
Say hello to your 
home sweet home-
away-from-home.

  ramadaatticariviera.com



Dear Guest,

Welcome to Ramada Athens Atta Riviera. Whatever the reason for your travel may be, we’re glad you chose to stay

with us. Our staf is always ready to make your stay as comfortable, relaxing and enjoyable as possible. We’re pleased 

to ofer you a spacious room, comfortable beds, free wireless internet, as well as business services, a ftness center, a 

pool, and other amenites designed to make you feel at home throughout your stay. Whether you’re with us for a 

night or a week, our staf will be happy to provide recommendatons for actvites and things to do in the area. And if 

you have any suggestons for ways to improve our services, please share them with our staf, or directly with me at 

gm@ramadaatcariviera.com.

For future reservatons, we encourage you to call +30 22940-77555 or visit www.ramadaatcariviera.com to ensure 

you get the best available rate. We also suggest you consider joining Wyndham Rewards®, our guest loyalty program, 

to make your stay even more interestng. When you stay in one of our hotels, you can earn points that can be 

redeemed in any of our hotels around the world. For more informaton, please ask the Front Desk or visit 

www.ramadaatcariviera.com

Thank you for choosing our hotel and enjoy your stay.

Sincerely,

Christana Mavroeidi

General Manager

Αγαπητέ Επισκέπτη,
Καλώς ήρθατε στο Ramada Athens Atta Riviera. Όποια και αν είναι η αιτία του ταξιδιού σας, χαιρόμαστε που 

επιλέξατε να μείνετε μαζί μας. Το προσωπικό μας είναι πάντα έτοιμο να κάνει τη διαμονή σας όσο πιο άνετη, 

χαλαρωτική και ευχάριστη γίνεται. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε ένα ευρύχωρο δωμάτιο, 

άνετα κρεβάτια, δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιχειρηματικές υπηρεσίες, γυμναστήριο, πισίνα και 

άλλες ανέσεις σχεδιασμένες για να σας κάνουν να αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας σε όλη τη διάρκεια της διαμονή 

σας. Είτε είστε μαζί μας για μια νύχτα ή μια εβδομάδα, το προσωπικό μας θα χαρεί να σας προτείνει διάφορες 

δραστηριότητες και μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε στην περιοχή. Και αν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις 

βελτίωσης των υπηρεσιών μας, παρακαλώ μοιραστείτε τις με το προσωπικό μας, ή απευθείας μαζί μου στο 

gm@ramadaatcariviera.com.

Για μελλοντικές κρατήσεις, σας συνιστούμε να καλέσετε στο +30 22940-77555 ή να επισκεφθείτε το www.

ramadaatcariviera.com για να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή τιμή. Σας προτείνουμε επίσης να γίνεται μέλος

στο Wyndham Rewards®, το πρόγραμμα επιβράβευσης των πελατών μας, για να κάνετε την παραμονή σας ακόμη 

πιο ενδιαφέρουσα. Όταν μένετε σε κάποιο από τα ξενοδοχεία μας, μπορείτε να κερδίσετε πόντους και να τους 

εξαργυρώσετε για διαμονές σε άλλα ξενοδοχεία μας ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε την 

Υποδοχή ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ramadaatcariviera.com

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ξενοδοχείο μας και απολαύστε τη διαμονή σας.

Με εκτίμηση,
Χριστιάνα Μαυροειδή
Γενική Διευθύντρια

WELCOME



WELCOME TO RAMADA ATHENS ATTICA RIVIERA
Within convenient distance from the historic center of Athens and in a privileged spot at the wider area of Atca,

Ramada Athens Atca Riviera ofers a great opton for unique accommodaton and refned, cordial services. The
historic center is just 25 kilometers away, while the airport lies in 15 kilometers. Located exactly on the waterfront,

the hotel provides the perfect retreat for couples. Romance over-fows by the beach, as the sun spreads in million
colors and provides the ultmate scenery for celebratng love and passion.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ RAMADA ATHENS ATTICA RIVIERA
Σε κοντινή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε προνομιούχο σημείο στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής,  το  Ramada  Athens  Atca  Riviera  προσφέρει  μια  εξαιρετική  επιλογή  για  μοναδική  διαμονή  και

εκλεπτυσμένες  υπηρεσίες.  Το  ιστορικό  κέντρο  απέχει  μόλις  25  χιλιόμετρα,  ενώ  το  αεροδρόμιο  βρίσκεται  σε
απόσταση 15 χιλιομέτρων. Βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, το ξενοδοχείο παρέχει την τέλεια τοποθεσία

για τα ζευγάρια. Ο ρομαντισμός υπερχειλίζει στην παραλία, καθώς ο ήλιος εξαπλώνεται σε εκατομμύρια χρώματα
και προσφέρει το απόλυτο σκηνικό για τον εορτασμό της αγάπης και του πάθους.

RESTAURANTS & BARS
Whether you seek bufet or a la carte dining or just a round of cocktails overlooking the sea, Ramada Athens Atca

Riviera ofers just the right dining choices. Stop by Optasia Bar for a cold drink right next to the pool, enjoy the view

from the terrace of Irida Bar or taste a rich bufet at Vision Restaurant.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ
Είτε αναζητάτε μπουφέ είτε a la carte φαγητό ή απλά ένα κοκτέιλ με θέα στη θάλασσα, το Ramada Athens Atca

Riviera προσφέρει μόνο τις σωστές επιλογές για φαγητό. Επισκεφθείτε το Optasia Bar για ένα ποτό δίπλα στην στην

πισίνα, απολαύστε τη θέα απο τη βεράντα του Irida Bar ή γευτείτε έναν πλούσιο μπουφέ στο εστιατόριο Vision.

SPA & BEAUTY SALON
Enjoy a day at the Spa for total rejuvenaton. Relax and choose among a wide variety of massages and therapies, 

including body & facial treatments, manicure, pedicure, makeup services and waxing.

ΣΠΑ & ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Απολαύστε μια μέρα στο Spa για πλήρη αναζωογόνηση. Χαλαρώστε και επιλέξτε ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία
μασάζ και θεραπειών όπως θεραπείες σώματος και προσώπου, περιποίηση άκρων, μακιγιάζ και αποτρίχωση.

MEETINGS, WEDDINGS & CATERING SERVICES
Whether you’re hostng a conference, a private meetng or an event, or just want to catch up with work during your

stay, the meetng rooms of Ramada Athens Atca Riviera have you covered. We pride ourselves in ofering excellent

food and conference room accommodatons with personalized services. Choose from a selecton of 3 meetng 

spaces, with a maximum capacity of 120 delegates.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΑΜΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING
Είτε διοργανώνετε ένα συνέδριο, μια ιδιωτική συνάντηση, είτε μια εκδήλωση, ή απλά θέλετε να εργαστείτε κατά 
τη διάρκεια της διαμονής σας, οι αίθουσες συσκέψεων του Ramada Athens Atca Riviera μπορούν να καλύψουν 

τις ανάγκες σας. Είμαστε υπερήφανοι για την προσφορά των καλύτερων χώρων για φαγητό και αίθουσες 
συνεδριάσεων με εξατομικευμένες υπηρεσίες. Επιλέξτε από μια ποικιλία από 3 χώρους συσκέψεων, 

χωρητικότητας μέχρι 120 ατόμων.



TOURS & EXCURSIONS
Ramada Athens Atca Riviera ofers guests a plethora of actvites and entertainment optons. Sport facilites such
as
water sports, cycling, tennis and horse riding are found at close proximity. Swimming at the crystalline waters of the
swimming  pool,  as  well  as  the  picturesque  Mat beach  and  the  other  beaches  nearby  is  another  splendid
experience.
Shopping in this part of Atca is wonderful, with Mc Arthur Glen Athens located nearby. The huge shopping mall
not
only allows you to fnd the best brands at the most afordable price rates, it also provides a great place for a quiet
stroll, a refreshing beverage or a light snack in between your shopping spree. In additon, a visit to the Atca Zoo
Park is a special actvity for those who enjoy nature and wish to get closer to some of the rarest species of the
animal kingdom in a friendly habitat. And for religious tourism, the monasteries of Saint Efrem, Saint Raphael and
Saint George are conveniently located.  

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Το Ramada Athens Atca Riviera προσφέρει στους επισκέπτες μια πληθώρα δραστηριοτήτων και ψυχαγωγικών
επιλογών. Αθλητικές εγκαταστάσεις όπως θαλάσσια σπορ, ποδηλασία, τένις και ιππασία βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση. Κολύμπι  στα κρυσταλλικά νερά της πισίνας,  καθώς και  η γραφική παραλία στο Μάτι  και  οι άλλες
παραλίες γύρω από αυτήν είναι μια άλλη υπέροχη εμπειρία. Αγορές σε αυτό το μέρος της Αττικής είναι υπέροχες,
με το Mc Arthur Glen Athens που βρίσκεται κοντά. Το τεράστιο εμπορικό κέντρο όχι μόνο σας επιτρέπει να βρείτε
τις καλύτερες μάρκες στις πιο προσιτές τιμές, αλλά παρέχει επίσης ένα εξαιρετικό μέρος για μια ήσυχη βόλτα, ένα
αναζωογονητικό ποτό ή ένα ελαφρύ σνακ κατά τη διάρκεια των αγορών σας. Επιπλέον, μια επίσκεψη στο Αττικό
Ζωολογικό  Πάρκο  είναι  μια  ιδιαίτερη  δραστηριότητα  για  όσους  απολαμβάνουν  τη  φύση  και  επιθυμούν  να
πλησιάσουν μερικά από τα σπανιότερα είδη του ζωικού βασιλείου σε ένα φιλικό περιβάλλον. Και για θρησκευτικό
τουρισμό, τα μοναστήρια του Αγίου Εφραίμ, του Αγίου Ραφαήλ και του Αγίου Γεωργίου βρίσκονται σε βολική
τοποθεσία.

EXCURSIONS 
Ramada  Athens  Atca  Riviera  ofers  also  organized  and  private  day  tours.  Contact  Front  Ofce  for  more
informaton.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Το Ramada  Athens  Atca  Riviera  προσφέρει επίσης οργανωμένες και ιδιωτικές ημερήσιες εκδρομές.
Επικοινωνήστε με την Υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες.

CHECK-IN TIME
14:00 p.m.

ΩΡΑ ΑΦΙΞΕΩΣ
14:00 μ.μ.

CHECK-OUT TIME
12:00 a.m. Inquire regarding a late departure as additonal fees may apply.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
12:00 π.μ. Ρωτήστε σχετικά με καθυστερημένη αναχώρηση, καθώς ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις.

BREAKFAST 
Rich Breakfast Bufet is served daily in Vision Restaurant the following hours:



07:00 - 10:30 
For Room Service please complete the doorknob menu and hang it outside your door before 22:00 and call Room 
Service to pick it up. Early Breakfast Service is available. Please contact the Front Desk for additonal informaton.

ΠΡΩΙΝΟ
Πλούσιο Πρωινό Μπουφέ σερβίρεται καθημερινά στο Vision Restaurant τις ακόλουθες ώρες:
07:00 - 10:30 
Για την Υπηρεσία Δωματίου παρακαλώ συμπληρώστε το μενού που βρίσκεται στο πόμολο της εξώπορτάς σας και 
κρεμάστε το έξω από την πόρτα πριν τις 22:00 και ενημερώστε το Room Service. Υπάρχει δυνατότητα παροχής 
πρωινού νωρίς το πρωί. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή για περαιτέρω πληροφορίες.

RESTAURANTS & BARS - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Vision Restaurant
Operaton Hours / Ώρες Λειτουργίας:
07:00 - 10:30 BREAKFAST - ΠΡΩΙΝΟ
13:00 -15:00 LUNCH - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
19:00 -21:30 DINNER - ΒΡΑΔΙΝΟ
Irida Bar
Operaton Hours / Ώρες Λειτουργίας: 18:00 - 24:30
Optasia Bar
Operaton Hours / Ώρες Λειτουργίας: 10:30 - 18:00

HOUSEKEEPING
Our Housekeeping staf is scheduled to service your guestroom or suite between 8:30 a.m. and 18:00 p.m. Should
you require service outside these hours or at a specifc tme during your stay, or change of your towels, please contact
Housekeeping or Front Desk.

HOUSEKEEPING
Το προσωπικό του Housekeeping μας εξυπηρετεί το δωμάτιο ή τη σουίτα σας από τις 8:30 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.
Εάν επιθυμείτε να καθαριστεί το δωμάτιό σας εκτός αυτών των ωρών ή σε συγκεκριμένο χρόνο κατά τη διάρκεια
της διαμονής σας, ή αλλαγή πετσετών, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Housekeeping ή την Υποδοχή.

LAUNDRY & DRY CLEANING SERVICE
Laundry bags are located in your guestroom closet. All garments will be collected untl 08:00 am and will be
returned the next day. There is no pick-up on weekends or natonal holidays. Contact Housekeeping or Front Desk
for more informaton.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΧΩΝ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Τσάντες πλυντηρίου βρίσκονται στο ντουλάπι του δωματίου σας. Όλα τα ενδύματα θα συλλέγονται μέχρι τις 08:00 π.μ.
και  θα επιστρέφονται την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει παραλαβή τα Σαββατοκύριακα ή τις εθνικές αργίες.
Επικοινωνήστε με το Housekeeping ή την Υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες.

24 HOUR COPY & FAX SERVICE 
24- hour copies and fax services are available upon request at the Front Desk. The incoming fax number is +30
22940 77555. To send a fax, please visit the Business Center on the Ground Floor. Unless otherwise requested,
incoming faxes will be automatcally delivered to your guestroom or suite. Please note that there is a nominal fee
for outgoing faxes.

24 HOUR COPY & FAX SERVICE 



24ωρη υπηρεσία για φωτοαντίγραφα & φαξ διατίθεται κατόπιν αιτήματος στην Υποδοχή. Ο αριθμός εισερχόμενου
φαξ είναι +30 22940 77555. Για να στείλετε ένα φαξ,  επισκεφθείτε το  Business Center στον  Ground Floor.  Τα
εισερχόμενα φαξ θα παραδοθούν αυτόματα στο δωμάτιό σας ή στη σουίτα σας. Σημειώστε ότι υπάρχει χρέωση
για εξερχόμενα φαξ.

BUSINESS CENTER
Business Center is located at the Ground Floor and provides computer, printer, photocopy and fax services. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Το Επιχειρηματικό Κέντρο προσφέρει χρήση κομπιούτερ, δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ,  φωτοαντιγράφησης και
σάρωσης. 

WE HONOR CREDIT CARS
We honor the following credit cards: Visa, Mastercard, American Express, Diners.

ΔΕΧOΜΑΣΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚEΣ ΚAΡΤΕΣ
Δεχόμαστε τις παρακάτω πιστωτικές κάρτες: Visa, Mastercard, American Express, Diners.

CRIBS ARE AVAILABLE
Cribs are available at no charge. However, the availability of cribs is limited and will be provided on a frst come,
frst served basis. Please press the Wyndham Request buton for more informaton

ΠΑΙΔΙΚEΣ ΚΟYΝΙΕΣ
Κούνιες διατίθενται δωρεάν. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και θα παρέχεται με βάση την αρχή της
πρώτης ζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το κουμπί Wyndham Request.

CURRENCY EXCHANGE 
Our Cashier at the Recepton Desk can exchange most foreign currencies 24 hours a day. Furthermore, we shall be
pleased to assist you with informaton about credit cards and other fnancial maters.

ΑΝΤΑΛΛΑΓH ΣΥΝΑΛΛAΓΜΑΤΟΣ
Στην Υποδοχή μπορείτε να κάνετε ανταλλαγή συναλλάγματος 24 ώρες την ημέρα. Επιπλέον, θα χαρούμε να σας
βοηθήσουμε με πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες και άλλα οικονομικά θέματα.

DOCTOR ON CALL
A 24-hour on call doctor is at your disposal. Please press the Wyndham request buton for more informaton.

ΙΑΤΡOΣ ΚΑΤOΠΙΝ ΑΙΤHΜΑΤΟΣ
Ένας  ιατρός  είναι  διάθέσιμος  24  ώρες  την  ημέρα.  Πατήστε  το  κουμπί  Wyndham Request για  περισσότερες
πληροφορίες.

GYM
Open from 07:00 untl 20:00. Stay ft & healthy in a fully equipped gym.

ΓΥΜΝΑΣΤHΡΙΟ
Ανοικτό από 07: 00 έως 20: 00. Γυμναστείτε και μείνετε υγιείς σε ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

BABY SITTING
Upon request and with extra charge. Please press the Wyndham Request buton for more informaton.



ΦYΛΑΞΗ ΠΑΙΔIΩΝ
Κατόπιν αιτήματος και επί πληρωμή. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το κουμπί Wyndham Request.

LUGGAGE ASSISTANCE & STORAGE
Our Bellboys are available to assist you with your luggage needs. Please contact Wyndham Request for assistance.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΏΝ & ΦΥΛΑΞΗ
Οι Bellboys μας είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν με τις αποσκευές σας. Επικοινωνήστε με το Wyndham
Request.

VALET PARKING
Our Bellboys are available to assist you with parking your car

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Οι Bellboys μας είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν με την στάθμευση του αυτοκινήτου σας

MAINTENANCE
For any technical problem, please press the Wyndham Request buton.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, πατήστε το κουμπί Wyndham Request.

EXPRESS MAIL/PACKAGES SERVICES
Express Mail and Package Service is available with extra charge and may be arranged through the Concierge and
Front Desk. Wyndham Request will notfy you of any packages you may have received.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΕΞΠΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΚΕΤΩΝ
Οι Υπηρεσίες Ταχυδρομείου, Εξπρές Μεταφοράς Αλληλογραφίας & Πακέτων είναι διαθέσιμες με επιπλέον χρέωση
και μπορούν να οργανωθούν μέσω του Concierge και της Υποδοχής. Το Wyndham Request θα σας ειδοποιήσει για
τυχόν πακέτα που ενδεχομένως έχετε λάβει.

NEWSPAPERS
Local and other internatonal newspapers are available upon request and with extra charge. Please contact the
Wyndham Request for more informaton.

ΕΦΗΜΕΡIΔΕΣ
Τοπικές και άλλες διεθνείς εφημερίδες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος και με επιπλέον χρέωση. Πατήστε το
κουμπί Wyndham Request για περισσότερες πληροφορίες.

PARKING
Ramada Athens Atca Riviera ofers free parking without extra charge in front of the hotel.

PARKING
Το Ramada Athens Atca Riviera προσφέρει δωρεάν στάθμευση μπροστά από το ξενοδοχείο.



POOLS
- 1 outdoor Pool

- 1 indoor Pool 

ΠΙΣΙΝΕΣ
- 1 εξωτερική πισίνα

- 1 εσωτερική πισίνα 

POOL TOWELS
The hotel ofers to all guests’ pool towels. You are kindly requested not to use room towels at the pool.

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
Το  ξενοδοχείο  προσφέρει  σε  όλους  τους  φιλοξενούμενους  πετσέτες  πισίνας.  Παρακαλείστε  να  μην
χρησιμοποιήσετε τις πετσέτες του δωματίου σας στη πισίνα.

CONCIERGE SERVICE
Our Concierge is delighted to provide you with informaton about the Nea Makri’s sightseeing including restaurants,
sports and entertainment venues, and local atractons. If you would like to talk to the Concierge, please press the
Wyndham Request buton.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ CONCIERGE
Ο υπάλληλός μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα της Νέας
Μάκρης, όπως εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους διασκέδασης, καθώς και τοπικά αξιοθέατα. Εάν
θέλετε να μιλήσετε με το Concierge, πατήστε το κουμπί Wyndham Request.

TELEVISION CHANNELS
Local and internatonal satellite channels are at your service.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Τοπικά και διεθνή δορυφορικά κανάλια είναι στη διάθεσή σας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Η ηλεκτρική τάση στην Ελλάδα είναι 220 βολτ. Εάν χρειάζεστε προσαρμογείς ή μετασχηματιστές οι οποίοι είναι
διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Υποδοχή.

AC INSTRUCTIONS
Please press the top right buton to switch on or turn of the AC unit. The intensity can be managed from the buton
with the propellers above it. Lastly, the two butons that have a thermometer between them are able to control the
temperature.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Πατήστε το πάνω δεξιά κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα κλιματισμού. Η ένταση
μπορεί  να  διαχειριστεί  από  το  κουμπί  που έχει  δυο  προπέλες  σχεδιασμένες  πάνω από αυτό.  Τέλος,  τα  δύο
κουμπιά που έχουν ένα θερμόμετρο ανάμεσά τους είναι σε θέση να ελέγχουν τη θερμοκρασία.

FREE WI-FI ACCESS
We are proud to ofer both free super speed wireless and wired internet connecton to all public areas and all
guestrooms. Please log in to the network provided by the Recepton and fll in the password writen in your key card
folder.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ WI-FI
Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε δωρεάν τόσο ασύρματη όσο και  ενσύρματη σύνδεση στο  internet σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους και όλα τα δωμάτια. Παρακαλώ μπείτε στο δίκτυο που σας έχει υποδείξει η
Υποδοχή και συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης που βρίσκεται στο key card folder σας.

PILLOW SELECTION
Please contact Wyndham Request for more informaton.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ
Παρακαλώ καλέστε στο Wyndham Request για περισσότερες πληροφορίες.

SAFE DEPOSIT BOX
There is a safe deposit box in your room for your valuables and a central safe deposit box at the Front Desk in case
you need it

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
Στο δωμάτιο σας υπάρχει ένα χρηματοκιβώτιο για τα τιμαλφή σας και ένα μεγάλο χρηματοκιβώτιο στην υποδοχή
αν χρειαστείτε. 

TURNDOWN SERVICE
This service is available from 18:30. Please call Wyndham Request for more informaton

TURNDOWN SERVICE
Αυτή  η  υπηρεσία  είναι  διαθέσιμη  απο  τις  18:30.  Παρακαλώ  πατήστε  το  κουμπί  Wyndham Request για
περισσότερες πληροφορίες.

ROOM SERVICE
This service is available 24 hours per day. Please call Wyndham Request for more informaton

ROOM SERVICE
Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Παρακαλώ καλέστε το Wyndham Request για περισσότερες
πληροφορίες.



24 HOUR RECEPTION
Our Recepton desk is available 24 hours per day. Please call Wyndham Request for more informaton.

24ΩΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
Η Υποδοχή μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Παρακαλώ καλέστε το Wyndham Request για περισσότερες
πληροφορίες.

RESERVATIONS
 Reservatons can be made by calling at +30 22940 77555 or by visitng www.ramadaatcariviera.com

KΡΑΤΗΣΕΙΣ
                     Κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο τηλέφωνο +30 22940 77555 είτε μέσω της ιστοσελίδας μας 
                     www.ramadaatcariviera.com

LIBRARY
The Library is located at the Ground Floor and provides variety of internatonal books and magazines.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στον Ισόγειο Χώρο του Ξενοδοχείου και διαθέτει μια μεγάλη επιλογή από Διεθνή Βιβλία και 
Περιοδικά.

LOST AND FOUND
To inquire about lost and found items, contact Front Desk.

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ
Για να ρωτήσετε για τα απολεσθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν, επικοινωνήστε με τη Υποδοχή.

ELECTRICITY
The electricity supply voltage in Greece is 220 volt. Should you require adaptors or transformers, please contact Front 
Desk.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Η ηλεκτρική τάση στην Ελλάδα είναι 220 βολτ. Εάν χρειάζεστε προσαρμογείς ή μετασχηματιστές, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε με τη Υποδοχή.

ROOM FACILITIES & AMENITIES
•  Hair Dryer
•  Local and internatonal satellite channels are at your service.
•  Wake-Up Service
•  Mini Bar
•  Safe Box
•  Personal care items such as shampoo, shower gel, hair conditoner, body loton, soap, shower cap, hygiene   

 bag, laundry bag, vanity set, sewing kit, shoe horn are available in all guest rooms.
•  Laptop or Tablet on request, subject to availability

 This service is available upon request and upon availability. Please call Wyndham Request for more  
                                  informaton.

•  Espresso Machine
•  Water Boiler



•  Iron & Iron Board
•  Express Check In/Out 
•  Private Bathroom in rooms
•  Early Breakfast (upon request)
•  Breakfast boxes (upon request)
•  Breakfast in the room (upon request)
•  Linen change (upon request)
•  Baby Cots and Rollaway Βeds are available at no charge through Wyndham Request. Availability is limited and 

will be provided on a frst come, frst served basis.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

•  Στεγνωτήρας Μαλλιών
•  Τοπικά και διεθνή δορυφορικά κανάλια είναι στη διάθεσή σας.
•  Υπηρεσία Αφύπνισης
•  Μίνι Μπαρ
•  Χρηματοκιβώτιο
•  Προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως σαμπουάν, αφρόλουτρο, μαλακτικό μαλλιών, λοσιόν σώματος, 

σαπούνι, καπελάκι μπάνιου, σακούλα υγιεινής, τσάντα για πλύσιμο ρούχων, σετ ταξιδιού, σετ ραπτικής, 
κόκκαλο παπουτσιών είναι διαθέσιμα σε όλα τα δωμάτια.

•  Laptop or Tablet (κατόπιν αιτήματος & διαθεσιμότητας)
•  Βραστήρας Νερού
•  Μηχανή Εσπρέσο
•  Σίδερο & Σιδερώστρα
•  Express Check in/out
•  Ιδιωτικό Μπάνιο σε κάθε δωμάτιο
•  Early Breakfast (κατόπιν αιτήματος)
•  Breakfast boxes (κατόπιν αιτήματος)
•  Πρωινό στο Δωμάτιο (κατόπιν αιτήματος)
•  Linen change (κατόπιν αιτήματος)
•  Παιδικά Κρεβατάκια και Πτυσσόμενα Κρεβάτια είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση μέσω του Wyndham Request. 

Η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και θα παρέχεται με βάση την αρχή της πρώτης ζήτησης.

ROOM-TO-ROOM

Dial 2 + Room Number

LOCAL CALLS*

Dial 9 + Number

LONG DISTANCE CALLS*

Dial 9 + Country Code + Area Code + Number

RECEPTION 

Dial 0

ROOM DINING

Dial 1



* Extra Charge

AIRPORT INFORMATION
Elefherios Venizelos Internatonal Airport:
General Informaton..............................................................................................................................0030 2103530000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»:
Γενικές Πληροφορίες................................................................................................................. 0030 2103530000

AIRLINE INFORMATION - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Aegean Airlines - Sales Ofce (A3)......................................................................................... 0030 210 353 0376-7
Aerofot-Russian Internatonal Airlines (SU)........................................................................0030 210 353 0611-613
Air Baltc (BT)......................................................................................................................... 0030 210 934 1500-1
Air Canada (AC)........................................................................................................................ 0030 210 934 1322
Air Europa (UX)...................................................................................................................... 0030 210 934 1500-1
Air France................................................................................................................................. 0030 210 353 0380
Air Mauritus (MK).................................................................................................................... 0030 210 324 6404
Air Moldova (9U)...................................................................................................................... 0030 210 324 4453
Air Serbia (JU)........................................................................................................... 0030 210 323 9052, 323 9054
Alitalia - Societa Aerea Italiana S.p.A (AZ)................................................................................0030 210 998 8888
AP Portugal (TP)........................................................................................................................ 0030 210 325 1711
Athens Executve Aviaton........................................................................................................ 0030 210 353 3690
AUSTRIAN AIRLINES................................................................................................................. 0030 801 11 26026
Avianca (AV)............................................................................................................................. 0030 210 324 6404
Blue Air (0B).............................................................................................................................. 0030 211 103 4100
Britsh Airways (BA).................................................................................................................. 0030 210 740 0225
Bulgaria Air (FB)........................................................................................................................ 0039 2 40 20 400
Copa Airlines (CM).................................................................................................................... 0030 210 371 6370
Croata Airlines (OU).......................................................................................................... 0030 210 321 7697, 750
Delta Airlines............................................................................................................................ 0030 210 998 0099
Easy Jet (EZY)............................................................................................................................ 0030 211 198 0013
Egyptair (MS)............................................................................................................................ 0030 210 921 2818
EL AL Israel Airlines (LY)......................................................................................................... 0030 210 934 1500-1
Emirates................................................................................................................................... 0030 210 933 3400
Ethiopian Airlines (ET).............................................................................................................. 0030 210 324 6706
Ethad Airways (EY)................................................................................................................... 0030 210 324 1010
Ethad Airways (EY).....................................................................0030 210 324 1010, Airport: 0030 210 353 3994-
5
Finnair (AY)............................................................................................................................ 0030 210 934 1500-1
Germanwings (4U).................................................................................................................... 0030 210 353 0418
Gulf Air (GF).............................................................................................................................. 0030 210 322 0851
KLM.......................................................................................................................................... 0030 210 353 0380
Lufhansa.................................................................................................................................. 0030 210 617 5200
MEA-Middle East Airlines (ME)..............................................................................................0030 210 322 6911-4
Olympic Air (Air Transport Company Limited OA)....................................................................0030 210 355 0500
Pegasus Airlines (PC)................................................................................................................ 0030 210 324 4453



Qantas Airways (QF)................................................................................................................. 0030 210 324 4452
Qatar Airways........................................................................................................................... 0030 210 950 8700
Royal Jordanian (RJ).............................................................................................................. 0030 210 924 2600/1
Ryanair.................................................................................................................................. 0044 871 246 00 02
Singapore Airlines.................................................................................................................... 0030 210 994 2567
Sky    Express  ..............................................................................................................................................................................................................................2810-223500,   2810-223800
Srilankan Airlines (UL).............................................................................................................. 0030 210 371 6368
Swiss Airlnines....................................................................................................................... 0030 210 617 5 320
TAROM-Romanian Air Transport (RO)......................................................................................0030 210 353 0405
Turkish Airlines...................................................................................................................... 0030 210 988 5700-1
Ukraine Internatonal Airlines (PS)............................................................................................ 0030 211 100 3080
Vueling Airlines (VY).............................................................................................................. 0030 210 353 0376-7
IBERIA....................................................................................................................................... 0030 210 740 0225



EMBASSIES

England
Ploutarhou 1, Kolonaki

0030 210 7272600 Cyprus
Irodotou 16

0030 210
7237883

Egypt
Vas. Sofrias 3

0030 210 3618612 Latvia
Irodotou 9, Kolonaki

0030 210
7294483

Algeria
Vas. Konstantnou 14, Pagkrat

0030 210 7564191 Morocco
Mousoun 14, Paleo Psihiko

0030 210
6744209

Australia
Tsoha 24 & Soutsou 37, Pagkrat

0030 210 6450404 Norway
Vas. Sofas 23

0030 210
7246173

Belgium
Sekeri 3

0030 210 3617887 South Africa
Kifssias 60, Marousi

0030 210
6106645

Bosnia Herzegovina
Hadjikosta 3, Ampelokipi

0030 210 6410788 Netherlands
Vas. Konstantnou 7

0030 210
7239701

Brazil
Filikis Eterias Square 14, Kolonaki

0030 210 7213039 Hungary
Kalvou 16, Paleo Psihiko

0030 210
6725994

France
Vas. Sofas 7

0030 210 3391000 Uruguay
Licabitou 1

0030 210
3602635

Denmanrk
Vas. Sofas 11

0030 210 3608315 Pakistan
Loukianou 6, Kolonaki

0030 210
7290122

Switzerland
Iasiou 2

0030 210 7230364 Panama
Praxitelous 192, Pireus

0030 210
4286441

United States of America
Vas.Sofas 91

0030 210 7212951 Peru
Semltelou 2

0030 210
7792761

Japan 
Mesoglon 2-
4

0030 2107758101 Poland
Hrisanthemon 22, 
Paleo Psihiko

0030 210
6778260

Iraq
Mazaraki 4, Psihiko

0030 210 6717185 Portugal
Vas.Sofas 23

0030 210
7290096

India
Kleanthous 3

0030 210 7216481 Romania
Em. Benaki 7, Paleo Psihiko

0030 210
6728875

Ireland
Vas. Konstantnou 7

0030 210 7232771 Sweden
Vas. Konstantnou 7

0030
2107266100

Israel
Marathonodromon 1

0030 210 6719530 Cherch Republic
Y. Seferi 6. Paleo Psihiko

0030 210
6719701

Italy
Vas,Sofas & Sekeri 2

0030 210 3617260 Turkey
Vas.Georgiou B 8

0030 210
7263000

Canada
I. Gennadiou 4 & Ipsilantous

0030 210 7273400 Tunisia 0030 210 6749791
Antheon 2 & Marathonodromon, P. Psihiko

Colombia
Vrasida 3

0030 210 7236848 Finland 0030 210 7010444
Eratosthenous 1 & Vas. Konstantnou

Kuwait
Marathonodromon 7, 
Paleo Psihiko

0030 210 6743593 Chile 
Vas.Sofas 
25

0030 210
7292647

Spain
Dionysiou Areopagitou 21, Athens

0030 210 9213123 Germany
Karaoli & Dimitriou 3, Kolon-
aki

0030 210
7285111



ΠΡΕΣΒΕΙEΣ

Αγγλίας
Πλουτάρχου 1, Κολωνάκι

0030 210
7272600

Κύπρου
Ηροδότου 16

0030 210
7237883

Αιγύπτου
Βασ. Σοφίας 3

0030 210 
3618612

Λιθουανίας
Ηροδότου 9, Κολωνάκι

0030 210
7294483

Αλγερίας
Βασ. Κων/νου 14, Παγκράτι

0030 210 
7564191

Μαρόκου
Μουσών 14, Παλαίο Ψυχικό

0030 210
6744209

Αυστραλίας
Τσόχα 24 & Σούτσου 37, Παγκράτι

0030 210
645040
4

Νορβηγίας
Βασ. Σοφίας 23

0030 210
7246173

Βελγίου
Σέκερη 3

0030 210 
3617887

Νοτίου Αφρικής
Κηφισσίας 60, Μαρούσι

0030 210
6106645

Βοσνίας & Εζεργοβίνης
 Χατζηκώστα 3, Αμπελόκηποι

0030 210 
6410788

Κάτω Χωρών (Ολλανδίας)
Βασ. Κων/νου 7

0030 210
7239701

Βραζιλίας
Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14, 
Κολωνάκι

0030 210 
7213039

Ουγγαρίας
Κάλβου 16, Παλαιό Ψυχικό

0030 210
6725994

Γαλλίας
Βασ. Σοφίας 7

0030 210 
3391000

Ουρουγουάης
Λυκαβηττού 1

0030 210
3602635

Δανίας
Βασ. Σοφίας 11

0030 210 
3608315

Πακιστάν
Λουκιανού 6, Κολωνάκι

0030 210
7290122

Ελβετίας
Ιασίου 2

0030 210
7230364

Παναμά
Πραξιτέλους 192, Πειραιάς

0030 210
4286441

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Βασ. Σοφίας 91

0030 210 
7212951

Περού
Κουμπαρη 2, Κολωνάκι

0030 210
7792761

Ιαπωνίας 
Μεσογείων 
2-4

0030 
2107758101

Πολωνίας
Χρυσάνθεμων 22, 
Παλαιό Ψυχικό

0030 210
6778260

Ιράκ
Μαζαράκη 4, Ψυχικό

0030 210 
6717185

Πορτογαλίας
Βασ. Σοφίας 23

0030 210
7290096

Ινδίας
Κλεάνθους 3

0030 210 
7216481

Ρουμανίας
Εμ. Μπενάκι 7, Παλαιό Ψυχικό

0030 210
6728875

Ιρλανδίας
Βασ. Κων/νου 7

0030 210
7232771

Σουηδίας
Βασ. Κων/νου 7

0030
2107266100

Ισραήλ
Μαραθωνοδρόμων 1

0030 210 
6719530

Τσεχίας
Σεφέρη 6. Παλαιό Ψυχικό

0030 210
6719701

Ιταλίας
Βασ. Σοφίας & Σέκερη 2

0030 210 
3617260

Τουρκίας
Βασ. Γεωργίου B 8

0030 210
7263000

Καναδά
Ι. Γενναδίου 4 & Υψηλάντους

0030 210
7273400

Τυνισίας 0030 210 6749791
Ανθέων 2 & Μαραθωνοδρόμων, Παλαιό Ψυχικό

Κολομβίας 
Βρασίδα 3

0030 210
723684
8

Φινλανδίας
Ερατοσθένους 1 & Βασ. 
Κων/νου

0030 210
7010444

Κουβέιτ
Μαραθωνοδρόμων 7, Παλαιό 
Ψυχικό

0030 210 
6743593

Χιλής
Βασ. Σοφίας 25

0030 210
7292647

Ισπανίας
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 21, Αθήνα

0030 210 
9213123

Γερμανίας
Καραολή & Δημητρίου
3, Κολωνάκι

0030 210
7285111



INTERNATIONAL TELEPHONE CODES - ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

TELEPHONE INSTRUCTIONS
Our automatc telephone system permits you to call anywhere in the world without the mediaton venton of the
tele- phone operator. Below you will fnd some prefx numbers. Please dial 9 for an outside line, then the country
code (if outside Greece), the city or town code, as it appears on the following list and then the desired number. e.g,
for Paris dial: 9 - 0033 - 1 and the telephone number. The cost of each telephone call you make will be directly billed
to your account.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Το αυτόματο τηλεφωνικό μας σύστημα σας επιτρέπει να καλέσετε οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς την τηλεφωνική
επικοινωνία του τηλεφωνητή. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένους αριθμούς προθέματος. Πληκτρολογήστε 9 για μια
εξωτερική γραμμή, στη συνέχεια τον κωδικό χώρας (εάν βρίσκεται εκτός Ελλάδας), τον κωδικό της πόλης ή της
πόλης, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω λίστα και στη συνέχεια τον επιθυμητό αριθμό. π.χ. για να καλέσετε στο
Παρίσι: 9 - 0033 - 1 και τον αριθμό τηλεφώνου. Το κόστος κάθε τηλεφωνικής κλήσης που θα κάνετε θα χρεωθεί
απευθείας στο λογαριασμό σας.

COUNTRY HOURS +/- COUNTRY CODE AREA AREA CODE

ALBANIA - ΑΛΒΑΝΙΑ 00 355 Tirana 4

ARGENTINA - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -5 54 Buenos Aires 11

AUSTRALIA - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ +6 to +8 61 Brisbane 7

Canberra 2

Melbourne 3

Perth 8

Sydney 2

AUSTRIA - ΑΥΣΤΡΙΑ -1 43 Innsbruck 512

Salzburg 662

Vienna 1

BELGIUM - ΒΕΛΓΙΟ -1 32 Antwerp 3

Bruges 50

Brussels 2

Ostend 59

BRAZIL - ΒΡΑΖΙΛΙΑ -5 to -6 55 Brazilia 61

Rio de Janeiro 21

Sao Paolo 11

BULGARIA - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0 359 Sofia 2

CANADA - ΚΑΝΑΔΑΣ -5 to -6 1 Calgary 403

Montreal 514

Ottawa 613

Quebec 418

Toronto 416

416 604



COUNTRY HOURS +/- COUNTRY CODE AREA AREA CODE

CHINA - ΚΙΝΑ 6 86 Beijing 10

CYPRUS - ΚΥΠΡΟΣ 0 357 Larnaca 24
Nicosia 22
Limasol 25

DENMARK - ΔΑΝΙΑ -1 45 Copenhagen
EGYPT - ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0 20 Alexandria 3

Cairo 2
FINLAND - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 0 358 Helsinki 9
FRANCE - ΓΑΛΛΙΑ -1 33 Paris 1

Calais 3
Lyon 4
Nice 4

GERMANY - ΓΕΡΜΑΝΙΑ -1 49 Berlin 30
Bonn 228
Hamburg 40
Munich 89
Stutgart 711

GREECE - ΕΛΛΑΔΑ 0 30 Athens 210
Thessalonica 2310
Rhodes 22410

HONG KONG - 
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

6 852 New Territories 0

HUNGARY - ΟΥΓΓΑΡΙΑ 00 36 Budapest 1
IRELAND - ΙΡΛΑΝΔΙΑ -2 353 Dublin 1
ISRAEL - ΙΣΡΑΗΛ 0 972 Haifa 4

Jerusalem 2
Tet-Aviv-Jefa 3

ITALY - ΙΤΑΛΙΑ -1 39 Milan 2
Rome 6
Venice 41

JAPAN - ΙΑΠΩΝΙΑ 7 81 Hiroshima 82
Osaka 66
Tokyo 3

LICHTENSTEIN - 
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

00 423

LUXEMBURG 
- 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ
ΓΟ

-1 352



COUNTRY HOURS +/- COUNTRY CODE AREA AREA CODE

NETHERLANDS - 
OΛΛΑΝΔΙΑ

-1 31 Amsterdam 20

Roterdam 10
PORTUGAL - 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

-2 351 Lisbon 21

Porto 22
POLAND - ΠΟΛΩΝΙΑ 00 48 Warsaw 22
ROMANIA - 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

3 to 9 40 Bucurest 21

RUSSIA - ΡΩΣΙΑ 7 Moscow 495
SPAIN - ΙΣΠΑΝΙΑ -1 34 Barcelona 93

Madrid 91
Valencia 96

SWEDEN - ΣΟΥΗΔΙΑ -1 46 Stockholm 8
SWITZERLAND - 
ΕΛΒΕΤΙΑ

-1 41 Bern 31

Geneva 22
Lausanne 21
Zurich 43

TURKEY - ΤΟΥΡΚΙΑ 0 90 Ankara 312
Istanbul 212

UNITED 
KINGDOM - ΗΝ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

-2 44 Belfast 28

Birmingham 121
Edinburgh 131
Glasgow 141
Liverpool 151
London 20
Manchester 161

UNITED STATES
OF AMERICA -
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ

-5 to -6 1 Dallas 214

Houston 281
Los Angeles 213
Miami 305
New York 212
Washington DC 202



EMERGENCY PROCEDURES
For  your  safety  and  protecton,  Ramada  Atca  Riviera  is  equipped  with  the  latest  in  fre  detecton  and
communicatons systems. Please take a moment to review the following pages regarding fre safety. Contact the
Front Desk staf if you have any questons.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Για  την  ασφάλεια  και  την  προστασία  σας,  το  Ramada Atca Riviera είναι  εξοπλισμένο  με  συστήματα
πυρανίχνευσης και επικοινωνιών τελευταίας τεχνολογίας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε τις παρακάτω
σελίδες  σχετικά με την πυρασφάλεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με το προσωπικό της
ρεσεψιόν.

WHAT IF … YOU’VE JUST ARRIVED?
Learn where the exits are. Choose a wall and, as you walk to each exit, count the doors along that wall between the
exit and your guestroom. This will help you remember the distance and locaton of exits – and may also help in case
you have to fnd an exit when it’s dark or smoky.
Fire alarms and extnguishers…Locate and walk to the fre alarm and fre extnguisher on your foor.
Find the “of-switch” on your air conditoner…In your guestroom, learn how to turn of your air conditoning system.
This way, in case of a fre, you can prevent smoke from being drawn into your guestroom.
If you have just arrived, remember….

• Know your exits.
• Find your extnguishers.
• Understand your air conditoning unit.

ΜΟΛΙΣ ΕΦΤΑΣΕΣ;
Μάθετε πού βρίσκονται οι έξοδοι. Επιλέξτε έναν τοίχο και, καθώς περπατάτε σε κάθε έξοδο, μετρήστε τις πόρτες
κατά μήκος του τοίχου ανάμεσα στην έξοδο και το δωμάτιό σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμάστε την απόσταση
και τη θέση των εξόδων - και μπορεί επίσης να βοηθήσει σε περίπτωση που πρέπει να βρούμε μια έξοδο όταν
είναι σκοτεινό ή υπάρ- χουν καπνοί.
Συναγερμοί πυρκαγιάς και πυροσβεστήρες ... Εντοπίστε τους και περπατήστε προς τον συναγερμό πυρκαγιάς και
στον πυροσβεστήρα στο δάπεδο σας. Βρείτε το κλείσιμο του διακόπτη για το κλιματιστικό σας ... Στο δωμάτιό σας
μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το σύστημα κλιματισμού σας. Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση πυρκαγιάς, μπορείτε
να αποφύγετε να τραβήξετε καπνό στο δωμάτιό σας.
Αν έχετε μόλις φτάσει, θυμηθείτε ....

• Γνωρίστε τις εξόδους σας.
• Βρείτε τους πυροσβεστήρες σας.
• Κατανόηση της μονάδας κλιματισμού.

WHAT IF … YOU FIND A FIRE?
Pull the nearest fre alarm. This will sound the alarm. Close doors against the fre.
Always take your room key before trying to exit the building. A tp – if possible, loop the key to your wrist with a 
rubber band.
Stay calm and don’t hurry. Think. Danger is almost always less than you imagine it to be. If you fnd a fre, remember….

• Keep calm.
• Pull the alarm.
• Close doors against the fre.
• Phone for help.

• Take your key before exitng.



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Τραβήξτε τον πλησιέστερο διακόπτη συναγερμού πυρκαγιάς. Αυτό θα προκαλέσει συναγερμό. Κλείστε τις πόρτες 

από τη φωτιά.

Πάντα να παίρνετε το κλειδί του δωματίου σας πριν προσπαθήσετε να βγείτε από το κτίριο. Μια συμβουλή - εάν 

είναι δυνατόν, δέστε το κλειδί στον καρπό σας με ένα λάστιχο.

Παραμείνετε ψύχραιμοι και μην βιάζεστε. Σκεφτείτε. Ο κίνδυνος είναι σχεδόν πάντα μικρότερος από ό, τι 

φαντάζεστε. Αν βρείτε πυρκαγιά, θυμηθείτε ....

• Παραμείνετε ψύχραιμοι.

• Τραβήξτε το συναγερμό.

• Κλείστε τις πόρτες από τη φωτιά.

• Τηλεφωνήστε για βοήθεια.

• Πάρτε το κλειδί πριν βγείτε.

WHAT IF … YOU HEAR AN ALARM FROM YOUR ROOM?
Take your room key.

Test doors for heat before you open them. With the back of your hand, test the door to the hallway to see if it is hot 

or cool.

Inch the door open if it’s cool…If the door to the hall is cool, open it carefully, looking for smoke. Slam it shut fast if 

there is thick smoke outside and stay in your guestroom.

Exit if there’s no smoke outside. If the hallway contains litle or no smoke, head for the nearest exit.

Exit with cauton…Test the exit door for heat before opening it and again, watch out for thick smoke in the stairwell. If 

the stairwell is safe, exit down to the street.

Avoid elevators. In case of fre, never use elevators for emergency exits.

Stay calm and don’t hurry and think. Your danger is almost always less than you imagine it to be. If you hear an alarm, 

remember….

• Remain calm.

• Listen for announcements.

• Take your key.

• Test doors for heat before opening.

• If hall is smoke-free, exit.

• If the stairwell is safe, exit to the street.



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Πάρτε το κλειδί του δωματίου σας. Δοκιμάστε τις πόρτες για θερμότητα πριν τις ανοίξετε. Με το πίσω μέρος του

χεριού σας, δοκιμάστε την πόρτα στην αίθουσα για να δείτε αν είναι ζεστό ή δροσερό. Εάν η πόρτα στην αίθουσα

είναι δροσερή, ανοίξτε την προσεκτικά, προσέχοντας τον καπνό. Κλείστε την γρήγορα εάν υπάρχει παχύς καπνός

έξω και παραμείνετε στο δωμάτιό σας. Βγείτε μόνο αν δεν υπάρχει καπνός έξω. Εάν ο διάδρομος περιέχει λίγο ή

καθόλου καπνό, κατευθυνθείτε προς την πλησιέστερη έξοδο. Βγείτε με προσοχή ...

Δοκιμάστε την πόρτα εξόδου για θερμότητα πριν την ανοίξετε και πάλι, προσέξτε για παχύ καπνό στο

κλιμακοστάσιο. Αν το κλιμακοστάσιο είναι ασφαλές, βγείτε στο δρόμο. Αποφύγετε τους ανελκυστήρες.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανελκυστήρες για εξόδους κινδύνου. Μείνετε ήρεμοι και μην

βιάζεστε και σκεφτείτε. Ο κίνδυνος σας είναι σχεδόν πάντα μικρότερος από ό, τι φαντάζεστε.

Αν ακούτε ένα συναγερμό, θυμηθείτε ....

• Μείνετε ψύχραιμος.

• Ακούστε για ανακοινώσεις.

• Πάρτε το κλειδί σας.

• Ελέγξτε τις πόρτες για θερμότητα πριν ανοίξετε.

• Αν η αίθουσα είναι χωρίς καπνό, βγείτε.

• Αν το κλιμακοστάσιο είναι ασφαλές, βγείτε στο δρόμο.

WHAT IF … YOUR EXIT IS BLOCKED?
Go back to your room. Should the stairwell start flling with thick smoke and your exit turns out to be unsafe, if pos- 

sible, return to your guestroom – it’s the safest place for you.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΡΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Επιστρέψτε στο δωμάτιό σας. Εάν η σκάλα αρχίσει να γεμίζει με παχύ καπνό και η έξοδος σας αποδειχθεί 

ανασφαλής, ει δυνατόν, επιστρέψτε στο δωμάτιό σας - είναι το ασφαλέστερο μέρος για εσάς.

WHAT IF … YOU CAN’T LEAVE YOUR ROOM?
Stay there… If you can’t exit, your guestroom is the safest place to be.

Shut of the air conditoner… To prevent smoke from being drawn into your guestroom, fip the switch or turn the 

dial to the “of” positon on your air conditoning unit.

Stuf wet clothes under the door…Wet towels, sheets or blankets can keep smoke from entering through the crack 

under your door.

Call the Front Desk and tell them your locaton. If you can’t reach them, call the local Fire Department. Dial 

9199. If you’re stuck in your guestroom, remember…

• Remain calm.

• Stay there.

• Turn of the air conditoner.

• Stuf door cracks and vents with wet towels.

• Remove drapes from the windows.

• Have water ready to remoisten clothes.

• Phone your locaton.



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΟΥ
Μείνετε εκεί ... Αν δεν μπορείτε να βγείτε, το δωμάτιό σας είναι το ασφαλέστερο μέρος για να είστε.

Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό ... Για να μην τραβήξετε καπνό στο δωμάτιο σας, γυρίστε τον διακόπτη ή γυρίστε

τον  επιλογέα  στη  θέση «of» της μονάδας κλιματισμού. Γεμίστε υγρά ρούχα κάτω από την πόρτα ... Υγρές

πετσέτες, σεντόνια ή κουβέρτες μπορούν να κρατήσουν μακριά τον καπνό από το να εισέλθει μέσα από τη ρωγμή

κάτω από την πόρτα σας.

Καλέστε τη ρεσεψιόν και ενημερώστε για την τοποθεσία σας. Αν δεν μπορείτε να τα φτάσετε, καλέστε το τοπικό

τμήμα πυρκαγιάς. Κλήση 9199. Αν είστε κολλημένοι στο δωμάτιό σας, θυμηθείτε ...

• Παραμείνετε ψύχραιμος.

• Μείνετε εδώ.

• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό. Πόρτες και αεραγωγοί με υγρές πετσέτες.

• Αφαιρέστε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

• Έχετε έτοιμο νερό για να βρέξετε τα ρούχα σας.

• Τηλεφωνήστε για να ενημερώσετε για τη θέση σας.

TRAVELER SAFETY TIPS
Don’t answer the door in your guestroom without verifying who it is. If a person claims to be an employee, call the

Front Desk staf and ask if someone from the staf is supposed to have access to your guestroom and for what pur-

pose. When returning to your hotel late in the evening, use the main entrance. Be observant and look around

before entering parking areas. Close the door securely whenever you are in your guestroom and use all of the

locking devices provided. Don’t unnecessarily display your guestroom key or key packet in public or carelessly leave

it on a restaurant table, at the swimming pool or any other place where it could be easily stolen. Do not draw

atenton to yourself by displaying large amounts of cash or expensive jewelry. Don’t invite strangers to your

guestroom.

Place all valuables in your room safe deposit box.

Do not leave valuables in your guestroom or in your vehicle.

Check to see that any sliding glass doors or windows and any connectng room doors are locked. If you see any un-

usual actvity, please contact Front Ofce and report your observatons.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μην απαντάτε στην πόρτα στο δωμάτιό σας χωρίς να ελέγχετε ποιος είναι. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι 
υπάλληλος, καλέστε το προσωπικό της ρεσεψιόν και ρωτήστε αν κάποιος από το προσωπικό θα πρέπει να έχει 
πρόσβαση στο δωμάτιό σας και για ποιο σκοπό. Όταν επιστρέφετε στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ, χρησιμοποιήστε την 
κύρια είσοδο. Να είστε προσεκτικοί και να κοιτάξετε πριν μπείτε στους χώρους στάθμευσης. Κλείστε την πόρτα με 
ασφάλεια όταν βρίσκεστε στο δωμάτιό σας και χρησιμοποιήστε όλες τις παρεχόμενες συσκευές ασφάλισης. Μην 
εκθέτετε αδικαιολόγητα το κλειδί του δωματίου σας ή το πακέτο κλειδιού σας δημόσια ή μην το αφήνετε απρόσεκτα σε ένα
τραπέζι εστιατορίου, στην πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, όπου θα μπορούσε εύκολα να κλαπεί.
Μην τραβήξετε την προσοχή πάνω σας με την εμφάνιση μεγάλων ποσών μετρητών ή ακριβών κοσμημάτων. 

Μην προσκαλείτε ξένους στο δωμάτιό σας.

Τοποθετήστε όλα τα τιμαλφή στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου σας. 

Μην αφήνετε τιμαλφή στο δωμάτιό σας ή στο όχημά σας.

Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένες όλες οι συρόμενες γυάλινες πόρτες ή παράθυρα και οι τυχόν θυρίδες των 

θυρών. Εάν βλέπετε κάποια ασυνήθιστη δραστηριότητα, επικοινωνήστε με τη Υποδοχή .. και αναφέρετε τις 

παρατηρήσεις σας. 



DATA PRIVACY STATEMENT GENERAL
Ensuring your privacy is important to us. Therefore, we act in accordance with the applicable personal data 

protecton and data security legislaton (ΕΕ 2016/679, 2016/680, as it was ratfed with the law 4624/2019). The 

following gives a simple overview of what happens to your personal informaton before, during and afer your stay 

in our Hotel. Personal informaton is any data with which you could be personally identfed. Detailed informaton 

on the subject of Data Protecton can be found in our Privacy Policy Notce in our hotel’s ofcial website: 

www.ramadaatcariviera.com

HOTEL GUESTS
We maintain personal profles for our guests containing preferences and other informaton that they voluntarily 

provide to us. Examples of the types of voluntary informaton we may seek include room type preference, food and

beverage, pillow type, destnaton and travelling and special preferences to enhance your experience. We may 

share a guest’s preference profle with a Partcipatng Organizaton when the guest books a stay at our partner 

hotel. We may also collect non-personally identfable informaton relatng to guest, such as aggregated Hotel stay 

data, responses to surveys and/or promotonal ofers, communicaton preferences, travel paterns (e.g. frequency 

of travel, frequent destnatons, etc).

CHILDREN
Our Hotel is intended for users over the age of majority. We do not target towards children under the age of 15, 

and children under that age should not provide personal informaton to us.

USE OF COLLECTED INFORMATION
We may use guest’s personal informaton to provide services, to improve our services and beter understand your 

needs and requests.

SHARING OF PERSONAL INFORMATION
We do not share, sell or trade your personal informaton with third partes for their promotonal services. We may 

share guests’ personal informaton with our partcipatng organizatons. For example, we may share a guest’s 

personal preference profle and point balance with a partcipatng organizaton when we are aware that the guest 

has booked a stay at that hotel or made a purchase at a partcipatng organizaton. We require these companies to 

use the informaton only to provide the contracted services and prohibit them from transferring the informaton to 

another party except as needed to provide the contracted services. Examples of such services include sending 

emails, conductng and administering promotons, executng surveys, providing customer service, and maintaining 

member account database. We reserve the right to disclose your personal informaton with other partes (a) when 

the guest or visitor consents to the disclosure, (b) when we believe that it is necessary to protect our rights or the 

security of our Hotel, (c) as required by law, or (d) when we believe that it is necessary to comply with a judicial 

proceeding, court order, or legal process served on our Hotel. We also may disclose Member or Visitor personal 

informaton to other third partes in conjuncton with entering into an agreement for the sale of our stock or assets 



or if we are involved in bankruptcy proceedings. The recipient of personal informaton following such actons may 

have privacy policies that difer from those in this policy.

INVITE FRIENDS
If you choose to use our invitaton service to invite a friend to our Hotel, we may ask you for your friend’s name 

and email address so that we can automatcally send your friend a one-tme email invitng him or her to visit the 

Hotel. If we do, we store this informaton for the sole purpose of sending this one-tme email only. Your friend may 

contact us at dpo@zeusintl.com to request that we remove this informaton from our databases.

SECURITY
The security of your personal informaton is important to us. We will take reasonable steps to protect the personal 

informaton collected by our Hotel from loss, misuse and unauthorized access, disclosure, alteraton and 

destructon. We, and the service providers maintaining or otherwise handling such personal informaton on our 

behalf, have put in place appropriate physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the 

personal informaton from loss, misuse, unauthorized access or disclosure, alteraton or destructon. Nevertheless, 

any informaton transmited over the Internet (for example: during your booking process) may be subject to 

breaches of security and we cannot guarantee the security of informaton you send to or receive from us. Any 

electronic transmissions that you submit or accept are at your own risk. If you have any questons about security on

our Hotel, you can contact us via e-mail at dpo@zeusintl.com.

DATA RETENTION
We will retain your informaton for as long as needed to provide you services. If you wish to cancel your account in 

our Hotel or request that we no longer use your informaton to provide you services, contact us as at 

dpo@zeusintl. com. We will retain and use your informaton as necessary to comply with our legal obligatons, 

resolve disputes, and enforce our agreements.

CONTACT US
If you have any questons regarding your personal data before, during and/or afer your stay in our Hotel, then 

contact us via e-mail dpo@zeusintl.com. We will respond to your request at quick possible tme.

ΔHΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Για τον λόγο

αυτό, εφαρμόζουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, την κείμενη νομοθεσία (ΕΕ 2016/679, 2016/680, 

όπως κυρώθηκε με τον ν.4624/2019) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και της 

ασφαλούς διατήρησης αυτών. Μέσω του παρόντος εντύπου, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με 

την πορεία των προσωπικών σας δεδομένων κατά το διάστημα που μεσολαβεί, πριν, κατά την διάρκεια καθώς και

μετά την παραμονή σας στο ξενοδοχείο μας. Προσωπικό δεδομένο αποτελεί οποιαδήποτε πληροφορία βάσει της 

οποίας θα ήταν δυνατόν να ταυτοποιηθείτε και την οποία πληροφορία έχετε οι ίδιοι παράσχει στο ξενοδοχείο 

μας, παρέχοντας μας ταυτόχρονα την συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτής. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου η οποία 

βρίσκεται αναρτημένη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ξενοδοχείου μας: www.ramadaatcariviera.com



ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Διατηρούμε τα προφίλ των επισκεπτών μας τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Παραδείγματα 

τέτοιων δεδομένων τα οποία τυχόν ζητηθούν από εμάς αποτελούν οι προτιμήσεις σχετικά με τον τύπο του 

παρεχόμενου δωματίου, διατροφικές προτιμήσεις, προτιμήσεις σχετικά με την διαμονή (τύπος μαξιλαριού και 

οτιδήποτε άλλο τυχόν βελτιώνει την ποιότητα της διαμονής των επισκεπτών) καθώς και προτιμήσεις σχετικά με 

την μεταφορά τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα συγκεκριμένα δεδομένα σε άλλο 

συνεργαζόμενο ξενοδοχείο, στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιλέξει να μείνει σε αυτό. Επιπλέον, διατηρούμε 

κατόπιν συγκατάθεσης, το δικαίωμα να συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μη αναγνωριστικά δεδομένα που 

αφορούν τον επισκέπτη, π.χ. απαντήσεις σε τυχόν έρευνες, ή/και προωθητικές ενέργειες, προτιμήσεις στον τρόπο 

επικοινωνίας και ταξιδιωτικές πληροφορίες.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ξενοδοχείο μας απευθύνεται σε επισκέπτες οι οποίοι 

έχουν υπερβεί το 15ο έτος της ηλικίας τους. Νεαρότεροι επισκέπτες δεν υποχρεούνται να μας παραχωρήσουν τα 

προσωπικά τους δεδομένα.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας κατά τη διάρκεια των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθώς και για την βελτίωση αυτών αλλά και για να καταλάβουμε περισσότερο τις ανάγκες τους.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το ξενοδοχείο μας δεν διαβιβάζει, πουλάει ή με οποιονδήποτε τρόπο μοιράζεται τα δεδομένα προσωπικού σας 

χαρακτήρα με «τρίτα» μέρη με σκοπό την οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με συνεργαζόμενα 

ξενοδοχεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες. Για παράδειγμα, το ξενοδοχείο μας διατηρεί το 

δικαίωμα να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο ξενοδοχείο ή συνεργαζόμενο οργανισμό, όταν

έχουμε λάβει γνώση ότι ο επισκέπτης έχει ολοκληρώσει κάποια κράτηση για διαμονή στο εν λόγω ξενοδοχείο. 

Δεσμευόμαστε ότι ο οργανισμός ή το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα δεδομένα με σκοπό την 

παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών καθώς και ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε άλλα 

μέρη, εκτός και αν αυτό απαιτείται για την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων 

υπηρεσιών αποτελούν η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεξαγωγή ερευνών, η παροχή 

υπηρεσιών, κ.α.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όταν α)ο επισκέπτης

παρέχει την συγκατάθεσή του γι’ αυτό, β)το κρίνουμε αναγκαίο για την προστασία και την ασφάλεια του 

ξενοδοχείου, γ)προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, δ)κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια οποιασδήποτε 

δικαστικής διαδικασίας αντιμετωπίζει το ξενοδοχείο.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη στην 

περίπτωση εκείνη που το ξενοδοχείου τεθεί σε διαδικασία πτώχευσης ή/και για να προβούμε σε οποιαδήποτε 



σχετική συμφωνία. Υπάρχει πιθανότητα, η Πολιτική Προστασίας που θα έχει ο παραλήπτης των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, να περιλαμβάνει διαφορετικούς όρους από αυτούς που περιλαμβάνονται στην παρούσα

πολιτική.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Στην περίπτωση που επιλέξετε να προσκαλέσετε κάποιο τρίτο πρόσωπο στο ξενοδοχείο μας, ίσως σας ζητήσουμε 

να μας παρέχετε το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τρίτου προσώπου, με σκοπό να 

αποστείλουμε αποκλειστικά και μόνο μία φορά, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα 

προσκαλούμε το/α συγκεκριμένο/α πρόσωπο/α να επισκεφθούν το ξενοδοχείο μας. Θα διατηρήσουμε λοιπόν την

πληροφορία με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μηνύματος. Κάθε τρίτο 

πρόσωπο έχει δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μας στην διεύθυνση dpo@zeusintl.com για να ζητήσει την 

διαγραφή της συγκεκριμένης πληροφορίας από κάθε βάση δεδομένων μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Θα ακολουθήσουμε κάθε 

διαδικασία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο ξενοδοχείο μας από κλοπή, ζημιά, 

καταστροφή ή χρήση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Εμείς καθώς και όλο το προσωπικό που εργάζεται με 

σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες διασφάλισης 

των προσωπικών σας πληροφοριών από καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, ζημιά, κ.α. Παρ’ όλα αυτά, 

κάθε πληροφορία η οποία διαβιβάζεται με τη χρήση του διαδικτύου (π.χ. κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της 

κράτησής σας) είναι υποκείμενη στον κίνδυνο της «διαρροής» και για τον λόγο αυτό δεν μπορούμε να σας 

εγγυηθούμε απόλυτα για την ασφάλεια των πληροφοριών που στέλνετε σε εμάς ή που λαμβάνετε από εμάς. 

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή λαμβάνει χώρα από εσάς, πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Σε 

περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών στο ξενοδοχείο μας, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:dpo@zeusintl.com.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, κατά το αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών 

διάστημα. Σε περίπτωση που είτε επιθυμείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας στο ξενοδοχείο μας, είτε 

επιθυμείτε την διαγραφή των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@zeusintl.com. Θα 

διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για τον αναγκαίο για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και συμφωνιών, διάστημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, πριν, κατά 

την διάρκεια, ή/και μετά την διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην 

παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@zeusintl.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας στον 

ταχύτερο δυνατό χρόνο.
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