
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 

KING EVELTHON BEACH HOTEL & RESORT 5*, ΠΑΦΟΣ 

 Τηλ. 26930100 

Καλωσορίσατε στο κόσμο του πέντε αστέρων ξενοδοχείου KING EVELTHON, για αξέχαστες 

καλοκαιρινές διακοπές. Προσεγμένη διακόσμηση, εξαιρετική τοποθεσία, σύγχρονες ανέσεις και 

φιλόξενο περιβάλλον είναι μερικά από τα στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει! Είναι ένα 

επιβλητικό ξενοδοχείο. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα το καθιερωμένο κυριακάτικο barbeque, 

“στέκι” πολλών Κυπρίων, με δελεαστικές προτάσεις από το μπουφέ που θα απογειώσουν τον 

ουρανίσκο σας. Συνδυάζοντας τα πιο πάνω αποτελεί ιδανικό μέρος για χαλάρωση και 

αξέχαστες διακοπές. 

1. ΑΦΙΞΗ: Ο ενοικιαστής για το KING EVELTHON 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, 5 εστιατόρια, 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, 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.  


