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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

ΥΠΟ∆ΟΧΗ: Είµαστε 24 ώρες στη διάθεσή σας.
ΑΦΙΞΗ: Την ηµέρα άφιξης ο πελάτης µπορεί να µπει στο δωµάτιο
την ώρα 13:00. Προσφέρεται ποτό ή δώρο καλωσορίσµατος.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Ώρα αναχώρησης από τα δωµάτια η ώρα 11:00.Οι
πελάτες που επιθυµούν να παρατείνουν την διαµονή τους παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν µε την υποδοχή από την προηγούµενη ηµέρα.
Παράταση της διαµονής τους θα µπορεί να γίνει εφόσον υπάρχει
διαθεσιµότητα και υπάρχει επιπλέον χρέωση.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ: Σας εξυπηρετούµε στο δωµάτιό σας από τις
7:00 εως τις 23:00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: Το δωµάτιό σας καθαρίζεται καθηµερινά. Οι
καθαρίστριες θα µπουν στο δωµάτιό σας µεταξύ 10:00 και 15:00 η και
νωρίτερα αν το επιθυµείτε. Αλλαγή σε σεντόνια και πετσέτες γίνεται
καθηµερινά, εκτος αν επιθυµείτε διαφορετικά, συµβάλλοντας στη
περιβαλλοντική µας πολιτική. Αλλάζονται και κατόπιν αιτήµατος.
ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ: Αν επιθυµείτε πρωινό εγερτήριο µπορείτε να έλθετε σε
επαφή µε την υποδοχή.
ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Παρακαλούµε προσέχετε το κλειδί σας. Θα το εκτιµούσαµε
ιδιαίτερα εάν αφήνατε το κλειδί σας στην υποδοχή του ξενοδοχείου όταν
βγαίνετε από το ξενοδοχείο. Έτσι, δεν θα ανησυχείτε µήπως χάσατε το
κλειδί σας και ο υπεύθυνος της υποδοχής θα γνωρίζει ποιος είναι µέσα στο
ξενοδοχείο και ποίος όχι σε περίπτωση κινδύνου. Παρακαλούµε κατά την
αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο µην ξεχάσετε να παραδώσετε το κλειδί
σας.
ΘΥΡΙ∆ΕΣ: Καθώς το ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια
πολύτιµων αντικειµένων και τιµαλφών, συµβουλεύουµε όλους τους
πελάτες µας να χρησιµοποιούν χρηµατοκιβώτια που βρίσκονται στα
δωµάτια.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Οι ακόλουθες πιστωτικές κάρτες
είναι δεκτές: Visa, American Express, Mastercard. Προσωπικές επιταγές
δεν γίνονται δεκτές. Πληρωµές άνω των 500,00€ γίνονται δεκτές µόνο µε
πιστωτικές κάρτες η µε κατάθεση στην τράπεζα.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ: Για µετατροπή ξένων χαρτονοµισµάτων σε ευρώ
µπορείτε να απευθύνεστε στην υποδοχή του ξενοδοχείου.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Για να τηλεφωνήσετε από το τηλέφωνο του δωµατίου σας
πρέπει να καλέσετε τον αριθµό 9 και µετά τον αριθµό τηλεφώνου που
επιθυµείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια µπορείτε να καλέσετε το “0”
WI-FI Υπάρχει δωρεάν WI-FI σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Για
πληροφορίες απευθύνεστε στην υποδοχή του ξενοδοχείου.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΠΟΝΑ: Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβληµα
η παράπονο σχετικό µε την λειτουργία του ξενοδοχείου η υποδοχή είναι
στην διάθεση σας προκειµένου να βοηθήσει στην επίλυσή του. Στόχος µας η
καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙ:
Μπορείτε τα ενοικιάσετε αυτοκίνητο η µοτοποδήλατο η ποδήλατο από την
υποδοχή του ξενοδοχείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες σχετικά µε τα
δροµολόγια λεοφωρείων µπορείτε να απευθύνεστε στην υποδοχή. Εφόσον
επιθυµείτε ταξί η υποδοχή του ξενοδοχείου θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται τα παιδιά κάτω των
12 ετών να χρησιµοποιούν τους ανελκυστήρες µόνα τους.
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ: Εφόσον το επιθυµείτε,
το ξενοδοχείο µπορεί να αναλάβει το πλύσιµο και το σιδέρωµα των ρούχων
σας. Η υποδοχή του ξενοδοχείου µπορεί να σας δώσει σχετικές πληροφορίες.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Εφόσον το επιθυµείτε ειδική παιδαγωγός
µπορεί απ΄την ρεσεψιόν του ξενοδοφείου.

ΠΡΩΙΝΟ: Σερβίρεται στο εστιατόριο µεταξύ των ωρών 07:00 -10:30. Για
τους πελάτες που σκοπεύουν να φύγουν από το ξενοδοχείο πολύ νωρίς ή
αργά το πρωί, προσφέρουµε καφέ και ένα µινι µπουφέ. Υπάρχει δυνατότητα
σερβιρίσµατος πρωινού στο δωµάτιό σας
ΓΕΥΜΑΤΑ: Μπορείτε να απολαύσετε το γεύµα σας στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου. Το εστιατόριο λειτουργεί από τις 7 το πρωί εως τις 12 το βράδυ.
Ειδικό µενου µπορούµε να φτιάξουµε σε ειδικές περιπτώσεις κατοπιν
αιτήµατος Ειδικά µενού (χωρίς γλουτένη, παιδικό µενού, υγιεινή διατροφή)
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ: Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή το ποτό σας στο
κυρίως µπαρ πλάι στην υποδοχή, και στο καφέ-εστιατόριο του ξενοδοχείου.
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ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: Υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος στον ισόγειο

ΠΙΣΙΝΑ

χώρο της Reception ,όπου µπορείτε να αφήσετε τις αποσκευές σας .
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για τη µεταφορά των
αποσκευών σας παρακαλώ ενηµερώστε τη ρεσεψιόν

ΠΙΣΙΝΑ: Παρακαλώ έχετε υπ' όψη σας ότι δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες όπως και τις ώρες
λειτουργίας στις ειδικές σηµάνσεις γύρω από την πισίνα. Κολύµπι µετά
την δύση του ηλίου απαγορεύεται. Οι γονείς είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών τους.
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΙΣΙΝΑΣ: Οι πελάτες του ξενοδοχείου
µπορούν να προµηθεύονται πετσέτες για χρήση στην πισίνα.
Παρακαλούµε οι πελάτες του ξενοδοχείου να µην χρησιµοποιούν τις
πετσέτες δωµατίου στην παραλία η στην πισίνα. Η επαναχρησιµοποίηση
της πετσέτας συνίσταται για περιβαλλοντικούς λόγους.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ

∆ωρεάν Ασύρµατο Ιντερνέτ
Τηλεόραση - ∆ορυφορικά κανάλια
Μίνι Ψυγείο
Στεγνωτήρας Μαλλιών
Κλιµατιστικό
Ηλεκτρικός βραστήρας (Υλικά: καφές, τσαι, ζάχαρη)
Σίδερο και σιδερώστρα διατίθενται στην Υποδοχή
Παιδικό κρεβατάκι κατόπιν αιτήµατος
Απευθείας τηλεφωνική γραµµή
Χρηµατοκιβώτιο
Αφύπνιση
Επιπλέον Μαξιλάρια (διαφόρων τύπων υποαλλεργικά)
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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Welcome at TRITON hotel...
Triton hotel is conveniently located directly across the road from the main
beach in the centre of Kos town. Triton has magniﬁcent sea views and is
located next door to a peaceful park. It is well known for its warmth hospitality
and its staﬀ who will make you feel right at home.
This leaﬂet aims to provide you with general information on the hotel facilities. Should you need more speciﬁc information which is not included in this
leaﬂet, please feel free to contact Reception.
Our hotel follows a programm to minimize its environmental footprint. It
has received the International GREEN KEY Award which is testimony to our
commitment to quality and sustainable development. In our eﬀort to maintain
such standards we would encourage you to make your contribution towards
energy conservation, eﬃcient use of water and recycling while you enjoy
your holiday and experience the pleasures that our hotel and our island have
to oﬀer.

Help us save water. Did you know that water is a precious resource
for humanity and by using it sparingly you will contribute to its
preservation?
• Please do not leave water running continuously.
• Please try to keep your towels for more than one day. If you don’t need
towel change, please keep them hanged.
• Please inform staﬀ in case of water leaks.
Help us save electricity. Did you know that by avoiding waste of
electricity you contribute to the preservation of our natural
resources and landscapes?
• Don’t forget to place the energy saving card out of the plug when you leave
your room, It is a pity to spend energy when you don’t need it.
• Please turn oﬀ the air-conditioning when you leave your room.
• Please avoid “sleep mode” for televisions.
• Please close windows and doors when the heating/cooling system is on.
• Please keep the room temperature reasonable (recommended indoor
temperature setting for winter is 21°C and for summer 26°C).
• Collect your paper, glass or cans and batteries and leave them to the reception
for the recycling.

INDEX - HOTEL INFORMATION

RECEPTION: 24hours open.
ARRIVAL: On the day of arrival, guests may check into the rooms at
13:00 hrs. Welcome drink or giﬅ is oﬀered.
DEPARTURE: Rooms should be vacated at 11:00 a.m. Guests who wish
to overstay check-out time are kindly requested to contact Reception on
the previous day. Late check-out may be subject to availability and there
is a surcharge.
ROOM SERVICE: available from 7:00am to 11:30pm.
WAKE-UP SERVICE: If you wish to make use of our wake-up service,
you may contact Reception.
ROOM CLEANING: Your room is cleaned on daily basis. The maid will
enter your room between 10am and 3pm. Bedsheets and towels are
changed daily unless you choose diﬀerently, participating in our sustainability policy. Linen can be changed above upon request.
ROOM KEYS: Please take care of your room key-card. We would appreciate it if you would leave your key at the Reception desk every time you
leave the hotel. This will save you worrying about losing your key and the
Reception staﬀ will know which guests are in the hotel premises in the
event of an emergency. Please do not forget to hand in your room key at
the Reception desk prior to your departure.
SAFE DEPOSIT BOXES: Our hotel may not be held liable for loss of
valuable items and jewellery. Therefore, our guests are advised to use the
safe deposit boxes in the rooms.
CREDIT CARDS - PAYMENTS: We accept the following credit cards:
Visa, American Express, Mastercard. Personal cheques may not be accepted. Payments of amounts greater than €500,00 may only be made by
credit card or through bank deposit.
FOREIGN CURRENCY: In order to change foreign currency into Euros,
please enquire at the Reception desk.

TELEPHONE CALLS: If you wish to make a telephone call from your

room, dial 9 ﬁrst and then the number you want. If you need assistance, you
may call “0”.

WI-FI SERVICE: There is free Wi-Fi Service in all the hotel premises.
Information and instructions of use may be obtained at the Reception desk.
PROBLEMS -COMPLAINTS: In the event that you have any reason to
complain or experience any problems relating to the functioning of our
hotel, our Reception staﬀ will be at your disposal to oﬀer assistance in
resolving such problem or complaint. Our aim is to oﬀer you superior service
during your holidays.
CAR, MOTORBIKE & BIKE RENTALS BUSES & TAXIS: You may

hire a car, a motorbike or a bike at the Reception desk. Information on
tickets and bus schedules may be obtained at the Reception. If you wish to
call a taxi, our staﬀ at the Reception desk will be pleased to assist you.

LIFTS: In the interests of safety, children under 12 years old are not
allowed to use the liﬅs unless accompanied by an adult.
DRY-CLEAN - LAUNDRY SERVICE: Laundry, dry clean and ironing
service is available at our hotel. If you wish to make use of this service,
please contact Reception.
BABY SITTING SERVICE: We cooperate with an educated babysitter,

RESTAURANT

upon request and availability.

BREAKFAST: Breakfast is served in the restaurant between 7:00 and

10:30 a.m. For guests departing very early or late in the morning we oﬀer
coﬀee and a mini buﬀet. We can serve the breakfast in your room.

LUNCH-DINNER: You may enjoy your lunch in the restaurant “Avanti” of
our hotel which operates from 7:00 to 00:30. Meals speciﬁed to your special
needs can be prepared upon request. (gluten free, diet, children menu)
BARS: Enjoy your coﬀee or drink in the main bar next to Reception or in
cafe-restaurant Avanti
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LUGGAGES: There is special modiﬁed room at the ground ﬂoor
for storing your luggage. If you need help carrying your luggages,
please inform the reception

CONFERENCE ROOM: Conference hall with capacity of 70

SWIMMING-POOL

people fully equipped

SWIMMING-POOL: Please bear in mind that there is no lifeguard. You
are kindly advised to read the instructions carefully and the pool hours
on the special notices around the pool. Swimming in the pool is not
permitted aﬅer sunset. Parents are solely responsible for the safety and
protection of their children.
BEACH/POOL TOWELS: Our guests may purchase beach/pool towels
from Reception. Guests are kindly requested not to use the room towels
on the beach or at the pool. Reuse of the towels is recommended for
environmental reasons.
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IN-ROOM AMENITIES

Free Wireless Internet
TV - Satellite channels
Mini fridge
Hair Dryer
Coﬀee-tea facilities (coﬀee, tea complimentary)
Air Conditioning Unit
Iron available at Reception
Baby Cot upon request
Telephone
Safe Box
Wake Up Call
Extra Pillows (diﬀerent types hypoallergic)
Anatomic mattress
Feather Coverlet
thermal insulating double glazing
Natural Light & Ventilation
Balcony
Ability for fully obfuscation

In case you don’t want anyone to bother you in the room
please hang the sing “DO NOT DISTURB” on the door .
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IN CASE OF FIRE

TO PREVENT FIRE:
1. Do not smoke in bed
2. Do not empty ashtrays in the waste-paper
basket.

IN CASE OF FIRE:
1. Do not panic.
2. Call “0”
3. Break the glass at the nearest corridor point.
4. Leave the building immediately. Do not stop to
collect personal belongings.
5. Close the door behind you when leaving the
room.
6. Do not use the liﬅs.
7. Walk quickly to the nearest safe area: The
square area in front of the hotel.

Help us become better: If you have any complain let us
know, if you are happy with your stay then let the others
know

Follow as at Facebook: thetritonhotel
Instagram: @tritonhotelkos
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