PREMIUM
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL-INCLUSIVE
ΠΡΩΙΝΟ

Κεντρικό εστιατόριο

Snack Bar «Tsibο»

Early breakfast
κατόπιν προ
παραγγελίας
07:00 - 07:30

Continental

07:30 – 10:00

Μπουφές αμερικάνικου τύπου

10:00 – 11:00

Πρωινό continental για Late Breakfast

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πρόγραμμα All inclusive συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες: θαλάσσια σπορ, canoe, pedalo, windsurfing
(αναλόγως καιρικών συνθηκών) – δωρεάν για κατόχους πιστοποιητικού (κατόπιν κράτησης)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AI
















Ορισμένα τμήματα & υπηρεσίες μπορεί να λειτουργούν περιοδικά αναλόγως καιρικών συνθηκών και πληρότητας
ξενοδοχείου.
Οι χυμοί σερβίρονται συσκευασμένοι.
Τοπικά αλκοολούχα ποτά: ρακί, ούζο, μπράντι.
Τοπικά & διεθνή αλκοολούχα ποτά (εκτός σαμπάνιας): λικέρ, τζιν, βότκα, ρούμι, τεκίλα, ουίσκι, αφρώδης οίνος. Όλα τα ποτά
αναγράφονται στον κατάλογο του κάθε τμήματος.
Ο κάθε πελάτης μπορεί να πάρει μέχρι 2 ποτά κάθε φορά.
Για λόγους ασφαλείας γύρω από τις πισίνες και στην παραλία τα ποτά σερβίρονται σε χάρτινα σκεύη.
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους (κάτω των 18 ετών).
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά φαγητού και ποτών εκτός των χώρων του ξενοδοχείου.
Απαγορεύεται το κάπνισμα στο εσωτερικό όλων των εστιατορίων, μπαρ και κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου.
Το ντύσιμο των επισκεπτών κατά τις απογευματινές ώρες σε όλα τα εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου θα πρέπει να είναι
προσεγμένο (απαγορεύονται τα σορτς, αμάνικα μπλουζάκια κλπ). Οι βερμούδες επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση.
Οι επισκέπτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν είναι απαραίτητο να φορούν το ειδικό βραχιολάκι με την ένδειξη του all
inclusive. Το βραχιολάκι πρέπει να επιστρέφεται στην υποδοχή στην αναχώρηση. Εφόσον χαθεί το βραχιολάκι σας θα πρέπει
να το αναφέρετε στην υποδοχή άμεσα προκειμένου να σας δώσουν νέο (με επιβάρυνση).
To wi-fi είναι δωρεάν (διαθέσιμα premium πακέτα με έξτρα χρέωση)
Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες λειτουργούν σύμφωνα με τη βασική περιγραφή του ξενοδοχείου
Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
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ΓΕΥΜΑ
Beach Restaurant (15/05 – 30/09)
κατόπιν κράτησης, 1 φορά κατά
τη διάρκεια της διαμονής, για
ελάχιστη διαμονή 4 ημερών

Κεντρικό εστιατόριο (μπουφέ)

12:30 – 15:00

Γεύμα 4 πιάτων [προκαθορισμένο
μενού] (σερβίρεται)

12:30 – 14:45

Μπουφές με Σαλάτες, dressings, ζεστά &
κρύα ορεκτικά, κυρίως πιάτα, επιλογή
επιδορπίων, παγωτό & φρέσκα φρούτα

Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: νερό,
ποτήρι κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, χυμοί

Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: νερό,
ποτήρι κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, χυμοί

Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: νερό,
ποτήρι κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, χυμοί

Snack Bar (self service) «Tsibo»

Coffee Time (11:15 – 12:30 & 16:30 – 17:30)
Καφές φίλτρου, εσπρέσο και καπουτσίνο,
στιγμιαίος καφές, Ελληνικός καφές, νερό,
αναψυκτικά, τσάι, χυμοί, επιλογή από
γλυκά και κέικ (self service)
Snack Time (15:30 – 17:30)
Ποικιλία από σνακ & παγωτό. (self service)

12:30 – 15:30

Σαλάτες, dressings, ζεστά πιάτα, επιλογή
επιδορπίων, παγωτό & φρέσκα φρούτα

18:30 – 21:15

Σαλάτες, dressings, ζεστά & κρύα
ορεκτικά, κυρίως πιάτα, επίδειξη
μαγειρικής, επιλογή επιδορπίων, παγωτό
& φρέσκα φρούτα εποχής

Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: νερό,
ποτήρι κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, χυμοί

19:00 – 21:00

Ελληνικό δείπνο [προκαθορισμένο
μενού] (σερβίρεται)

Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: νερό,
τοπικό κρασί, εγχώρια μπύρα, αναψυκτικά,
χυμοί φρούτων, Μεταξά, ούζο, ρακί, καφές,
τσάι (σερβίρονται)

ΔΕΙΠΝΟ
Κεντρικό εστιατόριο (μπουφέ)
2 θεματικές βραδιές
εβδομαδιαίως
Ταβέρνα Abeliona
(κατόπιν κράτησης 1 φορά κατά
τη διάρκεια της διαμονής, για
ελάχιστη διαμονή 4 ημερών)
Δείπνο υπό το φως κεριών
(κατόπιν κράτησης 1 φορά κατά
τη διάρκεια της διαμονής, για
ελάχιστη διαμονή 4 ημερών)
15/5 – 30/9

19:00 – 21:00

Δείπνο 4 πιάτων [προκαθορισμένο
μενού] (σερβίρεται)

Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: νερό,
τοπικό κρασί, εγχώρια μπύρα, αναψυκτικά,
χυμοί, μπράντι, ούζο, ρακί, καφές, τσάι
(σερβίρονται)

BAR
MANITARI BAR 10:30 – 17:30
Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: Καφέ φίλτρου, espresso και cappuccino,
στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά, τσάι, ποτήρι κρασί, βαρελίσια
μπύρα, χυμοί φρούτων, μπράντι, ούζο, ρακί, διεθνή αλκοολούχα ποτά,
δημιουργικά κοκτέιλ. Επιλογή παγωτού και γρανίτας (4 γεύσεις)
Δεν συμπεριλαμβάνονται: Επώνυμες μάρκες ποτών, σαμπάνια και κονιάκ
POOL BAR 10:30 – 17:30
Ποτά που συμπεριλαμβάνονται:
Καφές φίλτρου, espresso και cappuccino, στιγμιαίος καφές, νερό,
αναψυκτικά, τσάι, ποτήρι κρασί, βαρελίσια μπύρα, χυμοί φρούτων,
μπράντι, ούζο, ρακί, διεθνή αλκοολούχα ποτά, δημιουργικά κοκτέιλ..
Επιλογή από παγωτά και γρανίτες (4 γεύσεις)
Δεν συμπεριλαμβάνονται: Επώνυμες μάρκες ποτών, σαμπάνια και κονιάκ
ALDEMAR-RESORTS.GR

Coffee Time (11:15 – 12:30 & 16:30 – 17:30)
Καφές φίλτρου, espresso και cappuccino, στιγμιαίος καφές,
Ελληνικός καφές, νερό, αναψυκτικά, τσάι, χυμοί φρούτων, επιλογή
από γλυκά και κέικ (serf service)
Snack Time (15:30 – 17:30)
Ποικιλία από σνακ. (self service)

Coffee Time (11:15 – 12:30 & 16:30 – 17:30)
Καφές φίλτρου, espresso και cappuccino, στιγμιαίος καφές,
Ελληνικός καφές, νερό, αναψυκτικά, τσάι, χυμοί φρούτων, επιλογή
από γλυκά και κέικ (serf service)

ΜYLOS BAR 11:00 – 18:00 (15/06 – 30/09)
Ποτά που συμπεριλαμβάνονται:
Καφές φίλτρου, espresso και cappuccino, στιγμιαίος καφές, νερό,
αναψυκτικά, τσάι, ποτήρι κρασί, βαρελίσια μπύρα, χυμοί φρούτων,
μπράντι, ούζο, ρακί, διεθνή αλκοολούχα ποτά, δημιουργικά κοκτέιλ και
γρανίτες (2 γεύσεις)
MAIN BAR 18:00 – 00:00
Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: Καφές φίλτρου, espresso και
cappuccino, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά, τσάι, ποτήρι κρασί,
βαρελίσια μπύρα, χυμοί φρούτων, μπράντι, ούζο, ρακί, διεθνή
αλκοολούχα ποτά, δημιουργικά κοκτέιλ.
KAFENEIO 17:30 – 22:30 (15/05-30/09)
Ποτά που συμπεριλαμβάνονται: Ούζο, ρακί, κρασί, μπύρα νερό,
αναψυκτικά, τσάι, Ελληνικά παραδοσιακά αναψυκτικά, Ελληνικός καφές,
μπράντι, διεθνή και τοπικά αλκοολούχα ποτά

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
Επώνυμες μάρκες ποτών, σαμπάνια και κονιάκ

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
Επώνυμες μάρκες ποτών, σαμπάνια και κονιάκ

Δεν συμπεριλαμβάνονται:
Επώνυμες μάρκες ποτών, σαμπάνια και κονιάκ

OPEN AIR DISCO 21:00 – 00:00 περιστασιακά στο κεντρικό μπαρ
BEACH PARTY 21:00 – 00:00 (Ιουν - Σεπ) κάθε εβδομάδα με κοκτέιλ καταλόγου
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΡΤΕΣ
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL - BEACH RESORT
Λιμ. Χερσονήσου 700 14
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ.: 28970 27400, Φαξ: 28970 23150
e-mail: kr@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR RESORTS – Κεντρικά Γραφεία
Λ. Κηφισίας 262, Κηφισιά 145 62
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.:210 62 36 150, Φαξ: 210 62 88 599
e-mail: marketing@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

DISCLAIMER
Το ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα του ανωτέρω
περιεχομένου, των εγκαταστάσεων – τμημάτων ή των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτές, των αλλαγών ή των τροποποιήσεων οι οποίες κρίνονται
κατάλληλες ή / και απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε ισχύοντα κανόνα, και τις ενημερώσεις αυτού,
που επιβάλλεται από τις ελληνικές αρχές.

ALDEMAR-RESORTS.GR

