
Poseidon Hotel Pet Policy 

 

All pets are more than welcome as guests into our hotel, in accordance with local health codes. 

Poseidon hotel pamper pooches with pet beds and other amenities, such as floor mats, food 

bowls, ID tags, and more. All guests checking in with a dog or cat will receive a ‘welcome kit’ to 

include information on nearby areas for exercise and other goodies to help make traveling with 

your dog more enjoyable. 

Poseidon Hotel management requires an extra deposit for pet hospitality. There is a weight limit 

of 15 kilos though dogs/cats exceeding the weight limit and pets other than dogs may be 
accepted into the hotel at the General Manager's discretion and should be confirmed before 

arrival.  

Pet owners will be responsible for their companions and for any excessive damage they may 

cause and you will be required to sign a pet waiver upon check in. Dogs should not be left in 

guest rooms unattended at any time for the duration of their stay.  

 

 

 

RULES AND CONDITIONS 

ΔΩΜΑΤΙΟ ΦΙΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε σημειώστε τις ακόλουθες προϋποθέσεις που σχετίζονται με κατοικίδια στο 

ξενοδοχείο PODEIDON. 

Εσείς και το κατοικίδιό σας είστε ευπρόσδεκτοι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ωστόσο για 

την άνεση και την ασφάλεια όλων των πελατών μας, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 

κανόνες: 

• Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την άφιξή σας για το αν 

θα χρειαστεί να φιλοξενίσουμε το κατοικίδιό σας κατά τη διαμονή σας. Το ίδιο ισχύει 

και για σκυλιά συνοδείας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

• Παρακαλείσθε να ελέγχετε τον θόρυβο που προκαλεί το κατοικίδιό σας έτσι ώστε να 

μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι πελάτες. Τα κατοικίδια που ενοχλούν τους ενοίκους 



του ξενοδοχείου γαβγίζοντας ή γρυλίζοντας υποβάλλουν τον ιδιοκτήτη τους σε 

οποιεσδήποτε κυρώσεις για διαφυγόντα κέρδη από το ξενοδοχείο. 

• Εάν το κατοικίδιό σας είναι ελεύθερο πρέπει να έχετε την καρτέλα "μην ενοχλείτε" 

στην πόρτα και σε αυτή την περίπτωση το δωμάτιό σας δεν θα δεχθεί υπηρεσία 

δωματίου. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη εάν το κατοικίδιό σας ελευθερωθεί εφόσον 

δεν υπάρχει η καρτέλα "μην ενοχλείτε". 

• Σεβόμενοι το προσωπικό, τα παιδιά και υπόλοιπους φιλοξενούμενους θα πρέπει 

αμέσως να περισυλλέξετε τις ακαθαρσίες του κατοικίδιου σας. 

• Σας ενημερώνουμε ότι τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στους χώρους φαγητού και 

ποτού του ξενοδοχείου. 

• Σεβόμενοι το προσωπικό, τα παιδιά, τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους και τα άλλα 

κατοικίδια, το κατοικίδιό σας θα πρέπει να είναι διαρκώς με λουρί όταν δεν βρίσκεται 

στο δωμάτιό σας. 


