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Κατανοούμε και σεβόμαστε ότι το κατοικίδιο είναι μέλος της οικογένειας, κατ’ επέκταση 

διαμορφώνουμε την πολιτική φιλοξενίας κατοικίδιων για να εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. 

 
A. Το ξενοδοχείο διαθέτει μόνο συγκεκριμένα δωμάτια για την φιλοξενία επισκεπτών μαζί με το κατοικίδιο 

τους με συγκεκριμένη χρέωση ανά βράδυ. 

B. Απαραίτητη η συνεργασία των ιδιοκτητών για αποφυγή τυχών ανεπιθύμητων καταστάσεων. 

C. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν είναι όλοι οι ένοικοι του ξενοδοχείου φιλικοί προς τα ζώα. 

D. Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του ξενοδοχείου να δεχτεί ή να μην δεχτεί την 

φιλοξενία κατοικίδιου. 

 
1. Επιτρέπονται μόνο τα κατοικίδια με ήρεμη συμπεριφορά ( good-tempered). Η παραμονή επιθετικών 

κατοικίδιων απαγορεύεται ρητά. 

2. Το ξενοδοχείο δεν παρέχει οποιαδήποτε κτηνιατρική κάλυψη 

3. Το ξενοδοχείο μπορεί να παρέχει μικρού μεγέθους ( έως 12 κιλά) pet carrier και  κρεβατάκι για το 

κατοικίδιο, μπολ για νερό και τροφή.(κατόπιν αιτήματος) 

4. Επισκέπτες με κατοικίδια υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους ιατρικό βιβλιάριο  που  να 

πιστοποιεί ότι έχουν γίνει όλοι οι εμβολιασμοί του κατοικίδιου. 

5. Σε κάθε δωμάτιο επιτρέπεται η παραμονή μόνο ενός κατοικίδιου. 

6. Το κατοικίδιο δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους εστίασης του  ξενοδοχείου. 

7. Το κατοικίδιο δεν μπορεί να αφεθεί αφύλακτο στο δωμάτιο σας. Αν λείπετε από  το δωμάτιο σας, 

μπορεί να παραμένει περιορισμένο σε μέσο μεταφοράς  κατοικίδιων ή  σε κλουβί. 

8. Το κατοικίδιο μπορεί να μείνει χωρίς επίβλεψη στο δωμάτιό σας, με την  προϋπόθεση ότι δεν 

προκαλεί φθορές και είναι ήσυχο. Ένα συνεχές γαύγισμα  του σκύλου ή  συνεχές νιαούρισμα της 

γάτας είναι ενοχλητικό για τους  υπόλοιπους επισκέπτες  μας και δεν μπορεί να γίνει 

ανεκτό. 

9. Το κατοικίδιο να φέρει λουρί όταν βρίσκεται έξω από το δωμάτιο σε οποιοδήποτε  χώρο  του 

ξενοδοχείου και να επιτηρείται συνεχώς ή να βρίσκεται περιορισμένο  σε  carrier. 

Υπηρεσία Καθαριότητας: 

10. Χρησιμοποιήστε την ειδική πινακίδα «ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» στην πόρτα σας  για  να 

ενημερώσετε το προσωπικό καθαριότητας του ξενοδοχείου ότι στο  δωμάτιο  βρίσκεται το 

κατοικίδιο σας. Tο κατοικίδιο πρέπει να απομακρυνθεί από  το  δωμάτιο πριν την υπηρεσία 

καθαριότητας.  

11. Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων είναι υπεύθυνοι για τη σίτιση και το πότισμα  των ζώων τους. 

12. Ο ιδιοκτήτης του κατοικίδιου είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει  από  το 

κατοικίδιο. 
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We understand and appreciate the fact that pets are considered family members, for this 

purpose therefore, we shape the pet’s accommodation policy as below. 

 
A. The Hotel allocates only specific rooms for the accommodation of pet together with owner at a 

specific rate per night.  

B. Guests’ collaboration is essential to avoid any undesirable situations. 

C. Kindly be informed that not all residents and visitors are feeling comfortable in the presence of pets. 

D. It remains under the discretion of the Hotel’s Management to accept or deny the accommodation 

of pets. 

 

1. Good-tempered pets are welcomed. Aggressive breeds are not permitted. 

2. The hotel does not offer any veterinary services. 

3. The hotel can provide a small size (up to 12kg) per carrier and pet mattress, bowls for water and 

food. (on request) 

4. Guests must have with them the pet’s veterinary book proving that vaccines are up to date. 

5. Only 1 pet per room can be accommodated. 

6. Indoors restaurant does not accept pets. 

7. Pet should not be left on its own and unleashed in the room. If you are away from the room, pet 

must be kept in the carrier or pet cage. 

8. Pets can remain in room provided they are calm and that you trust that no damages are likely to 

take place. A continuous dog parking or a cat’s meow may be annoying for other guests, therefore 

is not acceptable. 

9. Pets must be kept on leash at all time when in public hotel areas or may be transferred in pet carrier. 

Housekeeping Service: 

10. Please use the special signage “DOG IN ROOM” outside your room door so housekeeping will be 

informed. Cleaning or refreshing of room will take place only in the absence of pets. 

11. Pet owners are responsible for feeding their pets. 

12. Pet owners will be held responsible for any damages caused by their pets. 


