SUOMI / FINNISH

TERVETULOA

Arvoisa vieras,
Olemme kiitollisia tästä mahdollisuudesta toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Peridis Family
Resortiin. Koko Peridis-tiimi tekee kaikkensa, jotta vierailustasi tulisi mahdollisimman mukava.
Vieraanvaraisuus, ystävällisyys ja joustavuus ovat meille avainsanoja, ja lupaamme jakaa nämä
arvot ystävällisesti sinulle ja perheellesi.
Älä koskaan epäröi ottaa yhteyttä meihin tai henkilökuntamme jäseneen, jos sinulla on kysyttävää
tai erityisiä pyyntöjä. Me kaikki vastaamme mielellämme tarpeisiisi.
Vakuutamme henkilökohtaisesta huomiostamme ja toivomme, että vierailusi
lomakeskuksellemme tulee olemaan yhtä miellyttävä ja onnistunut kuin odotamme sen olevan.
Kiitos vierailustamme! Vilpittömästi sinun,
Heidi ja Antonis Peridis

VASTAANOTTO
Avoinna 24/7
Herätyspalvelu
Sääennuste
Bussi-aikataulut ovat saatavilla vastaanotosta
LUOTTOKORTIT
Hyväksymme Visa, Master Card ja American Express.
Saapuessasi tarvitsemme luottokorttitietosi tapahtumista ja ostetuista tavaroista, jotka veloitetaan
huoneestasi.
VALUUTANVAIHTO
Valuutanvaihto on saatavilla vastaanotosta
AUTOVUOKRAUS
Ota yhteyttä vastaanottoon saadaksesi apua.

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE
Ota yhteyttä vastaanottoon

PUHELINPALVELUT
Vastaanotto: 6
Huonepalvelu: 555
SPA: 537
Johto: 44
Luettelo kansainvälisistä suuntanumeroista on huoneistosi pöytälaatikossa.

FAST CHECK-IN & FAST CHECK-OUT PALVELU SAATAVILLA
Sisäänkirjautuminen klo 15:00
Uloskirjautuminen klo 11.00
Kysy mahdollisuutta myöhäiseen uloskirjautumiseen tai huoneiston päiväkäyttöön

CONCIERGE
Palvelupöytä aulassa

KANSAINVÄLISIÄ LEHTIÄ
saatavilla aulassa

MATKATAVARAT
Kanto apua saatavilla
Matkalaukkutila ja suihkutilat ovat käytettävissä ilmaiseksi myöhäisistä lähdöistä.

HUONEEN PALVELU 24 TUNTIA

MAKSUTON WIFI
Päivitä nopeus Premium WIFI: llä

BUSINESS CENTER
Kannettava tietoke saatavilla huoneistoosi
Yrityskeskuksessamme on käytettävissä tietokone, tulostin, skanneri ja kopiokone
Sijaitsee ravitolarakennuksessamme

CHAUFFEUR-PALVELU
Ota yhteyttä vastaanottoon saadaksesi lentokenttäkuljetuksen tai retkiä yksityisen kuljettajan kanssa.

LOST & FOUND
Jos haluat ilmoittaa kadonneista tai löydetyistä esineistä tai tiedustella niitä, ota yhteyttä vastaanottoon.
Unohditko jotain huoneessasi lähtiessäsi? Lähetämme mielellämme unohdetut tavarat kotiosoitteeseesi
maksua vastaan.

HUONEISTOSI
PETIVAATTEET & PYYHKEET
Vaihdamme liinavaatteet & pyyhkeet, ellet kerro meille toisin.

AMENITIES HUONEESSASI
Shampoo & hoitoaine, suihkusaippua, vanupuikot & pumpulilaput,saippua,kynsiviila, hammasharja&-tahna,
suihkymyssy, kenkalusikka aj -kiilote.

VAUVAT / LAPSET
Vauvansänkyjä, syöttötuoleja, vauvakylpyjä, pullonlämmittimiä, pottia, hoitomattoja, vauvapuhelimia ja
rattaita on saatavana maksutta. Ota yhteyttä vastaanottoon.
Ota yhteyttä vastaanottoon 24 tuntia etukäteen, jos tarvitset lastenhoitopalvelua. Syöttötuoleja on
saatavilla myös ravintolassa / snackbaarissa

KYLPYTAKIT & AAMUTOSSUT
Löydät kaapistasi. Ja vaikka olemme imarreltuja ajattelemaan, että saatat pitää kylpytakeista niin paljon,ttä
haluat viedä heidät mukaasi kotiin, kiitämme sitä todella, jos jätät sen huoneistoosi kun kirjaudut ulos. Kiitos!

LIUKUESTE KYLPYMATOT

Liukueste kylpymatot ovat saatavilla pyynnöstä. Ota yhteyttä vastaanottoon.
PEITOT/TYYNYT/LISÄPATJAT
Lisäpeittoja / -tyynyjä / -patjoja on saatavilla pyynnöstä.
Erikoistarpeisiin tutustu tyynyvalikoimaamme.

ILMASTOINTI
Voit vuokrata ilmastointin huoneistoosi, ellei se sisälly huonevaraukseesi.
Ota yhteyttä vastaanottoon.
Huomioithan, että huoneiston kaikkien ovien ja ikkunoiden on oltava SULJETUT, jotta ilmastointi toimisi. Jos
tarvitset apua ilmastointisi suhteen, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Palautathan ilmastoinnin
kaukosäätimen lähtdettäessäsi vastaanottoon, kiitos!

ELÄIMET
Eläimiä ei sallita hotellissamme

HUONESIIVOUS
Siivousryhmämme siivoaa huoneistoja klo 10.00–14.00
Jos haluat huoneesi siivoamisen tiettynä aikana, ilmoitathan asiasta vastaanottoon.

SILITYS
Silitysrauta ja -lauta ovat kaapissasi.

PESUHUOLTO / KUIVA PUHDISTUS
Hintaluettelo pesula- ja kuivapesupalveluista on saatavilla huoneistossasi.

TURN DOWN SERVICE

Välillä 19:00 ja 21:00

HUONEEN AVAINKORTTI
Pidä avainkorttisi aina mukanasi
Tätä avainta on käytettävä myös huoneen virran ohjaamiseen huoneesi sisäänkäynnin ohjaimen kautta.
Laita vain avain ohjaimeen ja saat virtaa, poista avain ja virta sammuu 30 sekunnin kuluttua.
Auta meitä pysymään vihreänä poistamalla avain, kun et ole huoneessa.

TELEVISIO-CD-DVD-Soitin kaikissa huoneissa
Luettelo TV-kanavista on kirjoituspöydän laatikossa.

TEE JA KAHVI HUONEISTOSSASI
Tee- ja kahviannoksia ja pullo vettä on käytettävissänne ilmaiseksi saapumispäivänä.

TUPAKOINTI
Kaikki huoneemme ovat savuttomia.
Vieraille, jotka eivät noudata tätä sääntöä, huonehintaan lisätään 150 euron maksu pehmeän kalustuksen
siivouskulujen kattamiseksi.

TALLELOKERO
Ota yhteyttä vastaanottoon saadaksesi avaimen huoneesi tallelokeroon.
Hotelli ei ole vastuussa kadonneista tavaroista, joita ei ole tallennettu tallelokeroon.
Kadonneista tallelokeroavaimista veloitetaan.

ALLASPYYHKEET

Allaspyyhkeet voi noutaa ja vaihtaa vastaanotossa olevasta pyyhekaapista.
Pyydä uima-altaan pyyhepalvelun aukioloajat ovat vastaanotossa.
Valkoiset kylpypyyhkeet eivät ole sallittuja uima-allasalueella.

KUKAT
Kukkia voi tilata vastaanotosta

HUOLTO
Jos huoneessasi on minkäänlaista ongelmaa, ilmoita siitä vastaanottoon ja me ratkaisemme ongelman
sinulle mahdollisimman nopeasti.

VAHINGOT
Veloitamme huoneessasi oleskelusi aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot luottokortiltasi. Ilmoitathan
vastaanottoon välittömästi vahingoista, kiitos!

HYTTYSET
Hyttyset voivat olla kiusallinen ongelma kesän aikana. Tässä on muutama asia, joka voi auttaa sinua
helpottamaan ongelmaa:
Sähköisiä hyttyslaitteita, joissa on tabletteja ja hyttyspalsamia, voi ostaa hotellista ja useimmista
supermarketeista.
Saatavilla on hyttysverkkoja vauvansängyille. Ota yhteyttä vastaanottoon.

HÄTÄ
Tulipalon, onnettomuuksien tai muun hätätilanteen sattuessa ota yhteyttä vastaanottoon soittamalla
numeroon 6, painamalla huoneesi puhelimen hätäpainiketta tai soittamalla hotellin omistajalle +30
6944531787/6947436230. Ilmoita nimesi, nykyinen sijaintisi ja hätätilanteen syy saadaksesi välitöntä apua.

Poliisi Kos: 22420 22222
Ambulanssi ja sairaala: 22420 22300
Palokunta: 22420 22199
EU: n hätäpuhelukeskus hengenvaaralle: 112

EVAKUOINTI
Hätätilanteessa annetaan ohjeet evakuoinnista. Noudata näitä ensimmäisiä ohjeita:
1. Poistu huoneestasi - älä ota mukaasi matkatavaroita.
2. Poistu hotellista hätäuloskäynteiltä äläkä käytä hissiä.
3. Mene hätätapaamispisteeseen (tenniskenttä, joka sijaitsee uima-altaan vastakkaisella puolella) ja odota
lisäohjeita.
Ole hyvä ja tutustu lähimpään hätäuloskäyntiin ja huoneiston oven sisäpuolella oleviin ohjeisiin.
MAJOITUSVERO
Kreikan lain mukaan hotellivieraiden on maksettava yöpymisvero saapuessaan hotelliin. Vero riippuu
hotellin virallisesta luokasta, eikä se sisälly majoituksen vuokraan.
SOVITTIMET/ADAPTERI
Jos tarvitset sovittimen, ota yhteyttä vastaanottoon. Sähkövirta on 220 volttia.

SINUN HOTELLISI
AAMUPALA BUFFET
Buffet sijaitsee baarin vieressä uima-allasalueella. Jos buffet ei sisälly pakettitarjoukseesi, varaa
aamiaisbuffet vastaanotosta tai baarin henkilökunnalta.
Buffetaamiainen on avoinna klo 7.30–11.00

VARAHAINEN AAMIAINEN
Jos haluat nauttia aamiaisen ennen klo 7.30, tarjoamme mielellämme aamiaiskorin huoneeseesi edellisenä
iltana. Varatkaa aikainen aamiainen vastaanotosta ennen klo 12 keskipäivää.
Huonepalvelumme voi toimittaa sinulle yksitäispakatun aamiaisen huoneeseesi.

RAVINTOLA / VÄLIPALA
Ravintola / välipalabaari sijaitsee pää allasalueen vieressä.
aukioloajat: 11.30 - 21.30

SYNTYMÄPÄIVÄ
Jos haluat juhlia syntymäpäivää hotellissamme ja haluat kakn tähän tilaisuuteen, ota yhteyttä vastaanottoon
48 tuntia ennen juhlaa.

BBQ-ILTA
Nauti viikoittaisesta BBQ-illastamme allasaluella kuunnellessasi elävää musiikkia. Lisätietoja saat ottamalla
yhteyttä ravintolaamme tai vastaanoton henkilökuntaan.
KREIKKALAINEN ILTA
Liity mukaan viikoittaiseen Kreikkalaiseen iltaamme monenlaisten klassisten kreikkalaisten ruokien, elävän
kreikkalaisen musiikin ja perinteisen tanssiesityksen kanssa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
ravintolaamme tai vastaanoton henkilökuntaan

ERITYISRUOKAVALIO
Jos sinulla on erityisruokavalio,

ilmoitathan siitä meille, jotta voimme informoida keittiötä.

UIMA-ALTAAT
Aukioloajat: 08.00 - 20.00

Allas puhdistetaan kemikaaleilla, jotka saattavat aiheuttaa terveysongelmia, jos ne joutuvat kosketuksiin
ihosi kanssa. Tästä syystä on ehdottomasti kielletty uima-altaan käyttö aukioloaikojen ulkopuolella.

Uima-altaamme
Iso uima-allas: 375 neliömetriä, enimmäissyvyys 1,80 m
Perheallas: 180 neliömetriä, enimmäissyvyys

UIMAVAIPAT
Uimavaipat vaaditaan kaikilta

lapsilta, jotka eivät ole wc-kypsiä. Uimavaipat voi ostaa supermarketeista ja
hotellista.

RENTOUTUMISALUE VAIN AIKUISILLE
Sijaitsee kattoterassilla uima-allasalueella
Alaikäraja tälle alueelle: 17
Aukioloajat: 10.00 - 23.00
Poreallas on lämmitetty klo 10.00-20.00

SPA/KAUNEUSHOITOLA
Aukioloajat: 10.30-18.00
Tee varaus vastaanotossa tai suoraan Spassa.
Katso huoneesi SPA-menu.

KUNTOHUONE
Aukioloajat: 7.30-22.00
Kuntosali sijaitsee kerroksessa -1 ravintola-alueella/ uima-allasalueella. Nouda avain ja ilmastointilaitteen
kaukosäädin vastaanotosta ennen kuntosalille menoa. Palautathan avaimen ja kaukosäätimen treenisi
jälkeen, kiitos!

SAUNA
Aukioloajat: 10.30 - 18.00
Tee varaus SPA-tilassa tai vastaanotossa.

TENNIS
Tenniskenttä sijaitsee vastapäätä uima-allasaluetta. Tee varaus vastaanotossa.

MINIGOLF
Minigolfkenttä sijaitsee uima-allasalueella leikkikentän vieressä. Jos haluat varata minigolfkentän, ota
yhteyttä vastaanottoon. Hinnat sisältävät golfmailat, pallot ja pistemallin.
MINIKLUBI
Liity uima-allasalueella sijaitsevaan miniklubiin hauskoja pelejä, kasvomaalauksia, minidiskoa ja paljon
muuta toimintaa varten. Alle 4-vuotiaiden lasten tulee olla vanhemman seurassa. Tarkista päivittäinen
ohjelma uima-allasalueen sisäänkäynniltä. Mini Club on avoinna kesäkuusta syyskuuhun.

ANIMAATIOTIIMI
Animaatiotiimimme on valmis ottamaan sinut vastaan uima-allasalueella kesä-syyskuussa.Tarkista heidän
päivittäinen ohjelmansa uima-allasalueen sisäänkäynniltä.

LÄÄKÄRI
Tohtori Antonis Peridis, vastaanotto: Hippokrates-katu. 6 Kosin kaupungin keskustassa
Aukioloajat:
Maanantai - lauantai: 10.00 - 13.00 ja 18.00 - 21.00
Sunnuntai: 10.00 - 12.00 & 18.30 - 20.00

Puh .: +30 22420 24384 / +30 6944531787
Ota yhteyttä vastaanottoon saadaksesi apua.
HAMMASLÄÄKÄRI
Ota yhteyttä vastaanottoon saadaksesi hammashoitoa.
APTEEKIT
Apteekkien aukioloajat Kosilla: 8.30-13.30 & 17.00-21.00 (keskiviikko- ja lauantai-iltapäivisin ja sunnuntaisin
apteekit ovat kiinni)
Yksi apteekki päivystyksessä normaalien aukioloaikojen ulkopuolella, ota yhteyttä vastaanottoon.

POLKUPYORAT
Tutustu Kosiin polkupyörällä. Vastaanoton henkilökunta auttaa mielellään polkupyörän vuokrauksessa.

KOS

ASKLEPION
Hippokrateksen suunittelema sairaala-alue.
4 km Kosin kaupungin keskustasta.

JOHANNIITTA RITAREIDEN LINNA
Sijaitsee sataman sisäänkäynnillä.

ARKEOLOGINEN MUSEO
Eleftherias-aukio.

HIPPOKRATEKSEN PUU

Sijaitsee linnan eteläpuolella. Hippokratesen uskotaan perinteisesti opettaneen opetuslapsiaan täällä.
MUITA ARGEOLOGISIA KOHTEITA
Dionysoksen temppelin jäännökset, roomalainen teatteri, Casa Romana, jäännökset hellenistisestä ja
roomalaisesta kylpylästä sekä hellenistinen kuntosali ja stadion.

HIPPOKRATES-FESTIVAALI
Joka vuosi elokuussa järjestettävä festivaali, jossa on teatteria, konsertteja, kukka-esityksiä, kansantaidetta
ja Hippokratuksen valan esittely.

KAUPUNKIJUNA
Erilaisia kiertoajeluja

HIPPOKRATES-Puutarhan ja kulttuurin keskusta Sijaitsee Masticharissa, 25 km: n päässä Kosin kaupungista.
Ota yhteyttä vastaanottoon saadaksesi tarkat tiedot.

TAKSI
Ota yhteyttä vastaanottoon tai soita taksiasemalle 22420 22777

YHTEYSTIEDOT / KONSULATIT
Tanskan ja Norjan kuninkaalliset konsulaatit sijaitsevat Peridis Family Resortissa.
Aukioloajat: maanantai - perjantai 10.00 - 13.00

Hotellilla on luettelo muista konsulaateista Kosilla ja Kreikassa.Ota hteyttä vastaanotoon.

KAMERAT
Turvallisuutesi vuoksi valvontakamerat on sijoitetty käytäville ja julkisiin tiloihin.

