
 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  

A 

Αναπηρική καρέκλα :Το Ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένα 

δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμη λόγω των ειδικών 

διαδρόμων υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του 

Ξενοδοχείου.Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής 

Απολεσθέντα και Ευρεθέντα: Σε περίπτωση που ξεχάσετε προσωπικά 

σας αντικείμενα κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο IlioMare, 

επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής. 

Άφιξη – Αναχώρηση: 

Άφιξη :Η είσοδος στο δωμάτιο επίσημα είναι μετά τις 14:00, δεδομένου 

των μέτρων προστασίας του covid-19 η ώρα άφιξης πλέον είναι μετά τις 

15:00. Η αίτηση για πρόωρη είσοδο στο δωμάτιο μπορεί να δοθεί μετά 

από ζήτηση και βάση διαθεσιμότητας 

Αναχώρηση :Το δωμάτιο θα πρέπει να έχει ελευθερωθεί ως τις 12:00, 

δεδομένου των μέτρων προστασίας  του covid-19 η ώρα αναχώρησης 

είναι στις 11:00. Η αίτηση για αργοπορημένη αναχώρηση μπορεί να 

δοθεί μετά από ζήτηση και βάση διαθεσιμότητας.  

Αφύπνιση :Εάν θέλετε να χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αφύπνισης, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής 

 

 



 

 

 

ATM-Bank : Το κοντινό ATM βρίσκεται στο χωριό Σκάλα Πρίνος (1,5km). 

 

B 

 

Βενζινάδικο: Το κοντινότερο βρίσκεται στη είσοδο του χωριού Σκάλα 

Πρίνος (1,5km) 

Γ 

Γήπεδα Τένις και Volley: Για κρατήσεις των γηπέδων και πληροφορίες 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής. 

Γιατρός : Το κοντινότερο Κέντρο Υγείας βρίσκεται στον Πρίνο σε 

απόσταση 10 λεπτών με αυτοκίνητο. Δεδομέμου των κανονισμών που 

έχουν επιβληθεί λόγω covid-19 υπάρχει συνεργαζόμενος γιατρός ο 

οποίος είναι διαθέσιμος σε κάθε αίτημα. 

Γράμματα και Γραμματόσημα: Διαθέτουμε ταχυδρομικό κουτί στην 

είσοδο του Ilio Mare. Γραμματόσημα θα βρείτε στο Τμήμα της 

Υποδοχής.  

Δ 

Διακοπή Ρεύματος : Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η παροχή γίνεται 

μέσω γεννήτριας.  

Διατροφή: Για ιδιαίτερες διατροφικές επιθυμίες και ανάγκες, μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποδοχής. 

Δωμάτια για μη καπνίζοντες: Όλα τα δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες. 

Εάν επιθυμείτε να καπνίσετε μπορείτε να το κάνετε στο μπαλκόνι ή 

στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. 

 

 



 

 

 

Δωμάτια με ενδιάμεση Πόρτα: Το Ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια που 

επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εσωτερικής πόρτας . Παρακαλούμε 

όπως ενημερώσετε την Υποδοχή καθώς υπάρχει περιορισμός στον 

αριθμό τους.  

 

E 

 

Εκδρομές : H Θάσος προσφέρει πολλές επιλογές σε βουνό και θάλασσα 

για εκδρομές και περιηγήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και 

οργανωμένες εκδρομές παρακαλούμε δείτε τον πίνακα ανακοινώσεων 

και ενημερωθείτε από το Τμήμα Υποδοχής. 

Ενοικίαση αυτοκινήτων- μοτοσικλετών- ποδηλάτων: Πληροφορίες για 

τιμές και τη διαδικασία ενοικίασης θα βρείτε αναλυτικά στο Τμήμα 

Υποδοχής.  

Εντομοαπωθητικό : Εντομοαπωθητικές συσκευές υπάρχουν στο 

δωμάτιο και διατίθενται επιπλέον κατόπιν ζήτησης από την Υποδοχή.  

Έξοδοι Κινδύνου : Όλες οι έξοδοι κινδύνου είναι εμφανώς 

σηματοδοτημένες και σας διευκολύνουν να εγκαταλείψετε το κτίριο 

άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

Έξτρα εξοπλισμός δωματίων : Τα δωμάτια του Ilio Mare διαθέτουν 

έξτρα εξοπλισμό όπως το CD- DVDplayer, ραδιόφωνο, smartTV και 

παρέχονται δωρεάν.  

 Επιπλέον Κρεβάτι: Παρακαλούμε επικοινωνήσετε με το Τμήμα 

Υποδοχής εάν επιθυμείτε επιπλέον παιδικό κρεβάτι ή κρεβάτι μωρού 

στο δωμάτιό σας.  

 

 

 



 

 

Εστιατόρια : Τα εστιατόρια και οι ώρες λειτουργίας : 

POLIXENI: Πρωινό     7:30- 10:30 

Βραδινό                     19:00- 21:00 

Pool Bar:                    10:00 – 19:00 

Atrium Bar :               09:30 – 01:00 

Room service : Είναι διαθέσιμη Η υπηρεσία δωματίου 

 

H 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ξενοδοχείου 

είναι info@iliomare.gr .  

 

Θ 

 

Θυρίδα Ασφαλείας : Για την προστασία των πολύτιμων και 

προσωπικών αντικειμένων αξίας, όλα τα δωμάτια διαθέτουν θυρίδες 

ασφαλείας. Σας συνιστούμε να τις χρησιμοποιείτε καθώς το ξενοδοχείο 

δεν φέρει καμία ευθύνη για αντικείμενα που δεν έχουν φυλαχθεί στη 

θυρίδα.  

Ι  

Internet : Το Ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν ασύρματο ιντερνέτ σε όλους 

τους χώρους.  
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Κ 

 

Καμαριέρα : Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις καμαριέρες για 

οτιδήποτε μέσω του τμήματος υποδοχής. 

Κάπνισμα : Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι υπάρχουν χώροι για καπνίζοντες στη 

βεράντα των εστιατορίων.  

Κάρτα «Μην ενοχλείτε» « Καθαρίστε το δωμάτιο» «Αλλαγής Λινών» 

Ενεργοποιήστε τις κάρτες με την αντίστοιχη ένδειξη στην κλειδαριά του 

δωματίου . 

Κατοικίδια: Στο Ilio Mare δεν υπάρχει υποδομή και δεν επιτρέπονται τα 

κατοικίδια.  

Κλιματισμός: Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του δωματίου μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε τον θερμοστάτη. Η επιλεγμένη θερμοκρασία 

δωματίου επιδεικνύεται πάνω στο θερμοστάτη. Παρακαλείστε όταν 

χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό, να έχετε την μπαλκονόπορτα κλειστή.    

Κάρτα- κλειδί δωματίου: Παρακαλούμε κατά την αναχώρησή σας να 

παραδώσετε τις κάρτες του δωματίου στο Τμήμα Υποδοχής. 

Μ 

  

Μίνι-μπαρ δωματίου: Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει το mini bar. Λόγω των 

κανονισμών και των περιορισμών που έχουν εφαρμοστεί  για την 

προστασία από των  Covid-19 το mini-bar είναι ελεύθερο να γεμίσει από 

προϊόντα της επιλογής σας.  

 

 

 

 

 

 



Ν 

Νερό : Το νερό βρύσης είναι πόσιμο. Έχει υποστεί επεξεργασία για τα 

άλατα που περιέχει.   

Ο 

Ομπρέλες Ηλίου Ξαπλώστρες : Διατίθενται σετ ( ομπρέλα, 2 

ξαπλώστρες,  τραπεζάκι) στο χώρο του Pool bar και στην παραλία.   

Π 

Παιδικό κρεβάτι : Για παιδικά κρεβάτια απευθυνθείτε στο Τμήμα της 

Υποδοχής. 

Παραλία: Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής : 

Family zone- Couples zone- Quite zone. Στη παραλία παρέχονται 

φαγητό και snacks. Η χρήση του εξοπλισμού είναι  δωρεάν για τους 

φιλοξενούμενους του Ilio Mare. H χρήση των day-beds υπόκειται σε 

ελάχιστη κατανάλωση.  

Παρκινγκ: Το εξωτερικό παρκινγκ του Ξενοδοχείου είναι ανοιχτό 

ολόκληρο το 24ωρο και προσφέρετε δωρεάν.  Το ξενοδοχείο δεν φέρει 

καμία ευθύνη για ζημίες ή απώλειες που μπορεί να συμβούν.  

Παροχή Ρεύματος : Στα δωμάτια η παροχή ρεύματος γίνεται με την 

πίεση της ειδικής κάρτας που βρίσκεται μέσα στο κουτί διαχείρισης 

ενέργειας δίπλα από την πόρτα του δωματίου. 

Περιβαλλοντική Πολιτική : Συνδράμετε και εσείς στην προσπάθεια του 

ξενοδοχείου μας για έξυπνες και φιλικές προς το περιβάλλον 

πρωτοβουλίες. Τα σεντόνια αντικαθίστανται λόγω των νέων 

περιορισμών και κανονισμών για την προφύλαξη από τον covid-19 ανά 

τρεις (3)  μέρες. Η αντικατάσταση πετσέτας γίνεται ανά τρεις (3) μέρες 

ωστόσο σεβόμαστε την επιθυμία του πελάτη για μείωση κατανάλωσης 

νερού. Παρακαλούμε κρεμάστε τις πετσέτες σας αν θέλετε να τις 

ξαναχρησιμοποιήσετε.    

 

 

 



Πετσέτες πισίνας & παραλίας: Πετσέτες για τη χρήση της πισίνας και 

της παραλίας μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα Υποδοχής, και 

παρέχονται δωρεάν. Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται η 

παρακράτηση.  

Πισίνα : Οι πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση. Η χρήση πισίνας σε ώρες που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης 

γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των λουόμενων.   

Πληροφορίες ταξιδιού και κρατήσεις: Για οτιδήποτε πληροφορίες 

χρειάζεστε παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής.  

Πυρασφάλεια: Το ξενοδοχείο πληρεί όλες τις προδιαγραφές σε θέματα 

πυρασφάλειας.  

Πρωινό:  Μπορείτε να απολαύσετε το βραβευμένο μας πρωινό 

(Ελληνικό Πρωινό από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) στο 

εστιατόριο POLYXENI από τις 7:30- 10:30. 

Πρώτες Βοήθειες : Επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποδοχής.  

 

Σ 

Στεγνωτήρας μαλλιών : Κάθε μπάνιο είναι εξοπλισμένο με στεγνωτήρα 

μαλλιών, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στον νιπτήρα. 

Σετ ξυριστικών – Σετ Ραπτικής : Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα 

Υποδοχής. 

Τ 

Ταξί: Το Τμήμα υποδοχής μπορεί να σας εξυπηρετήσει με την υπηρεσία 

κλήσης ταξί. 

Τηλέφωνο: Για εσωτερική γραμμή πληκτρολογείται κατευθείαν τον 

αριθμό. Για να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποδοχής παρακαλώ 

πληκτρολογήστε το ‘0’. 

 

 

  



Υ  

Υποδοχή:  Το τμήμα υποδοχής είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες για να 

σας παρέχει πληροφορίες ή βοήθεια.  

 

Φ 

 

Φαρμακείο : Υπάρχει φαρμακείο πρώτων αναγκών στο Τμήμα 

Υποδοχής του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση  που χρειάζεστε να 

προμηθευτείτε φάρμακα με συνταγή το Τμήμα Υποδοχής μπορεί να σας 

ενημερώσει για τα φαρμακεία που λειτουργούν στην περιοχή. 

Φωτιά: Σε περίπτωση φωτιάς ειδοποιήσετε αμέσως το Τμήμα Υποδοχής 

καλώντας το ‘0’ ή ενεργοποιήστε το πλησιέστερο κουμπί συναγερμού. 

Σε κάθε όροφο υπάρχουν εμφανώς προσδιορισμένες ενδείξεις 

συναγερμού. Εάν υπάρχει Τέτοια περίπτωση ακολουθήστε τις οδηγίες 

Έκτακτων Αναγκών του Ξενοδοχείου. 

 

Διαδικασία Έκτατης Ανάγκης 

01 Μην Πανικοβάλλεστε 

02 Ακολουθήστε τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται πίσω 

από την πόρτα του δωματίου. 

03 Ακολουθήστε τις πινακίδες εξόδου κινδύνου 

04 Μην χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα, χρησιμοποιείστε σκάλες    

05 Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση κινδύνου είναι η περιοχή της 

παραλίας  

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTEL AND ROOM INFORMATION 

A 

Access for people with mobility disabilities :Rambs,  elevators, easy 

access rooms.  

Air conditioning heating :To control the room temperature please use 

the thermostat, please keep your balcony door closed when air-

conditioning is on 

ATM-Bank : ATM is located in the village of Skala Prinos (1,5km). 

B 

Baby cot :Baby cots are available. Please inform the front desk. 

Bars  :Atrium Bar from 9:30 until 1:00 

             Pool Bar from 10:00 until 18:00 

Beach :Guests can choose one of the following beach zones : Family 

zone- Couples zone- Quite zone. 

Food, snacks and drinks are provided on the beach between 10:00 until 

19:00. Beach equipment is free for guests of Ilio Mare. Use of beach day-

sunbeds are subject to minimal consumption.  

Blankets/ Linen/   Mattress/ Mattress topper  :Housekeeping is 

available to serve all your needs.  

 



Breakfast :You can enjoy our award-winning breakfast (The Greek 

Breakfast- Hellenic Chamber of Hotels) at POLIXENI restaurant from 

7:30- 10:30.  

C  

Cars, motorcycle, bike rental :Please contact the Front Desk regarding 

prices and the process of renting  

Call Centre :If you wish to contract the Front Desk please dial “0” 

Check in :Check in used to begin at 14:00, because of covid-19 measures  

it officially begins at 15:00. Should you wish to Check in earlier 

depending on availability. 

Check out :Your room must be emptied by the latest by 12:00, because 

of covid-19 measures  the latest hour is11:00. Should you wish to late 

Check out  depending on availability please contact front desk in 

advance. 

Connecting Rooms : The hotel has connecting rooms. Please specify your 

requested upon reservation as the is a limited number available.    

Credit Cards: The hotel accepts the following credit cards : Master Card 

and Visa.  

D  

Diet &Allergies :Please do not hesitate to contact our Front Desk for any 

special dietary needs.  

Doctor :The nearest medical Centre is in the village of Prinos a 10-

minute drive from the Hotel. Also because Covid-19 measures we have a 

corporate doctor who is available for any case.   

Do not Disturb : Please activate the ‘Do not Disturb’ sign on your door 

lock if you wish some privacy  

E 

Electricity: The voltage in Greece is 220W at 50 Hertz. Please contact the 

Front Desk if you need an adaptor.  

 

 



 

E-mail : The e-mail address of the Hotel is info@iliomare.gr. If you wish 

to receive e-mails during your stay please use this address.  

 Emergency Exits : All emergency exists are clearly marked and will help 

you to evacate the building quickly in case of emergency. Should such an 

occasion arise, pleas follow the instructions of the Hotel . 

Environmental policy : We invite you to be part of the hotels effort, 

using smart and environmentally friendly initiatives.    

Linen – Perservation of resources. 

Change of linen is carried out every 3 days due to covid-19 measures. 

However we are willing to change your linen further to your request.  

Towers – water conversation. 

Towels are being changed every  3   days due to covid-19 measures. 

Please leave the towels on the hanger in case you want to reuse them.  

G 

Garage: Free outdoor car parking spaces are available for your 

convenience 24h. Under no circumstances is the hotel responsible for 

damage or loss that may occur in these spases. 

H 

Hair Dryer : Every bathroom is equipped with a hair dryer, located next 

to washbasin. 

Housekeeping Department :  The Front Desk will be happy to provide 

any special equipment, toiletries and accessories that may require in 

your room.  
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I 

Internet: Our hotel provides free Internet Wireless connection in all 

areas  

K  

Key Cards: Please remember to return the key cards of your room at the 

Front Desk  

L  

Letters and stamps: A post box is located at the entrance of Ilio Mare. 

For stamps please contact the front desk.    

Lost & Found : If you forget any personal belongings during your stay 

with us, please contact the Call Center. 

M    

Mini Bar : Due to covid -19 restrictions and regulations  is product free 

for your own personal use. 

Mosquito Repellents: Mosquito Repellents are available in your room 

and additional upon request. 

N  

Non-smoking rooms: All our rooms and indoor areas are Non – Smoking. 

If you would like to smoke you can do so on the balcony or terrace of 

your room.  

P  

Petrol Station: The nearest petrol station is located at the village of 

Skala Prinos, about 1,5 km from the Hotel. 

 

 

 

 



 

 

 

Pets : Pets are not permitted on the Hotel premises. 

Pharmacy: There are first aid kids in the Front Desk. If you require 

prescription medicine,  the Front Desk can provide you with a list of local 

pharmacies. 

Pool: All our quests have free access to the Hotel’s outdoor pools during 

the entire season. You can pick up at the Front Desk. When no lifeguard 

is available, use of the pool is at the responsibility of the quests. It is not 

allowed to hold a sun-lounger with towels in the pool area. 

Power Failure- Power Supply : In case of   Power Failure, an emergency 

generator will provide power for the Hotel. The power supply comes on 

when you push down on the special card located next to the door of the 

room. For further information or assistance please contact the Front 

Desk. 

R 

Reception: The Front Desk team is available 24h a day to offer you 

information and assistance. 

Restaurants: The Restaurants and their opening hours:  

POLIXENI: Breakfast 7:30- 10:30 

                    Dinner     19:00- 21:00 

Pool Bar:                    10:00 – 19:00 

Atrium Bar :               09:30 – 1:00 

Room service : Is available for you. 

 

 

 

 



 

 

S 

Safe Deposit Box: To protect your valuable personal belongings, all the 

rooms have a safe deposit box. The Hotel bears no responsibility for 

items that have not been stored in the safe deposit boxes.  

Sewing Kit : You will find a sewing kit inside the closet in your room. For 

further assistance please contact our Front Desk. 

Shaving Kit : You will find a sewing kit inside the closet in your room. For 

further assistance please contact our Front Desk. 

Sun -Umbrellas & Sun- Beds: Sun sets ( umbrella + two sun-beds + small 

table) are available at the pool area and the beach free of charge for 

Hotel Guests. 

T  

Taxi Service: The Front Desk can order a taxi for you  

Telephone: For internal lines, please dial directly the number of the 

room you wish to reach.  

The number for the reception is ‘0’ 

Tennis & Beach Volleyball: The Hotel has tennis and beach volleyball 

court. For court reservations and further information please contact the 

Front Desk.   

Tv channels : The folloeing satellite TVchannels are available at no 

charge. 

Travel Information- Bookings : For information on airlines, flights and 

bookings, please contact   the  Front Desk.   

 

 

 

 



 

 

 

 W 

Wake- up call: If you would like to use the wake-up call service please 

contact   the  Front Desk 

Water: The tap water in the rooms is drinkable and has been processed 

for its salt. 

Emergency Procedures 

01 Don’t panic 

02 Follow the directions on the ‘Emergency Drill Plan’ ( behind your 

room’s entrance) to safe exit  

03 Follow the emergency exit signs if you don’t understand the 

‘Emergency Drill Plan’ 

04 Do not use the elevator use the stairs  

05 Gathering spot is the beach area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


