Hotel Services Directory
Κατάλογος Υπηρεσιών Ξενοδοχείου
Αγαπητέ πελάτη,
Η διεύθυνση και το προσωπικό του Sunset Hotel σας
καλωσορίζουν και σας εύχονται καλή διαμονή.
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οτιδήποτε, μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της
Υποδοχής ή με την Διεύθυνση του ξενοδοχείου.
Σας ευχόμαστε μία ευχάριστη διαμονή και ελπίζουμε
να έχουμε την χαρά να σας καλωσορίσουμε και πάλι
στο επόμενό σας ταξίδι στην Κέρκυρα.
Dear Guest,
The management and the staff of Sunset Hotel
welcome you and wish you a pleasant stay.
Please do not hesitate to contact any member of
Reception staff or the Hotel Management for any of
your needs and requirements.
We wish you an enjoyable stay and hope to have the
pleasure of welcoming you back during your next trip
to Corfu.
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Αεροδρόμιο

Airport

Ο Διεθνής Αερολιμένας Κέρκυρας Ι. Καποδίστριας απέχει
10 λεπτά από το ξενοδοχείο (5.4χλμ).

The International airport I. Kapodistrias is at a 10-minute
distance from the hotel (5.4km).

Άφιξη & Αναχώρηση

Check-In/Out

Επίσημη ώρα άφιξης στο ξενοδοχείο είναι 14:00μμ. Ενώ ώρα
αναχώρησης είναι 11:00πμ.
Έχετε την δυνατότητα άμεσης αναχώρησης κατόπιν
επικοινωνίας με την υποδοχή και συμπλήρωσης του
σχετικού εντύπου.

Official check-in time is 14:00pm while check-out time is
11:00am.
Express check out service is available by authorization form
Please call the front office should you require an extension,
late check out is subject to room availability and a surcharge
may apply.

Απολεσθέντα αντικείμενα

Lost & Found

Για οποιοδήποτε αντικείμενο βρεθεί στους χώρους του
ξενοδοχείου υπάρχει λίστα και κρατείται για περίπου 1 μήνα
αποθηκευμένο μέχρι να το ζητήσει ο κάτοχός του.
Εξαιρούνται τρόφιμα και άλλα είδη που μπορούν να
χαλάσουν ή να προξενήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Lost and found items will be kept by the hotel for a period of
one month. Perishable items will be retained for one day
only. The hotel reserves the absolute right to dispose of the
item if it is not claimed within this period.

Αποσκευές

Luggage Service/storage

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν χρειάζεστε βοήθεια με
την φύλαξη των αποσκευών σας. Υπάρχει ειδικός χώρος στο
ξενοδοχείο για τη φύλαξή τους.

Please contact the front office at any time in case you need
any assistance with your luggage. A luggage room is
available free of charge.

Αναπηρικό καροτσάκι

Wheelchair

Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποιο βοηθητικό μέσον όπως
αναπηρικό καροτσάκι παρακαλούμε ειδοποιείστε μας το
νωρίτερο δυνατόν.

Should you require a wheelchair, if not arranged before your
arrival, please inform the front desk at your earliest
convenience.

Ασφάλεια

Safety

Για την ασφάλεια όλων μας όλοι οι δημόσιοι χώροι του
ξενοδοχείου παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης.

Security CCTV cameras are installed in public areas of the
property for your own safety.

Για την ασφάλειά σας:










Όταν αφήνετε το δωμάτιο, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα
είναι κλειδωμένη.
Έχετε τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα
κλειδωμένα όταν το δωμάτιο σας δε φυλάσσεται ή/και
όταν κοιμάστε.
Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε αφήσει
πολύτιμα αντικείμενα σε σταθμευμένο όχημα.
Μην αφήνετε τσάντες, κινητά τηλέφωνα, tablet, laptop
ή πορτοφόλια αφύλακτα σε οποιοδήποτε δημόσιο
χώρο του ξενοδοχείου.
Το ξενοδοχείο δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν απώλεια,
ζημία ή κλοπή πολύτιμων αντικειμένων.

For your own safety:





Upon exiting the room, please ensure that your door is
closed.
Please ensure that your windows and door is closed
when you are sleeping.
Do not leave valuable objects in your vehicle.
Dot not leave your items (purses, mobile phones,
tablets, laptops) unattended in the public areas of the
hotel.
Please note that the hotel is not responsible for the
damage or loss of valuables incurred during your stay.

Αφύπνιση

Wake-up Call Service

Παρακαλούμε καλέστε μας για να κανονίσουμε την
αφύπνισή σας οποιαδήποτε ώρα.

Please call the front office to arrange your wake-up call.

Βιβλιοθήκη

Library

Υπάρχει ειδικός χώρος βιβλιοθήκης όπου μπορείτε να
διαβάσετε το βιβλίο σας, να δανειστείτε κάποιο άλλο ή
ακόμα και να ανταλλάξετε τα παλιά σας βιβλία με άλλα που
θα βρείτε εκεί.

If you like spending time reading a book, do not forget to visit
our library by the Business Centre. You are more than
welcome to leave the books that you’ve read and take
something that you haven’t.
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Διαδίκτυο - Ασύρματο δίκτυο

Internet - Wi-Fi

Σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και τα δωμάτια
προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Wi-Fi internet access is available and complimentary
throughout the property

Εξοικονόμηση ενέργειας και Προστασία του
περιβάλλοντος
Ως μέρος της προσπάθειάς μας να μειωθούν οι
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, σας παρακαλούμε να
σβήνετε όλα τα φώτα και το κλιματιστικό όταν φεύγετε από
το δωμάτιό σας. Παρακαλούμε να κρεμάτε τις πετσέτες, οι
οποίες δεν απαιτούν αλλαγή και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ξανά.

Energy Conservation and Protection of the
Environment
As part of our effort to reduce our environmental impact, we
kindly ask you to please turn off all lights and air-conditioning
when you leave your room. Please hang all towels which do
not require changing and can be used again.

Εκδρομές

Tours & Sightseeing

Η ομάδα της υποδοχής είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να σας
παρέχει πληροφορίες και προτάσεις για εκδρομές,
εστιατόρια και γενικότερα μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε.

For tour information and arrangements, please contact the
front office.

Ενοικίαση οχημάτων

Car rental

Επικοινωνήστε με την υποδοχή σχετικά με την ενοικίαση
αυτοκινήτου, μηχανής ή ποδηλάτου.

Please contact the front office stuff whom will happy to
providing you any assistance to arrange for you the rental of
a car, a motorcycle or bicycle.

Εστιατόρια Συνεργασίας

Restaurants Reservations & Collaborations

Μπορούμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες επιλογές σε
συνεργαζόμενα εστιατόρια στην ευρύτερη περιοχή, μέρη
που έχουμε δοκιμάσει και γνωρίζουμε καλά, ακόμα και να
σας βοηθήσουμε με τις κρατήσεις.

Please advise our front office whom will be glad to provide
you with a range of options for restaurants and tastes that
you should not miss.

Εκδρομές & αξιοθέατα

Boat tours & day trips

Για πληροφορίες σχετικά με οργανωμένες εκδρομές και τα
αξιοθέατα της περιοχής καλέστε ή περάστε από την
υποδοχή.

Live an unforgettable experience, sailing across the blue
waters of the Ionian Sea and discover secluded beaches with
crystal clear blue waters. We will make all the arrangements
for you and your party.

Επισκέπτες

Visitors

Για την ασφάλεια όλων, δεν επιτρέπονται μη διαμένοντες
επισκέπτες στο ξενοδοχείο να παραμένουν μετά τις
11:00μ.μ.. Σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει η υποδοχή να
καταγράφει τα στοιχεία όλων των επισκεπτών.

In the interest of hotel security, all visitors are requested to
leave guest room by 11:00 p.m. According to local laws,
visitors staying or visiting a guest room must register at the
front office.

Ηλεκτρική Παροχή

Electrical Power

Η ισχύς της ηλεκτρικής παροχής του ξενοδοχείου είναι 220V.

The electric power in the hotel is 220V, 50Hz with Europeans
style plugs (round prongs).

Θαλάσσια σπορ

Sea sports

Στην ευρύτερη περιοχή προσφέρονται διάφορα θαλάσσια
σπορ για τα οποία μπορούμε να σας κατατοπίσουμε
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Sea sports activities can be arranged at the front office.

Θυρίδα Ασφαλείας

Safe Deposit Box

Για τη δική σας εξυπηρέτηση υπάρχει θυρίδα ασφαλείας
μέσα στην ντουλάπα του δωματίου. Θα βρείτε ακριβώς από
πάνω αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
Επίσης το ξενοδοχείο διαθέτει κεντρικό χρηματοκιβώτιο στη
ρεσεψιόν για φύλαξη μικρών αντικειμένων ή εγγράφων.

For your convenience, a Safe Deposit Box is available inside
the closet in the room free of charge. Instructions on how to
use can be found above it.
There is also a central safety box for your perusal, please ask
at the reception.

Κάπνισμα

Smoking

Για την ασφάλεια και την άνεση όλων, το κάπνισμα

For the safety and comfort of all our guests, smoking is not
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απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς χώρους του
ξενοδοχείου.

permitted in the rooms. Smoking is allowed only on the
patios/balconies and in open air areas.

Κατοικίδια

Pets

Τα κατοικίδια ζώα δεν επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου.

Pets are not permitted in any of the hotel’s grounds.

Κλιματισμός

Air-Conditioning

Το δωμάτιο σας αερίζεται και κλιματίζεται επαρκώς.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ένταση στο
χειριστήριο που βρίσκεται στο δωμάτιο.

Rooms are fully air-conditioned. You may adjust the
ventilation and the temperature level at the wall mounted
panel.

Κομμωτήριο

Hairdressers

Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε υπηρεσία κομμωτηρίου
μπορούμε να σας κανονίσουμε ραντεβού είτε στο χώρο του
ξενοδοχείου είτε σε κοντινό κομμωτήριο.

Feel free to contact the front office in order to arrange an
appointment with the best hairdressers in town either in
room or a beauty salon.

Λιμάνι

Port

Ο Ο.Λ.ΚΕ απέχει 4 λεπτά από το ξενοδοχείο (2,5χλμ).

The Corfu port is at a 4-minute distance from the hotel
(2.5km).

Μασάζ – Θεραπείες σώματος

Massage Service

Μπορούμε να σας κανονίσουμε μέσω εξωτερικού συνεργάτη
υπηρεσίες μάλαξης στην άνεση του δωματίου σας.
Ακόμα μπορούμε να σας συστήσουμε και τα καλύτερα σπα
της περιοχής.

Massage in-room appointment services can be arranged
through the front office.
Please do not hesitate to ask us advice for local Spas.

Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και το
λιμάνι (με χρέωση)

Airport & Port Transportation

Μπορούμε να κανονίσουμε για εσάς τη μεταφορά σας από
και προς τα αεροδρόμια του νησιού. Παρακαλώ
επικοινωνήστε με την υποδοχή για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Transportation to & from the airport and port can easily be
arranged through the front office 24/7

Μεταφορές

Transportation

Μπορούμε να κανονίσουμε για εσάς οποιουδήποτε είδους
μεταφορικό μέσον όπως ταξί ή σκάφος.

We would be happy to advise you on any of transportation
needs such as taxis or private cruise boats.

Παιδικό κρεβάτι / κούνια

Baby Cot

Παρακαλούμε ενημερώστε μας όσο το δυνατόν νωρίτερα αν
χρειάζεστε παιδικό κρεβάτι για το μωρό σας.

Please inform us at your earliest convenience if a baby cot is
required.

Πετσέτες

Towels

Σε περίπτωση που θέλετε να αντικατασταθούν οι πετσέτες
του δωματίου σας παρακαλούμαι επικοινωνήστε με την
υποδοχή. Πετσέτες πισίνας μπορείτε να προμηθευτείτε στο
εξωτερικό μπαρ ή από την υποδοχή.

In case you need your towels to be replenished, please
contact the front office at any time. Pool towels can also be
found at the pool-bar or at the front office.

Πισίνα

Swimming Pool

Η πισίνα του ξενοδοχείου λειτουργεί καθημερινά 11:00πμ.
με 19:00μμ. .
Πετσέτες πισίνας μπορείτε να προμηθευτείτε στο εξωτερικό
μπαρ ή από την υποδοχή.

The swimming pool is open from 11:00a.m. to 07:00p.m.
daily.
In case you need towels, please contact the front office at any
time. Pool towels can also be found at the pool-bar.

Πιστωτικές Κάρτες

Debit & Credit Cards

Γίνονται αποδεκτές οι πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard,
Maestro

We accept the following credit cards: Visa, Mastercard,
Maestro

Πρωινό γεύμα σε μπουφέ

Breakfast Buffet

Το πρωινό που περιλαμβάνεται στην κράτησή σας

Breakfast is included in your reservation and is served every
day from 7:30am until 10:40am.
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σερβίρεται καθημερινά σε μπουφέ από τις 7:30πμ έως τις
10:40πμ.

Πρωινό γεύμα νωρίς

Breakfast box

Αν χρειάζεται κάποια μέρα να αναχωρήσετε νωρίτερα από
τις 7:30πμ που ξεκινάει το πρωινό, θα χαρούμε να σας
παρέχουμε ένα εναλλακτικό πρωινό σε πακέτο.

We are more than happy to arrange breakfast boxes if you
plan on leaving the hotel earlier than 7:30am. Please inform
the reception the day before.

Πρώτες βοήθειες

Medical emergencies

Για οποιοδήποτε συμβάν ιατρικού περιεχομένου
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή άμεσα.

For any kind of medical assistance or emergency please
contact the front office at any time.

Πυρκαγιά

Fire safety and emergency procedures

Σε περίπτωση φωτιάς:

In case you discover a fire:












Μην καθυστερήσετε για να μαζέψετε προσωπικά
αντικείμενα.
Καλέστε 9 και δώστε πλήρη αναφορά για τη φωτιά το
συντομότερο.
Σπάστε το τζάμι στο κοντινότερο σημείο συναγερμού.
Σε περίπτωση συνεχόμενου συναγερμού παρακαλούμε
εκκενώστε το δωμάτιο και εξέλθετε του κτιρίου.
Μη χρησιμοποιείτε τους ανελκυστήρες.
Μην επιστρέψετε στο κτίριο αν αυτό δεν έχει επιτραπεί
από το αρμόδιο προσωπικό.






DO NOT stop to collect personal belongings.
Dial 9 and give full details and location of the smoke or
fire.
Break the glass of the nearest alarm point.
Evacuate the area and assemble at the front side of the
hotel.
DO NOT use the elevators.
DO NOT re-enter the building unless authorized to do so
by the hotel personnel.

Στάθμευση

Parking

Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης οχημάτων στο parking του
ξενοδοχείου και δυνατότητα στάθμευσης λεωφορείων και
μεγάλων οχημάτων σε παρακείμενο οικόπεδο.

Free of charge parking areas within the grounds of the hotel.
Buses and large vehicles parking spaces can be arranged in
neighbouring area.

Στεγνό καθάρισμα ρούχων

Laundry & Dry cleaning

Κατόπιν αιτήματος στην υπηρεσία υποδοχής μπορεί να
κανονισθεί υπηρεσία καθαρισμού ρούχων με αξιόπιστο
συνεργάτη μας.
Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να σας παρέχουμε πρόσβαση
σε σίδερο και σιδερώστρα.

External laundry service. Please inform the front office should
you require any laundry or dry-cleaning services.
Access to an iron and iron-board can be provided upon
request.

Συνάλλαγμα

Currency Exchange

Μπορούμε να σας υποδείξουμε το κοντινότερο γραφείο
αλλαγής συναλλάγματος.

The front office can provide you with information for the
nearest currency exchange bureau.

Ταξί

Taxi Service

Παρακαλούμε καλέστε την υποδοχή τουλάχιστον 15 λεπτά
νωρίτερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Please contact the front office at least 15 minutes before your
departure.

Τροφικές ιδιαιτερότητες & Αλλεργίες

Food Allergies & Dietary Requirements

Η ομάδα της κουζίνας μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει σε
οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα μπορεί να υπάρχει σχετικά με το
φαγητό.

Our chefs are available at any time to meet your dietary
needs and consider any food allergies. Please inform us for
any special needs or requests so we can accommodate you in
a timely manner.
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Υποδοχή – Ρεσεψιόν

Front Office

Καθημερινά επί 24 ώρες η ομάδα της υποδοχής είναι στη
διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια
χρειαστείτε. Καλείτε απλά το 9 από το δωμάτιό σας.
Η ομάδα υποδοχής είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να σας
παρέχει συμβουλές για εκδρομές, αξιοθέατα καθώς και να
κάνει κρατήσεις για εστιατόρια και μεταφορές.

Should you need assistance with a hotel related issue, a
professional task or even our concierge services please dial 9
at any time 24/7

Φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Charging station for electric vehicles

Στο παρακείμενο πρατήριο καυσίμων ‘’Shell’’ έχετε
δυνατότητα φόρτιση του ηλεκτροκίνητου οχήματός σας.

Electric car charging stations can be found at the gas station
‘’Shell’’ next to the hotel.

Φύλαξη παιδιών

Baby-Sitting

Μπορούμε να κανονίσουμε εξωτερικό συνεργάτη για τη
φύλαξη των παιδιών σας. Απαιτείται πρότερη ενημέρωση
τουλάχιστον μίας ημέρας. Επικοινωνήστε με την υποδοχή για
περαιτέρω λεπτομέρειες.

We cooperate with third party associates. Please contact the
front office. A day’s advance notice is required.

