
 

 

  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΘΙΟΝ» 

Αγαπθτοί Επιςκζπτεσ, 

 

Με μεγάλθ χαρά ςασ καλωςορίηουμε ςτο HOTEL KORTHI και ςτο πανζμορφο νθςί τθσ 

Άνδρου. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςι ςασ κατά τθ διάρκεια τθσ διαμονισ ςασ, 

παρακαλοφμε όπωσ διαβάςετε τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε ςτον οδθγό των δωματίων με 

τισ ςθμαντικότερεσ υπθρεςίεσ του ξενοδοχείου αλλά και πλθροφορίεσ για τθν Άνδρο. Για 

επιπλζον πλθροφορίεσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν υποδοχι. Το προςωπικό του 

HOTEL KORTHI κα φροντίςει ϊςτε θ διαμονι ςασ να είναι άνετθ και ευχάριςτθ. 

 

     Εκ μζρουσ τθσ Διεφκυνςθσ και του Προςωπικοφ, 

 

      Σασ ευχόμαςτε καλι διαμονι 

 



Υπηρεςίεσ Ξενοδοχείου 

 

Κλιματιςμόσ / Θζρμανςη 

Κάκε δωμάτιο ζχει αυτόνομθ μονάδα κλιματιςμοφ θ οποία ρυκμίηεται με τθλεχειριςτιριο. 

 

Υπηρεςία Καθαριότητασ 

Τα δωμάτια κακαρίηονται και τακτοποιοφνται κακθμερινά μζχρι τισ 14:00.  

Οι πετςζτεσ αλλάηονται κάκε δφο θμζρεσ.  

Επίςθσ αλλάηονται κατόπιν αιτιματοσ 

Τα κλινοςκεπάςματα αλλάηονται κάκε τρεισ θμζρεσ. 

Δεφτερθ υπθρεςία κακαριότθτασ (turndown) το βράδυ ωσ πρόςκετοσ ζλεγχοσ δωματίου 

(αλλαγι πετςετϊν, απομάκρυνςθσ καλφμματοσ κρεβατιοφ, άδειαςμα καλακιοφ 

απορριμμάτων). Η υπθρεςία αυτι διατίκεται κατόπιν αιτιματοσ. 

Παρακαλϊ μθ χρθςιμοποιείται τισ πετςζτεσ δωματίου ςτθν παραλία. 

Ώρα άφιξθσ: 12:00. 

Αναχϊρθςθ: 12:00. 

Η αργοπορθμζνθ ϊρα αναχϊρθςθσ είναι διακζςιμθ κατόπιν αιτιματοσ και βάςει 

διακεςιμότθτασ. Παρακαλϊ επικοινωνιςτε με τθ ρεςεψιόν για πλθροφορίεσ. 

 

Εξυπηρζτηςη Πελατϊν 

 

Η ρεςεψιόν λειτουργεί από 08:00 ζωσ 24:00 με εςωτερικι τθλεφωνικι ςφνδεςθ κακϊσ 
επίςθσ και 24ϊρθ τθλεφωνικι ςφνδεςθ. Για να επικοινωνιςετε με τθ ρεςεψιόν, πατιςτε 
τον αρικμό 9 ςτθν τθλεφωνικι ςυςκευι του δωματίου ςασ. 

Για οποιαδιποτε εξυπθρζτθςθ και βοικεια κζλετε για ενοικίαςθ αυτοκινιτου ι δίτροχου 
για εξορμιςεισ και περιπάτουσ, κακϊσ επίςθσ για τθ μεταφορά ςασ με ταξί παρακαλϊ 
απευκυνκείτε ςτθ ρεςεψιόν. 

 

Υπηρεςία μεταφοράσ αποςκευϊν 

Για τθν μεταφορά των αποςκευϊν ςασ επικοινωνιςτε με τθ ρεςεψιόν. 

 

Πιςτωτικζσ Κάρτεσ 

Το ξενοδοχείο δζχεται Visa και Mastercard. 

 



Παιδικό Κρεβατάκι 

Υπάρχει διακεςιμότθτα ςε παρκοκρζβατα, αλλά υπάρχουν ςε περιοριςμζνο αρικμό. 

Παρακαλϊ να ενθμερϊςετε τθ ρεςεψιόν. 

 

Πρωϊνό 

Το πρωινό ςερβίρεται 8:00 ζωσ 11:30. 

 

Υπηρεςίεσ Δωματίου 

Στεγνωτιρεσ μαλλιϊν 
Κλιματιςτικι μονάδα 
Μίνι ψυγείο 
Τθλεόραςθ 
Χρθματοκιβϊτιο 
Υπάρχει δυνατότθτα πλυςίματοσ, ςιδερϊματοσ, ςτεγνοφ κακαρίςματοσ των ροφχων ςασ ςε 
ςυνεργαηόμενο κακαριςτιριο κατόπιν χρεϊςεωσ. 
Υπθρεςία αφφπνιςθσ, επικοινωνιςτε με τθ ρεςεψιόν. 
Υπθρεςία δωματίου 08:00 – 20:00. 
  
 

Κλειδί Δωματίου 
 

Για τθ δικι ςασ αςφάλεια παρακαλοφμε ενθμερϊςτε τθ ρεςεψιόν αμζςωσ ςε περίπτωςθ 
απϊλειασ του κλειδιοφ ςασ. Πάντα να κλειδϊνετε τθν πόρτα φεφγοντασ από το δωμάτιό 
ςασ. Η διεφκυνςθ δεν είναι υπεφκυνθ για τυχόν απϊλεια χρθμάτων, τιμαλφϊν ι 
προςωπικϊν αντικειμζνων. 
 
 

Χρηματοκιβϊτιο Ρεςεψιόν 
 

Το χρθματοκιβϊτιο τθσ ρεςεψιόν διατίκεται δωρεάν.  
 

 

Ίντερνετ 

 

Ζχουμε τθ χαρά να προςφζρουμε δωρεάν αςφρματο ίντερνετ ςτο ξενοδοχείο μασ. 

Μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςτο ίντερνετ ειςάγοντασ τον αρικμό του τθλεφϊνου μασ 

(2282061218). Εφόςον ςυνδεκείτε ςτο δίκτυο HOTEL KORTHI. Η ταχφτθτα του ίντερνετ 

εξαρτάται από τθ ςυνολικι χριςθ. 

Υπάρχει δυνατότθτα παροχισ laptop ι tablet ςε περιοριςμζνο αρικμό κατόπιν επικοινωνίασ 

με τθ ρεςεψιόν. 

 

Χϊροσ τάθμευςησ 

 

Οι επιςκζπτεσ μασ μποροφν να ςτακμεφουν δωρεάν ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ του ξενοδοχείου 

μασ. 



Γενικζσ Πληροφορίεσ 

 

Το νερό τθσ Άνδρου είναι πόςιμο. Ο επιςκζπτθσ ενδζχεται να προτιμιςει τθν κατανάλωςθ 

εμφιαλωμζνου νεροφ. 

Στον Όρμο Κορκίου λειτουργεί υποκατάςτθμα τθσ Εκνικισ Τραπζηθσ δφο φορζσ τθν 

εβδομάδα (Δευτζρα και Πζμπτθ), κακϊσ και ΑΤΜ. 

 

ασ ευχόμαςτε υπζροχεσ διακοπζσ. 

ασ παρακαλοφμε διατηρείτε την Άνδρο καθαρή. 


