Καλώς Ήρθατε στο Porto Kea Suites!
Είμαστε εδώ για να κάνουμε την εμπειρία σας μοναδική. Σας ευχόμαστε να έχετε μια
ευχάριστη και άνετη διαμονή. Για οτιδήποτε χρειαστείτε κατά την παραμονή σας μη
διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου μας.

Υπηρεσία Υποδοχής και Τηλεφώνου
Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε και να κανονίσουμε για εσάς ακτοπλοϊκά
εισιτήρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών.
Εάν χρειαστείτε ιατρική βοήθεια παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής
αμέσως.
Για να καλέσετε την υποδοχή πληκτρολογήστε το 9 και για να καλέσετε το room
service πληκτρολογήστε το 150. Για εξωτερική γραμμή καλέστε το 0 και για να
συνδεθείτε με κάποιο άλλο δωμάτιο πληκτρολογήστε το 2 πριν τον αριθμό
δωματίου.
Για την υπηρεσία αφύπνισης, καλέστε την υποδοχή.

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης
•

Αστυνομικό τμήμα Κέας : +30 22880 – 21100

•

Κέντρο Υγείας Κέας (Ιουλίδα): +30 22880 - 22200

•

Λιμεναρχείο Κέας : +30 22880 - 21344

•

Porto Kea Suites – Δημήτρης Κεραμίδας: +30 6947 987067

•

Porto Kea Suites – Μάρα Δημητρίου: +30 6948 489142

Φαρμακεία
•

Φαρμακείο Χώρας (Ιουλίδα) : 22880 - 22277

•

Φαρμακείο Λιμάνι : + 30 22880 - 22213

Ώρες Λειτουργίας
Reception:

07:00 - 01:00

Πρωινό:

08:00 - 11:30

Εστιατόριο: 13:00 - 17:00 & 19:00 - 23:00
Bar:

11:30 - 01:00

Spa:

12:00 - 20:00

Πισίνα:

11:00 μέχρι δύση του ηλίου
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Πρωινό
A la carte πρωινό σερβίρεται στο χώρο του εστιατορίου μας από τις 08:00 έως τις
11:30. Εναλλακτικά, μπορούμε να σας προσφέρουμε το πρωινό στο δωμάτιο σας με
την επιπλέον χρέωση 4€ ανά άτομο.

Υπηρεσία Δωματίου
Το πρωινό σερβίρεται στο δωμάτιο με την επιπλέον χρέωση 4€ ανά άτομο. Οι τιμές
του μενού του εστιατορίου περιλαμβάνουν 15% επιβάρυνση για την υπηρεσία
δωματίου.

Porto Kea Suites Spa
Ζήστε μοναδικές στιγμές ευεξίας και αναζωογόνησης στο χώρο του Porto Kea Suites
Spa που βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από το κεντρικό lobby του ξενοδοχείου με
εύκολη πρόσβαση δίπλα από την πισίνα. Απολαύστε το hamam και τη sauna και
συνεχίστε με μια μοναδική θεραπεία σώματος και περιποίησης προσώπου ή ένα
χαλαρωτικό massage.
Παρακαλούμε επικοινωνήσετε με την Υποδοχή για το ραντεβού σας.

Πισίνα (κανόνες ασφαλείας κολυμβητικής δεξαμενής)
•

Συνιστάται η επίβλεψη των παιδιών από τους γονείς τους.

•

Συνιστάται οι γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους να μην κάνουν βουτιές.

•

Συνιστάται να μην τρέχετε γύρω από την πισίνα.

•

Η χρήση της πισίνας δεν επιβλέπεται από ναυαγοσώστη.

Άμμος Café - Beach Bar
Στην παραλία της Κορησσίας, ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο μας, το Άμμος
Café-Beach Bar σας περιμένει να απολαύσετε κατά τη διάρκεια της ημέρας τον καφέ
σας, δροσιστικά ροφήματα, κοκτέιλ, ποτά με θέα το γραφικό λιμάνι της Κέας.
Οι ξαπλώστρες στην παραλία είναι δωρεάν για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου μας.

Δραστηριότητες στο νησί
Κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας, μπορείτε να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο
σας κάνοντας κάποιες από τις δραστηριότητες που προσφέρονται στο νησί της Κέας:
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•
•
•
•
•

Καταδύσεις στους όμορφους βυθούς του νησιού. Ξεκινούν από την παραλία
της Κορησσίας, ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο μας, στο beach bar
Άμμος κατόπιν συνεννόησης.
Water ski και άλλα θαλάσσια αθλήματα με τα οποία μπορείτε να
διασκεδάσετε στη μικρή παραλία του Κούνδουρου.
Βόλτα με σκάφος σε κάποιες από τις παραλίες του νησιού, οι οποίες δεν είναι
προσβάσιμες με αυτοκίνητο. Αφετηρία του ταξιδιού είναι το beach bar Άμμος
στην παραλία της Κορησσίας.
Μαθήματα μαγειρικής με τη γνωστή συγγραφέα και δημοσιογράφο Αγλαΐα
Κρεμεζή (Έψιλον και Gourmet Ελευθεροτυπίας) στο κτήμα της στον Κάλαμο
Κέας.
Περίπατος στα παλιά μονοπάτια της Κέας που συνέδεαν τις 4 αρχαίες πόλεις
του νησιού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες, παρακαλώ
επικοινωνήστε με την Υποδοχή.

Αναχώρηση / Άφιξη
Η αναχώρηση των καλεσμένων από τα δωμάτιά τους πραγματοποιείται ως τις 11:00
το μεσημέρι και η άφιξή τους στις 15:00. Αν επιθυμείτε παράταση της διαμονής σας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής και θα χαρούμε να σας
εξυπηρετήσουμε ανάλογα με τη διαθεσιμότητά μας.

Τράπεζες – ΑΤΜ
Στο λιμάνι, λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο μας λειτουργούν οι τράπεζες Πειραιώς και
Alpha Bank, καθώς και ΑΤΜ Εθνικής τράπεζας.

Τρόποι Πληρωμής / Πιστωτικές Κάρτες
Η εξόφληση του λογαριασμού σας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
•
•
•

Μετρητά
American Express
Visa

•
•

MasterCard
Diners

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Διαδίκτυο / Σημεία Πρόσβασης
Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο χωρίς χρέωση, προσφέρεται σε όλο
το ξενοδοχείο. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιήστε τον κωδικό porto22880.
Τηλεόραση
Παρακολουθήστε ψηφιακά Ελληνικά κανάλια καθώς και δορυφορικά χωρίς χρέωση.
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Κλιματισμός / Θέρμανση
Το δωμάτιό σας διαθέτει αυτόνομο τηλεχειριζόμενο κλιματισμό και θέρμανση,
συνιστάται να λειτουργεί πάντα στη θέση energy save. Ο ανεμιστήρας μπαίνει σε
λειτουργία, πατώντας το διακόπτη με το παρακάτω διακριτικό σήμα ( * ).

Υπηρεσία laundry
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει υπηρεσία laundry όπου τα ρούχα σας θα είναι έτοιμα σε
24 ώρες. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την ειδική τσάντα που βρίσκεται εντός του
δωματίου σας (θα τη βρείτε σε ένα συρτάρι) και συμπληρώστε τη λίστα με τα είδη
που έχετε συμπεριλάβει για καθαρισμό.
ΚΥΡΙΟΙ

Full Service - Μόνο σιδέρωμα (€)

Πουκάμισο

7,50 - 3,50

Εσώρουχο (Σλιπ/ Φανέλα)

3,80 - 1,90

Πυτζάμες

5,90 - 2,90

Κάλτσες (ζευγάρι)

2,50 - 1,25

Μπλουζάκι/ Κοντό παντελ.

4,20 - 2,10

Παντελόνι

7,50 - 3,75

ΚΥΡΙΕΣ

Full Service - Μόνο σιδέρωμα (€)

Μπλούζα

5,00 - 2,50

Νυχτικό/ Πυτζάμα

5,90 - 2,90

Σλιπ ή Σουτιέν

3,80 - 1,90

Κοντό Παντελόνι

4,20 - 2,10

T - shirt

5,00 - 2,50

Φούστα

9,00 - 4,50

Φόρεμα/ Παντελόνι

10,00 - 5,00

Σίδερο και Σιδερώστρα διατίθενται δωρεάν κατόπιν ζήτησης.

Χρηματοκιβώτιο
Το δωμάτιό σας είναι εξοπλισμένο με χρηματοκιβώτιο για να τοποθετήσετε τα
τιμαλφή σας. Εμείς ενθαρρύνουμε τη χρήση αυτής της δωρεάν υπηρεσίας, καθ’ ότι
το ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων.

Πρόσθετες υπηρεσίες ή αν ξεχάσατε κάτι…
Για επιπλέον πετσέτες, κουβέρτες, μαλακά ή σκληρά μαξιλάρια ή σε περίπτωση που
έχετε ξεχάσει κάποιο βασικό είδος καλλυντικού ή γυναικείας υγιεινής παρακαλώ
επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής.
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