
Hotel Directory  

Οδηγός πληροφοριών ξενοδοχείου Ammousa Hotel Apartments 

 

Σας καλωσορίζουμε στο Ammousa  Hotel Apartments  και σας ευχόμαστε να έχετε μία 

ευχάριστη και άνετη διαμονή. Αυτός ο κατάλογος σας δίνει μια εμπεριστατωμένη εικόνα 

για τις υπηρεσίες που διαθέτει το ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων. 

Αν έχετε οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση ή επιθυμία   παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί 

μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσετε να έχετε μια ευχάριστη 

διαμονή και να απολαύσετε το χρόνο σας στην Κεφαλονιά.  

 

Υποδοχή ανοικτή επί 16 ώρες   

Το ξενοδοχείο μας έχει ανοιχτή υποδοχή επί 16ώρες , με εσωτερική ή εξωτερική 

τηλεφωνική πρόσβαση επί 24 ώρες. Υπηρεσία  αφύπνισης  και τηλεφωνική 

πρόσβαση επί 24h. 

Στάθμευση 

Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρο στάθμευσης για τους ενοίκους.  

Κλιματισμός και  Θέρμανση  

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με  κλιματισμό για την άνεσή σας.  Υπάρχει 

διαθέσιμο τηλεχειριστήριο για την ρύθμιση του κλιματιστικού, ενώ ακόμα υπάρχει και 

κεντρική θέρμανση. Παρακαλούμε μην αφήνετε το κλιματιστικό με ανοικτό παράθυρο, 

για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας . 

Καθαριότητα 

Η ομάδα καθαριότητας είναι στη διάθεσή σας. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πετσέτα, 

επιπλέον μαξιλάρι ή επιπλέον σιδερώστρα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Όταν 

θέλετε να αλλαχτεί μία πετσέτα την αφήνετε μέσα στο νιπτήρα, για να σας την 

αντικαταστήσουμε με καθαρή. Αλλαγή πετσέτας γίνεται και κατόπιν αιτήματος. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να παίρνετε τις πετσέτες του ξενοδοχείου 

στην παραλία. 

Κεντρικό χρηματοκιβώτιο  

Διατίθεται κεντρικό χρηματοκιβώτιο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή.  

Wi-Fi 

Υπάρχει δωρεάν κάλυψη σε όλα τα δωμάτια και τους χώρους του ξενοδοχείου. Το 

συνθηματικό σύνδεσης θα το βρείτε στο δωμάτιο σας.  Λόγω της ύπαρξης διαφορετικών 

δικτύων  θα πρέπει να αποσυνδέεστε και να επανασυνδέεστε όταν μετακινήστε στους 

διάφορους χώρους του ξενοδοχείου. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεσή 

σας, επικοινωνήστε με την Υποδοχή. 

 

Τεχνική Υποστήριξη 

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τον υπολογιστή σας, τη σύνδεση στο διαδίκτυο, 

παρακαλούμε καλέστε την Υποδοχή για να σας βοηθήσει. 



Δυνατότητα εκτύπωσης – σάρωσης   

Αν θέλετε να στείλετε ένα φαξ ή να κάνετε ένα αντίγραφο, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την Υποδοχή για να σας βοηθήσουμε. 

Υπάρχει για τους πελάτες μας δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφων και 

σάρωσης . 

Παιδικό Κρεβάτι  

Υπάρχουν διαθέσιμα μερικά κρεβάτια, με την αντίστοιχη χρέωση, παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στην Υποδοχή. 

Βιβλιοθήκη 

Το υλικό της βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο για όλους τους επισκέπτες και έχει 

δανειστικό χαρακτήρα. 

Νερό 

Το νερό της βρύσης  δεν είναι πόσιμο. Ζεστό νερό υπάρχει πάντα. 

Ολοκλήρωση Διαμονής 

Η ώρα αναχώρησης είναι 12.00 το μεσημέρι.  

Αν χρειάζεστε μεταγενέστερο check out ή επιθυμείτε να παρατείνετε την παραμονή 

σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε  εγκαίρως με την Υποδοχή. Διατίθεται 

Υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό χώρο. 

Αεροδρόμιο  – μεταφορές 

Το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς απέχει περίπου 40 χλμ. από το Ληξούρι .  

Μπορείτε να πάτε οδικώς είτε εναλλακτικά με ferry boat μέσω Αργοστολίου .Είμαστε 

πρόθυμοι να σας σας βοηθήσουμε με λεπτομέρειες για τα δρομολόγια των ferry boats. 

Ενοικίαση αυτοκινήτων 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υποδοχή για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά 

με τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. 

Ταξί  

Η Υποδοχή μπορεί να σας καλέσει ταξί.  

Μην ενοχλείτε 

Αν δεν θέλετε να λάβετε τηλεφωνικές κλήσεις, ενημερώστε την υποδοχή. Οι 

εσωτερικές κλήσεις σε δωμάτιο δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

Πρωινό Γεύμα 

Δεν διατίθεται πρωινό γεύμα.  

Πληροφορίες και δραστηριότητες 

Ζητήστε μας πληροφορίες για την περιοχή και για δραστηριότητες. Θα έχετε 

ολοκληρωμένη και άψογη ενημέρωση. 

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή διαμονή. 

 ==================================================================== 

 



Αγγλικά 

 

Hotel Directory  

Hotel Directory for Ammousa Hotel Apartments 

 

We welcome you to Ammousa Hotel Apartments and we wish you a pleasant and 

comfortable stay. This list gives you a comprehensive picture of the services available 

in our hotel apartments. 

If you have any additional question or wish, please contact us. We will do all our best 

to help you have a pleasant stay and enjoy your time in Kefalonia. 

Reception open for 16 hours 
Our hotel has an open 16-hour reception, with 24-hour internal or external telephone 

access. Wake-up service and 24-hour phone access. 

Parking 

The hotel has parking for the tenants. 

Air Conditioning and Heating 

All rooms are equipped with air conditioning for your comfort. There is a remote 

control available to set the air conditioner, while there is also central heating. Please 

do not leave the air condition on with an open window for energy saving purposes. 

Cleanliness 
The cleaning team is at your disposal. If you need an extra towel, extra pillow or 

additional facilities, please let us know. When you want to change a towel, leave it in 

the sink to replace it with a clean one. Towel change is available upon request. Please 

note that you are not allowed to take the hotel towels to the beach. 

Central safe 
A central safe is available. Please contact the Reception. 

Wi-Fi 

There is free coverage in all hotel rooms and on site. The login password will be found 

in your room. Due to the existence of different networks, you must disconnect and 

reconnect when you move to the various areas of the hotel. If you have any problem 

with your connection, please contact the Reception. 

 

Technical assistance 
If you are having trouble with your computer, connecting to the internet, please call 

the Reception to help you. 

Print-scan capability 

If you want to send a fax or make a copy, please contact the Reception to help you. 



Υπάρχει για τους πελάτες μας δυνατότητα εκτύπωσης, φαξ, φωτοαντιγράφων και 

σάρωσης . 

Children bed 

There are some beds available, with the corresponding charge, please contact the 

Reception. 

 

Library 

The library material is available for all guests and has a lending character. 

Water 
Tap water is not drinkable. Hot water always available. 

 

Completion of Residence 

Departure time is 12.00 noon. 

If you need a later check out or wish to extend your stay, please contact the 

Reception. Baggage storage service is available in a separate room. 

Airport - transport 
Kefalonia Airport is approximately 40 km from Lixouri. 

You can go by car or alternatively by ferry boat to Argostoli .We will be happy to  

help you with details on schedules of ferry boats. 

Car rental 
Please contact the Reception for more information about car rental companies. 

Taxi 

The Reception can call you a taxi. 

Do not disturb 

If you do not want to receive phone calls, inform the reception. Internal calls to the 

room can not be avoided. 

Breakfast 
No breakfast is available. 

Information and activities 

Ask us about the area and about activities. You will have complete information. 

 

We thank you and we wish you a pleasant stay. 

 ==================================================================== 

 


