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ΕΛ
Αγαπητοί μας πελάτες
Καλωσορίσατε στο Hotel Bretagne.
Στο ακόλουθο κείμενο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο, τις
λειτουργίες του , τις υπηρεσίες του και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε παρακαλούμε μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με το προσωπικό του ξενοδοχείου.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας , αν
κάποιο σημείο από τα παρακάτω στοιχεία αλλάξει σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας.
Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη διαμονή!
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ξενοδοχείου
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Dear Guests
We would like to welcome you at Hotel Bretagne.
On the following pages you will find all the necessary information about the facilities
of our hotel and much more.
For any further information, please don’t hesitate to contact with the hotel staff.
We would like to thank you for your understanding, if any of the following information would be altered due to the changing needs of our customers.
We wish you a pleasant stay.
The management and the hotel staff

Το ξενοδοχείο Βρετάνια είναι μια οικογενειακή
επιχείρηση με φιλική ατμόσφαιρα. Το προσωπικό είναι
έμπιστο και η ρεσεψιόν είναι στη διάθεση σας όλες τις
ώρες.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛ

Οι επιθυμίες σας για ζεστή αντιμετώπιση και
εξυπηρέτηση, άψογη καθαριότητα και όλες τις
απαραίτητες ανέσεις, θα καλυφθούν πλήρως.
Το καλύτερο σχετικά με το ξενοδοχείο Βρετάνια είναι η
ιδανική θέση του, πολύ κοντά στη πόλη και τα αξιοθέατα
της καθώς και στο αεροδρόμιο. Οι επιλογές για φαγητό
σε κοντινά εστιατόρια είναι πολλές και είναι γενικά ένα
ευχάριστο και πρακτικό μέρος για να μείνει κανείς αν
θέλει να γυρίσει το νησί έχοντας καλή σύνδεση και με τα
δημόσια μέσα μεταφοράς.
Τα 43 δωμάτια του ξενοδοχείου είναι εξοπλισμένα με
τηλεόραση επίπεδης οθόνης , ψυγείο και air condition
ψύξης – θέρμανσης.
Οι χώροι της μονάδας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
43 δωμάτια
Αίθουσα πρωινού
Αίθουσα καφέ – μπαρ
Internet corner
Βιβλιοθήκη
Χώρος ψυχαγωγίας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ
Κατόπιν αιτήματος

ΑΦΙΞΗ

Η άφιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τις 14:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως πραγματοποιήσετε αναχώρηση έως τις
12: 00

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ

Απευθυνθείτε στην υποδοχή

ΠΡΩΙΝΟ

Μπορείτε να απολαύσετε ένα πλούσιο πρωινό καθημερινά
από τις 7:30 – 10:45. Σύνθεση πρωινού : καφές ( φίλτρου
ελληνικός στιγμιαίος και espresso ) τσάι , γάλα, 2 είδη
φρέσκου ψωμιού, φρυγανιές, κέικ, βούτυρο , μαργαρίνη, 2
είδη μαρμελάδες , μέλι, τυρί , αλλαντικά, αυγά ( ζεστά & κρύα),
γιαούρτι, δημητριακά, χυμοί φρούτων , φρέσκα φρούτα.
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ΠΡΩΙΝΟ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ

Απευθυνθείτε στην υποδοχή. Κατόπιν συνεννόησης
(07:00 - 07:30)

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Παρακαλώ απευθυνθείτε στην υποδοχή
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Απευθυνθείτε στην υποδοχή. Κατόπιν συνεννόησης με extra
χρέωση

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
Ενημερώστε μας εξαρχής και εμείς θα φροντίσουμε να
υπάρχει το παιδικό κρεβάτι κατά την άφιξη σας , χωρίς
επιπλέον χρέωση

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΩΝ / ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Απευθυνθείτε στην υποδοχή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ

Μπορούμε να σας παρέχουμε επιλογή μαξιλαριών
συμπεριλαμβανομένων και υπο-αλλεργικά. Απλά ζητήστε το
από την υποδοχή.

ΘΥΡΙΔΕΣ

Στην υποδοχή του ξενοδοχείου ζητήστε ατομική θυρίδα από
την κεντρική που παρέχει το ξενοδοχείο . Η διάθεση αυτής
δίδετε δωρεάν .

ΚΛΕΙΔΙΑ – TV & A/C CONTROL

Παρακαλείστε πριν την αναχώρηση σας να επιστρέψετε το
κλειδί και τα τηλεχειριστήρια του δωματίου.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για να λειτουργεί ο κλιματισμός θα πρέπει να είναι κλειστό το
παράθυρο του δωματίου.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Δεκτές γίνονται όλες οι πιστωτικές κάρτες

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ

Το ξενοδοχείο με εξωτερικό συνεργάτη μπορεί να κανονίσει
για εσάς το πλύσιμο και το σιδέρωμα το ρούχων σας. Για
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υποδοχή

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και στα δωμάτια

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Η υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών είναι έτοιμη να σας
βοηθήσει.. Ενημερώστε την υποδοχή
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υποδοχή

ΥΠΟΔΟΧΗ 24 ΩΡΕΣ

Η υποδοχή λειτουργεί 24 ώρες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΛ

ΤΑΧΙ

Απευθυνθείτε στην υποδοχή

TABLET

Δυνατότητα παροχής Laptop η Tablet στην υποδοχή
(δωρεάν υπηρεσία)

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο ανοικτός δημόσιος χώρος

ΤΗΕΛΟΡΑΣΗ

Δορυφορικά και ψηφιακά κανάλια

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΩΜΑΤΊΟΥ

Από τις 7:00 έως τις 23:00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Στο Lobby του ξενοδοχείου υπάρχει χώρος για την φύλαξη
των αποσκευών σας. Παρακαλώ απευθυνθείτε στην υποδοχή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Επικοινωνήστε με την υποδοχή προκειμένου να σας
ενημερώσει για το menu

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Το ξενοδοχείο παρέχει ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά
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Hotel Bretagne is a family run hotel with friendly
atmosphere. The staff is faithful and the reception desk
provides round-the-clock service: you will find everything
you need for a comfortable and pleasant stay.
Your expectations for a warm and helpful service, a
careful cleanliness and well-equipped rooms will be
entirely satisfied.
The highlight of Hotel Bretagne is its ideal location, close
to all the places of interest of Corfu Town and to the
Airport. It enjoys many nearby restaurant options and
is a pleasant practical place to stay for getting around
Corfu Island, which also benefits from public transport
network
The 43 rooms of the hotel are equipped with flat screen
TV, fridge and a/c.
The premises of the hotel include:
43 rooms
Breakfast Room
Lounge and bar room
Internet corner
Library
Game area
TOWELS

Please contact the Reception Desk

CHECK IN

You can check in to your room after 14:00

CHECK OUT

Please vacate your room o your departure day until 12:00

LOST AND FOUND ITEMS

Please contact the Reception Desk

LUGGAGE

Contact the Reception Desk for your luggage

BREAKFAST

Enjoy a rich breakfast daily from 7:30 – 10:45 Breakfast
includes : coffee ( filter, instant, Greek and espresso ) tea ,
milk, 2 kinds of fresh bread , rusks , cake , butter, margarine ,
2 kinds of jam , honey , cheese , cold meat , eggs ( hot and
gold ), yogurt , cereals, juice , fresh fruits .

EARLY BREAKFAST

Please contact the Reception Desk, only upon request
(07:00 - 07:30)

BREAKFAST BASKET

Please contact the Reception Desk, only upon request
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POSSIBILITY OF SERVING BREAKFAST IN THE ROOM

Please contact the Reception Desk, only upon request with an
extra charge

BABY COT

Travelling with a baby, just inform us in advance and we will
add a baby cot free of charge

CAR MOTO AND BICYCLE RENTAL
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Please contact the Reception Desk

PILLOWS

We can provide you with a choice of pillows, including hypoallergic ones. Inform the Reception Desk

SAFE BOX

Ask the reception of a personal safe box, in the reception
area, free of charge

KEYS AND REMOTE CONTROLS

Please leave the key and TV – a/c remote controls at the
Reception Desk upon departure

ENERGY CONSERVATION

The balcony door must be locked for the A/C to start
operating.

CREDIT CARDS

All credit cards are acceptable

LAUNDRY FACILITIES

Hotel can organize laundry facilities with an external supplier

INTERNET CONNECTION

Free WI-FI internet connection in all public areas of the hotel
and the rooms

WAKE UP CALL

Please contact the Reception Desk

24 HOURS OPEN RECEPTION

Reception Desk is open 24 hours

ΤΑΧΙ

Please contact the Reception Desk

TABLET

We can provide you with Laptop or Tablet. Ask the Reception
Desk (Free of charge)

PUBLIC PARKING AREA

Close to the hotel there is a public area

TV

Cable and satellites channels
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ROOM RESRVICE

From 7:00 to 23:00

LUGGAGE STORAGE SERVICE

The hotel offers a free luggage storage space . Please
contact with the Reception Desk

LUNCH & DINNER SERVICES WITH AN EXTERNAL
PARTNER
Please contact with the Reception Desk for the Menu

NEWSPAPERS AND MAGAZINES

The hotel provides daily newspapers and magazines
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