
 

 

 

Hotel Guide/Οδηγός 

Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 

  

 

 

Style of comfort 



Dear Guests, 
We would like to welcome you with great joy at Rigas Boutique 

Hotel. 

The following document has been created with the goal of 

informing you  about the hotel and the services on offer and to 

guide you in the simplest and easiest way during your 

immemorable holidays at us. The management and our stuff will 

be at your disposal to provide you our services and make your 

holidays exactly as you had imagined them...and even better. 

Welcome to Rigas Boutique Hotel, we wish you an enjoyable 

stay! 

 

     Kind Regards, 

 The Management 

 

 

 

Αγαπητοί μας πελάτες, 

Σας καλωσορίζουυμε με μεγάλη μας χαρά στο ξενοδοχείο 

μας, Rigas Boutique Hotel στην  Άφυτο Χαλκιδικής. 

Το παρακάτω έντυπο έχει δημιουργηθεί με σκοπό την 

ενημέρωση σας σχετικά με το ξενοδοχείο μας και τις 

υπηρεσίες που παρέχει αλλά και για να σας καθοδηγήσει με 

τον πιο απλό και εύκολο τρόπο στις αξέχαστες αυτές 

διακιοπές σας. Η διεύθυνση και το προσωπικό μας θα είναι 

στην διάθεση σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας 

και να κάνουμε τις διακοπές σας όπως ακριβώς τις 

φανταζόσασταν...αλλά και ακόμα καλύτερες. 

Καλωσορίσατε στο Rigas Boutique Hotel, σας ευχόμαστε μια 

ευχάριστη διαμονή! 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η Διεύθυνση 

 

 



Welcome/ Καλώς ήρθατε  

 

Dear Guests, 

 

Welcome to Rigas Boutique Hotel!!!  

 

We are delighted that you have chosen our hotel as your destination and we 

sincerely hope that you will enjoy your stay with us. In order to make your stay as 

comfortable possible, we have put together the following hotel information, we 

remain on your disposal to assist you with any further queries you may have.  

We wish you a pleasant and comfortable stay.  

Yours sincerely, 

The Rigas Team. 

 

 

Αγαπητοί πελάτες, 

Καλώς ήρθατε   

Είμαστε ευτυχείς που επιλέξατε το ξενοδοχείο μας ως προορισμό σας  και ειλικρινά 

ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη διαμονή σας μαζί μας.  Για να κάνουμε τη διαμονή 

σας όσο το δυνατόν πιο άνετη, συγκεντρώσαμε τις ακόλουθες πληροφορίες και 

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε.   

Σας ευχόμαστε μια άνετη και ευχάριστη διαμονή. 

Με εκτίμηση η ομάδα Rigas. 

  



Υποδοχή 

Η υποδοχή είναι στη διάθεση σας 8.00 – 00.00. 24ωρη εσωτερική τηλεφωνική 

πρόσβαση. 

Eνοικιάσεις αυτοκινήτων, προγράμματα λεωφορείων, εκδρομές και άλλες 

δραστηριότητες (καταδύσεις, ποδηλασία, γιόγκα, βαρκάδες κ.ά.) παρακαλώ 

ρωτήστε στη ρεσεψιόν. 

Reception 

The reception is at your disposal 8.00 - 00.00. If any extra linen and amenities are 

needed don’t hesitate to call us. 24 hour internal telephone service. 

Car rental, bus time tables, excursions and other activities (scuba diving, snorkeling, 

cycling, yoga, boat trips etc ) please ask at the reception. 

Call number: 50 

 

Υπηρεσία Δωματίου & κρατήσεις εστιατορίου: 

Υπηρεσία Δωματίου 11.00 με 23.00 με χρέωση 2,50€ 

Room Service & restaurant bookings: 

Room Service is available from 11.00 to 23.00 with an extra charge of 2.50€ 

Call number: 51 

 

Bar Πισίνας 

Ανοιχτά 8.00-00.00 

Pool Bar  

The pool bar is open from 8.00-00.00    

Call number: 51 

 

 

 

 

 

 

 



Check out 12.00 a.m.  

Για τυχόν late check outs παρακαλούμε ενημερώστε τη ρεσεψιόν. Το βράδυ πριν 

την αναχώρησή σας θα λάβετε την τελική απάντηση καθώς η έγκριση της ολιγόωρης 

παράτασης της διαμονής σας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα τη μέρα της 

αναχώρησής σας. 

For late check outs we kindly ask you to contact the reception. The night prior to 

your departure you will receive final confirmation as late check outs are subject to 

availability.  

 

Express check out service: 

 

Πρωινό 

8.00-10.30 

Ο στόχος του προγράμματος «Ελληνικό πρωινό» είναι να βοηθήσει τους επισκέπτες 

του ξενοδοχείου να γνωρίσουν τον γαστρονομικό πλούτο της χώρας μας και να 

δοκιμάσουν  τα εξαιρετικής ποιότητας Ελληνικά προιόντα που αποτελούν την 

καρδιά της μεσογειακής διατροφής. 

Υπάρχει δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στο δωμάτιο. Call number: 51 

Breakfast  

Available from 8.00-10.30 

The aim of the “Greek Breakfast” programme is to give Greek hotel guests the 

chance to discover the gastronomic wealth of our country and taste innumerable 

Greek products that are used in dishes that make up the heart of the Mediterranean 

Diet.  

Please note that breakfast can be served in your room. Call number: 51 

 

Βραστήρες. 

Βραστήρες είναι διαθέσιμοι στα δωμάτια. Αν επιθυμείτε έξτρα φακελάκια τσάι ή 

καφέ παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. 

Boilers (Kettles) 

 

Water boilers are available in the rooms should you wish to have additional tea or 

coffee. Please ask the reception for any extra tea bags and coffee. 

 



Πρόσβαση στο Ίντερνετ: 

Υπάρχει πρόσβαση σε δωρεάν ασύρματο δίκτυο Ιντερνέτ υψηλής ταχύτητας σε 

ολόκληρο το ξενοδοχείο. Η ταχύτητα του ίντερνετ εξαρτάται από την συνολική 

χρήση. Ζητάμε την κατανόηση σας και την λογική χρήση του. 

Γωνία Internet. Υπολογιστής και εκτυπωτής για την διευκόλυνση οποιασδήποτε 

επιχειρηματικής ανάγκης. 

Internet access: 

High speed internet access all around the premises, the speed depends on the total 

usage. Please use prudently, thank you for your understanding. 

Internet corner. A computer and printer to facilitate any business needs. 

 

 

 

Υπηρεσία καθαριότητας: 

Τα δωμάτια καθαρίζονται και τακτοποιούνται καθημερινά μέχρι τις 15.00 

Οι πετσέτες αλλάζονται κάθε 2 ημέρες και τα κλινοσκεπάσματα κάθε 3 ημέρες. 

Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις πετσέτες στην παραλία. 

 

Housekeeping service: 

The rooms are cleaned daily until 15.00 

The towels are changed every 2 days and the linen every 3. 

We would like to ask you not to use the towels at the beach. 

 

Υπηρεσίες:  

-Υπάρχει δυνατότητα Early/late Breakfast/ Lunch Basket εφόσον δηλωθούν μέχρι 

το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας. Παραλαβή το βράδυ της ημέρας της 

παραγγελίας 21.00-00.00 (late Breakfast μέχρι 12.00μμ) 

-Πετσέτες. Διατίθενται πετσέτες για χρήση στον χώρο της πισίνας οι οποίες πρέπει 

να επιστραφούν το αργότερο την ημέρα της αναχώρησής σας. Παρακαλούμε μην 

χρησιμοποιείται τις πετσέτες και τις ρόμπες από το δωμάτιο στην πισίνα. 

-Γκρουμ. Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών. 



-Υπάρχει χώρος φύλαξης αποσκευών σε περίπτωση καθυστερημένης αναχώρησης 

από το Ξενοδοχείο και η δυνατότητα παραμονής στο χώρο της πισίνας (χρήση 

εσωτερικού ντουζ) μέχρι την ώρα της αναχώρησής σας. 

-Υπάρχει δυνατότητα παροχής laptop και tablet. Με χρέωση. 

-Δωρεάν υπαίθριος χώρος στάθμευσης. Για την δική σας εξυπηρέτηση θα πρέπει : 

1) Να παρκάρετε ορθολογικά. 2) Να δίνεται τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός 

σας στην υποδοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθούν οχήματα. 

-Κουτί πρώτων βοηθειών. Ρωτήστε στην υποδοχή. 

 

Additional services: 

-Early/ late  Breakfast / Lunch Basket. Please make your request the day before until 

17.00. Pick up the day the order is placed 21.00-00.00 (late Breakfast until 12.00pm) 

-Pool towels are available for use in the pool area. Guests are kindly requested not 

to bring white towels or bathrobes to the pool. The pool towels are to be returned to 

reception area before or upon departure.  

-Groom service. 

-Luggage storing in case of a late departure and the option to use the pool area, 

towels and the shower room in the ground floor area of the third building. 

-Laptop/tablet use with extra charge. 

-Free open area car park. Please park with consideration to the other guests. Please 

remember to give the license plate numbers to the reception in case that any cars 

need to be moved.  

-First Aid Kit, ask at the reception. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:   

Μην αφήνετε την κάρτα του δωματίου σας εκτεθειμένη.Εάν η κάρτα σας χαθεί ή 

κλαπεί αναφέρετε το αμέσως στη Υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα και οι 

μπαλκονόπορτες του δωματίου σας είναι κλειστές. Καλέσετε την Υποδοχή (50) για 

την μεταφορά ή την φύλαξη των αποσκευών σας . Με την αναχώρηση σας 

παρακαλούμε να παραδίδετε την κάρτα σας στην Υποδοχή. 

FOR YOUR SAFETY:   

Do not leave your room card exposed. In case you card is lost or stolen, report back 

to the reception immediately. Be sure that your room’s door and balcony doors are 

closed. Call the reception (50) για την μεταφορά ή την φύλαξη των αποσκευών σας . 

Please, leave your room card at the reception desk upon your departure.  



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ                                                                                                                                 

Σε κάθε όροφο του εκάστοτε κτηρίου υπάρχουν πυροσβεστήρες και συναγερμοί 

πυρκαγιάς. Ελέγξτε τον χάρτη εκκένωσης του κτηρίου που βρίσκετε πίσω από 

την πόρτα εισόδου στο δωμάτιο. Παρακαλούμε διατηρείτε την ψυχραιμία σας  

και προσέλθετε στον χώρο συνάντησης εκτάκτου ανάγκης που βρίσκεται 

μπροστά στην πισίνα στο επίπεδο Υποδοχής. 

 Εκκενώστε το δωμάτιο σας. Πάρτε την κάρτα-κλειδί του δωματίου μαζί σας. 

 Εντοπίστε έξοδο κινδύνου κοντά στο δωμάτιο σας. 

 Εντοπίστε συναγερμούς φωτιάς και πυροσβεστήρες στο χώρο 

 Μην πανικοβάλλεστε. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. 

 Ενεργοποιήστε τον κοντινότερο συναγερμό 

 Κλείστε το κλιματιστικό του δωματίου 

 Τηλεφωνήστε στην υποδοχή για να αναφέρετε την φωτιά και δώστε την 

ακριβή σας θέση. 

 Μην τρέχετε κατά την πρόσβαση σας στις εξόδους κινδύνου 

 Μην επιχειρήσετε να σβήσετε μια μεγάλη εστία φωτιάς. Εάν αισθάνεστε 

ασφαλείς, χρησιμοποιήστε τους πυροσβεστήρες σε μικρές εστίες μόνο. 

 Με τα χέρια σας ελέγξτε την πόρτα μην είναι ζεστή προτού την ανοίξετε. Σε 

περίπτωση που είναι ζεστή, μην ανοίγετε. 

 Χρησιμοποιήστε βρεγμένες πετσέτες για να εμποδίσετε τον καπνό να 

εισχωρήσει στο δωμάτιο. 

 Χρησιμοποιήστε βρεγμένες πετσέτες, σεντόνια κ.λ.π. για να κλείσετε όλες τις 

χαραμάδες από τις οποίες μπορεί να εισχωρήσει καπνός. 

 Κρατάτε τα ρούχα σας βρεγμένα. (ντους) 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN CASE OF FIRE 

In every floor of each building there are fire extinguishers and fire alarms. Please, 

check the building’s evacuation map, which is located behind your room’s door. 

Please, stay calm and gather at the lobby area, ground floor, in front of the pool. 

 Evacuate your room. Take your room key card with you. 

 Spot the emergency exit near your room. 

 Spot fire alarms and fire extinguishers in the area. 

 Do not panic. Try to keep calm. 

 Activate the closest alarm. 

 Turn off your room’s air conditioner 

 Call the reception to report the fire and give your exact location. 

 Do not run while you are reaching the emergency exits. 

 Do not try to extinguish a big fire. In case you feel safe, use the fire 

extinguishers for small fires only. 

 Check the door with your hands to see if it is hot. In case it is hot, do not 

open it. 

 Use wet towels under your room’s door to keep the smoke out of your room. 

 Keep your clothes wet. (shower) 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε την θυρίδα ασφαλείας που βρίσκεται στο 

δωμάτιο σας η οποία είναι δωρεάν. Το ξενοδοχείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  

για απώλειες εκτεθειμένων αντικειμένων αξίας. 

 

SAFE 

We suggest you use the safe in your room, which is free of charge, to store your 

valuable possessions. The hotel is not responsible for any loss of any exposed 

valuable possession. 

 

 

  



 

Δωματίο: 

Κλιματιστικό 

Τηλεόραση 

Στεγνωτήρας μαλλιών 

Βραστήρας 

Ψυγείο 

Χρηματοκιβώτιο. 

Παιδικό κρεβατάκι (Διατίθεται δωρεάν μετά από αίτημα) 

Σίδερο σιδερώματος (Διατίθεται στην υποδοχή) 

Επιλογή μαξιλαριού (παρακαλώ ρωτήστε στη ρεσεψιόν) 

 

Room: 

Air condition 

Television 

Hair blow dryer 

Kettle 

Fridge 

Safety deposit box 

Baby cot (free of charge after request) 

Iron (please ask at the reception) 

 A selection of pillows (please ask at the reception) 

 

 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

 • TV CHANNELS 

 1…………………………….3sat 

 2…………………………….4E 

 3…………………………….8TV RU 

 4…………………………….AE Channel Thessaloniki 



 5…………………………….Al Jazeera English 

 6…………………………….Euronews French 

 7…………………………….Alpha 

 8…………………………….Alpha HD 

 9…………………………….ANT1 

 10……………………………ANT1 HD 

 11……………………………ASTRA TV 

 12……………………………ATLAS TV 

 13……………………………BBC World 

 14……………………………CNN Int. 

 15……………………………Eurosport 1 Deutschland 

 16……………………………Comedy Central 

 17……………………………Deytero 

 18…………………….....DION TV 

 19.....................................VOXup 

 20.....................................DW 

 21.....................................Era sport 

 22.....................................ERT 1 

 23.....................................ERT 1 HD 

  

  

  

  

 24.....................................ERT 2 

 25.....................................ERT 2 HD 

 26.....................................ERT 3 

 27.....................................ERT 3 HD 

 28.....................................EURO TV 



 29.....................................Euronews Hungarian 

 30.....................................Europe 1 

 31.....................................Gnomi TV 

 32.....................................HSE 24 EXTRA 

 33.....................................KANALI 9 

 34.....................................KiKA 

 35.....................................Kosmos 

 36.....................................mTV 

 37.....................................mTV HD 

 38.....................................MEGA 

 39.....................................MEGA HD 

 40.....................................MTV 

 41.....................................NICK/ CC+1 

 42.....................................NICKELODEON 

 43....................................MTV MIR 

 44....................................OPEN BEYOND 

 45....................................OPEN BEYOND HD 

 46....................................Proto 

 47....................................RIK 

 48.....................................ROSSIYA 24 

 49.....................................RTL AUSTRIA 

 50.....................................RTL2 AUSTRIA 

 51.....................................RTR 

 52.....................................SKAI 

 53.....................................SKAI HD 

 54.....................................SMILE + 

 55.....................................STAR 

 56.....................................STAR HD 



 57.....................................SUPER RTLA 

 58.....................................THESSALIA TV 

 59.....................................THT 

 60......................................Trito 

 61......................................TRT 

 62......................................TRT 

 63......................................TRT 3- SPOR 

 64......................................TRT BELESEI 

 65......................................TRT COCUK 

 66......................................TRT HABER 

 67......................................TRT MUZIK 

 68......................................TRT TURK 

 69......................................TV 10 

 70......................................TV 100 THESSALONIKI 

71......................................TV5 Europe 

72......................................TVRUS 

73......................................VERGINA TV 

74......................................Voice Of Greece 

75......................................Vouli 

76......................................VOX Austria 

77.......................................ZOF 

 

 


