HOTEL DIRECTORY
Αγαπητέ Επισκέπτη,
Η διεύθυνση και το προσωπικό του Samos Sun Resort σας καλωσορίζουν και σας εύχονται καλή
διαμονή.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε ό,τιδήποτε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό
της Υποδοχής ή με τη Διεύθυνση του ξενοδοχείου.
Σας ευχόμαστε καλή διαμονή κι ελπίζουμε να σας φιλοξενήσουμε ξανά στο επόμενό σας ταξίδι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Χώρος Υποδοχής
Η υποδοχή είναι ανοιχτή μεταξύ 07:00 πμ – 23:00 μμ. Η εσωτερική ή εξωτερική τηλεφωνική
πρόσβαση λειτουργεί όλο το 24ωρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας για ώρα ανάγκης +30
6978772870 & +30 6972576859
Εστιατόριο
Ο χώρος του εστιατορίου είναι ανοιχτός από τις 07:30 έως 21:30 και παρέχεται πρωινό,
μεσημεριανό και βραδινό.
•

Πρωινό: 07:30 – 10:00 [Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρωινό διαφορετική ώρα,
παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με την υποδοχή μία ημέρα πριν]

•

Μεσημεριανό: 12:30 – 14:00

•

Βραδινό: 19:00 – 21:30

Μπαρ Πισίνας
Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10:00 πμ έως τις 00:00 πμ
Υπηρεσία Μεταφοράς Αποσκευών
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υποδοχή για τη μεταφορά των αποσκευών σας

Dear Guest,
The management and staff of Samos Sun Resort welcome you and wish a pleasant stay.
If you need anything, please do not hesitate to contact any member of the staff or the Hotel
Manager.
Enjoy your stay and we hope that on your next trip to Samos we will accommodate you again.

HOTEL AMENITIES
Reception
Operational hours of Reception desk are 07:00 – 23:00. Internal or External phone line is active
24/7. In case of Emergency, please call +30 6978772870 & +30 6972576859
Restaurant
Our restaurant is open from 07:30 till 21:30. Breakfast, Lunch and Dinner are provided.
•

Breakfast: 07:30 – 10:00 [In case you need your breakfast earlier, please contact the
reception one day in advance.]

•

Lunch: 12:30 – 14:00

•

Dinner: 19:00 – 21:30

Pool Bar
Pool Bar is open from 10:00 am till 00:00 am
Luggage Transfer
Please contact the reception for further assistance with your luggage.

