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ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ 

 

     Η  διεύθυνση  και  το  προσωπικό  του  ξενοδοχείου  μας 
LIBERTY  OF  NAFPLIO  σας  καλωσορίζει  και  σας  εύχεται  μια 

ευχάριστη  και  αξέχαστη  διαμονή  στο  Ναύπλιο.  Είμαστε  στη 

διάθεσή σας  για οτιδήποτε χρειαστείτε . 
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ΑΑ....................................  
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‐Ελευθέριος Βενιζέλος 

είναι περίπου 110 λεπτά από το ξενοδοχείο (170 χλμ). 

 Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας  ‐ Καπεταν Βασ.  

Κωνσταντακόπουλος  είναι περίπου 95 λεπτά από το 

ξενοδοχείο (138 χλμ). 

ΑΜΕΑ 

Το  ξενοδοχείο  είναι  σχεδιασμένο  για  να  μπορεί  να 

φιλοξενεί  ΑΜΕΑ  .  Στο  ισόγειο  υπάρχουν  τουαλέτες 

ΑΜΕΑ  και  στον  1ο  όροφο  υπάρχουν  δύο  δωμάτια 

πλήρως  εφοδιασμένα  για  ΑΜΕΑ  σύμφωνα  με  τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 

Το  ξενοδοχείο  είναι  εφοδιασμένο  με  αυτόματο 

εξωτερικό  απινιδωτή  .  Ο  απινιδωτής  βρίσκεται  στο 

ισόγειο  στην  υποδοχή.  Οι  υπάλληλοι  της  υποδοχής 

είναι εκπαιδευμένοι για την ορθή χρήση του. 

ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

Επικοινωνήστε  με  τον/την  προϊστάμενο –  η  ορόφων  ή 

την  υποδοχή  για  τα  απολεσθέντα  αντικείμενα  .  Θα 

κάνουμε κάθε προσπάθεια για να τα ανακτήσετε. 
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AΠΟΣΚΕΥΕΣ 

Παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών. 

Επικοινωνήστε με την υποδοχή 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Όταν αφήνετε το δωμάτιό σας βεβαιωθείτε ότι η πόρτα 

είναι κλειδωμένη . 

Αν  κάποιος  χτυπήσει  την  πόρτα  σας,  εξελέγξτε  την 

ταυτότητα αυτού που σας χτυπά πριν ανοίξετε. 

Έχετε  τις  μπαλκονόπορτες  σας  κλειστές  όταν  το 

δωμάτιο σας δεν φυλάσσετε η όταν κοιμάστε . 

Παρακαλούμε  βεβαιωθείτε  ότι  δεν  έχετε  αφήσει 

πολύτιμα αντικείμενα σε σταθμευμένο όχημα . 

Μην  αφήνετε  τσάντες  ,  laptop  ή  πορτοφόλια  σε 

οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο του ξενοδοχείου .  

Το  ξενοδοχείο  είναι  ασφαλισμένο  για  πολλαπλές 
καλύψεις  καθώς  επίσης  και  οι  επισκέπτες  αυτού  για 
πιθανά  ατυχήματα  εντός  του  ξενοδοχείου. Το 
πρόγραμμα  παρέχει  κάλυψη  σε  περίπτωση  που 
προκληθεί  Σωματική  Βλάβη  ή  Υλική  Ζημιά  σε  κάποιον 
τρίτο  από  τη  χρήση  των  εγκαταστάσεών  του 
ξενοδοχείου μας. 
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BB........................................  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Υπάρχει  μια  μικρή  βιβλιοθήκη  δίπλα  στο  χώρο 

υποδοχής όπου μπορείτε να δανειστείτε ή να δωρίσετε 

βιβλία.  

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει βραστήρας νερού και υλικά 

για καφέ ή τσάι 

ΓΓ..........................................  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε γραμματειακή υπηρεσία, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

ΔΔ........................................  
ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)  

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή για την 

συγκεκριμένη εγκατάσταση. 
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ΔΙΚΤYΟ 

Δωρεάν wi‐fi  διατίθεται σε όλες  τις  εγκαταστάσεις  του 

ξενοδοχείου  .  Επίσης  σε  όλα  τα  δωμάτια  του 

ξενοδοχείου  υπάρχει  ειδική  θύρα  δικτύου  για  άμεση 

σύνδεση με το δίκτυο (καλωδιακή) 

ΕΕ......................................  
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Για  πληροφορίες  και  κρατήσεις  παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με την υποδοχή . 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Με μεγάλη ευχαρίστηση το προσωπικό υποδοχής μας 

θα σας βοηθήσει . 

ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι  έξοδοι  κινδύνου  σημειώνονται  στο  χάρτη  που 

βρίσκεται  δίπλα  στην  πόρτα  του  δωματίου  σας  .  Σε 

περίπτωση  κινδύνου  ,  μην  πανικοβληθείτε  και 

αναζητήστε την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

Για  επετείους , παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την 

υποδοχή , η οποία θα σας συμβουλεύσει σχετικά με τις 

διαθέσιμες επιλογές. 
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ΗΗ......................................  
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ /ΤΑΣΗ 

Τo  ηλεκτρικό ρεύμα του ξενοδοχείου είναι 220 V‐240V. 

Το  ξενοδοχείο  είναι  εφοδιασμένο  με 

ηλεκτροπαράγωγο  ζεύγος  αδιάλειπτης  παροχής 

ρεύματος σε πλήρες ηλεκτρικό φορτίο , για τις πιθανές 

διακοπές ρεύματος. 

ΘΘ........................................  
ΘΥΡΩΡΟΣ ‐reception 

Η υπηρεσία διατίθεται στην υποδοχή 24 ώρες . 

ΙΙ............................................  
ΙΑΤΡΟΣ  

Το  ξενοδοχείο  έχει  σύμβαση  με  συγκεκριμένο  ιατρό 

παθολόγο για περίπτωση που χρειασθεί να  επισκέπτης 

τις  υπηρεσίες  του. Η υπηρεσία παρέχεται  ,  με  χρέωση 

του επικέπτη . Επικοινωνήστε με την υποδοχή . 

Το  νοσοκομείο  Ναυπλίου  απέχει  100μ.  από  το 

ξενοδοχείο. 
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ΚΚ..........................................  
ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στα δωμάτια και στους 

εσωτερικούς χώρους . 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

‐Καθημερινή καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων 

‐Καθημερινή  καθαριότητα  δωματίων  εφόσον  ζητηθεί 

από  τον  πελάτη  ή  συγκεκριμένων  υπηρεσιών 

καθαριότητας (λόγω πρωτοκόλλων covid‐19) 

ΚΑΡΤΕΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

Οι κάρτες κλειδιά του δωματίου είναι σχεδιασμένες για 

να  ενεργοποιούν  το  φωτισμό  και  τον  κλιματισμό  στο 

δωμάτιό  σας  .  Εισάγετε  την  κάρτα  –  κλειδί  στον 

υποδοχέα (καρτοδέκτη) δίπλα στην πόρτα. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κοντά  στο  χώρο  του  bar  στο  ισόγειο  υπάρχει  κέντρο 

εργασιών  που  διαθετει    2  Η/Υ  ,  scanner,  εκτυπωτή 

φωτ/κο . 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ  

Αν χρειαστείτε κλίση αφύπνισης , επικοινωνήστε με την 

υποδοχή (καλώντας «0»). 
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Όλα  τα  δωμάτια  κλιματίζονται  με  αυτόνομη  ρύθμιση 

θερμοκρασίας.  Επίσης  παρέχεται  η  δυνατότητα 

απομακρυσμένης  ρύθμισης  θερμοκρασίας  σε 

συνεννόηση με την reception. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι κρατήσεις γίνονται μέσω της υποδοχής . 

ΚΟΥΝΙΑ ΜΩΡΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ  

Διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. 

ΜΜ......................................  
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαξιλαριών cocomat. 

Eπικοινωνήστε με την υποδοχή. 

ΜΙΝΙ ΨΥΓΕΙΟ 

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με μίνι ψυγείο.   

ΝΝ......................................  
ΝΕΡΟ 

Το  νερό  της  βρύσης  είναι  πόσιμο.  Το  νερό  του 

ξενοδοχείου  επεξεργάζεται  με  μηχάνημα 

αποσκλήρυνσης  και  απομικροβίωσης  με  λάμπες  UV. 

Υπάρχουν δεξαμενές αποθήκευσης νερού σε περίπτωση 

διακοπής της υδροδότησης. 
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ΠΠ......................................  
ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

ΕΙΜΑΣΤΕ  ΔΙΠΛΑ  ΣΑΣ…Αν  έχετε  οποιοδήποτε  πρόβλημα 

οποιασδήποτε φύσεως,  θα θέλαμε  να μας  δώσετε  την 

ευκαιρία  να  το  λύσουμε.  Παρακαλούμε,  καλέστε  τον 

Υπεύθυνο υποδοχής . 

ΠΑΙΔΙΑ (κράτηση παιδιών) 

Το  ξενοδοχείο  έχει  σύμβαση  με  συγκεκριμένη 

πτυχιούχο  παιδαγωγό  ,  η  οποία  μπορεί  να  κρατήσει 

παιδιά εντός του ξενοδοχείου , με ιδιαίτερη χρέωση της 

υπηρεσίας .  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ  

Όλες οι πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές(Visa , 

MasterCart, American Express…). 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ  

Υπάρχει  η  δυνατότητα  διάθεσης  σε  εξωτερικό 

συνεργάτη  .  Για  περισσότερες  πληροφορίες  

επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

ΠΡΕΣΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ 

Διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος στην υποδοχή 
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ΠΡΩΙΝΟ  

Πρωινό – καφές φίλτρου , τσάι, κέικ , κρουασάν , ψωμί 

λευκό  και  μαύρο,  ποικιλία  από  μαρμελάδες,  βούτυρο, 

μέλι,  μερέντα,  αυγά  ,  μπέικον,  δημητριακά,  φρούτα 

…ιδιαίτεροι χυμοί φρούτων 

Διατίθεται  στον  τέταρτο  όροφο    (roof  garden)  του 

ξενοδοχείου από 7:15 ως 10:45 . 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΡΩΙΝΟΥ  ΝΩΡΙΣ  ΤΟ  ΠΡΩΙ  (EARLY 

BREAKFAST SERVICE) 

Η παραπάνω υπηρεσία διατίθεται κατόπιν συνεννόησης 

με την υποδοχή. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ‐ΠΡΩΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  

Η παραπάνω υπηρεσία διατίθεται κατόπιν συνεννόησης 

με την υποδοχή. 

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  

Υπάρχει  η  δυνατότητα  διάθεσης  του  πρωινού  στο 

δωμάτιο σας  κατόπιν αιτήματος , χωρίς χρέωση . 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Σε περίπτωση ατυχήματος  ,  παρακαλούμε ενημερώστε 

την υποδοχή ή  μέλος  του προσωπικού.  Στην  reception 

υπάρχει πλήρες φαρμακείο‐σταθμός πρώτων βοηθειών. 
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Σε  περίπτωση πυρκαγιάς ακολουθήστε  τις  παρακάτω 

οδηγίες : 

1.    Κλείστε  τον  γενικό  διακόπτη  του  ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

2.    Δέσε  το  μέτωπο  σου  με  μία  βρεγμένη  πετσέτα 

αφήνοντας τα μάτια ακάλυπτα , για την αντιμετώπιση 

των δηλητηριάσεων από τους καπνούς. 

3.    Πάρε  τον  πιο  κοντινό  πυροσβεστήρα  ,  βγάλε  την 

περόνη  ασφαλείας    που  διαθέτει  και  ψεκάστε  προς 

την εστία της φωτιάς. 

4.      Μην  χρησιμοποιείται  τον  ανελκυστήρα  σε 

περίπτωση πυρκαγιάς. 

5.    Κινηθείτε  χωρίς  πανικό  προς  την  έξοδο  κινδύνου 

διακρίνοντας την  από το σήμα διάσωσης <<ΕΞΟΔΟΣ>> 

και  βγείτε  στον  ακάλυπτο      χώρο  από  την  κεντρική 

είσοδο  του κτιρίου ή τις εξόδους κινδύνου. 

6.    Αν  η  εστία  της  φωτιάς  δεν  έχει  εξουδετερωθεί  , 

καλέστε την           Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 

κλίσης τηλεφώνου : 199. 

7.    Απομακρύνεται  από  τον  χώρο  πυρκαγιάς  τα 

εύφλεκτα υλικά 
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ΣΣ........................................  
ΣΕΣΟΥΑΡ 

Όλα  τα  δωμάτια  είναι  εξοπλισμένα  με  εντοιχισμένο 

σεσουάρ υψηλής τεχνολογίας  , το οποίο διαθέτει και 2 

θύρες  USB.  Επίσης  παρέχεται  δυνατότητα  και  για 

φορητό σεσουάρ σε συνεννόηση με την υποδοχή. 

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ – ΣΙΔΕΡΟ‐ΠΡΕΣΣΑ 

Επικοινωνήστε με την υποδοχή αν επιθυμείτε την 

χρήση σίδερου και σιδερώστρας  ή και ΠΡΕΣΣΑΣ. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΛΑΒΕΣ 

Σε  περίπτωση  που  εντοπίσετε  βλάβη  στον  εξοπλισμό 

του  δωματίου  σας  ,  αναφέρετέ  την  στην  υποδοχή 

προκειμένου να διορθωθεί άμεσα. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Τα  σχόλιά  σας  είναι  πολύ  σημαντικά  για  εμάς. 

Παρακαλούμε  διαθέστε  μας  μερικά    λεπτά  από  το 

χρόνο σας και γράψτε την κριτική σας στα social media. 

ΤΤ........................................  
TAΞΙ 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποδοχή . 
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με έγχρωμη 

δορυφορική τηλεόραση , smart tv , 32’’. 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  

Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με τηλέφωνο. Δεν 

είναι εφικτή η άμεση κλίση . Πατώντας το «0»  

επικοινωνείτε με την υποδοχή . 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Οι τράπεζες λειτουργούν καθημερινά 8:00 με 14:00  

εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

Καθημερινή καθαριότητα δωμάτιου . 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ  

Το ξενοδοχείο έχει σύμβαση με επαγγελματίες του 

είδους για την άμμεση μεταφορά .Επικοινωνήστε με 

την ρεσεψιόν. Υπηρεσία με επιπλέον χρέωση . 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ  

Υπάρχει  δημόσια  υπηρεσία  λεωφορείου  προς  και  από 

την πολη του Ναυπλιου. Επικοινωνήστε με την υποδοχή 

για περαιτερω πληροφοριες . 
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ΦΦ........................................  
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Το πιο κοντινό φαρμακείο βρίσκεται 10 μ. μακριά από 

το  ξενοδοχείο  .  Επικοινωνήστε  με  την  υποδοχή  για 

περαιτέρω πληροφορίες. 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ  

Στο  ξενοδοχείο  υπάρχουν  έγχρωμα  φωτοτυπικά 

μηχανήματα  στην  υποδοχή  ,  που  μπορούν  να 

εξυπηρετήσουν άμεσες ανάγκες των επισκεπτών. 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ IPAD,MOBILE TEL ΚΛΠ 

Σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους του 

ξενοδοχείου υπάρχουν θύρες USB γιά την φόρτιση των 

συσκευών σας. 

ΧΧ........................................  
Χρηματοκιβώτιο 

Σε  όλα  τα  δωμάτια  υπάρχει  χρηματοκιβώτιο  μεγέθους 

laptop 15.7''  με  ηλεκτρονική  κλειδαριά  αλλά  και  απλή 

κλειδαριά  για  έκτακτη  ανάγκη.  Πληροφορίες  χρήσης 

υπάρχουν πάνω στο χρηματοκιβώτιο. 

Στην  reception  υπάρχει  κεντρικό  χρηματοκιβώτιο  για 

την 24 ώρη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων. 
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ΩΩ........................................  
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Η ώρα άφιξης είναι από 15:00 ως 00:00 

Η ώρα αναχώρησης είναι  στις 11:00. Η αναχώρηση πιο 

αργά  είναι  εφικτή  μόνο  κατόπιν  συμφωνίας  με  την 

υποδοχή  και  ανάλογα  με  την  πληρότητα  και 

διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου , με επιπλέον χρέωση . 

 24ωρη ΥΠΟΔΟΧΗ 

Το  ειδικευμένο  προσωπικό  είναι  διαθέσιμο  24  ώρες 

στην υποδοχή . 

Wi ‐fi 

Δωρεάν ασύρματο (γρήγορο) internet σε όλους τους 

χώρους του ξενοδοχείου . 

 

 

	
	
	


