
Για συνεργάτες και συναδέλφους 

Αυτό το έγγραφο δεν είναι εμπιστευτικό. Οι πληροφορίες που περιέχουν δημοσιεύονται 
στον ιστότοπο της επιχείρησης.  

Συνιστάται ανεπιφύλακτα ο διαμοιρασμός του για την ενημέρωση των πελατών 

 

Για το ευρύ κοινό 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Ενοικιαζόμενα δωμάτια Fernandos, Παραλία Ορφανίου Καβάλας. Τ.Κ. 64008 

Τηλ: 6987331944 

Σημειώσεις για τις τιμές 

Οι τιμές μας περιλαμβάνουν τους κάτωθι φόρους  

Φ.Π.Α. Ελλάδας 13%  

 Δημοτικός φόρος  0,2%. 

Άλλες πληρωμές: 

Φόρος διανυκτέρευσης. (0,5 ευρώ) 

Οι πελάτες καλούνται να πληρώσουν 0,5 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση . Ο συγκεκριμένος 
φόρος δεν συμπεριλαμβάνεται στην  τιμή του δωματίου και πληρώνεται κατά την άφιξη. 

Προκαταβολές και τελική πληρωμή 

Η κράτηση σας θεωρείται έγκυρη μόνο μετά  την κατάθεση προκαταβολής. 

 Το χρονικό περιθώριο από την παρακράτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
της προκαταβολής ποικίλει. 

Έγραφα επιβεβαίωσης κράτησης που εκδόθηκαν από την επιχείρηση πριν από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προκαταβολής θεωρούνται άκυρα . 

 

Προκαταβολή 

• Σε περίπτωση κράτησης λιγότερων από 4 διανυκτερεύσεων, απαιτείται το συνολικό 
ποσό της διαμονής ως προκαταβολή. 

• Σε περίπτωση κράτησης άνω των 5 διανυκτερεύσεων, απαιτείται το 50%  του 
συνολικού ποσού ως προκαταβολή . 
 
 



Τελική πληρωμή 

 

Σε περίπτωση που η κράτηση δεν είναι πλήρως προπληρωμένη, το υπόλοιπο ποσό 
καταβάλλεται την ημέρα άφιξης κατά το check-in. 

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για δημοσιευμένες τιμές σε άλλους ιστότοπους. Η 
επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις δημοσιευμένες τιμές χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. 

Ακυρώσεις - Πολιτική ακύρωσης: 

Οι τιμές μας μη-επιστρέψιμες.  

Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να είναι σίγουρος για την κράτηση πριν την 
ολοκληρώσει. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή παρακρατείται ως ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ 

Πρόωρη αναχώρηση: Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης, ο πελάτης χρεώνεται με το 
συνολικό ποσό της διαμονής. 

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη κατά την ημερομηνία άφιξης, θα χρεώνεται  το 
100% του συνολικού ποσού. 

Οι προκαταβολές αφορούν τις ημερομηνίες και τον τύπο δωματίου που είχε αρχικά 
δεσμευτεί. 

Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να μεταφερθεί σε 
μελλοντικές κρατήσεις ή σε λογαριασμό άλλου πελάτη. 

 

Η διεύθυνση θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τυχόν αιτήματα που αφορούν αλλαγές  στις 
κρατήσεις.  

 Τα αιτήματα αλλαγής κράτησης πρέπει να ανακοινωθούν πριν από την ημερομηνία άφιξης 
και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Τέτοια αιτήματα αλλαγής σχετίζονται με : 

• Παράταση της διαμονής  
• Αυξημένο αριθμό ατόμων στην κράτηση  (παιδιών και ενηλίκων) 
• Πρόσθετες υπηρεσίες 

Αν είναι αυτό δυνατό (διαθεσιμότητα, τύπος δωματίου κτλ) , η επιχείρηση θα χρεώσει μόνο 
τη διαφορά τιμής. 



Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι: 

Λόγω της μικρής δυναμικότητας κλινών της επιχείρησης, οι πελάτες υποχρεούνται να 
επικοινωνούν με την διεύθυνση πριν από οποιαδήποτε αλλαγή. 

Πολιτική για τα παιδιά που μένουν με τους γονείς- πτυσσόμενα κρεβάτια 

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για παιδιά έως 3 ετών που μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι με 
τους γονείς τους. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης θέλει να χρησιμοποιήσει το πτυσσόμενο κρεβάτι, η χρέωση 
είναι 5 ευρώ ανά διανυκτέρευση. 

Για παιδιά άνω των τριών ετών που αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 
πτυσσόμενο κρεβάτι η χρέωση είναι  5 ευρώ ανά διανυκτέρευση. 

Οι βρεφικές κούνιες  χρεώνονται 5 ευρώ ανά διανυκτέρευση και παρέχονται μόνο με 
κράτηση εκ των προτέρων. 

Σημειώστε ότι για την δική σας ευκολία, συνιστούμε να φέρετε οι ίδιοι κλινοσκεπάσματα 
για τα βρέφη σας. 

Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι όλα οι τύποι δωματίων μας κατάλληλοι για τοποθέτηση 
βρεφικής κούνιας ( πολλές φορές ο συνδυασμός – συνύπαρξη βρεφικής κούνιας και χρήση 
πτυσσόμενου κρεβατιού καθιστούν το δωμάτιο δυσλειτουργικό) . 

Για αυτόν τον λόγο ΣΥΝΗΣΤΟΥΜΕ κατά την κράτηση να αναφέρεται όλες τις λεπτομέρειες 
για πού αφορούν τον αριθμό των ατόμων που θα διαμείνουν στο δωμάτιο.  

Ώρες Check-in και check out 

• Ώρα check-in: μετά τις 14:00 
• Ώρα αναχώρησης: έως τις 11:00 

Παρακαλούμε να σέβεστε τα παραπάνω ωράρια. 

Καταλαβαίνουμε ότι οι καλοκαιρινές σας διακοπές αρχίζουν με το check in  σας  στο 
δωμάτιο που κλείσατε αλλά έχετε υπόψη ότι κατά την αναμονή σας φροντίζουμε όλες 
αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που αν δεν ολοκληρωθούν σωστά μπορεί να αποτελέσουν 
αφορμή για μια μη άνετη διαμονή.  

Πολιτική καθυστερημένου check-out 

Καθυστερημένη αποχώρηση θεωρείται η αποχώρηση που συμβαίνει μετά τις  11:00 το 
πρωί. Κατά περίπτωση και μετά από συνεννόηση με την διαχείριση θα μπορούσε να είναι 
εφικτό. Το κόστος της καθυστερημένης αναχώρησης είναι η μισή «τιμή πόρτας». 

 



Πριν το check out, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ελέγξει το δωμάτιο για τυχόν ζημιές ή 
ελλείποντα εξοπλισμό. Οι πελάτες υποχρεούνται να περιμένουν στο χώρο της ρεσεψιόν 
κατά τον έλεγχο δωματίου. 

 

Άλλες γνωστοποιήσεις: 

Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν check in ανά πάσα στιγμή, μέρα ή νύχτα, αφού 
επικοινωνήσουν με τη ρεσεψιόν. 

• Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. 
• Δεδομένου ότι οι κρατήσεις μας δεν επιστρέφονται, ενδέχεται να ζητηθεί εκ των 

προτέρων φόρος διαμονής. 
• Η υπηρεσία πλυντηρίου και σιδερώματος χρεώνεται με σταθερή χρέωση 7 ευρώ 

ανά φορτίο. 
• Υπάρχει χώρος στάθμευσης στο σημείο, και είναι δωρεάν 
• Δεν επιτρέπεται η φιλοξενία τρίτων στον χώρο της επιχείρησης και αν αυτό συμβεί 

υπάρχουν χρεώσεις 

Μέθοδοι πληρωμής: 

Μετρητά, Πιστωτική κάρτα, Τραπεζική μεταφορά, Πληρωμής μέσω Viva Payments 

 

Σημαντική σημείωση 

• Οι πελάτες πρέπει να διατηρήσουν την επίσημη απόδειξη ή τιμολόγιο τουλάχιστον 
μέχρι το check out. 

 

• Το κοινό και οι κοινόχρηστοι χώροι της επιχείρησης ελέγχονται από ένα σύστημα 
CCTV. 

 

Η διοίκηση 

Σταυρούλα Χριστάκη 

Εάν θέλετε να κάνετε λήψη και εκτύπωση του εγγράφου, πατήστε αυτό το κουμπί: 


