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Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Τρίτων…
To ξενοδοχείο Τρίτων, βρίσκεται στην πόλη της Κω, σε µια µαγευτική
τοποθεσία µπροστά στη θάλασσα, δίπλα από το πάρκο της Μητρόπολης.
Φηµίζεται για τη ζεστή του φιλοξενία και το ευγενικό του προσωπικό που σας
κάνει να αισθάνεστε πως βρίσκεστε στο ίδιο σας το σπίτι
Το ξενοδοχείο ακολουθεί πρόγραµµα ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού
του αποτυπώµατος. Είναι βραβευµένο µε το διεθνές GREEN KEY αποδεικνύοντας
την προσήλωση µας στην ποιότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Σε αυτή µας την
προσπάθεια θέλουµε να σας ζητήσουµε τη συµµετοχή σας συµβάλλοντας στην
εξοικονόµηση ενέργειας, στη µείωση του νερού και στις δράσεις ανακύκλωσης,
απολαµβάνοντας την παραµονή σας κοντά µας.

Βοηθήστε µας να εξοικονοµήσουµε νερό. Το γνωρίζατε ότι το νερό
είναι πολύτιµος πόρος για την ανθρωπότητα και µε τη συνετή του χρήση
συµβάλλετε στη διατήρησή του;
• Παρακαλείστε να µην αφήνετε το νερό να τρέχει συνεχώς
• Παρακαλείστε να κρατήσετε τις πετσέτες σας για περισσότερο από µια µέρα.
Αν δεν θέλετε αλλαγή αφήστε τις κρεµασµένες
• Παρακαλείστε να ενηµερώνετε το προσωπικό σε περίπτωση διαρροής
νερού.
Βοηθήστε µας να εξοικονοµήσουµε ηλεκτρική ενέργεια. Το γνωρίζατε
ότι µε την αποφυγή σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας συνεισφέρετε
στην διατήρηση των φυσικών πόρων και οικοσυστηµάτων;
• Παρακαλείστε να αφαιρείτε την κάρτα από την υποδοχή εξοικονόµησης
ενέργειας όταν φεύγετε από το δωµάτιο
• Παρακαλείστε να σβήνετε τον κλιµατισµό όταν φεύγετε από το δωµάτιο
• Παρακαλείστε να αποφεύγετε την κατάσταση αναµονής για την τηλεόραση
• Παρακαλείστε να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν το σύστηµα
θέρµανσης/ ψύξης λειτουργεί.
• Παρακαλείστε να διατηρείτε το δωµάτιο σε λογική θερµοκρασία
(συνιστώµενη ρύθµιση για το χειµώνα 21°C και για το καλοκαίρι 26°C).
•Συγκεντρώστε τα ανακυκλώσιµα υλικά σας και παραδώστε τα στη ρεσεψιον

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ

Υποδοχή ανοικτή επί 24 ώρες
Υπηρεσία µεταφοράς αποσκευών
Υπηρεσία Θυρωρού
Συνδροµητική/∆ορυφορική τηλεόραση στα δωµάτια
∆υνατότητα παροχής laptop/tablet
∆ωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους του
ξενοδοχείου
∆υνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού
Επιλογή µαξιλαριών/ Μαξιλάρια διαφόρων τύπων, υποαλλεργικά.
Υπηρεσία αφύπνισης
∆υνατότητα παροχής πρωινού στα δωµάτια
Ποτό ή ∆ώρο Καλωσορίσµατος κατά την άφιξή σας
∆ιάρκεια πρωινού:7:00-10:30
Υπηρεσία δωµατίου (Rοοm service): 24 ώρες
Υπηρεσία παροχής πρωινού νωρίς ή αργά το πρωί
∆υνατότητα παροχή πρωινού σε ειδικές συσκευασίες (κατόπιν
αιτήµατος)
Κάλυψη ειδικών διατροφικώναναγκών(κατόπιν αιτήµατος)
Παροχή ηµερήσιων εφηµερίδων και περιοδικών
∆ωρεάν µεταφορά από/προς το λιµάνι/αεροδρόµιο κατά την
άφιξη/αναχώρηση των πελατών
Υπηρεσία στεγνού καθαρίσµατος – πλυσίµατος – σιδερώµατος των
ρούχων των πελατών
Καθηµερινή καθαριότητα δωµατίων, αλλαγή πετσετών& σεντονιών
Αλλαγή πετσετών ή/και κατόπιν αιτήµατος
∆υνατότητα φύλαξης παιδιών από εξειδικευµένη εκπαιδευτικό
(κατόπιν αιτήµατος)
Πετσέτες παραλίας – πισίνας
Εξυπηρέτηση για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και
ποδηλάτων
Ενηµέρωση και παροχή ειδικών εκδροµών εντός και εκτος νησιού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ

∆ωρεάν Ασύρµατο Ιντερνέτ
Τηλεόραση
Μίνι Ψυγείο
Στεγνωτήρας Μαλλιών
Κλιµατιστικό
Ηλεκτρικός βραστήρας, καφές, τσαι
Σίδερο και σιδερώστρα διατίθενται στην Υποδοχή
Παιδικό κρεβατάκι κατόπιν αιτήµατος
Απευθείας τηλεφωνική γραµµή
Χρηµατοκιβώτιο
Αφύπνιση
Επιπλέον Μαξιλάρια
Ανατοµικό Στρώµα
Πουπουλένιο Πάπλωµα
Θερµοµονωτικά κουφώµατα µε διπλά τζάµια στα παράθυρα
Φυσικός φωτισµός και αερισµός σε όλα τα δωµάτια
Μπαλκόνι
∆υνατότητα πλήρους συσκότισης του δωµατίου
«ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ»: Σε περίπτωση που δεν θέλετε
να σας ενοχλήσουν, παρακαλούµε πατήστε το κουµπι «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ»
στην είσοδο του δωµατίου σας.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ:
1. Μην καπνίζετε στο κρεβάτι
2. Μην αδειάζετε τα σταχτοδοχεία στο καλάθι αχρήστων
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ:
1. Μην πανικοβάλλεστε
2. Καλέστε το 0
3. Σπάστε το τζαµάκι στο πλησιέστερο σηµείο του διαδρόµου
4. Εγκαταλείψτε το κτίριο, µη σταµατάτε να πάρετε προσωπικά
αντικείµενα.
5. Κλείστε την πόρτα του δωµατίου σας όταν φεύγετε.
6. Μην χρησιµοποιείτε το ασανσέρ.
7. Περπατήστε γρήγορα στην κοντινότερη ασφαλή περιοχή,
είτε στο αµφιθέατρο πλάι στην πισίνα, είτε στο παρκινγκ
µπροστά από το ξενοδοχείο.
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