GET TO KNOW YOUR ROOM

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΑΣ

- Daily room cleaning 11:00 – 14:00

- Καθημερινή καθαριότητα δωματίου 11:00 – 14:00

- Air Condition

- Κλιματισμός

- 43’ - 49’ Flat Screen TV

- 43’ - 49’ τηλεόραση

- Hair Dryer

- Σεσουάρ - Πιστολάκι Μαλλιών

- In-Room safe

- Χρηματοκιβώτιο

- Nespresso coﬀee maker

- Καφετιέρα Nespresso

- Kettle

- Βραστήρας

- Refrigerator

- Ψυγείο

- Ice box with fresh ice cubes ﬁlled daily

- Παγοθήκη με πάγο που ανανεώνεται καθημερινά

- Complimentary COCO-MAT Sleepers and aromatherapy mini pillow

- Παντόφλες και μαξιλαράκια αρωματοθεραπείας COCO-MAT

- Eco Friendly bath amenities

- Φιλικά προς το περιβάλλον είδη προσωπικής φροντίδας

- Free iron service upon request (between 11:00 – 14:00 daily)

- Δωρεάν υπηρεσία σιδερώματος (μεταξύ 11:00 – 14:00 καθημερινά)

YOUR BED
COCO-MAT 3-LAYER BED

ORESTIS
3

BED BASE | ΒΑΣΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

TOP-MATΤRESS
ΑΝΑΣΤΡΩΜΑ

2

MATΤRESS
ΣΤΡΩΜΑ

1

BED BASE
ΒΑΣΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

The perfect balance of elasticity and support is the base of your sleep.
It consist of Solid pine wood two layers of rubberized coconut ﬁbre
and two layers of natural rubber and is covered by a cotton cover that
is made of 100% high-quality cotton fabric, quilted with pure virgin
wool. Total height of comfort is approximately 23 cm (or 9.1 inches)

Layer

Προσφέρει τέλεια ισορροπία ελαστικότητας και στήριξης και αποτελεί
την βάση του ύπνου μας. Κατασκευάζεται από αμέταλλες πρώτες ύλες
και αποτελείται από συμπαγές ξύλο πεύκου, δύο φύλλα
ελαστικοποιημένου κοκοφοίνικα και 2 φύλλα φυσικού καουτσούκ 6εκ,
που καλύπτει όλη την επιφάνεια της βάσης. Συνολικό ύψος άνεσης
περίπου 23εκ (9.1 ιντσες)

ΕGEAS

IVISKOS

MATTRESS | ΣΤΡΩΜΑ

TOP MATTRESS | ΑΝΑΣΤΡΩΜΑ

A balanced combination of pocket springs and natural materials, τwo
layers of natural rubber oﬀer great comfort and two layers of coconut
ﬁber allow perfect air circulation and humidity regulation. Suitable for
all body types, particularly persons of heavier weight. It consist of
Pocket springs Two layers of rubberized coconut ﬁber, two layers of
natural rubber foam, cotton cover of 100% high-quality cotton fabric,
quilted with pure virgin wool. 20cm of comfort.

A rich layer of natural rubber oﬀers perfect elasticity and hevenly
comfort and ads another 6cm of devine comfort.

20 ±
cm

23 ±
cm

6±
cm

Προσφέρει εξαιρετική ορθοσωματική υποστήριξη και ονειρεμένη
απόλαυση κατά την διάρκεια του ύπνου. Ένα πλούσιο φύλλο φυσικού
καουτσούκ χαρίζει τέλεια ελαστικότητα και 6εκ επιπλέον άνεση.

Ο τέλειος συνδυασμός ανεξάρτητων ελατηρίων και φυσικών υλικών
σε ένα άριστο ποιοτικά στρώμα. Δύο φύλλα ελαστικοποιημένου
κοκοφοίνικα ευνοούν την κυκλοφορία του αέρα και ρυθμίζουν την
υγρασία. Κατάλληλο για όλους τους σωματότυπους, ιδιαίτερα δε για
άτομα αυξημένου σωματικού βάρους. Αποτελείται από δύο φύλλα
ελαστικοποιημένου κοκκοφοίνικα, δυο φύλλα φυσικού καουτσούκ,
κάλυμμα από 100% βαμβακερό ύφασμα, οικολογικά επεξεργασμένο,
καπιτονέ με αγνό παρθένο μαλλί. 20εκ άνεσης.

PILLOW MENU
BY COCO-MAT

COCO-MAT PILLOWS IN YOUR BED
MORFEAS

Since there is no “one-size-ﬁts-all” dress, shirt or pair of jeans, how can there be such a
thing as a “one-size-ﬁts-all” pillow?
Every person is unique, which means we all need the right pillow that best suits our body
build and sleep style.

Fluﬀy, classical shaped pillow ﬁlled with 5% white duck down and 95% pre-washed, antimicrobial and anti-allergenic
white duck feather. The fabric of the pillow case is made of 100% high-quality, white cotton that is impenetrable by
the feathers and ecologically-treated. Suitable for medium weights.
Weight: 1100 g

To enjoy comfortable, relaxing sleep, you can choose the perfect pillow from our
collection of 5 COCO - MAT’s unique items.

Αφράτο και άνετο μαξιλάρι σε κλασικό σχήμα. Το εσωτερικό του γέμισμα αποτελείται από 5% πούπουλο λαιμού
πάπιας και 95% μικρά φτερά πάπιας, προπλυμένα δια ζέσεως, αποστειρωμένα σε κλίβανο, αντιμικροβιακά και
υποαλλεργικά. Η 100% βαμβακερή του θήκη φτιάχνεται από ύφασμα, άριστης ποιότητας, μη διαπερατής από το
πούπουλο ύφανσης, οικολογικά επεξεργασμένο σε λευκό χρώμα. Κατάλληλο για μέτριους σωματότυπους.
Βάρος: 1.100 γρ.

Όπως δεν υπάρχει μόνο ένα νούμερο παπουτσιών ή ρούχων, πως μπορεί να υπάρχει
μόνο ένα μαξιλάρι που ταιριάζει σε
όλους τους ανθρώπους; Καθένας μας είναι διαφορετικός, και για αυτό χρειαζόμαστε το
κατάλληλο μαξιλάρι που ταιριάζει
στο σωματότυπο και τη στάση ύπνου μας.

NARKISSOS I
Optimal head and neck support for all body builds. Ideal for those who sleep on their side. A seam in the middle
creates a soft nest for the head. Customizable volume thanks to a zipper opening. Filled with ﬂakes of natural rubber
foam. The pillowcase is made of 100%, ecologically-treated cotton.
Άριστη στήριξη για κεφάλι και αυχένα. Ιδανικό για όσους κοιμούνται στο πλάι. Κατάλληλο για όλους τους
σωματότυπους. Η κεντρική ραφή στη μέση του δημιουργεί μια εστία υποδοχής για το κεφάλι. Διαθέτει πλαϊνό
φερμουάρ, χάρη στο οποίο ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον όγκο και την ελαστικότητά του.
Περιέχει γέμισμα από νιφάδες φυσικού καουτσούκ (pop). Η θήκη του είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό
ύφασμα, οικολογικά επεξεργασμένη.

Για να απολαύσετε άνετο και ξεκούραστο ύπνο, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 5
μοναδικά μαξιλάρια COCO-MAT από τη συλλογή μας.

COCO-MAT PILLOW MENU
NARKISSOS II

SITHON I

SITHON III

Oﬀers comfortable sleep without causing neck pain.
It is ﬁlled with natural rubber foam ﬂakes, while the
ergonomic rolls in the center are ﬁlled with goose
feather. The cover is 100% cotton. Ideal for any
sleeping position. Suitable for all body builds.

Designed to provide optimal head and neck support.
Suitable for every body-build and sleeping position.
Filled with natural rubber foam ﬂakes. The pillow
consists of three vertical, separated compartments to
ensure that the ﬁlling stays in place. There is also a
horizontal compartment that is cylinder-shaped for
optimal neck support during sleep. The case is made of
100% cotton, ecologically-treated. Customizable
volume.

Oﬀers unsurpassable softness thanks to its ﬁlling
with goose small feathers (70%) and goose down
(30%) that meets European standards. The
pillowcase is 100% cotton and has been specially
treated to prevent the feathers from passing
through the cover. Suitable for lighter weights.

Προσφέρει άνετο και ξεκούραστο ύπνο χωρίς να
καταπονεί τους σπόνδυλους του αυχένα. Είναι
γεμισμένο με νιφάδες φυσικού καουτσούκ και
επιπλέον φέρει έξι (6) επιθέματα, γεμισμένα με
πούπουλο που χαρίζουν στο χρήστη μια υπέροχη
αίσθηση απαλότητας. Το κάλυμμα είναι
κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα.
Ιδανικό για όλες τις στάσεις ύπνου και ατάλληλο για
όλους τους σωματότυπους.

Weight: 750 gr.
Προσφέρει αξεπέραστη απαλότητα, χάρη στο
γέμισμά του από πούπουλα λαιμού πάπιας (30%) και
μικρά φτερά πάπιας (70%) ευρωπαϊκών
προδιαγραφών.
Το κάλυμμά του φτιάχνεται από 100% βαμβακερό
ύφασμα, άριστης ποιότητας, μη διαπερατής από το
πούπουλο ύφανσης, οικολογικά επεξεργασμένο.
Κατάλληλο για ελαφρύτερους σωματότυπους.

Σχεδιάστηκε για να προσφέρει υποδειγματική στήριξη
για το κεφάλι και τον αυχένα, για κάθε σωματότυπο
και οποιαδήποτε στάση ύπνου. Περιέχει γέμισμα από
νιφάδες φυσικού καουτσούκ. Αποτελείται από τρία
κάθετα τμήματα, στα οποία είναι ισομερώς
κατανεμημένο το φυσικό καουτσούκ μέσα σε
ανεξάρτητες θήκες, ώστε να αποτρέπεται η μετατόπιση
του υλικού και το μαξιλάρι να κρατά το σχήμα του. Στο
οριζόντιο τμήμα του βρίσκεται το αυχενικό ρολό που
προσφέρει ορθή στήριξη για λαιμό και αυχένα κατά
την διάρκεια του ύπνου. Η θήκη του είναι
κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό ύφασμα,
οικολογικά επεξεργασμένο. Κατάλληλο για όλους τους
σωματότυπους. Ρυθμιζόμενου όγκου.

Βάρος: 750 γρ.

LINEN
BY COCO-MAT

CHRYSSANTHI
BED LINEN | ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

100% high quality cotton Chryssanthi feature lustrous satin
stripes that give them a luxurious look and a smooth,
silky-soft feel. They are made of excellent quality cotton
fabric with a thread count of 250 threads woven per inch.

Τα λευκά είδη Χρυσάνθη διαθέτουν σατέν ρίγες που τους
χαρίζουν πολυτελή εμφάνιση και απαλό, μεταξένιο άγγιγμα.
Φτιάχνονται από 100% εξαιρετικής ποιότητας βαμβάκι 250
κλωστών ανά ίντσα.

VERONICA

TERPSICHORI II

BLANKET | ΠΙΚΕ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

TOWELS | ΠΕΤΣΕΤΕΣ

Manufactured from 100% high quality Egyptian cotton, with
a diamond design, it weights 325 gr /m2 and its textile is
pre-washed. Can be used in spring, summer and autumn.

100% high-quality cotton, extremely absorbent.
• Density: 28 yarns/cm in the warp and 18 yarns/cm in the
weft
• Two-fold yarns penie
• Finishing with safe stitch (double stitches)
• Weight: 550 gr/m2
• Color: White

Η πικέ κουβέρτα Βερόνικα είναι κατασκευασμένη κατά 100%
από αιγυπτιακό βαμβάκι, έχει βάρος 300γρ/τμ. και πλένεται
στους 30 βαθμούς.
Διαθέσιμη σε γκρι, εκρού και oﬀ white χρώμα.

HOT ALL SEASONS 60%

HOTELS

DUVET | ΠΑΠΛΩΜΑ

DUVET | ΠΑΠΛΩΜΑ

Made of excellent quality duck down, made by 100% cotton
fabric of white colour, excellent quality. impenetrable by
down or feathers .Its perimeter is sewn with double safety
stitch. The ﬁlling material is a combination of 60% duck
down (new European down) and 40% small feathers, class I.
Furthermore the fabric has been specially treated to become
down/feather proof, waterproof and soil/stain resistant. Its
colour is white.

Made by 100% high quality cotton fabric impenetrable by
down or feathers. The sewing of the duvets is done with the
German method with ﬁnal double safety stitch with rounded
ﬁnish. The surface of the duvet has stitches in a squared
pattern in the same dimensions ratio as the duvet.The
duvet’s ﬁlling combination is 30% duck down and 70% small
feathers, class I. The duvet weighs 200 gr/m². The feathers
are pre-washed by boiling. Machine washable at 60ο C.. Its
color is white.

Είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερό ύφασμα,
λευκού χρώματος, άριστης ποιότητας, μη διαπερατής από το
πούπουλο ύφανσης, οικολογικά επεξεργασμένο. Περιμετρικά
είναι γαζωμένο με διπλό γαζί ασφαλείας και στην ακμή του
φέρει διακοσμητικό κορδόνι από ύφασμα σατέν. Η επιφάνεια
του παπλώματος είναι γαζωμένη σε τετράπλευρα σχήματα
σε αναλογία με τις διαστάσεις του. Το εσωτερικό γέμισμα
του παπλώματος περιέχει 60% πούπουλο από λαιμό πάπιας,
και 40% μικρά φτερά, κλάση Ι.

MINI-BAR

• 100% βαμβάκι άριστης ποιότητας και εξαιρετικής
απορροφητικότητα.
• Ύφανσή από δίκλωνα νήματα penie.
• Τελείωμα με γαζί ασφαλείας (διπλό γαζί).
• Βάρος πετσέτας: 550 γρ/μ2.
• Χρώμα: Λευκό.

Είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερό ύφασμα,
άριστης ποιότητας, μη διαπερατής από το πούπουλο
ύφανσης, οικολογικά επεξεργασμένο. Η ραφή των
παπλωμάτων γίνεται με την Γερμανική μέθοδο με τελικό
διπλό γαζί ασφαλείας και με στρογγυλοποιημένο τελείωμα.
Η επιφάνεια του παπλώματος έχει γαζιά σε σχήμα
τετράγωνο σε αναλογία διαστάσεων με αυτή του
παπλώματος. Το εσωτερικό γέμισμα του παπλώματος
περιέχει 30% πούπουλο από λαιμό πάπιας, και 70% μικρά
φτερά, κλάση Ι. Βάρος 200 γρ/μ2. Τα πούπουλα είναι
προπλυμένα δια ζέσεως. Το πάπλωμα πλένεται στους 60ο C.
Χρώμα υφάσματος λευκό.

OTHER SERVICES

CONTACT DETAILS

Bottled Water

Free

Taxi Service 1 – 0030 22810 88222

Name: Aris

Nespresso Coﬀee Shots

Free

Taxi Service 2 – 0030 22810 84222

0030 694 537 6151

Tea Herbs

Free

Car Rental Service

Fresh Fruits

Free

Sailing Boat Service

Ice Tea

Charged Extra

RIB Speed Boat Service

Όνομα: Άρης

Coca Cola

Charged Extra

Make-up Artist

Τηλέφωνο: 0030 694 537 6151

Orange Juice

Charged Extra

Hair Dresser

Beer

Charged Extra

Masseur/ Masseuse

Wine

Charged Extra

Photographer

Crisps

Charged Extra

Nuts

Charged Extra

Chocolate

Charged Extra

* All services can be made available upon request.

Ταξί 1 – 22810 88222
Εμφιαλωμένο Νερό

Δωρεάν

Ταξί 2 – 22810 84222

Κάψουλες Nespresso

Δωρεάν

Υπηρεσία Eνοικίασης Αυτοκινήτου

Τσάι

Δωρεάν

Υπηρεσία Eνοικίασης Ιστιοπλοϊκού Σκάφους

Φρέσκα Φρούτα

Δωρεάν

Υπηρεσία Eνοικίασης Φουσκωτού Tαχύπλοου

Παγωμένο Τσάι

Επιπλέον Χρέωση

Υπηρεσία Make-up

Coca Cola

Επιπλέον Χρέωση

Υπηρεσία Hair Dresser

Πορτοκαλάδα

Επιπλέον Χρέωση

Υπηρεσία Μασάζ

Μπύρα

Επιπλέον Χρέωση

Υπηρεσία Φωτογράφου

Κρασί

Επιπλέον Χρέωση

Πατατάκια

Επιπλέον Χρέωση

Ξυροί Καρποί

Επιπλέον Χρέωση

Σοκολάτα

Επιπλέον Χρέωση

* Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες κατόπιν
συνεννόησης.

