Η υποδοχή είναι ανοιχτή 24 ώρες. Παρακαλώ πληκτρολογήστε το 100
Our reception is open 24hours. Please dial 100

Μπορείτε να συνδεθείτε δωρεάν με το ασύρματο δίκτυο Rocabella WiFi με τον κωδικο #rocabellamykonos
You can connect on our free wifi network Rocabella by using password #rocabellamykonos
Το πρωινό σερβίρεται απο τις 08.00 έως τις 11.30. Υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσματος του πρωινού στο
δωμάτιο. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή
Breakfast is served from 08.00 to 11.30. We can also serve your breakfast in your room. Please contact reception.

Διαθέσιμη Υπηρεσία Αφύπνισης. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την υποδοχή. Σε περίπτωση πολύ πρωινής
αναχώρησης, υπάρχει η δυνατότητα πρωινού σε πακέτο. (Γεύμα σε πακέτο είναι επίσης διαθέσιμο)
Wake up Call service is available. Please contact Reception. Early breakfast in breakfast box is available. (Snack
box is also available)

Το μεσημεριανό σερβίρεται απο τις 13.00 έως τις 17.00
Lunch is served from 13.00 -17.00

Το δείπνο στο εστιατόριο Reeza σερβίρεται απο τις 19.00 – 23.00
Dinner at Reeza Restaurant is served from 19.00 -23.00

Το Late Snack είναι διαθέσιμο απο τις 00.00 έως τις 07.00. Υπηρεσία Δωματίου είναι διαθέσιμη 24 ώρες.
Late Snack is available from 00.00 to 07.00. Room Service is available 24 hours.

To Σπα είναι ανοιχτό καθημερινά απο τις 10.00 -20.00
Spa is open daily from 10.00 -20.00
Το γυμανστήριο είναι ανοιχτό απο τις 10.00 -22.00
Gym is open from 10.00 – 22.00
Διαθέσιμη Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών / Luggage carrying and storage service available
Υπηρεσία μεταφοράς πελατών (Transfer) από και προς λιμάνι αεροδρόμιο χωρίς επιπλέον χρέωση
Transfer service to / from port /airport available (no charge)
Υπηρεσία οδηγού από και προς το χώρο στάθμευσης (valet parking) /Valet parking to / from parking space
available

Όλα τα δωμάτια ειναι εξοπλισμένα με
















Δορυφορική τηλεόραση
Κλιματιστικό
Είδη υγειηνής
Καθημερινή Υπηρεσία Καθαριότητας
Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματός, πλυσίματος, σιδερώματος
Σεσουάρ για τα μαλλια
Μινι μπαρ
Χρηματοκιβώτιο
Βραστήρας νερού και υλικά για καφέ και τσάι στα δωμάτια
Μηχανή καφέ espresso στα δωμάτια
Σίδερο και σανίδα σιδερώματος στα δωμάτια
Παροχή φαγητού ή πρωινού σε ειδικές συσκευασίες,
Δεύτερη υπηρεσία καθαριότητας (turndown) απο τις 20.00 -22.00
Αλλαγή πετσετών κατόπιν αιτήματος
Δυνατότητα προσθήκης παιδικού κρεβατιού

All rooms are equipped with















Cable-Satellite TV
Air Conditioning
Bath Amenities
Daily Maid Service
Guest Laundry
Hairdryer
Mini Bar
Baby cot available
Safe Deposit Box
Turn down service every night from 20.00 -22.00
Electric water boiler
Coffee / Tea facilities (espresso)
Iron & Iron board
New towels upon request

