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Κανόνες σπιτιού 

Έχουμε προσπαθήσει να προσφέρουμε στους φιλοξενούμενούς μας έναν 

αξιοπρεπή χώρο για τις διακοπές τους. Θα σας παρακαλούσαμε να σεβαστείτε 

αυτή την προσπάθειά μας και τους επόμενους φιλοξενούμενους μας μετά την 

αναχώρησή σας. 

• Η χρήση του πάρκινγκ είναι δωρεάν. 

• Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μην καπνίζετε εντός του 

σπιτιού. 

• Απαγορεύεται η χρήση της εξωτερικής ψησταριάς. Η απαγόρευση 

είναι αυστηρή. Κίνδυνος πυρκαγιάς 

• Μην χρησιμοποιείτε αληθινά κεριά εντός και στον εξωτερικό χώρο. Η 

απαγόρευση είναι αυστηρή. Κίνδυνος πυρκαγιάς. 

• Απαγορεύονται τα πάρτι, η φασαρία και η είσοδος περισσότερων 

ατόμων από αυτά που έχουν δηλωθεί στην κράτηση. 

• Παρακαλούμε σεβαστείτε τον χώρο, κρατήστε τον καθαρό και 

αποφύγετε πράξεις που μπορεί να δημιουργήσουν ζημιές ή 

καταστροφή των επίπλων και των συσκευών. 

• Μην κόβετε οτιδήποτε κατευθείαν επάνω στον πάγκο της κουζίνας 

και στον νεροχύτη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ξύλο κοπής. 

• Μην πετάτε χαρτιά και σκουπίδια μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας. 

Υπάρχει καλαθάκι ακριβώς δίπλα από αυτήν. 

• Στον χώρο υπάρχουν σκάλες και εντός και εκτός του χώρου. 

Προσοχή στα μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. 

Επιβάλλεται να τα έχετε υπό την επιτήρησή σας. 

• Παρακαλούμε μην λειτουργείτε το air condition με ανοιχτά παράθυρα 

ή όταν λείπετε. 
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• Παρακαλούμε μην πηγαίνετε στον χώρο της διπλανής μεζονέτας. 

Είναι ξένη ιδιοκτησία. Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και την ηρεμία 

των γειτόνων.   

• Τα φώτα του κήπου ανάβουν από ασφάλειες στον πίνακα του κάτω 

ορόφου. Ο προβολέας που φωτίζει την είσοδο είναι ηλιακός και ανάβει 

μόνος του μόλις νυχτώσει.  

• Υπάρχει ηλιακός θερμοσίφωνας που προσφέρει ζεστό νερό συνεχώς.  

• Παρακαλούμε μην αφήνετε αναμμένα φώτα εάν δεν βρίσκεστε στον 

χώρο ή το δωμάτιο.  

• Η τηλεόραση λόγω κακού τηλεοπτικού σήματος στην περιοχή, 

λειτουργεί μόνο με την χρήση του TV box. 

• Χρήση mini πλυντηρίου ρούχων: Ανοίξτε τον διακόπτη παροχής νερού 

του πλυντηρίου. Βάλτε τον σωλήνα αποχέτευσης του νερού του 

πλυντηρίου στην λεκάνη. Συνδέστε την πρίζα του πλυντηρίου με το 

ρεύμα. Η πρίζα του τοίχου βρίσκεται ακριβώς έξω από το μπάνιο. Το 

πλυντήριο μπορεί να κάνει πρόπλυση εάν το επιθυμείτε. Βάλτε τα 

ρούχα μέσα στον κάδο και ρίξτε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό 

μέσα στον κάδο. Μετά την ολοκλήρωση του πλυσίματος κλείστε τον 

διακόπτη παροχής του νερού και βγάλτε το φις από την πρίζα. 

• Όταν βρίσκεστε στο σπίτι αφήστε τα κλειδιά επάνω στην μεταλλική 

ασφάλεια από την έξω πλευρά γιατί διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα 

να κλειστείτε απ’ έξω. Όταν φεύγετε από το σπίτι κλειδώνετε όλες τις 

πόρτες και τις ασφάλειες. 

• Απαγορεύεται να πηγαίνετε στην πίσω πλευρά του χώρου, υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης και τραυματισμού. Προσοχή! Έχετε υπό την 

επίβλεψή σας τα παιδιά, μην αφήνετε τα παιδιά να πηγαίνουν κοντά και 

να παίζουν στον χώρο που υπάρχουν τα ξύλα για το τζάκι, υπάρχει 

κίνδυνος πτώσης των ξύλων και πρόκλησης τραυματισμού. 
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• Να προσέχετε οι ίδιοι και τα παιδιά στις σκάλες.  Κίνδυνος πτώσης και 

τραυματισμού.    

• Στον χώρο διατίθεται καρεκλάκι φαγητού και παρκοκρέβατο εάν το 

ζητήσετε.   

 


