
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 

TSOKKOS GARDENS HOTEL 4*, ΠΡΩΤΑΡΑΣ 

The Ultimate Beach Hotel, Your Loyal Getaway  ΤΗΛ.  23833636 

 

Το ξενοδοχείο TSOKKOS GARDENS βρίσκεται στην περιοχή Μαρλίτα (Περνέρα) και είναι μόλις 300 

μέτρα μακριά από τη γραφική παραλία του Μαρλίτα. Η φιλόξενή και φιλική ατμόσφαιρα, τα άνετα και 

προσεγμένα δωμάτιά του και η μεγάλη πισίνα του σε σχήμα lagoon σε συνδυασμό με τις εξωτικές 

φοινικιές είναι μερικά από τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει. Χαλαρώστε στην πισίνα και ενδώστε 

στις γαστρονομικές γεύσεις που σας προτείνει ο σεφ. Απολαύστε ένα φρέσκο χυμό στο μπαλκόνι του 

δωματίου σας και χαρείτε την ειδυλλιακή θέα του ξωκκλησιού του Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται στην 

κορυφή του λόφου. Το απόγευμα περπατήστε στον καινούργιο παραλιακό πεζόδρομο, ο οποίος σας 

οδηγεί στο κέντρο του Πρωταρά σε μόλις 10 λεπτά. Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές, 

ξέγνοιαστες διακοπές και απόλυτη χαλάρωση.   

1. ΑΦΙΞΗ: Ο ενοικιαστής για το TSOKKOS GARDENS θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα 

την απόδειξη πληρωμής και την πολιτική του ταυτότητα στον υπεύθυνο υποδοχής του 

ξενοδοχείου για να κάνει check in. 
 

2. ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ: Στις 14.00 

3. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Πριν από τις 12.00 
 

4. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική έγχρωμη τηλεόραση, 

ραδιόφωνο, σεσουάρ μαλλιών, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, mini bar, μπαλκόνι, εξοπλισμό 

παρασκευής καφέ.  

5. Το ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσία αλλαγής συναλλάγματος, 1 εστιατόριο, 1 καφετέρια, 3 

μπαρ, υπηρεσία πλυντηρίου και ατμοκαθαριστηρίου, κατάστημα με souvenir, κομμωτήριο, 

εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, health center, γήπεδο tennis, δωμάτιο με 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, παιδότοπο, υπηρεσία baby sitting με 24ωρη προειδοποίηση, 2 

αίθουσες συνεδριάσεων, room service, υπηρεσία late check out, γιατρό on call, υπηρεσία 

Porter/Courier και υπηρεσία ενοικιάσεως ταξί και αυτοκινήτου. Η υπηρεσία WiFi δεν είναι 

δωρεάν. 

6. Παιδικές Υπηρεσίες: Παιδικά γεύματα, Εξωτερική παιδική πισίνα, Αίθουσα παιχνιδιών – 
Kids Club, Εξωτερικός χώρος παιχνιδιού, Baby sitting on request. 

7. Ψυχαγωγία – Διασκέδαση: Ποικίλο πρόγραμμα ψυχαγωγίας περιλαμβανομένων και 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, Θεματικές βραδιές - shows, Ζωντανή μουσική 
και λαϊκοί χοροί από επαγγελματίες χορευτές. 

8. Γενικά οι ενοικιαστές θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια, να σέβονται τους άλλους 

ενοίκους και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του ξενοδοχείου, επίσης για το 

βραδινό γεύμα απαιτείται μακρύ παντελόνι για τους άνδρες. 
 

9. Ακυρώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα επιστρέφονται χρήματα μετά την έκδοση της 

απόδειξης πληρωμής, καθώς τα δωμάτια έχουν ενοικιασθεί και προπληρωθεί από την 

ΠΑΣΥΔΥ.  


