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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Διαμονή

Παρακαλούμε να παραδίνεται το κλειδί στη ρεσεψιόν όταν βγαίνετε από το δωμάτιο.
Τα κλειδιά αποστειρώνονται κάθε φορά που τα παραδίνεται στη ρεσεψιόν.

Στα δωμάτια επιτρέπεται η παραμονή και η διανυκτέρευση μόνο όσων ατόμων έχουν
συμφωνηθεί. Αν επιθυμείτε την παραμονή ή διανυκτέρευση επιπλέον ατόμων θα

πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τη ρεσεψιόν.
Το προσωπικό καθαρισμού δωματίου δεν εισέρχεται στο δωμάτιο σας εκτός κι αν
εκφράσετε την επιθυμία για καθαρισμό. Οι ώρες καθαρισμού είναι 8:00π.μ.—15:30μ.μ. 
Η παράδοση αποσκευής ή οποιαδήποτε άλλης υπηρεσίας θα γίνεται εκτός δωματίου.

 

Ηλεκτρικό ρεύμα και Ύδρευση 
Παρακαλούμε τοποθετήστε το κλειδί (κάρτα) του δωματίου σας στην υποδοχή για να

ενεργοποιήσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
Το παράθυρο του δωματίου θα πρέπει να είναι κλειστό κατά την διάρκεια

λειτουργίας  του κλιματιστικού.
Υπάρχει 24ώρη παροχή ζεστού νερού. 
Το νερό της βρύσης δεν είναι πόσιμο.

 

Λευκά είδη
Το νερό στη Μύκονο είναι πολύτιμο. Βοηθήστε μας να κάνουμε οικονομία στο νερό
επαναχρησιμοποιώντας τις πετσέτες. Σας παρακαλούμε να τοποθετείτε τις πετσέτες

στο πάτωμα κάθε φορά που χρειάζεστε αλλαγή. 
Οι πετσέτες είναι μόνο για χρήση σώματος και προσώπου. 

Μη χρησιμοποιείτε τις πετσέτες του δωματίου σας στο χώρο της πισίνας. Για το
σκοπό αυτό μπορείτε να ζητήσετε πετσέτες πισίνας από τη ρεσεψιόν είτε στο μπαρ

της πισίνας κατά την διάρκεια λειτουργίας του.
 

Ασφάλεια
Το δωμάτιο σας διαθέτει προσωπικό χρηματοκιβώτιο. Αντικείμενα αξίας και χρήματα

πρέπει να φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο.
Υπάρχουν διαθέσιμες θυρίδες και στον χώρο υποδοχής.  

Τα παράθυρα του δωματίου σας θα πρέπει να είναι κλειστά και οι πόρτες
κλειδωμένες κάθε φορά που βγαίνετε από το δωμάτιο.

Η διεύθυνση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες προσωπικών αντικειμένων
και χρημάτων.

 

Ημέρα Αναχώρησης
Την ημέρα της αναχώρησης, πρέπει να ελευθερώσετε το δωμάτιο στις 11:00π.μ. 

Μπορείτε να καλέσετε την υποδοχή για την μεταφορά των αποσκευών σας από το
δωμάτιο.

Αν επιθυμείτε την παράταση σας μέχρι τις 18:00μ.μ πρέπει να επικοινωνήσετε με τη
ρεσεψιόν. Εφόσον αυτή είναι δυνατή, θα χρεωθείτε με το μισό του ημερήσιου

ενοικίου.
Παρακαλούμε να παραδώσετε το κλειδί στη ρεσεψιόν κατά την αναχώρηση.
Ελέγξτε το δωμάτιο σας ώστε να μην αφήσετε πίσω προσωπικά αντικείμενα.

 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

Τηλέφωνο/ Υπηρεσία αφύπνισης.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν πληκτρολογώντας τον αριθμό 9. 
Αν επιθυμείτε εξωτερική γραμμή καλέστε τον αριθμό που επιθυμείτε αφού

πληκτρολογήσετε πρώτα το μηδέν. 
Αν επιθυμείτε υπηρεσία αφύπνισης παρακαλώ καλέστε την ρεσεψιόν.

 

«Όνειρο» Μπαρ—Εστιατόριο 
Λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00πμ μέχρι τις 1:00πμ. Καθ’ όλη τη διάρκεια

λειτουργίας του σερβίρει αναψυκτικά, ροφήματα, ποτά, κοκτέιλ, παγωτά και σνακ. 
Η κουζίνα του εστιατορίου λειτουργεί καθημερινά από τις 13.00μ.μ έως τις 22.30μ.μ.

 

Πρωινό.
Καθημερινά σερβίρετε «Ελληνικό πρωινό» από τι 8:00πμ μέχρι τις 12:00μ.μ.  Σε

περίπτωση που η αναχώρηση σας είναι πριν τις 8:00 υπάρχει δυνατότητα να σας
προσφερθεί το πρωινό κατά την ώρα αναχώρηση σας. Θα πρέπει να ενημερώσετε την

υποδοχή  24 ώρες νωρίτερα. 
Πρωινό στο δωμάτιο διατίθεται με έξτρα χρέωση 2,5 ευρώ. 

 

Υπηρεσία Room Service
Υπάρχει δυνατότητα room service καθημερινά από τις 09.00π.μ έως τις 22.00μ.μ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo μπαρ «Όνειρο» πληκτρολογώντας τον αριθμό 321. 
Μπορείτε να βρείτε τα μενού εστιατορίου, σνακ και ποτών στην ιστοσελίδα μας            

https://www.mykonosview.gr/oniro/  
 

Pool Bar
Το μπαρ της πισίνας θα παραμείνει κλειστό για αυτήν την περίοδο. Μπορείτε να

παραγγείλετε στο κεντρικό μπαρ Όνειρο.  
 

Στάθμευση
Για το αυτοκίνητο σας υπάρχει ειδικός χώρος στάθμευσης στην είσοδο του

ξενοδοχείου χωρίς χρέωση. 
Παρακαλούμε να μην παρκάρετε μπροστά από τα δωμάτια.

 

Πλυντήριο
Αν επιθυμείτε υπηρεσία πλυντηρίου, διαθέτουμε εξωτερικό συνεργάτη. 

Το κόστος είναι 15 ευρώ για κάθε πλύση έως 5 κιλά. Για περισσότερες λεπτομέρειες
επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν.

 

Διαδίκτυο
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια υπάρχουν σημεία ασύρματης

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Για τη σύνδεση του προσωπικού σας υπολογιστή θα
χρειαστείτε κωδικό από τη ρεσεψιόν.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές Οδηγίες
Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα στον χώρο της υποδοχής είναι 2 άτομα.

Διατηρήστε αποστάσεις 2 μέτρων με τους επισκέπτες και το προσωπικό του
ξενοδοχείου.

Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, την μύτη και το στόμα σας.
Αποφύγετε αγκαλιές και χειραψίες.

Καλύψτε στο στόμα σας με τον αγκώνα σας σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος.
Πλύνετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα.
Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό υγρό σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλύση

χεριών.
Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.
Μην ακουμπάτε ή αφήνετε προσωπικά σας αντικείμενα σε κοινόχρηστους χώρους.
Εάν παρουσιάσετε πυρετό, δυσκολία στην αναπνοή ή συμπτώματα κρυολογήματος

παραμείνετε στο δωμάτιο σας και επικοινωνήστε άμεσα με την ρεσεψιόν.
 

Οδηγίες για το Εστιατόριο και το Μπαρ.
Εάν παρουσιάζετε πυρετό, δυσκολία στην αναπνοή ή συμπτώματα κρυολογήματος

μην εισέρχεστε στην αίθουσα του εστιατορίου ή πρωινού.
Τα τραπέζια είναι διαμορφωμένα ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις

μεταξύ των επισκεπτών.
Ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι είναι 4 άτομα.

Σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα παιδιά ο αριθμός ατόμων είναι 6 άτομα.
Απαγορεύεται η παραμονή στον πάγκο του μπαρ.

Μπορείτε να βρείτε το μενού εστιατορίου  στην ιστοσελίδα
www.mykonosview.gr/oniro/.

Υπάρχει διαθέσιμο QR code με το μενού στο τραπέζι σας.
 

Οδηγίες Πρωινών.
Το προσωπικό θα σας ενημερώσει για τις ισχύουσες διαδικασίες και τις επιλογές του

μπουφέ καθημερινά. 
 

Οδηγίες Πισίνας
Η πισίνα λειτουργεί από τις 9.00π.μ μέχρι τη δύση του ηλίου.

Η κολύμβηση στην πισίνα γίνεται με δική σας ευθύνη. 
Τα παιδιά κολυμπούν με ευθύνη των γονιών τους.

Μην κάθεστε στην πισίνα εάν έχετε συμπτώματα πυρετού, βήχα ή δυσκολία
αναπνοής.

Μην χρησιμοποιείται μάσκα κατά την κολύμβηση σας καθώς μπορεί να σας
προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή.

Θα πρέπει να διατηρείται 2 μέτρα απόσταση από του υπόλοιπους επισκέπτες στο
εξωτερικό χώρο της πισίνας και κατά την κολύμβησης σας.

Πριν μπείτε στην πισίνα αρχίστε με ένα ντους.
Χρησιμοποιείστε αντηλιακό μετά την έξοδό σας από την πισίνα.

Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή και η κολύμβηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τις νυχτερινές ώρες γίνεται χρήση χημικών για τον καθαρισμό της πισίνας.

Και μην ξεχνάτε ... το νερό της πισίνας είναι καθαρό ... αλλά δεν είναι πόσιμο!
 

Ο μέγιστός αριθμός κολυμβητών την ίδια στιγμή είναι 20 άτομα.
 

Μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε ευθύνη!
 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για την Υποδοχή καλέστε 9

 

Για το Oniro Bar Restaurant καλέστε 321

 

Για room service καλέστε 321

 

Για το Pool Bar καλέστε 322

 

Κέντρο Υγείας +30 22890 23998 / 23994

 

Λιμεναρχείο +30 22890 22218

 

Λεωφορεία +30 22890 23360

 

Ταξί +30 22890 23700 / 22400

 

Αεροδρόμιο Μυκόνου +30 22890 79000

 

Aegean Airlines +30 22890 28720

 

Εκδρομές στη Δήλο +30 22890 28603

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ


