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Αγαπητοί 
Φιλοξενούμενοι,

Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά 
στο ξενοδοχείο μας και ευχόμαστε 
η διαμονή σας μαζί μας να είναι 
ευχάριστη, ξεκούραστη και να νιώσετε 
σαν στο σπίτι σας! 

Φιλικά

Δάφνη

Dear Guests

It is with great pleasure that we welcome 
you to our cosy hotel! We wish you a 
pleasant and relaxing stay and sincere-
ly hope that you will feel at home here! 

Sincerely

Daphne 





Ώρa αναχώρησης
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η ώρα 
αναχώρησης από δωμάτιο ξενοδοχείου είναι 
12μμ. Εάν επιθυμείται να αναχωρήσετε αργότερα, 
παρακαλούμε να ενημερώσετε την υποδοχή. Εάν 
είναι εφικτό, θα επιβαρυνθείτε με ένα μέρος ή 
ολόκληρο το ενοίκιο, ανάλογα με τον επιπλεόν 
χρόνο παραμονής σας. Σας ευχαριστούμε για την 
κατανόησή σας. 

Ώρες Κοινής Ησυχίας
Προκειμένου η παραμονή όλων των πελατών μας, 
αλλά και των γειτόνων μας, να είναι ξεκούραστη, 
το ξενοδοχείο μας τηρεί τις ακόλουθες ώρες 
κοινής ησυχίας: 2μμ έως 6μμ και 9μμ έως 10πμ. 
Σας παρακαλούμε να αποφεύγετε τους έντονους 
θορύβους, καθώς και τη χρήση της παιδικής χαράς, 
κατά τις ώρες αυτές.

Καθαρισμός δωματίων και 
αλλαγή ιματισμού 

Ο καθαρισμός του διαμερίσματός σας και η 
αλλαγή ιματισμού πραγματοποιούνται δύο φορές 
την εβδομάδα, μεταξύ 9πμ και 2μμ, σύμφωνα 
με το ημερήσιο πρόγραμμα καθαρισμού που 
καταρτίζειται στην υποδοχή για ολόκληρο το 
ξενοδοχείο.

Απορρίμματα και ανακύκλωση 
Τα απορρίμματα στο διαμερίσμά σας συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του. Αν αδειάσετε 
τα απορρίμματά σας νωρίτερα, παρακαλούμε να 
χρησιμοποιήσετε τους κάδους που βρίσκονται στο 
πλατύσκαλο του ορόφου σας. Εκεί βρίσκεται και ο 
κάδος ανακύκλωσης, για τις συσκευασίες σας.  

Check out time
According to Greek legislation check out time is: 
12pm. Should you wish to stay longer, please enquire 
at the reception whether this is possible and accord-
ing to the length of your extra stay you will be charged 
part or a full day’s rent. We thank you in advance for 
your understanding.

Siesta
Our hotel observes an extended version of “siesta” 
in order to make the stay of all our guests, as well 
as that of all our neighbours, as relaxing as possible! 
From 2pm to 6pm and from 10pm to 9am we kindly 
ask you to avoid loud noises. In this context we also 
ask our younger guests to avoid using the playground 
during these times.

Cleaning of apartments and 
changing of linen 

The cleaning of your apartment and the changing of 
linen takes place twice per week, between 9am and 
2pm, according to the daily cleaning schedule prepared 
by the reception for the whole of our hotel. 

Garbage disposal and recycling
During the cleaning of your apartment, our cleaning 
personnel will collect the garbage from your apart-
ment’s waste baskets. To dispose of your waste ear-
lier, please use the bins on the landing of each floor. 
You can also separate your waste, placing paper, plas-
tic bottles, glass bottles and cans in the recycling bin. 



Toilets
We kindly ask you not to throw anything in the toilets 
(e.g. paper, sanitary napkins etc), but to use the rub-
bish bin placed in your bathroom,  as even paper can 
cause clogging of the sewage pipes.

No-smoking policy
In order to preserve the freshness of the air inside our 
hotel and to comply with national legislation, smok-
ing is prohibited everywhere in our hotel, except on 
our roof garden.

Room service
Room service is available during reception  
opening hours for breakfast, coffees, drinks and light 
meals. You will find the room service menu in your 
apartment. 

TV Channels
In your apartment, as well as in the living room, you 
have access to Greek channels, as well as to a limited 
number of foreign channels. 

Τουαλέτες
Σας υπενθυμίζουμε να μην πετάτε τίποτε μέσα 
στις τουαλέτες (χαρτιά, σερβιέτες κτλ), αλλά να 
χρησιμοποιείτε το καλαθάκι που βρίσκεται δίπλα 
στις τουαλέτες γι’ αυτόν τον σκοπό.

Πολιτική μη-καπνίσματος
Προκειμένου να διατηρήσουμε τον αέρα στο εσωτερικό 
του ξενοδοχείου μας καθαρό και φρέσκο, και σε 
εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, το κάπνισμα 
απαγορεύεται σε ολόκληρο το ξενοδοχείο μας, εκτός 
της ταράτσας μας. 

Room service
Το room service μας λειτουργεί κατά τις ώρες 
λειτουργίας της υποδοχής για πρωινό, καφέ, ποτά 
και ελαφριά γεύματα. Θα βρείτε το μενού μέσα στο 
διαμέρισμά σας. 

Τηλεοπτικά κανάλια
Στην τηλεόραση που βρίσκεται στο διαμέρισμά σας 
υπάρχουν διαθέσιμα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, 
καθώς και μικρός αριθμός ξένων καναλιών.



Κλειδιά και θυρίδα ασφαλείας
Κατά τη άφιξή σας, σας παραδίδουμε το κλειδί του 
διαμερίσματός σας, την ειδική “κάρτα ηλεκτρικού”, 
το κλειδί του χρηματοκιβωτίου σας, που βρίσκεται 
σε μια από τις ντουλάπες του διαμερίσματός σας, 
καθώς και τον κωδικό της κεντρικής εισόδου του 
ξενοδοχείου μας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
ώστε να μην ξεχνάτε, βγαίνοντας, το κλειδί μέσα 
στο διαμέρισμά σας και ειδικά πίσω από την πόρτα. 
Απώλεια του κλειδιού σας θα επιφέρει χρέωση 
αντικατάστασής του. Φεύγοντας από το διαμέρισμά 
σας παρακαλούμε να παίρνετε το κλειδί μαζί σας και 
να μην το αφήνετε στην υποδοχή. Σας παρακαλούμε 
να φυλάσσετε  τα κλειδιά σε ασφαλές σημείο και να 
τα παραδίδετε στο check out. 

Ενεργοποιήση του ηλεκτρικού
Για να ενεργοποιηθεί το ηλεκτρικό στο διαμέρισμά 
σας, εισάγετε την κάρτα ηλεκτρικού στην ειδική 
υποδοχή δίπλα στην κύρια πόρτα του διαμερίσματός 
σας. Με την αφαίρεση της κάρτας κατά την έξοδό σας 
από το διαμέρισμα, όλα τα φώτα και οι ηλεκτρικές 
συσκευές, εκτός του ψυγείου, θα απενεργοποιηθούν. 

How to use your keys and safe
During check-in you will be provided with the key to 
your apartment, a special “electricity card” and the 
key of your safe deposit box, which is in one of your 
apartment’s cupboards. Please note that the hotel’s 
main entrance opens with a code, which will also be 
given to you during check-in. Please keep the keys 
and the card in a safe place and return them to the 
reception at check-out. Be especially careful when 
leaving the apartment not to forget the key on the 
door inside your apartment! Loss of your key will in-
cur charges for its replacement. When leaving the ho-
tel you should take the key with you and not leave it 
at the reception. 

Activating the electricity in your 
apartment

To activate the electricity in your apartment, insert 
the card given to you with your apartment key, into 
the special slot found next to the apartment’s main 
door. Upon removing the card when leaving the 
apartment, all lights and electrical appliances, with 
the exception of the fridge, will be automatically de-
activated. 



Οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου
Για να καλέσετε την υποδοχή ή το 
room service πληκτρολογήστε 100. 
Για να επικοινωνήσετε με άλλο διαμέρισμα, 
πληκτρολογήστε 1 και στη συνέχεια τον αριθμό του 
διαμερίσματος (π.χ. για το No14 πληκτρολογήστε 
114).

Οδηγίες χρήσης του κλιματισμού 
Για να λειτουργήσει το κλιματιστικό σας πρέπει 
η πόρτα του διαμερίσματός σας, καθώς και όλες 
οι μπαλκονόπορτες και τα παράθυρά σας να  
είναι κλειστά. 

Θερμάστρα μπάνιου
Για να ανάψετε τη θερμάστρα μπάνιου, πρέπει 
πρώτα να ανάψετε το φως και μετά να τραβήξετε το 
κορδόνι που κρέμεται από αυτήν. Για να τη σβήσετε, 
τραβήξτε το ξανά. Σβήνοντας το φως, σβήνει 
αυτόματα και η θερμάστρα. 

Αντικουνουπική σίτα
Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη σίτα στη 
μπαλκονόπορτά σας σύρετέ την με προσοχή προς 
τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

Ασύρματο internet
Σε όλα τα διαμερίσματά μας υπάρχει δωρεάν WiFi. 

How to use the telephone
To call the reception or room service dial 100. To con-
tact another apartment inside the hotel, dial 1 fol-
lowed by the apartment’s number (eg. for apartment 
no.14 dial 114 or for apartment no.2 dial 102). The 
country code for Greece is +30

How to use the air-conditioner
In order for your air-conditioner to function the elec-
tricity card must be in its slot and all external doors 
and windows must be shut. 

How to use the bathroom heater
For the bathroom heater to function, the light must 
be switched on. By switching it off, the heater will turn 
off automatically. To turn on the heater, pull the string 
hanging from the device. To turn it off, pull on it again.

How to use the mosquito screen
To use mosquito screen on your balcony doors, slide 
it gently towards the left or the right. 

WiFi
There is WiFi connection in all of our apartments and 
it is free of charge. 



Μαξιλάρια
Τα κρεβάτια σας έχουν καθένα δύο μαξιλάρια  
της κορυφαίας ελληνικής εταιρείας Coco-mat: 
το μαλακό μαξιλάρι “Μορφέας” αποτελείται από 
φτερά και πούπουλα χήνας. Το πιο σκληρό μαξιλάρι 
“Νάρκισσος” αποτελείται από 100% νιφάδες 
φυσικού καουτσούκ. Επιπλέον μαξιλάρια υπάρχουν 
στη ντουλάπα του διαμερίσματός σας.

Σίδερο και σιδερώστρα
Θα βρείτε ένα σίδερο και σιδερώστρα σε μία από τις 
ντουλάπες του διαμερίσματός σας. 

Αντικουνουπικές συσκευές
Υπάρχουν διαθέσιμες αντικουνουπικές συσκευές 
στην υποδοχή.

Πόσιμο νερό
Το νερό της βρύσης είναι ακατάλληλο για πόση κατά 
τους θερινούς μήνες. Μπορείτε είτε να αγοράσετε 
μπουκάλια, είτε να ξαναγεμίζετε τα υπάρχοντα σε μία 
από τις δωρεάν πηγές της περιοχής.

Pillows
All master beds are equipped with two pillows each, 
produced by the leading Greek bed and bedding 
company Coco-mat: “Morpheas”, a soft pillow made 
of goose feathers and baby goose down and “Narkis-
sos”, an orthocervical pillow made of natural rubber.   
Extra pillows can be found in your cupboard.

Iron & Ironing board
You will find an iron and an ironing board in you cup-
board.

Anti-mosquito devices
We can provide you with anti-mosquito devices at the 
reception. These should be plugged into an electrici-
ty socket.

Tap water
During the summer months tap water is unsafe for drink-
ing. You can either buy bottles or fill up your existing bot-
tles in one of the area’s free fresh water springs. 





Reception opening hours
Our reception is open daily from 9am until 5pm. 
Should you wish to contact us when the reception is 
closed, our mobile contact number will be provided 
on the reception desk. In emergencies you can use 
the following numbers:

Daphne: +30 6977939597

Vasilis: +30 6955581440

In case of a serious emergency, the European Emer-
gency number is 112.

Ώρες λειτουργίας της υποδοχής 
Η υποδοχή μας λειτουργεί καθημερινά από τις 9πμ 
έως τις 5μμ. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί 
μας όταν η υποδοχή είναι κλειστή, θα βρείτε το κινητό 
τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας στην υποδοχή. 
Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να καλέσετε τους 
ακόλουθους αριθμούς:

Δάφνη Μαυρομμάτη: 6977939597

Βασίλης Μαριόλας: 6955581440

Δημήτρης Μήτρου: 6945723170

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός άμεσης ανάγκης 
είναι πανευρωπαϊκά ο αριθμός 112.



Πρωινό 
Το πρωινό σερβίρεται στο σαλόνι και στον κήπο 
μας από τις 9πμ έως τις 11πμ, καθώς και στο 
δωμάτιό σας (κατόπιν συνεννόησης, χωρίς επιπλέον 
χρεώση). Καθώς το πρωινό δεν περιλαμβάνεται 
στην τιμή της διαμονής σας, εκτός αν έχετε κλείσει 
ΒΒ ή ΗΒ, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε από την 
προηγούμενη εάν επιθυμείτε πρωινό την επομένη.

Καφετέρια και Μπαρ
Η καφετέρια/μπαρ στο σαλόνι μας λειτουργεί όταν 
είναι ανοιχτή η υποδοχή. Μπορείτε να παραγγείλετε 
ροφήματα για κατανάλωση στο σαλόνι, στον 
κήπο, στο roof garden ή στο διαμερίσμά σας. Σας 
ενημερώνουμε ότι δεν επιτρέπεται  να  καταναλώνετε  
δικά σας ροφήματα ή γεύματα στο σαλόνι και στον 
κήπο μας. Μπορείτε όμως να τα καταναλώσετε στο 
roof garden μας!

Γαστρονομία & Γεύματα
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει νόστιμα ελαφριά 
χορτοφαγικά/βίγκαν γεύματα. Θα βρείτε το 
γαστρονομικό μας μενού στο διαμέρισμά σας. 
Ρωτήσετε μας στην υποδοχή για το πιάτο ημέρας 
και κλείστε το τραπέζι σας στην υποδοχή. Μπορούμε 
επίσης να σας ετοιμάσουμε ένα καλάθι εκδρομής για 
την παραλία ή τις βόλτες σας! 

Breakfast
Breakfast is served in our living room and garden 
from 9am to 11am. Breakfast in your room can be 
served upon request, at no extra cost. As breakfast 
is not included in the price of your apartment (unless 
you have chosen  the BB or HB option), if you wish to 
have breakfast please inform us the day before.

Cafeteria and Bar
The cafeteria/bar in our living room is open during 
reception times. You can order coffees and drinks to 
consume either there, or in the garden or on the roof 
garden. Please note that it is not allowed to consume 
your own coffees and drinks in the living room and 
garden. However, you can do so on the roof garden. 

Gastronomy & Meals
Our hotel offers tasty vegetarian/vegan light meals. 
You will find our Gastronomy Menu in your apart-
ment. You can enquire about the daily special and 
book your table at the reception. We also offer you 
the possibility of packed lunches, for the beach or 
your excursion!



Ταράτσα
Το roof garden μας είναι πάντα ανοιχτό για τους 
ενήλικες επισκέπτες μας. Ανήλικοι δεν επιτρέπεται 
να ανεβαίνουν ασυνόδευτοι στο roof garden μας. 
Εδώ θα βρείτε πινγκ πονγκ και σκάκι γίγα, τραπέζια 
και καρέκλες, ξαπλώστρες και ένα κρεβάτι-καναπέ, 
ιδανικό για χαλάρωση και ανάγνωση. Εδώ μπορείτε 
να καταναλώσετε ποτά και φαγητά που έχετε φέρει 
από το διαμέρισμά σας ή από την καφετέριά μας. Σας 
παρακαλούμε να αφήνετε πάντα τον χώρο καθαρό 
και τακτικό!

Επιτραπέζια, DVD και CD, βιβλία 
και μουσικά όργανα

Στον χώρο υποδοχής και στο σαλόνι μας θα βρείτε 
επιτραπέζια για παιδιά και για ενήλικες, καθώς και 
μουσικά όργανα, καθώς και βιβλία για ενήλικες και 
παιδιά σε πολλές γλώσσες. 

Υπηρεσίες περιποίησης 
Υπηρεσίες όπως μασάζ, μανικιούρ και χτένισμα 
μπορούν να οργανωθούν για σας εντός του 
ξενοδοχείου. Επικοινωνήστε με την υποδοχή αν 
θέλετε να σας φροντίσει κάποιος εδώ και τώρα! 

Сад на крыше
Наш сад на крыше открыт в любое время для всех 
наших гостей. Несопровождаемым детям в сад 
на крыше доступ запрещен. Здесь вы найдете 
настольный теннис, гигантские шахматы, а 
также стулья, столы, шезлонги ит.п., можно 
расслабиться и почитать. Вы можете заказать 
напитки и еду в сад на крыше, либо из нашего 
собственного кафе или взять ее из номера. 
Пожалуйста, убедитесь, что вы оставите место 
вашего пребывания чистым.

Игры, DVD-диски и компакт-
диски , книги и музыкальные 

инструменты

В нашей приемной и гостиной вы найдете игры 
для детей и взрослых, в том числе в шахматы и 
нарды, гитары, фортепиано, диджериду, и книги 
на многих языках.

Массаж, Парикмахер, 
Маникюр и педикюр

Массаж, а также некоторые виды услуг могут 
быть оказаны в номере, поэтому свяжитесь с 
администрацией, если вы желаете побаловать 
себя, прямо здесь и сейчас!

Roof garden
Our roof garden is open at all times for all our adult 
guests. Please note that unaccompanied children are 
not allowed access to the roof garden. Here you will 
find a giant chess, as well as chairs, tables, sun-beds 
and a traditional bed, on which you can relax and 
read. You can take drinks and food up to the roof gar-
den, either from our own cafeteria or from your own 
apartment. Please make sure that you leave the area 
tidy and neat for the other guests to enjoy too!

Board games, Books & Musical in-
struments

In our reception and living room areas you will find 
board games for children and adults, including chess 
and backgammon, musical instruments and a well-
stocked library with books in many languages. 

In-house massage, hairdresser, 
manicure & pedicure 

Personal grooming and massages can be organised 
in-house, so contact the reception should you wish to 
be pampered right here and now! 

Ταράτσα
Το roof garden μας είναι πάντα ανοιχτό για τους 
ενήλικες επισκέπτες μας. Ανήλικοι δεν επιτρέπεται 
να ανεβαίνουν ασυνόδευτοι στο roof garden μας. 
Εδώ θα βρείτε πινγκ πονγκ και σκάκι γίγα, τραπέζια 
και καρέκλες, ξαπλώστρες και ένα κρεβάτι-καναπέ, 
ιδανικό για χαλάρωση και ανάγνωση. Μπορείτε να 
καταναλώσετε ποτά και φαγητά που έχετε φέρει 
από το διαμέρισμά σας ή από την καφετέριά μας. Σας 
παρακαλούμε να αφήνετε πάντα τον χώρο καθαρό 
και τακτικό!

Επιτραπέζια, βιβλία και μουσικά 
όργανα

Στον χώρο υποδοχής και στο σαλόνι μας θα βρείτε 
επιτραπέζια για παιδιά και για ενήλικες, μουσικά 
όργανα, καθώς και βιβλία για ενήλικες και παιδιά σε 
πολλές γλώσσες. 

Υπηρεσίες περιποίησης 
Υπηρεσίες όπως μασάζ, μανικιούρ και χτένισμα 
μπορούν να οργανωθούν για σας εντός του 
ξενοδοχείου. Επικοινωνήστε με την υποδοχή αν 
θέλετε να σας φροντίσει κάποιος εδώ και τώρα! 



Πλυντήριο ρούχων
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει πληντύριο ρούχων, 
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Απλά 
φέρτε μας τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε. Εμείς 
αναλαμβάνουμε να σας τα πλύνουμε και σας τα 
επιστρέφουμε για να τα απλώσετε για στέγνωμα 
στη βεράντα σας. 

Ξαπλώστρες, ομπρέλες και 
παιχνίδια παραλίας

Σας παρέχουμε δωρεάν ομπρέλες, ξαπλώστρες και 
παιχνίδια για την παραλία. Σας παρακαλούμε να τα 
διατηρείτε σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφετε 
στο ξενοδοχείο μας μετά τη χρήση τους!

Ποδήλατα
Σας παρέχουμε δωρεάν ποδήλατα για παιδιά και 
για ενήλικες. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για 
ψυχαγωγία ή ως μέσο μεταφοράς προς και από το 
Ξυλόκαστρο. Η προτεινόμενη διαδρομή είναι μέσα 
από το πευκοδάσος. Μια άλλη ωραία διαδρομή είναι 
κατά μήκος της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής 
Συκιάς-Ξυλοκάστρου, καθώς και στην παραλία 
της Συκιάς. Σας παρακαλούμε να ποδηλατείτε 
προσεκτικά, να προσέχετε τα ποδήλατά μας και 
φυσικά να τα επιστρέφετε στο ξενοδοχείο μας!

Laundry
Our hotel is equipped with a laundry machine, which 
you can also make use of. Simply bring us the clothes 
that you wish to be washed, separated by colour or 
by desired temperature. We will wash them and re-
turn them to you to hang and dry on your veranda. 

Beach umbrellas, sun beds and 
beach toys

Sun beds, beach umbrellas and beach toys are pro-
vided free of charge. Please make sure that you take 
good care of them and that you return them to the 
hotel after using them!

Bicycles
Adult and children’s bicycles are provided free of 
charge to our guests. You can use them just for recre-
ation or as a means of transport to and from Xylokas-
tro. The recommended route is through the seaside 
pine forest. You can also cycle next to the old railway 
tracks or on the seaside promenade of Sykia. Please 
make sure that you ride carefully and safely, that you 
take good care of our bicycles and of course that you 
return them to the hotel after using them!

Прачечная
Наш отель оборудован стиральной машиной , 
которой вы можете воспользоваться. Просто 
принесите нам эту одежду, которую вы 
хотите постирать, разделив её по цвету или в 
соответствии с температурным режимом стирки. 
Мы постираем из и принесем вам в номер. 

Пляжные зонтики, шезлонги и 
пляжные игрушки

Шезлонги, зонтики и пляжные игрушки 
предоставляются бесплатно.  Убедительная 
просьба относиться к ним бережно и вернуть в 
отель после использования!

Велосипеды
Взрослые и детские велосипеды предоставляются 
бесплатно для наших гостей. Вы можете 
использовать их только для отдыха или в 
качестве транспортного средства для поездок 
в Ксилокастро. Рекомендуемый маршрут через 
Приморскй Сосновый  Лес. Вы также можете 
пройтись рядом со старым железнодорожным 
путям или по набережной Сикии. Убедительная 
просьба относиться к ним бережно и вернуть в 
отель после использования!



Υπηρεσίες  concierge 
Στην υποδοχή μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ό,τι 
χρειάζεστε, από την ενοικίαση αυτοκινήτου μέχρι 
το κλείσιμο ενός μασάζ. Μπορούμε να σας δώσουμε 
τα δρομολόγια των τοπικών μέσων μεταφοράς, να 
βρούμε για εσάς πληροφορίες για τα αξιοθέατα 
της περιοχής μας, να σας προτείνουμε ταβέρνες, 
να σας δώσουμε τα τηλέφωνα κομμωτηρίων και 
υπηρεσιών delivery, να σας πούμε που βρίσκονται 
οι πλησιέστερες τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, 
να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα των 
κινηματογράφων, να οργανώσουμε για σας μια 
ξενάγηση ή ένα μάθημα tennis, να βρούμε ένα γιατρό, 
να σας παρέχουμε φάρμακα πρώτων βοηθειών και 
πολλά ακόμα!

Daphne’s Club “Happy guests” proj-
ect

Σε μια προσπάθεια να δικτυώσουμε το ξενοδοχείο 
μας, τους επισκέπτες μας και τις τοπικές επιχειρήσεις, 
έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων που σας προσφέρουν ειδικές τιμές και 
προσφορές. Ζητήστε τον κατάλογο και την “Happy 
guest” κάρτα στην υποδοχή.

Услуги консьержа
На стойке регистрации мы можем помочь вам во 
всем, от аренды автомобиля до массажа. Мы можем 
проинформировать вас о расписании местных 
автобусов и поездов, предоставить информацию 
о достопримечательностях и памятниках в этом 
районе, посоветовать, как поесть вне дома, 
записаться на прием к парикмахеру, предложить 
вам кино- и театральные программы, вызвать 
такси, заказать экскурсию, организуйте пешую 
прогулку, устройте урок тенниса, найдите 
билеты на концерт, позаботьтесь о стирке, 
проинформируйте вас об услугах доставки еды 
в этом районе, найдите врача, предоставьте вам 
лекарства для неотложной помощи и многое 
другое!

Проект Daphne’s Club  «Happy 
Guest»

Стремясь объединить наш отель, наших гостей 
и поставщиков услуг в нашем регионе, мы 
создали сеть сотрудничающих предприятий, 
которые предлагают нашим гостям специальные 
предложения или специальные услуги. На стойке 
регистрации попросите карту «Happy Guest» и 
список доступных предложений.

Concierge services 
At the reception we can assist you with everything 
from renting a car to getting a massage. We can in-
form you of the timetables of local buses and trains, 
provide information on sites and monuments in the 
area, offer advice on eating out, book a hairdresser 
appointment, provide you with cinema and theatre 
programmes, call a taxi, book an excursion, organize 
a hiking trip, arrange a tennis lesson, find concert 
tickets, take care of laundry, inform you of food de-
livery services in the area, find a doctor, provide you 
with emergency first aid medicine and much more!

Daphne’s Club “Happy guests” 
project

In an effort to link together our hotel, our guests and 
our area’s providers we have set up a network of co-
operating businesses, which offer our guests special 
deals or special services. Ask at the reception for your 
“Happy guest” card and the list of available offers.

Άλλες υπηρεσίες υποδοχής 
Στην υποδοχή μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ό,τι 
χρειάζεστε, από την ενοικίαση αυτοκινήτου μέχρι 
το κλείσιμο ενός μασάζ. Μπορούμε να σας δώσουμε 
τα δρομολόγια των τοπικών μέσων μεταφοράς, 
να βρούμε για εσάς πληροφορίες για τα αξιοθέατα 
της περιοχής μας, να σας προτείνουμε ταβέρνες, 
να σας δώσουμε τα τηλέφωνα κομμωτηρίων και 
υπηρεσιών delivery, να σας πούμε που βρίσκονται 
οι πλησιέστερες τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες, 
να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα των 
κινηματογράφων, να οργανώσουμε για σας μια 
ξενάγηση ή ένα μάθημα tennis, να βρούμε ένα γιατρό, 
να σας παρέχουμε φάρμακα πρώτων βοηθειών και 
πολλά ακόμα!

Daphne’s Club “Happy guests” 
project

Σε μια προσπάθεια να δικτυώσουμε το ξενοδοχείο 
μας, τους επισκέπτες μας και τις τοπικές επιχειρήσεις, 
έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων που σας προσφέρουν ειδικές τιμές και 
προσφορές. Ζητήστε τον κατάλογο και την “Happy 
guest” κάρτα στην υποδοχή.



Экологическая политика

В Daphne’s Club Hotel Apartments мы считаем, что, несмотря на наши относительно небольшие 
размеры, как отеля, так и туристического бизнеса, внесение положительного вклада в сохранение 
окружающей среды, каким бы скромным оно ни было, является важным шагом на пути к устойчивому 
развитию всего района. разработка. Мы убеждены, что это будет иметь мультипликативный эффект, 
поддерживая создание регионального движения за ответственный бизнес в целом и за устойчивый 
туризм в частности.

Для достижения экологической и социальной устойчивости мы будем стремиться:

• Свести к минимуму потребление природных ресурсов.

• Минимизировать отходы, которые мы производим

• Свести к минимуму выбросы парниковых газов.

• Инвестируйте в новые энергосберегающие технологии.

• Поддержка местных экологических проектов.

• Создайте локальную сеть экологически сознательных предприятий.

• Поддержка местных производителей, заботящихся об окружающей среде.

Вы также можете принять участие в наших усилиях по защите окружающей среды:

1. Не выбрасывать мусор в море или лес.

2. Экономия энергии за счет выключения света и умеренного использования кондиционера.

3. Осторожно используйте воду при принятии душа или мытья посуды, а также сообщая нам о 
протечках.

5. Прогулка или езда на велосипеде вместо поездки в Ксилокастро на машине.

6. Используйте только необходимые полотенца.

Περιβαλλοντική πολιτική
Στο Daphne’s Club Hotel Apartments πιστεύουμε 
ότι παρά το σχετικά μικρό μας μέγεθος μπορούμε  
να συμβάλλουμε θετικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι 
προσπάθειές μας αυτές θα λειτουργήσουν 
πολλαπλασιαστικά, δημιουργώντας μια τοπική 
κίνηση υπεύθυνης επιχειρηματικότητας γενικά και 
βιώσιμου τουρισμού ειδικά. 

Προκειμένου να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό 
μας αντίκτυπο, δεσμευόμαστε: να μειώσουμε 
την κατανάλωση μη-ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων, τα απορρίμματα που παράγουμε και 
τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου· να επενδύσουμε 
σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας· να 
συμμετέχουμε σε τοπικά περιβαλλοντικά 
προγράμματα· να υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιημένους τοπικούς παραγωγούς και 
να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο περιβαλλοντικά 
συνειδητοποιημένων επιχειρήσεων 

Στις προσπάθειές μας αυτές μπορείτε να συμβάλετε 
κι εσείς! Μην πετάτε σκουπίδια στη θάλασσα και 
στο δάσος· τοποθετήστε τα προς ανακύκλωση 
απορρίμματά σας στους ειδικούς κάδους και 
φέρτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σας στο 
γραφείο υποδοχής· εξοικονομήστε ενέργεια 
σβήνοντας τα φώτα που δεν σας είναι απαραίτητα 
και χρησιμοποιώντας το κλιματιστικό με μέτρο· 
εξοικονομήστε νερό αποφεύγοντας να το 
σπαταλάτε άσκοπα όταν κάνετε ντους ή πλένετε τα 
πιάτα κι ενημερώνοντάς μας έγκαιρα για διαρροές 
στο διαμέρισμά σας· χρησιμοποιήστε μόνο όσες 
πετσέτες χρειάζεστε· αντί να πάτε στο Ξυλόκαστρο 
με το αυτοκίνητο, δοκιμάστε μια βόλτα με τα πόδια 
ή με ποδήλατο μέσα από το δάσος! 

Environmental policy
In Daphne’s Club Hotel Apartments we believe that 
despite our relatively small size, both as a hotel and 
as a tourism business, making a positive contribu-
tion to the preservation of the environment, however 
humble it may be, is an important step towards the 
whole area’s sustainable development. We are con-
vinced that it will produce a multiplying effect, thus 
supporting the creation of a regional movement for 
responsible business in general and sustainable tour-
ism in particular. 

In order to achieve environmental and social sustain-
ability, we strive to:  minimize our consumption of 
non-renewable natural resources, the waste we are 
creating and the greenhouse gasses we are emitting; 
invest in new energy-saving technologies; support lo-
cal environmental projects; create a local network of 
environmentally conscious businesses; and support 
local environmentally-conscious producers

You can also take part in our environmental efforts 
by: not throwing rubbish in the sea or the forest; recy-
cling the waste from your apartment; saving energy 
by turning off the lights and using your air-condition-
er moderately; using water with care when showering 
or washing the dishes, as well as by informing us of 
leaks; using only the towels you need and walking or 
cycling instead of driving to Xylokastro.





Walking, jogging, taking the 
stroller, nordic walking and cycling

The most obvious place to do all the above is the 
path which starts right at our doorstep and goes to 
the far end of Xylokastro, through the pine forest and 
then along the beachfront of Xylokastro. A second 
easy option is along the beachfront of Sykia itself. A 
third option is along the old railway tracks, which are 
bordered with fragrant lemon groves. You can also 
go walking or cycling uphill. An easy option is to go 
directly from Sykia uphill to the villages of Kariotika 
or/and Geliniatika. A second option is to drive to the 
plateau of Mount Ziria then follow the paths in that 
area. We have Nordic Walking sticks and bicycles at 
your disposal at the reception!

SUP 

We have a SUP at your disposal right here at Daphne’s 
Club! Please use it with care, return it to the hotel af-
ter use and rinse it from the salt water before putting 
it back in its special stand.

Table tennis & Tennis
We have a table tennis at your disposal on the roof 
garden. If you are looking for something more profes-
sional, Xylokastro’s Table Tennis Club also welcomes 
our guests. You can play tennis at the municipal ten-
nis court of Sykia, just steps from our hotel at the en-
trance of the forest. You can also book a tennis court 
at the Tennis Club of Xylokastro, or arrange a private 
tennis lesson for you or your children at our reception.

Περπάτημα, jogging, βόλτα με το 
καρότσι και ποδηλασία

Για τις παραπάνω δραστηριότητες η πρώτη σας 
επιλογή είναι η διαδρομή που ξεκινάει στην πόρτα 
μας, διασχίζει το δάσος και συνεχίζει παράλληλα 
με την ακτογραμμή του Ξυλοκάστρου. Μια 
δεύτερη επιλογή είναι η ακτογραμμή της Συκιάς 
με κατεύθυνση προς Μελίσσι. Μια τρίτη επιλογή 
είναι παράλληλα με την παλιά σιδηροδρομική 
γραμμή, κατά μήκος της οποίας υπάρχουν υπέροχες 
μυρωδάτες λεμονιές και πορτοκαλιές. Μπορείτε 
επίσης να περπατήσετε (ή να κάνετε ποδήλατο) 
προς το βουνό. Μια εύκολη διαδρομή είναι από τη 
Συκιά προς τα χωριά Καρυώτικα και Γεληνιάτικα. Μια 
δεύτερη ορεινή διαδρομή είναι στο οροπέδιο της 
Ζήρειας. Στη διάθεσή σας υπάρχουν Nordic Walking 
sticks και ποδήλατα για τις διαδρομές αυτές!

SUP 

Υπάρχει διαθέσιμο SUP εδώ στο Daphne’s Club! Σας 
παρακαλούμε να το φροντίζετε σωστά και να το 
επιστρέφετε πάντα στο ξενοδοχείο μας.

Πινγκ πονγκ & Τέννις
Στο roof garden μας υπάρχει τραπέζι πινγκ πονγκ! 
Για πιο επαγγελματικές εγκαταστάσεις, υπάρχει 
Σύλλογος που με χαρά υποδέχεται τους επισκέπτες 
μας. Τέννις μπορείτε να παίξετε στο κοινοτικό γήπεδο 
της Συκιάς στην είσοδο του δάσους, ή στα γήπεδα 
του Ξυλοκάστρου. Ζητήστε μας να σας κλείσουμε 
ένα γήπεδο ή να σας οργανώσουμε ένα μάθημα! 



Winery tour in Nemea
Nemea is one of the most famous wine areas of 
Greece. The ancient location is dotted with winer-
ies and meandering wine roads, which you can drive 
through or cycle. You can discover them on your own 
or we can arrange a guided tour for you with a wine 
expert, on bicycle or by car.

Agrotourism workshops
The region around Xylokastro is famous for its ex-
cellent agricultural products: black raisins, grapes, 
wines, olives, lemons, oranges and apples. To help 
you discover them, we have teamed up with local 
farmers to offer you real hands-on experience of local 
rural life, through thematic agrotourism workshops.

Cultural sightseeing
Daphne’s Club is ideally located to explore the most 
important archeological sites of Southern Greece, as 
well as some famous monasteries. We can arrange 
guided tours or simple transfers for you to these sights. 
There are also occasional organised excursions, which 
you can join. Keep an eye open for the performances 
in the Ancient Theatre of Epidaurus, which take place 
during the summer. A coach usually departs from 
Xylokastro for these events and you can also go by 
car. Enquire at the reception for suggestions and 
bookings.

Skippered motor boat trips and 
small motor boat rentals 

Skippered motor boat trips are offered near us and 
small motor boats can be rented from the marina of Kia-
to. Please contact our reception to book a trip. 

Οινοτουρισμός στη Νεμέα 
Η Νεμέα είναι μια από τις πιο διάσημες 
οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Στην αρχαία 
αυτή τοποθεσία θα βρείτε υπέροχες διαδρομές μέσα 
στα αμπέλια και διάσημα οινοποιεία. Ανακαλύψτε τα 
μόνοι σας ή ζητήστε μας να σας οργανώσουμε μια 
εκδρομή με ξεναγό ή/και οινολόγο.

Αγροτουρισμός
Η περιοχή μας ήταν από την αρχαιότητα διάσημη για 
τα εξαιρετικά αγροτικά της προϊόντα: κορινθιακή 
σταφίδα, εσπεριδοειδή, σταφύλια και μήλα. Για να 
σας βοηθήσουμε να τα ανακαλύψετε δημιουργήσαμε 
ένα δίκτυο αγροτών και μαζί σας προσφέρουμε μια 
αυθεντική γεύση της τοπικής αγροτικής ζωής μέσα 
από θεματικές αγροτουριστικές εμπειρίες. 

Πολιτιστικά αξιοθέατα
Η τοποθεσία του ξενοδοχείου μας σας επιτρέπει να 
εξερευνήσετε άνετα όλα σχεδόν τα αξιοθέατα της 
νότιας Ελλάδας. Μπορούμε να οργανώσουμε για 
σας τη μεταφορά σας και την ξενάγησή σας στα 
αξιοθέατα αυτά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
υπάρχει επίσης οργανωμένη μεταφορά προς και από 
το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για τις παραστάσεις 
του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Εκδρομές με ταχύπλοο σκάφος 
και ενοικιάσεις μικρών 

ταχύπλοων σκαφών
Επικοινωνήστε με την υποδοχή για να οργανώσουμε 
για σας μια εκδρομή με ταχύπλοο σκάφος στον 
Κορινθιακό Κόλπο! Επίσης, μπορείτε να νοικιάσετε 
μικρά ταχύπλοα από τη μαρίνα του Κιάτου.





At Daphne’s Club we strive to make your holidays 
with your children as comfortable and enjoyable as 
possible. Here you will find: baby cots, baby high 
chairs, baby diaper changers, baby bathtubs, potties, 
sterilisers, toys for indoors and outdoors, children’s 
books in many languages, board games, an outdoor 
playground, an indoor “creativity area”, bicycles for 
children and baby seats for mum & dad’s bicycles. We 
can also organise private baby-sitting for your baby 
or child, as well as private lessons of English, tennis, 
swimming αnd guitar.

Outdoor playgrounds
The closest outdoor playgrounds are in the village of 
Sykia, in the square behind the kiosk and in the town 
of Xylokastro, at the exit of the forest.

Indoor playground “Mabakita”
There is an indoor/outdoor playground in the village 
of Melissi, “Mabakita”, with inflatable toys and cafe-
teria, where you can relax while your children jump 
around!

Amusement park in Xylokastro
Near the marina of Xylokastro there is an amusement 
park in the summer. It is open in the evenings.

  

Water fun park
There are two water fun parks around the hotel. The 
nearest one is in the village of Kato Loutro, on the 
beach road towards Patra to the west. The second 
one is in Isthmos, next to the Corinth Canal, on the 
road towards Athens.

“Physi k’ On” Petting farm 
Ιn the mountain village of Rethi you will encounter 
“Physicon” an outdoor playground, complete with 
petting farm (donkeys and sheep at the time of writ-
ing), 5X5 football, basketball, as well as an education-
al garden. 

Environmental Museum of Lake 
Stymfalia

Through 3-dimensional models and interesting vid-
eos this museum traces the geological formation of 
the lake and its surroundings and shows the way hu-
mans have interacted with the area, its flora and fau-
na through the centuries. Amateur binoculars allow 
you to watch the birds taking refuge on the nearby 
lake. 

Εδώ στο Daphne’s Club προσπαθούμε να κάνουμε 
τις δικές σας διακοπές και τις διακοπές των παιδιών 
όσο πιο άνετες και διασκεδαστικές γίνεται. Γι’ αυτό 
εδώ θα βρείτε: παρκοκρέβατα, παιδικά καρεκλέκια 
φαγητού, αλλαξιέρες, βρεφικές μπανιέρες, γιογιό, 
αποστειρωτή, ρηλάξ, επιτραπέζια, παιδικά βιβλία, 
παιδική χαρά στον κήπο μας, γωνιά δημιουργικής 
απασχόλησης στο σαλόνι μας, παιδικά ποδήλατα 
και κάθισμα ποδηλάτου σε ποδήλατο για ενήλικα. 
Επίσης, μπορούμε να οργανώνουμε για σας 
δημιουργική απασχόληση για παιδιά 4-7 ετών και 
μαθήματα tennis, κιθάρας ή κολύμβησης, καθώς και 
να καλέσουμε για σας μια baby-sitter. 

Παιδικές χαρές
Οι πλησιέστερες παιδικές χαρές είναι: στην πλατεία 
της Συκιάς, πίσω από το περίπτερο και στην έξοδο 
του “Πευκιά” στο Ξυλόκαστρο. 

Παιδότοπος “Mabakita”
Στο χωριό Μελίσσι βρίσκεται ο παιδότοπος “Mabaki-
ta”, με φουσκωτά παιχνίδια και καφετέρια. 

Λούνα παρκ στο Ξυλόκαστρο
Κοντά στη μαρίνα του Ξυλοκάστρου υπάρχει τους 
καλοκαιρινούς μήνες λούνα παρκ. Είναι ανοιχτό από 
το απόγευμα. 

Water fun park
Υπάρχουν δύο water fun park στην περιοχή μας. Το 
πλησιέστερο είναι στο χωριό Κάτω Λουτρό, επί της 
παλιάς εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Πάτρα. 
Το δεύτερο είναι στον Ισθμό, επί της παλιάς εθνικής 
οδού προς Αθήνα.

“Φύση κ’ Όν” παιδική φάρμα 
Στο ορεινό χωριό Ρέθι βρίσκεται το “Φυση κ’ Όν” 
ένας νέος υπαίθριος παιδότοπος, με μικρή φάρμα 
(γαϊδουράκια, πρόβατα, σκύλοι, κότες, κουνέλια), 
ποδόσφαιρο 5X5, 

Περιβαλλοντικό μουσείο 
Στυμφαλίας

Ενδιαφέροντα βίντεο και τρισδιάστες 
αναπαραστάσεις περιγράφουν τις γεωλογικές 
μεταβολές της λίμνης και της γύρω περιοχής, ενώ 
μουσειακά εκθέματα παρουσιάζουν τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες γύρω από την λίμνη. Από το μουσείο 
μπορεί κανείς να κάνει και παρατήρηση πουλιών με 
ειδικά τηλεσκόπια. 





Shop location and opening hours 

Shops are open Monday/Wednesday/Saturday 9 am to 
1.30 pm and Tuesday/Thursday/Friday 9 am to 1pm & 6 
pm to 9 pm. They are closed on Sunday. Supermarkets 
are open daily except Sunday from 8 am to 9 pm. Mini 
markets and kiosks tend to be open daily from very early 
morning to very late at night! The main shopping place 
is Xylokastro, where you will also find supermarkets. 
In Sykia there are two mini-markets, a bakery and a 
pharmacy. 

Farmers market 
On Friday morning there is a Farmers market in Xylo-
kastro (7am - 1pm), where producers from this area 
and from other parts of Greece come to sell their 
products directly to the consumer. Here you will find 
fresh fruits and vegetables, herbs, olives, spices and 
fish. 

Fish
You can find fresh fish in Xylokastro in the fish shop 
at Dasiou street, as well as in a fish shop in the city’s 
central square. For a more local experience, go early 
in the morning to the marina of Xylokastro and buy 
directly from the fishermen!

Banks 

There is no bank or ATM in Sykia. Most of the banks 
in Xylokastro are to be found either around the cen-
tral square (Alpha Bank, Piraeus Bank) or on the main 
shopping street (National Bank of Greece). Banks are 
open only in the morning, from 9 am to 2 pm. ATMs 
are available 24/7. 

Medical centre
The nearest public medical centre is located 500 me-
ters from our hotel on the way to Xylokastro, on your 
left hand-side. You can visit it 24/7 for small emergen-
cies. If you require a specialist doctor, we are at your 
disposal at the reception to help you arrange an ap-
pointment. 

Post office
The post office is located on the central square of Xy-
lokastro. It is open work days from 9 am to 1 pm. 

Hairdresser, Manicure
You will find a number of hairdressers and beauty 
centers on the main shopping street of Xylokastro 
(Tsaldari street). 

CCinema
There are two open-air cinemas in Xylokastro, one 
next to the central square (Adanopoulou street, cin-
ema “Avlaia”), and one near the main bus station (Ni-
kolopoulou street, cinema “Electra”). You will find the 
program for these two cinemas in the reception area. 
There are usually two screenings daily, one around 9 
pm and one around 11 pm. Films in Greece are always 
in their original language (except for the occasional 
children’s movie), subtitled in Greek. 

Parking
You can park your car on the beach or in the side 
streets above the main road.

Buses 
The nearest bus stop to Daphne’s Club is situated on 
the main road. For bus timetables, please contact the 
reception. You can buy your ticket directly on the bus. 

Taxis
You can hail a taxi directly on the street or contact the 
reception to call one for you. The main taxi station in 
Xylokastro is on the main square.

Trains
You can go to the centre of Athens, to the port of Pi-
raeus, as well as to the airport of Athens by train, from 
the nearby train stations of Kiato and Xylokastro. 
Please contact the reception for timetables.

Car rental
If you are already at the hotel and wish to book a car 
locally, the closest car rental is in Corinth. A car deliv-
ery service can be arranged at extra cost. Please con-
tact the reception for enquiries.



Τοπική αγορά
Η βασική αγορά της περιοχής μας είναι στο 
Ξυλόκαστρο. Εκεί θα βρείτε εμπορικά μαγαζιά, 
ιχθυοπωλεία, φούρνους, μανάβικα, φαρμακεία, 
κρεοπωλεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και 
σούπερ μάρκετ. Στη Συκιά θα βρείτε δύο μπακάλικα, 
περίπτερο, φούρνο και φαρμακείο. Στο Ξυλόκαστρο 
πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή πρωί λαϊκή 
αγορά, δίπλα στον παλιό σταθμό ΟΣΕ.

Τράπεζες 
Δεν υπάρχουν τράπεζες και ATM στη Συκιά. Οι 
περισσότερες τράπεζες στο Ξυλόκαστρο βρίσκονται 
είτε γύρω από την κεντρική πλατεία (Alpha Bank, 
Πειραιώς), είτε επί της οδού Π. Τσαλδάρη (Εθνική 
Τράπεζα).

Κέντρο υγείας
Το πλησιέστερο Κέντρο Υγείας βρίσκεται 500 μέτρα 
από το ξενοδοχείο μας στο δρόμο προς Ξυλόκαστρο. 

Εκκλησία
Η πλησιέστερη εκκλησία είναι η εκκλησία της Συκιάς, 
πίσω από την ταβέρνα “Φοίνικες”. Στην πλατεία του 
Ξυλοκάστρου θα βρείτε τον ναό του Αγίου Βλασίου. 

Κινηματογράφος
Υπάρχουν δύο θερινοί κινηματογράφοι στο 
Ξυλόκαστρο. Η “Αυλαία” βρίσκεται δίπλα στην 
κεντρική πλατεία και η “Ηλέκτρα” βρίσκεται δίπλα 
στον σταθμό των ΚΤΕΛ στην οδό Νικολοπούλου. Θα 
βρείτε το πρόγραμμα των κινηματογράφων στην 
υποδοχή.

Πάρκινγκ
Μπορείτε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας είτε στην 
παραλία, είτε στα στενά πάνω από την παλιά εθνική.





Αρχαία Σικυών
Η Αρχαία Σικυών είναι μια από τις αρχαιότερες 
ελληνικές πόλεις. Υπήρξε σημαντικό καλλιτεχνικό 
κέντρο κατά τους κλασικούς χρόνους, με διάσημη 
σχολή ζωγραφικής. Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν 
από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία, η οποία 
αποκάλυψε ένα μικρό τμήμα της πόλης. Σήμερα 
μπορεί κανείς να επισκεφτεί τα ρωμαϊκά λουτρά, 
καθώς και τα ερείπια ενός μεγάλου θεάτρου του 3ου 
πΧ αιώνα.

Αρχαία Κόρινθος
Τις ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο ξεκίνησε το 
1896 η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 
στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη το μόνο εμφανές 
μνημείο ήταν ο ναός του Απόλλωνος του 6ου πΧ 
αιώνα. Σήμερα οι αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως 
την αρχαία αγορά, ναούς, κρήνες, στοές, λουτρά 
και διάφορα άλλα κτίσματα. Μπορείτε επίσης να 
επισκεφτείτε το αρχαιολογικό μουσείο, καθώς και τα 
τείχη της Ακροκορίνθου στην κορυφή του βουνού. 

Οδοντωτός Βουραϊκού
Η γραφική βόλτα με τον οδοντωτό, από το 
παραθαλάσσιο Διακοφτό στα ορεινά Καλάβρυτα, 
μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού είναι μία από 
τις απολαυστικότερες εκδρομές στην περιοχή μας! 

Ancient Sikyon
Sikyon is one of the oldest cities of ancient Greece. It 
was an artistic center during Classical times, with a 
famous academy of painting. The first archeological 
excavations were undertaken by the Greek Archaeo-
logical Society, which uncovered a small part of the 
city. You can visit the Roman Baths, which now house 
the Museum, as well as the remains of a large Theater 
dating back to the 3rd century BC.

  

Ancient Corinth
Ancient Corinth has been excavated since 1896 by 
the American School of Classical Studies in Athens. At 
the time the only visible monument was the 6th cen-
tury BC temple of Apollo. Today, archeologists have 
brought to light Corinth’s ancient agora, temples, 
fountains, shops, porticoes, baths and various other 
monuments. You can also visit the archeological mu-
seum, as well as the fortress of Acrocorinthos on the 
top of the mountain. 

Vouraikos Gorge - Diakofto train
The scenic train ride through the Vouraikos Gorge on 
the renovated 19th century rack railway is one of the 
area’s highlights! It starts off at the seaside village of 
Diakofto and reaches the mountain village of Kalavry-
ta, where you can spend time walking, shopping for 
local products or visiting its historical landmarks  





Ταβέρνες στη Συκιά
Η Aυλή του Mπέη: Ταβέρνα και πίτσα σε ξυλόφουρνο

Πυργοσυκιά: Καφέ & μεζεδοπωλείο 

Φοίνικες: Η ταβέρνα των ντόπιων

Το Στέκι: Τεβάρνα με όμορφη αυλή

Το Ακρωτήρι: Θαλασσινά και μοντέρνα πιάτα

Tαβέρνες στο Ξυλόκαστρο
Ελλαδικό: Μοντέρνα ταβέρνα 

Μουράγιο: η κλασσική ψαροταβέρνα του 
Ξυλοκάστρου

Παραθαλάσσιες ταβέρνες
Hotel Lido: Παραθαλάσσιο ξενοδοχείο με 
εστιατόριο πάνω στο κύμα, στο Μελίσσι

Ταβερνάκι: Παραθαλάσσια ψαροταβέρνα στο Κάτω 
Διμηνιό

Ναυαρίνο: Από το πρωί για brunch και ψαρομεζέδες 
στην άκρη του Ξυλοκάστρου

Ορεινές ταβέρνες
Ο Σπήλιος: Ταβέρνα με μαγειρευτά και ψητά σε μια 
πολύ όμορφη τοποθεσία στο Χαλκί

Τα 7 Φ: Ταβέρνα με ψητά, η οποία ειδικεύεται στα 
παϊδάκια, στο Μεγάλο Βάλτο. Υπέροχη τοποθεσία 
μέσα στα πλατάνια

Πέτρα: Ταβέρνα που ειδικεύται στα ψητά στο χωριό 
Καρυώτικα πάνω από το Ξυλόκαστρο

Dining in Sykia
I avli tou Bei: Taverna & oven-baked pizza 

Pyrgosykia: Coffee & Ouzo with meze

Foinikes: Traditional taverna meals

To Steki: Coffee and traditional taverna meals 

Akrotiri: Seafood restaurant

Dining in Xylokastro
Elladikon: Taverna with a modern twist

Mouragio: Xylokastro’s signature fish taverna

Dining along the coast
Hotel Lido (Melissi): Seaside hotel restaurant, with its 
own good quality wine 

Tavernaki (Kato Diminio): Seaside fish restaurant

Navarino (Xylokastro): Coffee, brunch and seafood 

Esperos (Derveni): Seaside fish restaurant

Dining in the mountains
O Spilios (Chalki): Grilled meat and traditional Greek 
dishes

Ta Epta Fi (Megalos Valtos): Grilled meat

Petra (Kariotika): Grilled meat





Breakfast: 12,00€/person

Extra linen and towels: 7,00€/set

Laundry: 5,00€/5kg

Tennis/Swimming/Greek dances: 25,00€/hour

Guitar lesson: 25,00€/hour

English-language lessons: 25,00€/hour

Creative entertainment & Baby-sitting:  
25,00€/hour 

Yoga: 30,00€/session 
Manicure: 15,00€ 
Pedicure: 20,00€

Aromatherapy massage: 65,00€/session

Greek cooking: 30,00€/person in a small group/Mini-
mum cost: 80,00€

Πρωινό: 12,00€/άτομο

Επιπλέον ιματισμός: 7,00€/σετ

Πλυντήριο: 5,00€/5 κιλά

Tennis/Kολύμβηση: 25,00€/ώρα

Μάθημα μουσικής: 25,00€/ώρα

Μάθημα Αγγλικών: 25,00€/ώρα

Δημιουργική απασχόληση & Baby-sitting:  
25,00€/ώρα 

Γιόγκα: 30,00€/συνεδρία  
Μανικιούρ: 15,00€ 
Πεντικιούρ: 20,00€

Μασάζ αρωματοθεραπείας: 65,00€/συνεδρία

Μαθήμα ελληνικής κουζίνας: 30,00€/άτομο σε μικρή 
ομάδα/Ελάχιστη χρέωση μαθήματος: 80,00€




