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ΡΟΔΟΣ

Ένα νησί με ιστορία...

Η Ρόδος είναι πράγματι το νησί όλων των εποχών... Εδώ δε θα σας 
μαγέψουν μόνο οι εποχές του χρόνου, αλλά και άλλες μεγάλες, 
παλιές εποχές, που έχουν αφήσει παντού τα χνάρια τους...

Η ιστορία του νησιού ξεκινά τη Νεολιθική Περίοδο, για να 
ακολουθήσουν διαδοχικά όλα τα μεγάλα ελληνικά φύλλα: 
Μινωίτες, Αχαιοί και Δωριείς. Τμήμα της Ρωμαϊκής και αργότερα 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Ρόδος κατακλύζεται από δείγματα 
αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς. Στο νησί αφήνουν το στίγμα 
τους Άραβες, Βενετοί και Φράγκοι, ενώ υπό την κυριαρχία του 
Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη αποκτά μεγάλη ναυτική 
και εμπορική ισχύ. Τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
αργότερα υπό Ιταλική κατοχή, η Ρόδος εντάσσεται επίσημα 
στο Ελληνικό Κράτος το 1948. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι 
κατά τη διαμονή σας στο νησί θα αισθανθείτε κυριολεκτικά... 
κοσμοπολίτης!

Μια πόλη με ιστορία...

Η πόλη της Ρόδου ιδρύεται το 408 π.Χ., στη βορειοανατολική 
γωνιά του νησιού, με βάση πολεοδομικό σχέδιο του μεγάλου 
πολεοδόμου της εποχής, Ιππόδαμου του Μιλήσιου.

Η δημιουργία της πόλης συνοδεύεται από κατακόρυφη ακμή. 
Σύντομα κόβει δικό της νόμισμα, ψηφίζει τους πρώτους νόμους 
ναυτικού δικαίου και φιλοξενεί την περίφημη Ρητορική Σχολή της 
Ρόδου.

Στα πλαίσια της μεγάλης ώθησης που δίνεται στις τέχνες και 
στα γράμματα, κατασκευάζεται και ο περίφημος «Κολοσσός της 
Ρόδου» -ένα από τα «επτά θαύματα της Αρχαιότητας»- από τον 
γλύπτη Χάρη τον Λίνδιο. Την περίοδο της ακμής (5ος-3ος π.Χ.  
αιώνας) ακολουθεί η καταστροφή της πόλης από μεγάλο 
σεισμό, που την οργή του δεν γλίτωσε ούτε ο Κολοσσός. Και οι 
καταστροφές δεν σταματούν εδώ...

Πολύ αργότερα, τον 9ο μ.Χ. αιώνα η Ρόδος καταστρέφεται ξανά 
από τους Άραβες. Η πόλη επανακτά το κύρος της το 1082, όταν 
γίνεται εμπορικός σταθμός των Βενετών, ενώ αργότερα γνωρίζει 
μεγάλη στρατιωτική και εμπορική δύναμη από τους Ιππότες του 
Τάγματος του Αγίου Ιωάννη.

Έργο τους είναι και η Μεσαιωνική Πόλη, που μπορείτε σήμερα να 
θαυμάσετε... μέσα στη σύγχρονη πόλη της Ρόδου.
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Άνοιξη στη Ρόδο!

Γλυκό, δροσερό αεράκι, που ευωδιάζει ανθισμένα δέντρα και 
θάλασσα. Η φύση σας καλεί κοντά της.

Κάντε ένα περίπατο μέχρι το λουλουδιασμένο λόφο του Μόντε 
Σμίθ και περιπλανηθείτε στα ερείπια της αρχαίας Ακρόπολης που 
λούζεται μέσα στο φως.

Αφήστε το κάλεσμα της φύσης να σας οδηγήσει στο Πάρκο Ροδίνι, 
με την πλούσια βλάστηση, τις λίμνες και τα γεφυράκια.

Δεν είναι καθόλου περίεργο που στη Ρόδο η Άνοιξη γιορτάζει!  
Η γενναιοδωρία της φύσης γιορτάζεται με εκθέσεις, μεγάλα 
γλέντια και χορούς. Είναι τα Ανθεστήρια του Μαΐου. Περπατήστε 
στα λιθόστρωτα σοκάκια της Μεσαιωνικής Πόλης, με τις γραφικές 
πλατειούλες και τις πέτρινες κρήνες.

Καλοκαίρι στη Ρόδο!

Ο ήλιος εκτυφλωτικός και οι παραλίες της Πόλης να σφύζουν 
από κόσμο και ζωή. Χρυσές αμμουδιές, καταγάλανα νερά, το 
κάλεσμα του Ποσειδώνα ακατανίκητο... Η Ρόδος υποδέχεται τους 
επισκέπτες πραγματικά με «ιπποτικές τιμές»! Η τουριστική κίνηση 
βρίσκεται στο ζενίθ.

Σύγχρονη τουριστική πόλη η Ρόδος, δεν διαθέτει μόνο την 
ομορφιά, αλλά και την καλύτερη ξενοδοχειακή υποδομή, που 
χαρίζει στον επισκέπτη στιγμές απόλαυσης και άνεσης.

Ηλιοκαμμένα σώματα, πρόσωπα που λάμπουν, έχοντας αποκτήσει 
κάτι από το αιώνιο ελληνικό φως.

Αναμιχθείτε με το χαρούμενο πλήθος που πλημμυρίζει τα 
σοκάκια, επισκεφθείτε τα γραφικά μαγαζάκια λαϊκής τέχνης, 
απολαύστε θαλασσινές λιχουδιές, ένα παραδοσιακό ταβερνάκι... 
Περιπλανηθείτε στην προκυμαία και στο Μανδράκι, επισκεφθείτε 
τους τρεις πέτρινους Βυζαντινούς μύλους, το φρούριο του Αγίου 
Νικολάου και το ομώνυμο εκκλησάκι.

Κι όταν έρθει γλυκιά η νύκτα, αναζητήστε ρομαντικές στιγμές 
στον έναστρο ουρανό κάποιας ακτής, ή ζήστε στους έντονους 
ρυθμούς των night clubs, χορεύοντας ως το πρωί...

Για σας που προτιμάτε πιο κοσμοπολίτικες στιγμές, μην 
παραλείψετε να επισκεφθείτε το Καζίνο, το εμπορικό κέντρο της 
πόλης, και το θέατρο Τάφρου όπου το καλοκαίρι η διασκέδαση 
αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα, με πλήθος ποιοτικών, 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με μουσική χορό, θέατρο, τραγούδι.

Κι όσο για τον ύπνο, ούτε καν θα τον σκέφτεστε!!!
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Φθινόπωρο στη Ρόδο!

Η ευωδία του βρεγμένου χώματος μετά τις πρώτες ψιχάλες, 
χρώματα απαλά, θάλασσα γαλήνια και ζεστή. Ο πολύς κόσμος 
έχει φύγει... Τώρα η πόλη είναι δική σας. Ο ήλιος του Καλοκαιριού 
καίει ακόμα στον καταγάλανο ουρανό, καλώντας σας να του 
αφεθείτε σε κάποια αμμουδιά. Την Ρόδο μπορείτε να τη ζήσετε 
ακόμα και αν δεν είστε σε διακοπές, αλλά για δουλειές.

Η πόλη διαθέτει άψογη υποδομή για επαγγελματικά, επιστημονικά 
και κάθε είδους συνέδρια.

Κάντε τη βόλτα σας στη προκυμαία, με τα μεγαλοπρεπή κτίρια 
νεοαποικιακού και ιταλικού ρυθμού.

Γευθείτε σπεσιαλιτέ απ’ όλο τον κόσμο σε κάποιο από τα πάμπολλα 
εστιατόρια της νέας πόλης και το απογευματάκι απολαύστε... 
γλυκές στιγμές σε κάποιο ζαχαροπλαστείο της πόλης.

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Ενυδρείο, στο βόρειο άκρο 
της πόλης, όπου εκτίθεται μια πλούσια ποικιλία από ψάρια και 
άλλα υδρόβια είδη. Το δειλινό θα έρθει να συμπληρώσει την 
πανδαισία των χρωμάτων. Η τελευταία πινελιά σε αυτή τη μαγεία 
που ονομάζεται φθινοπωρινή Ρόδος...

Χειμώνας στη Ρόδο!

Κλίμα ήπιο, καιρός γλυκός, ηλιόλουστος. Ο αέρας αναζωογο-
νητικός, ριγίζει παιχνιδιάρικα τη σκούρα μπλε επιφάνεια της 
θάλασσας... Πάρτε ένα χορταστικό πρωινό στο ζεστό περιβάλλον 
του Ξενοδοχείου και ξεκινήστε για τα ψώνια σας στα μοντέρνα 
καταστήματα της πόλης. Έπειτα, επισκεφθείτε την πόλη του 
Μεσαίωνα με τα επιβλητικά τείχη. Επτά μεγαλοπρεπείς πύλες 
οδηγούν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι στο χρόνο! Περπατήστε στη 
μεγαλοπρεπή Οδό των Ιπποτών, για να καταλήξετε στο παλάτι 
του μεγάλου Μαγίστρου με τα ψηφιδωτά δάπεδα, τα πολύχρωμα 
μάρμαρα, τα αγάλματα και όλη την επιβλητική χλιδή της εποχής. 
Επισκεφθείτε, ακόμα, το Νοσοκομείο των Ιπποτών, όπου σήμερα 
στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο. Επίσης αξίζει να γνωρίσετε 
από κοντά το Βυζαντινό Μουσείο, όπου η τέχνη των Ροδίων της 
εποχής αποκαλύπτει κάποιες από τις μεγαλύτερες στιγμές του 
Βυζαντινού Πολιτισμού!

Και για μια ματιά στη νεοελληνική τέχνη, έχετε υπόψη σας τη 
Λαογραφική Συλλογή και τη Δημοτική Πινακοθήκη. Αν είστε 
λάτρεις των σπορ, περάστε αξέχαστα πρωινά απολαμβάνοντας 
ένα παιχνίδι γκολφ στο θαυμάσιο γήπεδο της Αφάντου, ή ακόμα, 
επισκεφθείτε κάποιο από τα πολλά, σύγχρονα αθλητικά κέντρα 
για γυμναστική και το σπορ της αρεσκείας σας. Τέλος, μια βραδιά 
στο Εθνικό Θέατρο ή μια κινηματογραφική ταινία σε κάποιο 
σινεμά της πόλης, αποτελεί σίγουρα ενδιαφέρουσα εναλλακτική 
λύση, γι’ αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν από την ένταση και τον 
ρυθμό των δεκάδων night-clubs.
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Αντάπτορες και καλώδια/μπαλαντέζες

Διαθέσιμα στη Reception. Χωρίς χρέωση. Καλέστε 0.

Ηλεκτρικές συσκευές «πάντα στην πρίζα»

Στην Ελλάδα η ισχύς είναι 220V. Όλες οι ηλεκτρικες συσκευές 
του δωματίου σας είναι κλειστές όταν η κάρτα του δωματίου 
σας (κλειδί) δεν βρίσκεται στην ειδική υποδοχή. Εάν θελήσετε 
επιπλέον κάρτα (κλειδί), ώστε να φορτίζετε οποιαδήποτε συσκευή 
κατά την απουσία σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Reception.

Hλεκτρικές συσκευές

Στο μπάνιο, έχει τοποθετηθεί ειδική πρίζα για ηλεκτρικές 
ξυριστικές μηχανές. Οι πρίζες του δωματίου δίπλα στο γραφείο 
είναι σχεδιασμένες ειδικά για φόρτιση κινητών τηλεφώνων και 
άλλων συσκευών όπως π.χ. laptop P/C cord. Για τη δική σας 
ασφάλεια, καλείστε να μην χρησιμοποιείτε τις πρίζες αυτές για 
άλλες συσκευές πριν ελέγξετε με τη Reception τη συμβατότητά 
τους. Αυτή η προειδοποίηση αφορά κυρίως την περίπτωση 
συσκευών όπως βραστήρες, θερμαντικά σώματα και ηλεκτρικό 
σίδερο. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με 
τη Reception καλώντας το 0.

Bar

Το bar βρίσκεται στο lobby, και προσφέρει ποτά, Cocktails και 
καφέ, από τις 10:00 μέχρι τις 01:00. Καλέστε 166.

Snack Bar δίπλα στην πισίνα

Ελαφριά γεύματα και ποτά σερβίρονται καθ’όλη τη διάρκεια της 
ημέρας δίπλα στην πισίνα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
μηνών. Καλέστε 77.

Εμφιαλωμένο νερό

Εμφιαλωμένο νερό μπορείτε να προμηθευτείτε από το Mini - bar 
του δωματίου σας ή από το bar του ξενοδοχείου, 24 ώρες το 
24ωρο, καλώντας 166.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το νερό της βρύσης του 
δωματίου σας είναι πόσιμο και μπορείτε να το καταναλώσετε 
εφόσον επιθυμείτε.

Πρωινό

Το πρωινό σερβίρεται στη σάλα πρωινού από τις 07:00 έως τις 
10:05.

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε το Room Service με μια επιπλέον 
χρέωση 2,00€.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με το 
Εστιατόριο καλώντας 161.

Πακέτο γεύματος

Είναι δυνατή η παράδοση ειδικού γεύματος-πακέτου στο δωμάτιό 
σας αντί των προγραμματισμένων γευμάτων σας, μετά από ειδική 
συνεννόηση 24 ώρες νωρίτερα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το 
Εστιατόριο καλώντας στο 161.

Ώρα Check Out

Παρακαλείσθε να παραδίδετε το δωμάτιο το αργότερο στις 12.00 
κατά την αναχώρησή σας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παρακαλώ 
ενημερώστε τη Reception. Πιθανόν να υπάρξει επιπλέον χρέωση!

Γρήγορο Check-Out

Κατά τη διάρκεια του check-in κατά την άφιξή σας, μπορείτε 
να μας ενημερώσετε για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να 
παραλάβετε τον λογαριασμό σας. Παρακαλώ συμπληρώστε την 
αντίστοιχη φόρμα με όλες τις λεπτομέρειες της πιστωτικής σας 
κάρτας, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την αναχώρησή σας. Με αυτό 
τον τρόπο

• Δεν απαιτείται διαδικασία check out στη Reception

• Δεν υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσεις

• Μπορείτε να ελέξγετε τον λογαριασμό σας πριν φύγετε

• Είστε σίγουροι ότι ο λογαριασμός σας θα είναι στην ώρα του

Τρόποι παραλαβής τιμολογίου:

• με email, fax, κλπ.

• γρήγορη παραλαβή από τη Reception

• παράδοση στο δωμάτιό σας πριν από την αναχώρησή σας

Χώροι Στάθμευσης

Ο Δήμος Ρόδου παρέχει δωρεάν χώρο parking στο δρόμο 
που βρίσκεται στο ξενοδοχείο μας (μέχρι και απόσταση 300μ.) 
Αναζητήστε θέσεις που είναι σηματοδοτημένες με λευκό 
χρώμα. Ακριβώς μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου, η 
στάθμευση επιτρέπεται μόνο με ωριαία χρέωση € 1.50 (θέσεις 
σηματοδοτημένες με μπλε χρώμα). Μπορείτε να προμηθευτείτε 
ειδικά εισιτήρια στάθμευσης από τα μηχανήματα. Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε 0.

Καφετιέρες/Τσαγιέρες

Επιπλέον καφετιέρες και τσαγιέρες παρέχονται σε όλα τα 
δωμάτια. Για επιπλέον καφέ, τσάι, γάλα κλπ, επικοινωνήστε με τη 
Reception καλώντας 0.

Πιστωτικές κάρτες

Οι παρακάτω πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές από το 
ξενοδοχείο μας: Visa, Master Card, American Express, και Diners 
Club.

Εσωτερικά τηλέφωνα

Για οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου και τηλέφωνα ανάγκης 
μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό φυλλάδιο

Reception:  0

Bar:  166

Εστιατόριο:  161

Εξωτερική Γραμμή:  9

Υπεραστικά τηλέφωνα:  9 + κωδικός περιοχής + τοπικό τηλέφωνο

Διεθνείς κλήσεις:  9 + κωδικός χώρας + κωδικός περιοχής + τοπικό 
τηλέφωνο

Για να καλέσετε άλλο δωμάτιο, παρακαλώ πληκτρολογήστε 
απευθείας τον αριθμό του δωματίου

Φωνητικό Mail:  71

Για τον υπολογισμό κόστους των υπεραστικών κλήσεων από το 
δωμάτιό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Reception.
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Κωδικοί κλήσης χωρών

Χώρα Κωδ. Χώρα Κωδ. Χώρα Κωδ.

Αυστραλία 0061 Χονγκ Κονγκ 00852 Πορτογαλία 00351

Αυστρία 0043 Ιραν 0098 Ρωσία 007

Βέλγιο 0032 Ιρακ 00964 Σιγκαπούρη 0065

Βραζιλία 0055 Ιρλανδία 00358 Ισπανία 0034

Καναδάς 001 Ισραήλ 00972 Σουηδία 0046

Κούβα 0053 Ιαπωνία 0081 Ελβετία 0041

Δανία 0045 Κουβέιτ 00965 Τυνησία 00216

Φινλανδία 00358 Λουξεμβούργο 00352 Τουρκία 0090

Γαλλία 0033 Μεξικό 0052 Ην. Βασίλειο 0044

Γερμανία 0049 Ολλανδία 0031 Η.Π.Α. 001

Ελλάδα 0030 Νορβηγία 0047

Γρήγορο πρωινό

Για όσους έχουν πρωινή αναχώρηση, το ξενοδοχείο μας παρέχει 
τα παρακάτω προϊόντα ως «γρήγορο πρωινό»:

Έναρξη υπηρεσίας 05.00 – 07.00 Δευτέρα με Παρασκευή. 
Διαθέσιμο πρωινό σε πακέτο.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη παραγγελία σας, πριν από τις 21:00 
της προηγούμενης ημέρας από την αναχώρησή σας. Καλέστε 161.

Το πρωινό περιλαμβάνει:

Καφέ ή τσάι

Ψωμί/ Κρουασάν, Κεικ, Μπισκότα κλπ.

Φρέσκα φρούτα

Χυμό

Συναγερμός φωτιάς & Ιατρικές οδηγίες

Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με την Reception, 
καλώντας το 0.

Πληροφορίες σχετικά με την πυρασφάλεια είναι αναρτημένες  
στο πίσω μέρος της πόρτας του δωματίου σας.

Για την ασφάλειά σας

Παρακαλούμε προσέχετε το κλειδί του δωματίου σας.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, αναφέρετε αμέσως στη 
Reception.

Φυλάξτε τα προσωπικά σας αντικείμενα και τιμαλφή στο 
χρηματοκιβώτιο του δωματίου σας.

Μην αφήνετε τις αποσκευές σας αφύλακτες κατά την αναχώρησή 
σας (check out) από το ξενοδοχείο.

Επιστρέφετε το κλειδί σας πάντοτε στη Reception κατά την 
αναχώρησή σας. Μην αφήνετε το κλειδί στο δωμάτιο.

Πετσέτες προσώπου

Μπορείτε να προμηθευτείτε έξτρα στην Reception. Χωρίς 
χρέωση. Καλέστε το 0.

Συνάλλαγμα, Τράπεζες, ATM

Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται στην είσοδο του 
ξενοδοχείου και είναι ανοικτό ώρες γραφείου για συνάλλαγμα 
και άλλες τραπεζικές υπηρεσίες. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα 
2 μηχανήματα ATM. Εναλλακτικά, παρακαλώ καλέστε για 
πληροφορίες το 165.

Ερωτηματολόγιο Εντυπώσεων

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το ξενοδοχείο μας για τη διαμονή σας 
και ελπίζουμε να παραμείνατε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες 
μας. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη, γι αυτό, εάν θέλετε να μας 
βοηθήσετε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι βελτιώνοντας διαρκώς 
τις υπηρεσίες μας, παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο 
που θα βρείτε στο www.bwfeedback.com. Ευχαριστούμε!

Στεγνωτήρια μαλλιών

Διατίθενται σε κάθε δωμάτιο.

Σύνδεση Διαδικτύου Υψηλής ταχύτητας σε όλα τα 
δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους- Δωρεάν 
Ασύρματη σύνδεση Wi-Fi

Το δωμάτιό σας και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου 
είναι εξοπλισμένοι με μια υψηλής ταχύτητας ασύρματη σύνδεση 
internet. H σύνδεση Wifi “PlazaHotel” είναι επίσης διαθέσιμη 
σε όλα τα δωμάτια και ειδικά σημεία του lobby, bar and των 
συνεδριακών αιθουσών.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια ή τεχνική 
υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Reception 
καλώντας το 0.

Πάγος

Εάν χρειαστείτε πάγο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το bar.

Τιμολόγια

Προς αποφυγήν οποιασδήποτε καθυστέρησης στην αναχώρησή 
σας, προτείνουμε να προσκομίσετε στη Reception όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να τιμολογηθείτε και να παραλάβετε 
το έγγραφό έγκαιρα πριν την αναχώρησή σας.

Σιδέρωμα

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η χρήση σίδερου ή 
σιδερωτήριου μέσα στα δωμάτια. Υπηρεσίες σιδερωτήριου 
παρέχονται από το ξενοδοχείο κατόπιν παραγγελίας, με δωρεάν 
παράδοση στο δωμάτιό σας. Παρακαλώ καλέστε 0.

Υπηρεσίες Η/Υ στο lobby

Διατίθεται κοινόχρηστος ηλεκτρονικός υπολογιστής 24 ώρες/ 
24ωρο, με ταχύτατη σύνδεση στο Internet και με δυνατότητα 
εκτύπωσης. Τις εκτυπώσεις παραλαμβάνετε από τη Reception.

Χαμένα αντικείμενα

Παρακαλώ ενημερώστε τη Reception για κάθε περίπτωση τυχόν 
απώλειας εντός των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου μας.

Υπηρεσίες πλυντηρίου

Υπάρχει η δυνατότητα καθαρισμού των ρούχων σας, καθημερινά, 
εκτός Κυριακής, με παραλαβή και παράδοση στο δωμάτιό 
σας. Παρακαλώ ενημερώστε τη Reception καλώντας το 0, και 
τοποθετήστε τα άπλυτα ρούχα στη σακούλα που βρίσκεται στη 
ντουλάπα σας. Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τις σχετικές 
χρεώσεις από τη λίστα τιμών της υπηρεσίας.
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Παραλαβή/Μεταφορά/Αποθήκευση αποσκευών

Μετά το check out μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αποσκευές σας 
μέχρι και 6 ώρες σε έναν ειδικό χώρο με περιορισμένη πρόσβαση 
(χωρίς χρέωση). Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια για τη 
μεταφορά των αποσκευών σας, καλέστε το 0 (24ωρη υπηρεσία).

Αίθουσες συνεδριάσεων

Υπάρχουν 3 ξεχωριστές αίθουσες οι οποίες μπορούν να 
φιλοξενήσουν διοργανώσεις εκδηλώσεων, χωρητικότητας 
μέχρι 120 ατόμων. Μπορεί να δημιουργηθεί και ειδικός χώρος, 
κατόπιν παραγγελίας. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Reception.

Mini Bar

Ένα μικρό bar που περιέχει αναψυκτικά και σνακ είναι διαθέσιμο 
σε κάθε δωμάτιο. Παρακαλούμε, ενημερωθείτε για τις σχετικές 
χρεώσεις από τη λίστα τιμών που θα βρείτε εντός του mini bar.

Συντήρηση/καθαριότητα

Για θέματα συντήρησης/καθαριότητας παρακαλώ καλέστε το 165.

Υπηρεσία αφύπνισης

Κάθε δωμάτιο διαθέτει ξυπνητήρι. Μπορείτε να το 
προγραμματίσετε από το τηλέφωνό σας, ακολουθώντας τις 
σχετικές οδηγίες που θα βρείτε δίπλα στη συσκευή τηλεφώνου.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσία αφύπνισης, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τη Reception, καλώντας 165 ή 0.

Υπηρεσίες δωματίου

Έξτρα κουβέρτες, μαξιλάρια, πετσέτες, σεντόνια, σαπούνι ή άλλα 
είδη, παρέχονται χωρίς χρέωση από τη Reception 24ώρες/24ωρο.  
Καλέστε 0.

Φωτοτυπίες & Fax

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλετε ή να παραλάβετε ένα 
fax ή να βγάλετε φωτοτυπίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Reception. Η υπηρεσία είναι 24ωρη. Για πληροφορίες σχετικά με 
το κόστος της υπηρεσίας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Re-
ception, καλώντας 0.

Ασύρματος εκτυπωτής

Διαθέσιμος όλο το 24ωρο, χωρίς χρέωση.

Reception / Πληροφορίες

Η Reception είναι ανοικτή 24ώρες/24ωρο για πληροφορίες 
σχετικά με τις υπηρεσίες και παροχές του ξενοδοχείου, τουριστικές 
πληροφορίες, μετακίνηση, ψυχαγωγία κλπ. Καλέστε 0.

Κρατήσεις δωματίων

Μπορείτε να κάνετε κράτηση στο όνομά σας σε οποιοδήποτε Best 
Western ξενοδοχείο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Best 
Western πράκτορά μας στο Plaza Travel, καλώντας 183.

Εναλλακτικά καλέστε: 

• 158 ή 0 για υπηρεσίες κράτησης του ξενοδοχείου μας

•  Τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Best Western για τηλεφωνικές 
κρατήσεις στο 0800 391 273 854

Μηνύματα

Μπορείτε να παραλάβετε όλα τα μηνύματα στο όνομά σας από  
τη Reception, ή, εναλλακτικά, να σας τα αποστείλουμε στο 
δωμάτιό σας.

Εσωτερικό γραφείο ταξιδίων

Το Plaza Travel, που βρίσκεται στο κεντρικό lobby του 
ξενοδοχείου δίπλα στη Reception μπορεί να τακτοποιήσει όλες 
τις ταξιδιωτικές λεπτομέρειες που χρειάζεστε, να σας παρέχει 
τουριστικές πληροφορίες, εισητήρια, εκδρομές κλπ. Καλέστε 183.

Πισίνα & Jacuzzi

Ανοικτά από τις 10.00 έως τις 19.00, καθημερινά. Παρακαλούμε 
ακολουθήστε τις οδηγίες. Για την ασφάλειά σας παρακαλείσθε να 
μην κάνετε χρήση των παροχών αυτών πέρα από αυτό το ωράριο.

Sauna

Μπορείτε να κάνετε κράτηση για Sauna με μια συμβολική 
χρέωση. Κράτηση απαραίτητη. Καλέστε 0.

Υπηρεσίες ταξί

Καλέστε 165 για υπηρεσία ταξί.

Υπηρεσίες μασάζ και ομορφιάς

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παρέχονται στα δωμάτια. 
Απαραίτητη κράτηση. Παρακαλώ συμβουλευθείτε το σχετικό 
έντυπο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 0.

Υπηρεσίες εκκλησιασμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία καλέστε 
το 165.

Εστιατόριο

Στο εστιατόριο μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις και 
υψηλής ποιότητας κρασί, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και 
ευχάριστο χώρο.

Ώρες λειτουργίας:

Πρωινό (Μπουφές) 07:00 - 10:05

“A La Carte” 13:00 - 22:00

Δείπνο (Μπουφές) 18:30 - 21:30

Καλέστε 161

Χρηματοκιβώτια

Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με δικό του χρηματοκιβώτιο 
ασφαλείας. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη χρήση της υπηρεσίας, 
διότι το ξενοδοχείο ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε 
απώλεια αντικειμένων και τιμαλφών που δεν φυλάσσονται εντός 
του χρηματοκιβωτίου.

Ενοικίαση αυτοκινήτου ή μηχανής

Παρακαλώ απευθυνθείτε στη Reception, καλώντας 183.

Σνακ & αναψυκτικά

Διαθέσιμα 24ώρες στο κεντρικό Lobby bar. Καλέστε 166.
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Είδη προσωπικής περιποίησης/υγιεινής – Ξεχάσατε κάτι 
στο σπίτι;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Reception εάν χρειαστείτε 
κάτι από τα παρακάτω: (Χωρίς χρέωση)

• Ξυριστική μηχανή, ξυραφάκια και αφρός ξυρίσματος

• Οδοντόκρεμα/ οδοντόβουρτσα

• Κουτάκι με είδη ραπτικής

• Σερβιέτες

• Σκουφάκι μπάνιου

• Βούρτσα

Πετσέτες πισίνας

Το ξενοδοχείο σας παρέχει ειδικές πετσέτες για χρήση μόνο στην 
πισίνα. Για να τις αντικαταστήσετε, παρακαλώ παραδώστε τις 
χρησιμοποιημένες πετσέτες στις καμαριέρες.

Περιβαλλοντικά θέματα

Το ξενοδοχείο Plaza είναι ένα οικολογικό ξενοδοχείο, που σέβεται 
το περιβάλλον. Κάθε εργαζόμενος στη μονάδα μας έχει υιοθετήσει 
τις αρχές του ξενοδοχείου που έχουν χαραχθεί με σκοπό να 
ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, ώστε να συμβάλλουμε τα μέγιστα 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία. 
Για το σκοπό αυτό, έχουμε επενδύσει σε μεθόδους εξοικονόμησης 
ενέργειας, νερού και καυσίμων, αλλά και σε πρακτικές που 
μεγιστοποιούν την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
Διεύθυνση του ξενοδοχείου.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του δωματίου για 
τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς το 
προσωπικό στο έργο του.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες & Courier

Για να αποστείλετε γράμματα και μικρά δέματα με την υπηρεσία 
courier, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Reception, καλώντας 
165.

Χάρτες & Οδηγίες

Για τουριστικούς χάρτες και πληροφορίες, παρακαλούμε μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε με το εσωτερικό ταξιδιωτικό μας 
γραφείο Plaza Travel, καλώντας 183.

Χρήσιμο υλικό μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε στη Reception 
του ξενοδοχείου.

Φαρμακείο

Επικοινωνήστε με τη Reception για να ενημερωθείτε για τα 
διαθέσιμα και εφημερεύοντα φαρμακεία. Καλέστε 165.

Τηλεόραση & Ραδιόφωνο

Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αγορές

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της αγοράς στο κέντρο 
της Ρόδου. Για εξειδικευμένες αγορές και πληροφορίες, 
συμβουλευτείτε τη Reception, καλώντας 165.

Κινητά τηλέφωνα

Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 εταιρίες κινητής τηλεφωνίας:

1. COSMOTE

2. VODAFONE

3. WIND

Η πρόσβαση στα δίκτυα των εταιριών, εξαρτάται από τον δικό 
σας πάροχο.

Δραστηριότητες & Ψυχαγωγία

Η Ρόδος έχει να προσφέρει μεγάλη ποικιλία ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων και σπορ για όλους. Γήπεδα, αθλητικές εγκατα-
στάσεις, γυμναστήρια, ειδικές παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις 
είναι διαθέσιμες σε πολύ κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο. 
Επίσης, ένα γήπεδο γκολφ βρίσκεται στην τοποθεσία Αφαντου,  
40 χλμ. από το ξενοδοχείο μας.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γραφείο πληροφοριών 
στο ισόγειο του ξενοδοχείου και ζητήστε τα σχετικά έντυπα. 
Εναλλακτικά, το ταξιδιωτικό γραφείο μας Plaza Travel μπορεί να 
σας παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες. Καλέστε 
183 ή 165.

Διασκέδαση - Εστιατόρια - Bars - Casino

Το καζίνο της Ρόδου, αμέτρητα εστιατόρια, bar και νυκτερινά 
κέντρα βρίσκοντα όλα κοντά στο ξενοδοχείο μας. Για κρατήσεις 
και πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Reception, 
καλώντας 165 ή 0.

Καλή διαμονή


