
 

 

 

 

Υdor Hotel & Spa – HOTEL DIRECTORY 
 

Είμαστε εδώ για να κάνουμε την εμπειρία σας μοναδική.  Σας ευχόμαστε να έχετε μια ευχάριστη 

και άνετη διαμονή. Για οτιδήποτε χρειαστείτε κατά την παραμονή σας μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με το τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου μας. 

Υπηρεσία Υποδοχής – Θυρωρού  και Τηλεφώνου 

Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε και να κανονίσουμε για εσάς ακτοπλοϊκά εισιτήρια, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών. Εάν χρειαστείτε ιατρική βοήθεια παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής αμέσως. 
 

 

Για να καλέσετε την υποδοχή πληκτρολογήστε το 000 και για να καλέσετε το room service 

πληκτρολογήστε το 707. Για να συνδεθείτε με κάποιο άλλο δωμάτιο πληκτρολογήστε τον 
αριθμό του δωματίου. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ότι ώρα και να είναι, η 

υποδοχή και η υπηρεσία δωματίου είναι ανοιχτά όλο το εικοσιτετράωρο. 
 

 

Το ξενοδοχείο διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους του.  
Ο κωδικός του WiFi είναι: ydor22880.  

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παροχής laptop ή tablet από την υποδοχή. 
 

Παρέχουμε ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά.  
 

Για την υπηρεσία αφύπνισης, καλέστε την υποδοχή. 

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 

• Αστυνομικό τμήμα Κέας : +30 22880 – 21100 

• Κέντρο Υγείας Κέας (Ιουλίδα): +30 22880 - 22200 

• Λιμεναρχείο Κέας : +30 22880 – 21344 

• Ydor Hotel & Spa: +30 22880 22044 

Φαρμακεία 

• Φαρμακείο Χώρας (Ιουλίδα) : 22880 - 22277 

• Φαρμακείο Λιμάνι : + 30 22880 - 22213 

 

Υπηρεσία μεταφοράς από/προς το λιμάνι  
Το ξενοδοχείο μας παρέχει μεταφορά από και προς το λιμάνι χωρίς χρέωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με την υποδοχή. 

Πάρκινγκ 

Εκτός από το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, υπάρχει και η δυνατότητα στάθμευσης σε 
παρακείμενο πάρκινγκ από το ξενοδοχείο μας, άνευ χρέωσης. Ακόμα το ξενοδοχείο μας 
παρέχει valet parking.  

Στο χώρο του παρκινγκ υπάρχει σταθμός φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.  



 

 

 

 

Τράπεζες – ΑΤΜ 

Στο Κορησσία, το λιμάνι του νησιού, λειτουργεί η τράπεζα Alpha Bank, καθώς και ΑΤΜ Εθνικής 
τράπεζας και Πειραιώς. 

Ώρες Λειτουργίας 
Πρωινό: 08:00 - 12:00 

 

Εστιατόριο:                                               12:00 - 23:30 

 

Bar:                                         Όλο το 24ώρο  
 

Spa:                                         12:00 - 20:00 

 

Πισίνα:                                   11:00 μέχρι δύση του ηλίου 

Εστιατόριο  

Ενημερώστε μας για ειδικές διατροφικές ανάγκες και επιθυμίες καθώς παρέχουμε επιλογές με 

προϊόντα χωρίς γλουτένη, vegan επιλογές, παιδικό menu ή εξατομικευμένο menu κατόπιν 
αιτήματος καθώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.   

Πρωινό 

Το πρωινό σερβίρεται στο χώρο του εστιατορίου μας από τις 08:00 έως τις 12:00. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να σας προσφέρουμε το πρωινό  στο δωμάτιο (με επιπλέον 
χρέωση).  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε το πρωινό σας νωρίς το πρωί (early breakfast service) ή 
αργά το πρωί (late breakfast service) μπορείτε να μας ενημερώσετε καθώς υπάρχει αυτή 
η δυνατότητα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παρέχουμε το πρωινό σας (αλλά και 
οποιοδήποτε άλλο γεύμα της ημέρας) σε ειδικές συσκευασίες εφόσον το επιθυμείτε. 

Υπηρεσία  Δωματίου 

Το room service είναι διαθέσιμο όλο το εικοσιτετράωρό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
το ΒΑR στο 707. Οι τιμές του μενού του εστιατορίου περιλαμβάνουν 20% επιβάρυνση 

για την υπηρεσία δωματίου. 
 

 

Πισίνα (κανόνες ασφαλείας κεντρικής κολυμβητικής δεξαμενής) 
• Απαγορεύονται οι βουτιές. 
• Συνιστάται να μην τρέχετε γύρω από την πισίνα. 
• Η χρήση της πισίνας δεν επιβλέπεται από ναυαγοσώστη 

 

Αναχώρηση / Άφιξη 

Κατά την άφιξη σας στο δωμάτιο παρέχουμε κρασί και φρούτα ως δώρο καλωσορίσματος.   



 

 

 

 

Η αναχώρηση των καλεσμένων από τα δωμάτιά τους πραγματοποιείται ως τις 11:00 το 
μεσημέρι και η άφιξή τους στις 15:00. Αν επιθυμείτε παράταση της διαμονής σας, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητά μας. 

Παρέχουμε υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών και υπηρεσία φύλαξης αποσκευών σε διακριτό 
χώρο. Υπάρχει και η δυνατότητα για γρήγορη αναχώρηση (Express check out service) 

 

Τρόποι Πληρωμής / Πιστωτικές Κάρτες 

Η εξόφληση του λογαριασμού σας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: 
• Μετρητά 

• American Express    

• MasterCard 

• Maestro 

• Visa  

• Diners 

 

Εξοπλισμός δωματίου 

Το δωμάτιο διαθέτει δορυφορική τηλεόραση. 
 

Το δωμάτιο διαθέτει mini bar με ποικιλία ροφημάτων (με χρέωση), μηχανή espresso (που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν) και βραστήρα. 
 

Το δωμάτιό σας είναι εξοπλισμένο με χρηματοκιβώτιο για να τοποθετήσετε τα τιμαλφή 

σας. Εμείς ενθαρρύνουμε τη χρήση αυτής της δωρεάν υπηρεσίας, καθ’ ότι το ξενοδοχείο δε 

φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων. 

Πρόσθετες υπηρεσίες ή αν ξεχάσατε κάτι… 

Για επιπλέον πετσέτες, κουβέρτες, μαξιλάρια ή σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει κάποιο βασικό 

είδος καλλυντικού ή γυναικείας υγιεινής παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα υποδοχής. 
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό τύπο μαξιλαριών (όλα είναι υποαλλεργικά) σε περίπτωση 

που το επιθυμείτε. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής σίδερου και σανίδας σιδερώματος, πρέσας 
παντελονιών κατόπιν αιτήματος και προσθήκης παιδικού κρεβατιού. 

Υπηρεσία Καθαρισμού Δωματίων 

• Καθημερινή καθαριότητα δωματίων & αλλαγή πετσετών 

• Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων κάθε μέρα 

• Απογευματινός καθαρισμός (turndown service) ως πρόσθετος έλεγχος δωματίου 

• Σε περίπτωση που επιθυμητέ την αλλαγή πετσετών μπορείτε να ενημερώσετε την 

υποδοχή 

 



 

 

 

 

Υπηρεσία Φύλαξης Παιδιών  

Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσία φύλαξης παιδιών με καταρτισμένο παιδαγωγό. 
Επικοινωνήστε με την υποδοχή για περισσότερες λεπτομέρειες.  

 

Υπηρεσία Laundry 

Το ξενοδοχείο μας διαθέτει υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος, πλυσίματος και σιδερώματος 
των ρούχων σας με παράδοση εντός 24ων ωρών. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την ειδική 
τσάντα που βρίσκεται εντός του δωματίου σας (θα τη βρείτε στο συρτάρι της ντουλάπας) 
και συμπληρώστε τη λίστα με τα είδη που έχετε συμπεριλάβει για καθαρισμό. 

 

Δραστηριότητες Τουρισμού Υπαίθρου 

Επίσκεψη σε γραφικά χωριά, ρομαντικοί περίπατοι, μαγευτικές καταδύσεις, εκδρομές στη 
γειτονική Κύθνο - αυτό το ταξίδι διακοπών στην Κέα δεν θα έχει προηγούμενο. Θα χαρούμε 
να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες στην υποδοχή.  

 

Καταδύσεις 

Δεν είναι μυστικό, η Κέα φιλοξενεί εντυπωσιακούς υφάλους, υποβρύχια ναυάγια και 
εκπληκτικό θαλάσσιο πλούτο. Για τους αρχάριους δύτες τα μαθήματα γίνονται στην 
παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο μας. Μόλις ολοκληρώσετε το πρώτο επίπεδο μαθημάτων 
μπορείτε να ενδώσετε στον υπέροχο κόσμο της ζωής του βυθού και να ανακαλύψετε το 
εντυπωσιακό ναυάγιο του Πατρίς.  



 

 

 

 

Βόλτα με καραβάκι & Snorkelling 

Ένας είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψετε τις κρυμμένες παραλίες της Κέας, τα 
αρχαία μνημεία και την ανέγγιχτη ομορφιά: ταξιδέψτε με το καραβάκι σε μια αξέχαστη 
ημερήσια εκδρομή, γνωρίστε άγνωστους ορμίσκους και απολαύστε όλα τα αξιοθέατα – με 
αποκορύφωμα τον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας. Και φυσικά, εξερευνήστε 
τα θαύματα του βυθού κάνοντας snorkelling στο αγαπημένο σημείο της διαδρομής. 

Τα αρχαία μονοπάτια της Κέας 

Η βόλτα στα λιθόστρωτα, αρχαία μονοπάτια της Κέας είναι ένα μοναδικό ταξίδι στα βήματα 
των προγόνων μας, πρωτοπόρων δημιουργών ενός εξαιρετικού δικτύου 12 διαδρομών 
πεζοπορίας, μήκους 81 χλμ. Αρχαία μνημεία, δάση με βασιλικές βελανιδιές, όμορφοι 
κολπίσκοι, ξεδιπλώνονται και ξεκλειδώνουν τα μυστικά του νησιού και την περιπετειώδη 
φύση των επισκεπτών μας.  

Επίσκεψη στη Χώρα 

Μόλις 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το ξενοδοχείο, η  Χώρα της Κέας βρίσκεται σε μια 
εκπληκτική πλαγιά με θέα στο Αιγαίο. Επισκεφθείτε την Ιουλίδα (Χώρα), για μια ουσιαστική 
επαφή με τους ανθρώπους του νησιού, απολαύστε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την 
αυθεντική γαστρονομία και τα τοπικά μαγαζάκια. Περιπλανηθείτε στους λιθόστρωτους 
δρόμους, ανακαλύψτε το φημισμένο, αρχαίο πέτρινο λιοντάρι της Κέας και τους μύθους 
που κρύβει, και αποτυπώστε τη στιγμή σε μία selfie με την πανοραμική θέα στη κορυφή της 
διαδρομής. 

Ρομαντικός περίπατος στο φάρο 

Σίγουρα θα τον απολαμβάνετε από το μπαλκόνι σας και οπωσδήποτε πρέπει να τον 
επισκεφτείτε! Ο φάρος του Αγίου Νικολάου είναι μία ώρα διαδρομή με χαλαρό περπάτημα, 
ενώ κατά τη διάρκεια της βόλτας υπάρχουν σπάνια αξιοθέατα, όπως ο προϊστορικός 
οικισμός της Αγίας Ειρήνης. Στο δρόμο της επιστροφής, ο πειρασμός για ένα απογευματινό 
κοκτέιλ ή ένα υπέροχο επιδόρπιο στο Βουρκάρι θα είναι έντονος – ενδώστε!  

 

 


