
 
 

 

        

        

        

        

        

                          
                                                KΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 

SWIMMING POOL REGULATIONS 
 
 
Παρακαλούνται οι μη ένοικοι του ξενοδοχείου να απευθύνονται στη ρεσεψιόν καθώς 
υπάρχει χρέωση για Γενική είσοδο στο χώρο ανά άτομο για όλες τις ηλικίες, κατόπιν 
διαθεσιμότητας. 
For non-residents of the hotel please apply to the reception desk for general entrance to the 
swimming pool area as there is an Entrance fee per person for all ages, upon availability. 
 
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 18 ετων. Entrance is not allowed for children 
under the age of 18 years old. 
 
Ωράριο Λειτουργίας: 09:00πμ – 20:00μμ. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πισίνας πέρα του 
ωραρίου λειτουργίας. 
Time Schedule: 09:00am- 20:00pm The pool is open for swimming only during the hours stated 
above. 
 
Παρακαλούμε όπως σεβαστείτε τις ώρες κοινής ησυχίας: 14:00- 17:30 
Siesta Time: 14:00 – 17:30 
 
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών που δεν προέρχονται από το Μπαρ του 
Ξενοδοχείου. 
Consumption of food and drinks that are not from the Hotel’s Bar is not allowed. 
 
Δεν επιτρέπονται οι βουτιές και το τρέξιμο γύρω από το χώρο της πισίνας. 
No diving and running around the pool is allowed 
 
Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην πισίνα εάν προηγουμένως έχετε καταναλώσει φαγητό η 
αλκοόλ. 
Entering to the pool is not allowed if you have recently eaten or consumed alcohol. 
 
Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς MΕΣΑ στην πισίνα και στο 
χώρο αυτής. 
Children under 12 must be accompanied by at least one parent IN the pool and around the pool 
area. 
 
Πριν την είσοδο στην πισίνα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ντους. 
Before entering the pool please use the showers. 
 
Κατοικίδια ζώα δεν γίνονται δεκτά μέσα στην πισίνα ή γύρω από αυτή. 
Pets are not allowed in and around the pool area. 
 
Η χρήση της πισίνας γίνεται μόνο με μαγιό. Δεν επιτρέπεται το μπάνιο με παπούτσια ή  
ρούχα. 
Bathing suits must be worn for entering the pool.  Swimming in clothes or shoes is not allowed. 


