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Αγαπητέ επισκέπτη Καλώς Ήρθατε! 

 
Στο Favie Suzanne Hotel Tinos νοιαζόμαστε για την υγεία των επισκεπτών μας, των υπαλλήλων μας και των 

συνεργατών μας ενώ παράλληλα μένουμε πιστοί στην υπόσχεσή μας να προσφέρουμε γνήσια Ελληνική Φιλοξενία! 

 

Παρακαλούμε να τηρείτε τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας και αποφυγής μετάδοσης του ιού Sars-Cov-2, όπως 

αυτά έχουν γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΔΥ: 

*Τήρηση αποστάσεων, τουλάχιστον 1.5 μέτρο  

* Συχνό πλύσιμο χεριών με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα  

* Αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο 

* Αποφυγή μη απαραίτητης επαφής χεριών (π.χ. χειραψία)  

* Άμεση ενημέρωση του υπεθύνου του καταλύματος σε περίπτωση συμπτωμάτων ώστε να ληφθούν άμεσα τα 

απαραίτητα μέτρα (απομόνωση και επικοινωνία με ιατρό) 

Για την προστασία σας, εμείς τηρούμε όλα τα παραπάνω, καθώς και: 

*Χρήση μέσων ατομικής προστασίας από το προσωπικό  

* Συχνός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών  

* Εκπαίδευση του προσωπικού στην τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων  

Είμαστε στην διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε. 

Παροχές υπηρεσιών φιλοξενίας 

16ωρη εξυπηρέτηση επισκεπτών (αριθμός κλήσης “0”, αριθμός κλήσης ξενοδοχείου +302283025992) 

Υπηρεσία Δωματίου Room Service 10:00 – 23:00 (αριθμός κλήσης “0”) 

Δωρεάν WiFi, δίκτυο: Favie Suzanne κωδικός: favieguest 

Πρωινό γεύμα 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας από το προηγούμενο βράδυ για την ώρα που επιθυμείτε νε σερβιριστεί το πρωινό 

σας, το οποίο σερβίρεται στο δωμάτιό σας, είναι ανέπαφο και περιέχει προ-συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό την 

αποφυγή μετάδοσης του ιού Sars-Cov-2. 

Πισίνα 

Λειτουργεί από τις 10:00 ως τις 20:00 

Για λόγους αποφυγής μετάδοσης του ιού Sars-Cov-2, παρακαλούμε να κάνετε ντους πριν την είσοδό σας στην 

πισίνα. 

Ο μέγιστος αριθμός λουομένων που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα στην κολυμβητική δεξαμενή είναι 16. Στην 

περίπτωση που ήδη κολυμπούν 16 άτομα, παρακαλούμε να περιμένετε να βγει κάποιος πριν μπείτε στην 

κολυμβητική δεξαμενή. 

Μην μετακινείτε τις ξαπλώστρες καθώς η μικρότερη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ των ακρότερων σημείων τους 

είναι τα 2 μέτρα. 

 

Διευκολύνσεις Δωματίων 

Με γνώμονα την υγεία των επισκεπτών μας, θα παρέχονται επιπλέον διευκολύνσεις, όπως αντισηπτικά και μάσκες  

Όλες οι μη βασικές διευκολύνσεις, όπως περιοδικά, μενού, μπουρνούζια, τσάντες πλυντηρίου, διακοσμητικά 

μαξιλάρια και καλύμματα, προϊόντα mini bar έχουν αφαιρεθεί από τα δωμάτια. 

Υπηρεσία καθαριότητας δωματίου θα παρέχεται μόνο μετά από ζήτηση από τον επισκέπτη. 

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το χρηματοκιβώτιο του δωματίου σας για την φύλαξη τιμαλφών και άλλων 

προσωπικών αντικειμένων. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας 

οποιουδήποτε αντικειμένου. 
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Dear guest Welcome! 

 

In Mr & Mrs White Tinos, we care about the health of our guests, our employees and our partners, while at the same 

time we remain faithful to our promise to offer genuine Greek Hospitality! 

Please comply with the basic measures of self-protection and avoidance of transmission of the Sars-Cov-2 virus, as 

they have been notified by Hellenic Organization of Public Health: 

*Keeping distance, at least 1.5 meters  

* Frequent hand washing with soap and water for at least 20 seconds  

* Avoid contact your face with your hands  

* Avoid unnecessary contact with hands (eg handshake)  

* Immediate updating of the accommodation in case of symptoms so to take the necessary measures immediately 

(isolation and communication with a doctor) 

For your protection, we comply with all of the above and additionally: 

*Use of personal protective equipment by staff  

* Frequent cleaning and disinfection of surfaces  

* Training of staff in compliance with health protocols 

We are at your disposal for additional information on the measures we take. 

 

Hosting services 

16hour concierge / front desk (dial number “0”, Hotel’s call number +302283025992) 

Room Service 10:00 am to 23:00 pm (αριθμός call number “0”) 

Free WiFi, network: Favie Suzanne password: favieguest 

 

Breakfast 

Please let us know - from the previous night -  what time you wish to have your breakfast served, which is served in 

your room, is contactless and contains pre-packaged products to avoid transmitting the Sars-Cov-2 virus. 

 

Pool 

Open from 10:00 am to 20:00 pm 

To avoid transmitting the Sars-Cov-2 virus, please take a shower before entering the pool. 

The maximum number of bathers that can be in the swimming pool at the same time is 16. In case 16 people are 

already swimming, please wait for someone to come out before entering the swimming pool. 

Do not move the sunbeds as the shortest distance between their extreme points is 2 meters. 

 

Room Facilities 

Based on the health of our guests, additional amenities such as antiseptics and masks can be provided. 

All non-basic services, such as magazines, menus, bathrobes, laundry bags, decorative pillows and covers, mini bar 

products have been removed from the rooms. 

Room cleaning service will be provided only upon request by the guest. 

Please use the safety box in your room to store valuables and other personal items. The hotel does not bear any 

responsibility in case of theft or loss of any object. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  A                        

Antoniou Sochou 22, Chora, Tinos, 84200 Greece Tel: +30 22830 25992,  www.faviesuzanne.gr email: info@faviesuzanne.gr 

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο Favie Suzanne Hotel Tinos. 

 

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο ξενοδοχείο μας, η ομάδα μας είναι στη διάθεση σας να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

σας και τις επιθυμίες σας. 

 

Εάν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση για δείπνο σε εστιατόριο, θα είναι χαρά μας να  οργανώσουμε την κράτηση σας 

στα πιο φημισμένα εστιατόριά του νησιού. Επιπρόσθετα, το προσωπικό μας στην Υποδοχή μπορεί να σας βοηθήσει 

στην οργάνωση εκδρομών ή θαλάσσιων εξορμήσεων με σκάφος.  

 

 Μπορούμε να οργανώσουμε επίσης την μετακίνηση σας προς το λιμάνι. Εάν επιθυμείτε να προβούμε σε κράτηση 

για εσάς, είναι απαραίτητο να μας ενημερώσετε για το πρόγραμμα του ταξιδιού σας.  

Η ώρα αναχώρησης είναι 11:00 π.μ. , ωστόσο οι κοινόχρηστοι χώροι και οι παροχές του ξενοδοχείου είναι στη 

διάθεση σας, σε περίπτωση που χρειαστεί να αναχωρήσετε αργότερα. 

 

Εάν επιθυμείτε να επισκεφτείτε περισσότερα από τα όμορφα ελληνικά νησιά μας παρακαλούμε επιτρέψτε μας να 

σας προτείνουμε αντίστοιχα το καταλύματα μας στην Τήνο και στην Πάρο:  

Mr. and Mrs. White Tinos: https://mrandmrswhitetinos.com 

Mr. and Mrs. White Paros: https://mrandmrswhiteparos.com 

Συνδυάστε τη διαμονή σας στα ξενοδοχεία μας και επωφεληθείτε από αποκλειστικά πακέτα τιμών. 

Για  προορισμούς εντός της υπόλοιπης Ελλάδας επισκεφτείτε τη σελίδα www.hotel-keys.com 

 

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία όπου μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. 

 

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου 
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Εξυπηρέτηση Πελατών   

 

16ωρη Υποδοχή, υπηρεσία δωματίου, καθημερινή υπηρεσία καμαριέρας κατόπιν αιτήματος, μεταφορά από και 

προς το λιμάνι ( κατόπιν αιτήματος, επιπλέον χρέωση ), ενοικίαση αυτοκινήτων, υπηρεσία υποδοχής. 

 

Υπηρεσία Πρωινού & Μπαρ  

Το πρωινό σερβίρεται στο δωμάτιο σας   

 Continental              08:00 - 12:00                                  

  

          Υπηρεσία Δωματίου 10:00 – 23:00 

  

 

Πισίνα 

1 κεντρική πισίνα με γλυκό νερό 

Λειτουργία Πισίνας 10.00-20.00 

Ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση 

Κράτηση ξαπλώστρας δεν επιτρέπεται  

 

Άλλες Υπηρεσίες  

Wi-Fi σε όλα τα δωμάτια, δωρεάν (wifi κωδικός: favieguest) 

Wi-Fi in σε όλους του κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, δωρεάν 

 

Επιπλέον Υπηρεσίες ( με χρέωση)  

Γιατρός (κατόπιν ραντεβού), Μετακίνηση προς το λιμάνι ( κατόπιν αιτήματος και χρέωσης) 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποδοχή, καλώντας «0» από το δωμάτιο σας 

Ώρα Άφιξης (check-in): από τις 15:00 και μετά & Ώρα Αναχώρησης (check-out):  μέχρι τις 11:00  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Η Τήνος είναι ένας ιδανικός προορισμός για κάθε ταξιδιώτη, επειδή συνδυάζει διάφορα αντικρουόμενα φυσικά 

στοιχεία, όπως λόφους και πεδιάδες, βουνό και θάλασσα, γόνιμο και άγονο έδαφος. 

Με έκταση 195χλμ. είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στις Κυκλάδες και είναι κυρίως γνωστό ως θρησκευτικός 

προορισμός. Έχει σίγουρα όλα τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικου νησιού: την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις 

υπέροχες παραλίες όπως ο Άγιος Ιωάννης(Πόρτο), ο Άγιος Φωκάς, ο Άγιος Σώστης ,τα Κιόνια και τα γοητευτικά 

χωριά όπως ο Πύργος, ο Φαλατάδος και άλλα. Το πιο ενδιαφέρον αξιοθέατο στην Τήνο είναι η εκκλησία της 

Παναγίας Ευαγγελίστριας, η οποία πιστεύεται ότι είναι θαυματουργή εκκλησία. 

Επιτρέψτε μας να σας καθοδηγήσουμε στην Τήνο για μια αξέχαστη εμπειρία. 
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Thank you for your preference in Favie Suzanne 

 

We are delighted to welcome you in our hotel, our team is at your entire disposal to take care your needs and 

requests. 

Should you wish to make dinner arrangements, we will be happy to organize dinner reservations at the island’s most 

famous restaurants. Additionally, excursions or boat trips can be arranged for you, by our Front Office Staff. 

We can organize your transportation to the port. Should you wish us to proceed with this arrangement it is necessary 

to inform us of your travelling schedule.  

 

Check out time is at 11:00 am, but the facilities and services of the hotel would be at your disposal, in case you depart 

later. 

 

 Should you plan to visit more of our beautiful Greek islands please allows us to suggest our sister properties in Tinos 

and Paros 

Mr. and Mrs. White Tinos: https://mrandmrswhitetinos.com 

Mr. and Mrs. White Paros: https://mrandmrswhiteparos.com 

Combine your stays within Mr and Mrs White hotels and take advantage of exclusive loyalty rates.   

 

For other destinations all over Greece please visit www.hotel-keys.com 

 

Should there be any special requirement you wish us to take under consideration, do not hesitate to contact us.  

  

Thank your time and attention 

 

 

The hotel management 
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GUEST SERVICES 

16 hours’ front desk, room service, daily maid service on request, transfer from and to the port (upon request, extra 

charge), rental car services, travel desk, Concierge Service.  

 

FOOD & BEVERAGE FACILITIES & SERVICES 

Breakfast served in your Room  

 Continental              08:00 - 12:00                                  

  

          Room Service  10:00 – 23:00 

 

POOL 

1 Main pool with fresh water 

Pools opening hours 10.00-20.00 

Sun beds, umbrellas and towels are available free of charge at the pool.   

Reservation of sun beds is not allowed 

 

OTHER SERVICES / FACILITIES 

Wi-Fi in all rooms free of charge (wifi password: favieguest) 

Wi-Fi in all hotel areas free of charge.  

 

OTHER SERVICES / FACILITIES (surcharge) 

Doctor (on call), Private transfer to port (upon request, surcharge). 

 

Reception can always be accessed by dialing “0” from your room. 

Check-In time: from 15:00 onwards & Check-Out time:  until 11:00  

 

 

 

 

POINTS OF INTEREST  

 

Tinos is an ideal destination for every traveller because it combines various contrasting natural elements such as hills 

and plains, mountain and sea, fertile and infertile soil.  

With an area of 195 km², Tinos is the third largest island in the Cyclades and is mostly famous as a religious 

destination.It certainly has all the characteristics of a Cycladic island: the traditional architecture, the lovely beaches 

as Agios Ioannis, Agios Fokas, Agios Sostis, Kionia and the charming villages such as Pyrgos, Fatalados and others. The 

most interesting sightseeing in Tinos is the Church of Virgin Mary Evangelistria, which is believed to be a miracle-

working church.  

Let us guide you through Tinos to make a memorable experience. 

 

 


