
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ KINETTA BEACH 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ,  οι ώρες λειτουργίας του είναι: 
 ΠΡΩΙΝΟ: Πλήρες πρωινό σερβίρεται καθημερινά, από τις  07:30 μέχρι τις 10:30 (ο 

μπουφές κλείνει στις 10:30). 
 ΓΕΥΜΑ:  καθημερινά  13:00 – 14:30  (ο μπουφές κλείνει στις 14:30) 
 ΔΕΙΠΝΟ:  καθημερινά  19:30 – 22:00  (ο μπουφές κλείνει στις 22:00) 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΑΥΡΑ»  είναι ανοικτό καθημερινά πλην ΠΕΜΠΤΗΣ για  
 ΔΕΙΠΝΟ μόνο μεταξύ 19:30-22:00 . (ο μπουφές κλείνει στις 
22:00) 
 Απαιτείται κράτηση μέσω της Υποδοχής 
 «ΤΑΒΕΡΝΑ»  είναι ανοικτό καθημερινά πλην ΠΕΜΠΤΗΣ.  
 Απαιτείται κράτηση μέσω της Υποδοχής 
 ΓΕΥΜΑ μόνο μεταξύ 13:00-14:30   
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ  είναι ανοικτό από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μεταξύ 18:00-01:00 
 Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 μέχρι 01:00 
 Κάθε Σάββατο απογευματινά σνακς: 16:00-17:30 
POOL BAR από τις 10:00 μέχρι 18:00 
SNACK BAR από τις 10:30 μέχρι 18:00 
 Κάθε Σάββατο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ.   
  Αργοπορημένο πρωινό: 10:30-11:30 
 Ελαφρύ γεύμα: 12:30-14:30 
` Απογευματινά σνακς: 16:00-17:30 
ALL INCLUSIVE  
Περιλαμβάνει Πρωινό, Γεύμα και Δείπνο σύμφωνα με τα ωράρια και τους κανονισμούς που 
προαναφέρονται.  Κρασί και νερό σε καράφες σερβίρονται κατά την διάρκεια των 
γευμάτων.  Αλκοόλ –συγκεκριμένα είδη- σερβίρεται από τις 11:00 μέχρι τις 23:30 στο Beach 
Bar, Pool bar και το Snack Bar κατά τις ώρες που είναι ανοικτά και στο Κεντρικό μπαρ από 
τις 18:00 μέχρι τις 23:30 και τα Σάββατα  από τις 11:30 μέχρι τις 23:30. 
EXTRA ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 
Όλες οι εξτρά καταναλώσεις πρέπει να πληρώνονται αμέσως και στο κάθε τμήμα 
ξεχωριστά. Εάν επιθυμείτε να τις συμπεριλάβετε στον τελικό σας λογαριασμό, είναι 
απαραίτητη η λήψη προέγκρισης -για το ποσό της εκτιμώμενης κατανάλωσης- από  έγκυρη 
πιστωτική κάρτας στο ταμείο της Υποδοχής. 
ΠΙΣΙΝΕΣ:  Kαθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 20:00.  Η πισίνα ΖΕΝ είναι για ενήλικες μόνο. 
Υπάρχει παιδική πισίνα δίπλα από την Κεντρική. 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ πισίνας/παραλίας: Διατίθενται μέσω της Υποδοχής  
SPA:  είναι ανοικτό μεταξύ, 11:00 – 19:00 και είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ για ενήλικα άτομα 
από 18 ετών και άνω. ΚΛΕΙΣΤΟ κάθε Σάββατο 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ:  Βρίσκεται εντός του SPA & είναι ανοικτό μεταξύ, 11:00 – 19:00. 

Δωρεάν πρόσβαση.  ΚΛΕΙΣΤΟ κάθε Σάββατο 
ΘΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ατομική  θυρίδα ασφαλείας.  
 Το κλειδί διατίθεται από τη Υποδοχή  



INTERNET Δωρεάν Wi-Fi στους περισσότερους κοινόχρηστους χώρους. 
 Κωδ. πρόσβασης: kinetta2018 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ c/out 
Το αργότερο μέχρι τις 12:00. Κατά την ημέρα της αναχώρησής σας, σας παρακαλούμε να 
ελευθερώσετε το δωμάτιό σας πριν τις 12 σε ένδειξη καλής χειρονομίας και ευγένειας προς 
τον επόμενο αφικνούμενο πελάτη. 
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 
Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την άνεση όλων των επισκεπτών μας, θα θέλαμε να ζητήσουμε τη συνεργασία 
σας αναφορικά με τον ενδυματολογικό κώδικα του ξενοδοχείου. Παρακαλούμε να φοράτε μπλούζα και 
παπούτσια στον κύριο χώρο υποδοχής. Κατάλληλη casual περιβολή απαιτείται στο δείπνο ενώ επίσης, μπλούζα 
και παπούτσια είναι απαραίτητα στο εστιατόρια και το bar του ξενοδοχείου (παρακαλούμε, όχι σαγιονάρες).   
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

 


