Air Conditioning Unit

Επιλογή μαξιλαριών - Υποαλλεργικά μαξιλάρια
Pillow Menu - Hypoallergenic Pillows

Σίδερο και σιδερώστρα κατόπιν αιτήματος
Iron and ironing board upon request

Ανατομικό στρώμα
Anatomic Mattress

Πρέσα παντελονιών κατόπιν αιτήματος
Trouser press upon request

Θερμομονωτικά κουφώματα με διπλά τζάμια στα παράθυρα
Thermal insulating double glazing windows

Μεγεθυντικός καθρέφτης
Make up mirror

Φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλα τα δωμάτια
Natural light and ventilation in all rooms

Χρηματοκιβώτιο
Safe Box

Καθημερινή Καθαριότητα Δωματίου
Daily Maid Service

Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ/τσάι
Electric water kettle & supplies for coffee/tea

Προϊόντα μπάνιου
Bathroom Amenities

Μηχανή Εσπρέσο
Espresso Coffee Machine

Μπουρνούζια και παντόφλες μπάνιου
Bathrobes and slippers

Hellenic Vibes Smart Hotel

+30 210 32 40 504

Agias Irinis 7, Athens 105 51

reservations@hellenicvibes.gr

www.hellenicvibes.gr

