
 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί επισκέπτες ,  

 

Σας καλωσορίζουμε στο Ξενοδοχείο Assembly ! 

 

Το προσωπικό μας είναι έτοιµο να εξυπηρετήσει κάθε σας ανάγκη. Η διαµονή σας 

στο Assembly Hotel θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους, και θα αναβαθμίσει 

την επίσκεψή σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.  

 

Ευχαριστούµε για την προτίμηση σας στο ξενοδοχείο µας .  

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση µη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με την Υποδοχή . Το προσωπικό του Hotel Assembly Θα φροντίσει 

για µια ευχάριστη κι άνετη διαμονή !  

 

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό σας εύχεται Καλή Διαμονή ! 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Guests , 

 

 Welcome at Hotel Assembly !  

 

Our staff is ready to cater each need of yours. Your stay at Assembly Hotel will leave 

you absolutely satisfied, and shall enhance your visit to the beautiful city of 

Thessaloniki.  

 

Thank you for choosing our Hotel .  

 

Please do not hesitate to contact the Reception Desk . Our staff will do their best for 

you to have an enjoyable and comfortable stay .  

 

The Management and the Staff wish you a pleasant Stay !  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – HOTEL SERVICES 

 

Ώρα άφιξης : Από τις 14:00 και μετά πραγµατοποιούνται οι αφίξεις , σε περίπτωση 

διαθεσιµότητας δωµατίου το Check In πραγµατοποιείται νωρίτερα  

Check In Time : From 14:00 o’ clock check in Is available . Check in is available 

before 14:00 o’clock in case that there Is available room.  

 

Ώρα αναχώρησης : Μέχρι τις 12:00 πραγματοποιούνται οι αναχωρήσεις 

Check Out Time : Until 12 o'clock .  

 

Late Check Out : Μέχρι τις 18:00 το απόγευµα υπάρχει δυνατότητα Late Check Out 

µε Extra χρέωση , εφόσον υπάρχει διαθέσιμο δωµάτιο κι έπειτα από συνεννόηση µε 

την Υποδοχή τουλάχιστον µέχρι τις 11:00 το πρωί την ηµέρα της αναχώρησης .  

Late Check Out : There is availability for Late Check Out until 18:00 o’ clock in the 

afternoon , with Extra Charge, upon request until 11:00 o’clock in the morning from 

Reception Desk and subject to availability .  

 

24ωρη Υποδοχή | 24hour Reception Desk . 

 

Αφύπνιση : Εάν επιθυμείτε αφύπνιση παρακαλούµε απευθυνθείτε στη Υποδοχή 

καλώντας το (9).  

Wake Up Call : If you wish to receive wakeup call you can contact Reception through 

phone dialing (9) .  

 

Χώρος Στάθμευσης : Οι πελάτες του Hotel Assembly µπορούν να σταθμεύουν στον 

εξωτερικό υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου δωρεάν. 

Parking Place : The customers from Hotel Aseembly can park at the outdoor parking 

of the hotel free of charge. 

 

Αποσκευές : Υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος στον ισόγειο χώρο, όπου 

μπορείτε να αφήσετε τις αποσκευές σας .  

Luggage Room : There is special modified room at the ground floor for storing your 

luggage . 

 

Πιστωτικές Κάρτες : Το ξενοδοχείο δέχεται όλες τις κάρτες VISA , MASTERCARD 

και MAESTRO .  

Credit Cards: The Hotel accepts all the credit cards VISA, MASTERCARD and 

MAESTRO.  

 

Εξυπηρέτηση Πελατών: Για οποιαδήποτε πληροφορία (τουριστικές πληροφορίες , 

ενοικίαση αυτοκινήτου , τουριστικά γραφεία , ταξί κ.α.) μπορείτε να απευθυνθείτε 

στην Υποδοχή , είτε τηλεφωνικά από το δωµάτιο σας καλώντας το (9) , είτε στον 

ισόγειο χώρο της Υποδοχής.  

 

 



 

 

 

 

 

Customer Service : For any assistance ( tourist information , car rental , travel 

agencies , taxi etc ) you can either call at Reception dialing (9) ,otherwise at the 

Reception Desk  .  

 

 

Ενοικίαση αυτοκινήτων / Car rental Μεταφορά με ταξί µε έξτρα χρέωση /Taxi 

transportation Μεταφορές / Transfers . 

 

Δωµάτια προσβάσιµα σε άτοµα µε ξεχωριστές ανάγκες / Rooms accessible to people 

with special needs . 

 

Υπηρεσία δωµατίου  16ωρη / Room service 16Η . 

 

 Δωρεαν WiFi ασύρµατο Internet / Free WiFi Wireless Internet . 

 

Κοινόχρηστος υπολογιστής και δυνατότητα εκτύπωσης / Shared computer  and 

printing capability 

 

Φιλικό προσωπικό έτοιµο να εξυπηρετήσει κάθε σας ανάγκη / Friendly Staff ready to 

cater every need of yours.  

 

Φαξ / Fax  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ - MEALS 

 

Το πρωινό σερβίρεται στο εστιατόριο του ξενοδοχείου που βρίσκεται στο ισόγειο από 

τις 07:00 μέχρι τις 10:10 . Το εστιατόριο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο , δίπλα στη 

Υποδοχή .Στο μπαρ  μπορειτε να απολαυσετε αναψυκτικά , καφέδες, ποτά κι ελαφριά 

γεύµατα από τις 07:00 µέχρι τις 23:00.  

 

Breakfast is served in the hotel’s indoor restaurant. Breakfast is served from 07:00 to 

10:10 a.m.The restaurant is located on the ground floor ,next to the reception desk. At 

the bar you can enjoy beverages , coffees , drinks and snacks from 07:00 to 23:00. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ  -  ROOM AMENITIES  

 

Δωρεάν Ασύρµατο Ιντερνέτ/ Free Wireless Internet  

Τηλεόραση /TV  

Δορυφορική τηλεόραση /Satellite TV  

Μίνι Ψυγείο / Mini fridge  

Στεγνωτήρας Μαλλιών / Hair Dryer  

Κλιματιστικό / A/C 

Σίδερο διατίθεται στην Υποδοχή/ Iron available at Reception 

Απευθείας τηλεφωνική γραµµή /Telephone 

Χρηµατοκιβώτιο / Safe Box  

Αφύπνιση / Wake Up Call  

Επιπλέον Μαξιλάρια/ Extra Pillows  

Θερµομονωτικά κουφώµατα µε διπλά τζάµια στα παράθυρα / Thermal insulating 

double glazing  

Φυσικός φωτισμός και αερισµός σε όλα τα δωμάτια / Natural Light & Ventilation  

Πάρκα για παιδιά .Υπάρχει διαθεσιμότητα σε παρκοκρέβατα αλλά υπόκεινται σε 

περιορισμένο αριθμό ./ Baby cots .Subject to limited numbers, baby cots  are 

available. 

 

«ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» Σε περίπτωση που δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν , 

παρακαλούμε κρεμάστε την πινακίδα «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» στην εξωτερική πλευρά 

της εισόδου του δωµατίου σας.  

 ”PLEASE DO NOT DISTURB” In case you don’t want anyone to bother you in the 

room ,  please hang the sing ”PLEASE DO NOT DISTURB” on the door.  

 

Καθαριότητα Δωµατίου : Καθημερινά τα δωµάτια καθαρίζονται από τις 09:00 έως τις 

16:00 . Τα σεντόνια αλλάζονται κάθε δύο μέρες και καθηµερινά οι πετσέτες. Υπάρχει 

δυνατότητα  επιπλέον  αλλαγής πετσετών  κατόπιν αιτήματος. Παρακαλούµε 

τοποθετήστε στην πόρτα την  πρασινη πινακίδα «ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ 

ΔΩΜΑΤΙΟ MOY» όταν επιθυµείτε να περάσει η καµαριέρα και την κόκκινη 

πινακίδα «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ» , όταν δεν επιθυµείτε να µπει η καµαριέρα στο 

δωµάτιο σας . Δευτερη υπηρεσια καθαριοτητας το απογευμα ως προσθετος ςλεγχος 

δωματιου 

Housekeeping Service: Daily the rooms are being cleaned from 09:00 until 16:00. 

Bed linens are changed every 2 days and towels daily .There is possibility of an 

additional towel change upon request. Please hang the green sign "PLEASE MAKE 

UP MY ROOM" If you want the cleaning lady to get In the room. In case  you don't 

want the cleaning lady to get in your room , hang the red sign “PLEASE DO NOT 

DISTURB" . Second cleaning service in the afternoon as an additional room check. 

 

Κλιματισµός/Θέρµανση : Κάθε δωµάτιο διαθέτει αυτόνοµη μονάδα κλιµατισµού , η 

οποία ρυθμίζεται με το κοντρολ.  

Air-conditioning/Heating: Every Room is equipped with an air conditioning unit with 

its own remote control .  


