
Κανονισμοί πισίνας-Pool regulations 
 
 
1. Περίοδος Λειτουργίας Μάιος – Οκτώβριος  
     Operating Period May – October  
 
2. Ωράριο Λειτουργίας: 08.00 - 20.00 
    Operating Hours: 08.00 - 20.00 
 
3. Για επισκέπτες που δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο υπάρχει χρέωση εισόδου. 
    Please note that for nonresidents of the hotel and friends of the guests staying here, there is a special                   
fee for pool entrance.  
 
4.  Παρακαλούμε όπως σεβαστείτε τις Ώρες Κοινής Ησυχίας: 14.00 – 17.30 
     Please respect the “Quiet Hours”: 14.00 – 17.30 
 
5.  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού που δεν προέρχεται 
     από το Ξενοδοχείο 
     Consumption of food and beverages that are not purchased from the Hotel is   
     forbidden   
 
4.  Πριν την χρήση της πισίνας πρέπει να χρησιμοποιείτε το ντους 
     Please use the Showers before entering the pool  
 
5. Η χρήση της πισίνας γίνετε μόνο με μαγιό. Δεν επιτρέπετε το μπάνιο με 
    ρούχα ή παπούτσια  
    Bathing suites must be worn to use the pool. Swimming in clothes or shoes 
    is not permitted  
 
6.  Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται μέσα στην πισίνα και 
     στο χώρο αυτής  
     Children under the age of 12 must be accompanied by a parent within and 
     around the area of the pool  
 
7.  Απαγορεύονται τα κατοικίδια ζώα στην πισίνα 
     Pets are not allowed in the pool  
 
8.  Δεν επιτρέπονται το τρέξιμο, οι βουτιές και οι μπάλες στο χώρο της 
     πισίνας  
     No running, pushing, diving or ball playing in the pool area 
 
9.  Μπείτε στην πισίνα 3 ώρες μετά το φαγητό ή την κατανάλωση αλκοόλ  
     Wait for 3 hours after eating or consumption of alcohol before entering the 
     pool 
 
10. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε όσους δεν γνωρίζουν κολύμβηση.  
      Entrance is not permitted to guests that don’t know how to swim. 
 
11. Απαγορεύεται η είσοδος στη πισίνα σε όσους έχουν ανοιχτές πληγές σε άτομα                               
επιληπτικά ή σε άτομα που πάσχουν από μεταδοτική νόσο ή ίωση.  
       Persons suffering from any disease are not permitted to use the Swimming Pool. 
 
Emergency Number: 166 

 


