
 
Αξιότιμε επισκέπτη, 

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο Legacy Gastro Suites και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή. Πρωταρχικός μας στόχος 
είναι να σας παρέχουμε άριστες υπηρεσίες και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Η υπηρεσία Concierge είναι στην διάθεσή σας 
για να δημιουργήσει για εσάς πλήρη ενημέρωση περί των σημείων ενδιαφέροντος και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά σας. 
 
ΆΦΙΞΗ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

• Η άφιξη και η αναχώρηση πραγματοποιείται στην υποδοχή του ξενοδοχείου 24 ώρες. 

• Η αναχώρηση γίνεται στις 11.00 το πρωί. Εαν επιθυμείτε να αναχωρήσετε αργότερα ενημερωθείτε από την υποδοχή για την 
επιπλέον χρέωση. Εάν επιθυμείτε να αναχωρήσετε νωρίς το πρωί παρακαλούμε καλέστε την υποδοχή για την υπηρεσία 
αφύπνισης. (Πατήστε το κουμπί “Front Desk” στη συσκευή τηλεφώνου σας) 

Εχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις δωρεάν υπηρεσίες μας για την μεταφορά σας από και προς το λιμάνι ή το 
αεροδρόμιο. 

PARKING – VALET PARKING 

Το ξενοδοχείο μας παρέχει την υπηρεσία δωρεάν parking στον ιδιωτικό χώρο επι της οδού Πεδιάδος. Η υπηρεσία Valet 
Parking είναι διαθέσιμη. 

GROOM 

Η υπηρεσία Groom/μεταφοράς αποσκευών, είναι διαθέσιμη. Παράλληλα διατίθεται στον ημιόροφο, ειδικός χώρος φύλαξης 
αποσκευών. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

• Στεγνο-καθάρισμα, Πλύσιμο, Σιδέρωμα | Διατίθεται κατόπιν χρέωσης.  

• Απογευματινή καθαριότητα δωματίου | Διατίθεται κατόπιν ζήτησης.  

• Αλλαγή πετσετών | Διατίθεται κατόπιν ζήτησης. 

• Διατίθεται μενού 3 τύπων μαξιλαριών 

• Πρέσα παντελονιών | Διατίθεται κατόπιν ζήτησης. 

Παρακαλώ ζητήστε τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών από την υποδοχή. 

ΚΟΥΝΙΑ – ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 

Εάν επιθυμείτε έξτρα κρεβάτι ή κούνια, παρακαλώ ενημερώστε την υποδοχή για την τοποθέτησή του. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

• Κάρτες – κλειδιά | Η κάρτα κλειδί σας ενεργοποιεί το ηλεκτρικό του δωματίου, τοποθετώντας το στον καρτοδέκτη στον 
τοίχο πλησίον της εισόδου. 
 

• Internet | Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται δωρεάν σε όλο το κτίριο. Το όνομα του Wifi είναι 
LegacyHotel και ο προσωπικός κωδικός σας δίνεται στην άφιξη. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το 43legacy43. Σε 
περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του laptop παρακαλώ να το ζητήσετε από την υποδοχή. Tablet διατίθεται σε 
κάθε δωμάτιο. Για χρήση εκτυπωτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Business Center στον ημιόροφο. 
 

• Δορυφορική τηλεόραση | Έχετε πρόσβαση σε διεθνή κανάλια από το δωμάτιό σας.  
 

• Χρηματοκιβώτιο | Κάθε δωμάτιο έχει δικό του ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο για την ασφάλειά σας. Το ξενοδοχείο δεν 
φέρει ευθύνη σε περίπτωση που χάσετε αντικείμενα αξίας ή χρήματα κατά την διάρκεια της διαμονής σας. 

 
 

 

 

 

 



 
ΠΡΩΙΝΟ | ΓΕΥΜΑ | ΠΟΤΟ | ROOM SERVICE  

• Το πρωινό σερβίρεται στο δωμάτιό σας από τις 7:00 ως τις 11:30 κάθε πρωί, ή στο εστιατόριο Papi Osteria στο 
ισόγειο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα παροχής πρωινού νωρίτερα από τις 7:00 κατόπιν ζήτησης όπως και σε breakfast 
box για να το πάρετε μαζί σας. Στην σουίτα σας υπάρχει και μηχανή καφέ εσπρέσσο όπως και βραστήρας νερού και 
τσάι. 
 

• Το bar λειτουργεί καθημερινά από τις 07:00 ως τις 23:00 σερβίροντας μεγάλη ποικιλία κοκτέιλ και τοπικές ποικιλίες 
οίνου 
 

• Το εστιατόριο “Papi Osteria Caffeteria” λειτουργεί καθημερινά από τις 18.00 ως τις 00:00, και σερβίρει Ελληνική και 
Μεσογειακή κουζίνα.  
 

• Για κρατήσεις στα εστιατόρια μπορείτε να καλέσετε στην υποδοχή 'Front Desk' ή στο room service '161'  

• Παρέχεται υπηρεσία take away σε κατάλληλες συσκευασίες, στην περίπτωση που θέλετε να πάρετε το φαγητό σας 

εκτός εστιατορίου. 

• Η υπηρεσία Room Service είναι διαθέσιμη 24/7 

 

 
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στα δωμάτια ή στους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιβαρυνθείτε με τα έξοδα καθαρισμού κόστους €150 κατά την αναχώρησή σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


