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We are pleased to welcome you to Atlantis Hotel and we 

thank you for choosing our premises for your stay in 

Katerini, the capital of Pieria. The management team as 

well as the staff are at your service to ensure a pleasant 

and comfortable stay for you. The services offered by the 

hotel are alphabetically presented in the following pages. 

We remain at your disposal for any further inquiries. 

We wish you a very pleasant stay! 

 Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ξενοδοχείο Atlantis 

στην Κατερίνη. Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού 

είναι στη διάθεσή σας για να σας εξασφαλίσουν μια άνετη 

και ευχάριστη διαμονή. Στις σελίδες που ακολουθούν σας 

παρουσιάζουμε το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η 

μονάδα μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία χρειαστείτε. 

Καλή διαμονή! 

 

  

ROOM DIRECTORY 
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NAME  ΟΝΟΜΑ  

The town was named after Ekaterini of Alexandria, a Christian 

martyr of 4th century A.D. Other hypotheses support that the name 

Katerini comes from the church of St. Catherine (Agia Ekaterini-

Αγία Αικατερίνη) which is located in the eastern side of the town. 

During ancient times, Katerini was known as Hatera (Άτηρα), while 

in the Middle Ages many travelers refer to it as “Kateri Hatera”. 

 Το όνομα της πόλης προέρχεται από την Αικατερίνη της Αλεξανδρείας, 

μια χριστιανή μάρτυρα του 4ου αι. μ.Χ. Άλλες υποθέσεις υποστηρίζουν 

ότι το όνομα «Κατερίνη» προέρχεται από το παρεκκλήσιο της Αγίας 

Αικατερίνης στα ανατολικά της πόλης. Κατά τα αρχαία χρόνια, η 

Κατερίνη ήταν γνωστή ως Άτηρα ενώ πολλοί περιηγητές του Μεσαίωνα 

την αναφέρουν στα κείμενά τους ως “Kateri Hatera”. 

LOCATION  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Katerini is located between Mount Olympus and the Thermaikos 

Gulf. Its vicinity with Thessaloniki, Greece’s second largest city has 

been a benefit over recent years. It has a population of 58.309 

residents while it is also considered one of the newest towns of 

Greece. 

 Η Κατερίνη βρίσκεται ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Θερμαϊκό Κόλπο. 

Η εγγύτητά της με την Θεσσαλονίκη, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

Ελλάδας αποτελεί ωφέλεια για αυτήν τα τελευταία χρόνια. Ο 

πληθυσμός της ανέρχεται στις 58.309 κατοίκους και θεωρείται μια 

από τις νεότερες πόλεις της Ελλάδας. 
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HISTORY  ΙΣΤΟΡΙΑ 

Katerini was captured by the 7th Greek Infantry Division on 

October 16th, 1912, during the First Balkan War and became part 

of Greece. In 1923, the population of the city increased 

dramatically (from 5.540 residents to 10.138) due to the arrival of 

Greek refugees from Asia Minor.  

 Η Κατερίνη απελευθερώθηκε από την 7η Στρατιά Πεζικού στις 16 

Οκτωβρίου 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου 

και εντάχθηκε στην ελληνική επικράτεια. Το 1923 ο πληθυσμός της 

αυξήθηκε δραματικά (από 5.540 σε 10.138 κατοίκους) εξαιτίας της 

άφιξης Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία.  

ATTRACTIONS  ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

Many famous archaeological sites of great interest are close to 

Katerini such as Dion (17 km.), Leivithra (27 km.) and the famous 

Castle of Platamon. The beaches of Korinos, Paralia (where our 

hotel is located) and Olympiaki Akti are a pole of attraction for 

many Greek and international tourists. Mount Olympus and the 

town of Litochoro are at a distance of 20 km. from the city center.   

 Κοντά στην Κατερίνη βρίσκονται πολλοί και σημαντικοί αρχαιολογικοί 

χώροι όπως το Δίον (17 χλμ.), τα Λείβηθρα (27 χλμ.) και το διάσημο 

Κάστρο του Πλαταμώνα. Οι παραλίες του Κορινού, της Παραλίας (όπου 

βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας) και της Ολυμπιακής Ακτής 

αποτελούν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους τουρίστες. Ο Όλυμπος 

και το Λιτόχωρο βρίσκονται στα 20 χλμ. από το κέντρο της πόλης. 
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FACILITIES  ΠΑΡΟΧΕΣ 

A. ΑIR CONDITIONING 

 

All internal areas of the hotel are fully air-conditioned. To operate 

the air condition unit in your room first turn the switch to the ON 

position and then choose High, Medium or Low on the speed 

controlling knob. Please keep all windows and doors closed when 

the air-conditioning is on. Should you require any assistance, do 

not hesitate to call Reception. 

 

B. TRANSFERS’ SERVICES 

 

lf you need your luggage to be picked up, please call the Front 

desk. We gladly transfer your luggage until you leave the hotel. 

 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το σύνολο των εσωτερικών χώρων του ξενοδοχείου διαθέτει πλήρες 

σύστημα ψύξης-θέρμανσης. Για την ενεργοποίηση της μονάδας, πρώτα 

επιλέγετε τη θέση ON και στη συνέχεια επιλέγετε υψηλή, μεσαία ή 

χαμηλή ταχύτητα ψύξης-θέρμανσης. Παρακαλούμε διατηρείστε όλα τα 

παράθυρα και τις πόρτες κλειστές όταν η μονάδα είναι ανοιχτή. Αν 

χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας. 

 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς των αποσκευών σας κατόπιν 

συνεννόησης με το γραφείο υποδοχής. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε 
αυτή την υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο 

ξενοδοχείο. 

C.  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  3. ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

The wireless Internet access is complimentary and available in 

every room and common areas. In order to access the network, you 

will be provided with a password from the Front Desk. 

 

D. TELEVISION 

 

Every room is equipped with a satellite TV 32’’. For assistance 

please contact the Front Desk. 

 

 

 

 

 Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματο ίντερνετ σε κάθε δωμάτιο 

και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Για τη δυνατότητα 

πρόσβασης, εισάγετε τον κωδικό που σας δίνεται από την υποδοχή. 

 

4. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Κάθε δωμάτιο διαθέτει μία δορυφορική τηλεόραση 32’’. Για κάθε 

πιθανή βοήθεια, απευθυνθείτε στην υποδοχή. 
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E. FRONT DESK 

 

The front desk operates 24 hours a day. Reception services 

includes: 

• Money Exchange 

• Transportation arrangements 

• Wake-Up calls 

• 24hour call access (internal/ external) 

 

 

F. CHECK OUT 

 

During checking out, please ensure that you have taken all your 

personal belongings with you and that your bill has been settled in 

full. The checkout time is possible to be done between 8:00-

12:00a.m.  

 

G. ROOM SAFETY 

 

In each room it is possible to be secure outer lock of door and 

chamber. 

 

 

H. EARLY BREAKFAST SERVICE  

 

We provide the possibility of serving breakfast in rooms early in the 

morning.  

The room services are being provided 24 hours per day. 

 

 

5. ΥΠΟΔΟΧΗ 

Η υποδοχή λειτουργεί επί 24 ώρες ημερησίως. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

είναι οι εξής: 

• Χρηματικές συναλλαγές 

• Τακτοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς 

• Υπηρεσίες αφύπνισης 

• 24ωρη τηλεφωνική πρόσβαση (εσωτερική/εξωτερική) 

 

 

6. ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  

Κατά την αναχώρησή σας, παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι έχετε 

παραλάβει όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα και ότι ο λογαριασμός 

σας έχει διευθετηθεί πλήρως. Η υλοποίηση της αναχώρησης δύναται 

να υλοποιηθεί μεταξύ 8:00-12:00π.μ. 

 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

Σε κάθε δωμάτιο υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς κλειδώματος 

εξωτερικής πόρτας και δωματίου. 

 

8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΝΟΥ ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 

Παρέχουμε τη δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού γεύματος στα 

δωμάτια νωρίς το πρωί.  

Οι υπηρεσίες δωματίου παρέχονται σε 24ωρη βάση ημερησίως. 
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I. BREAKFAST  

 

The breakfast in the restaurant area is provided up to 3 hours, 

from 7:15 to 10:30. 

 

J. FOOD / BREAKFAST IN SPECIAL PACKAGING 

 

If you have a preference for enjoying dinner or your breakfast in a 

special package, please let us know. 

 

 

K. CLEANING 

 

✓ Daily cleaning in rooms & common parts of hotel 

✓ Change of linen (every 2 days) 

✓ Daily change of bath linen 

 

For towels’ change beyond the predetermined frequency bathroom 

linen change, please let the cleaning section. 

 

L. CHILDRENS ACCOMMODATION 

 

For the accommodation of small children or/and babies, babycots 

or extra beds can be provided. 

 

M. PILLOWS SELECTION 

 

Different types of pillows are available. 

 

 

9. ΠΡΩΙΝΟ 

Το πρωινό στον χώρο του εστιατορίου παρέχεται για διάρκεια άνω των 

3 ωρών, από 7:15 μέχρι 10:30. 

 

10. ΦΑΓΗΤΟ/ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Σε περίπτωση που έχετε κάποια προτίμηση για απόλαυση του φαγητού 

ή του πρωινού σας σε ειδική συσκευασία, μην διστάσετε να μας 

ενημερώσετε. 

 

11. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 

✓ Καθημερινή καθαριότητα δωματίων & κοινόχρηστων χώρων 

✓ Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων (κάθε 2 μέρες) 

✓ Καθημερινή αλλαγή ιματισμού μπάνιου 

Για την αλλαγή πετσετών πέραν της προκαθορισμένης συχνότητας 

αλλαγής ιματισμού μπάνιου, παρακαλούμε ενημερώστε το τμήμα 

καθαριότητας. 

 

12. ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Για την διαμονή μικρών παιδιών ή μωρών το ξενοδοχείο μπορεί να 

παρέχει παιδικά κρεβάτια ή/και babycot.  

 

13. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων μαξιλαριών. 
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. 

 

The hotel management reserves the right to change the 

information and services described in the guide. 

 

 

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των 

πληροφοριών και υπηρεσιών που περιγράφονται στον οδηγό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


