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1. Χρήσιμες Πληροφορίες 

1.1 Λειτουργία Δωματίου 
 

Κάρτα – κλειδί 

Ανοίγει το δωμάτιο και την κεντρική είσοδο. Πρέπει να την έχετε πάντα μαζί σας. 

Κλιματισμός 

Η πόρτα του μπαλκονιού ή το παράθυρο πρέπει να είναι εντελώς κλειστά για να λειτουργήσει 

το κλιματιστικό. 

Επισκέψεις στo δωμάτιo 

Επιτρέπεται μόνο 1 άτομο και μέχρι 30 min. Απαγορεύονται αυστηρά από 23:00 ως 09:00. Για 

επισκέψεις στο δωμάτιο που διαρκούν πάνω από 30 min, για επισκέψεις πέρα από τις 23:30, ή 

για επισκέψεις στις οποίες χρησιμοποιείται εξοπλισμός του δωματίου (όπως κρεβάτι, 

ιματισμός, πετσέτες, ντους, κλπ), υπάρχει πρόσθετη χρέωση, τουλάχιστον 15 ευρω. Ο 

επισκέπτης αφήνει την ταυτότητα στην receptiοn. 

 

Κάπνισμα 

Απαγορεύεται  αυστηρά στα δωμάτια και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Θα υπάρξει 

χρέωση για το καθάρισμα και ενδεχόμενη οικονομική απώλεια, σε περίπτωση εντοπισμού 

ιχνών ή οσμής καπνού στο δωμάτιο. 

Tηλεόραση – Κανάλια 

Προκειμένου να αλλάξετε τα κανάλια που εμφανίζονται από ελληνικά σε δορυφορικά ή το 

αντίστροφο, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρακάτω διάγραμμα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ             ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ  

1. πλήκτρο INPUT 

2. πλήκτρο Programme Mode (πορτοκαλί) 
3. επιλογή Antenna (Ελληνικά)  ή  

Cable (Δορυφορικά) 

4. πλήκτρο OK 
5. επιλέγω ΟΚ (κάτω στο μενού) 

6. πλήκτρο ΟΚ 

 

Φαγητό στο δωμάτιο 

Η προετοιμασία ή η εισαγωγή φαγητού στο δωμάτιο απαγορεύεται. Οι οσμές ενοχλούν και τα 

διπλανά δωμάτια και τους επόμενους ενοίκους. Σε περίπτωση εντοπισμού οσμών ή ιχνών 

φαγητού στο δωμάτιο θα υπάρξουν χρεώσεις για τον καθαρισμό του. 

Ώρα Check out  

Το αργότερο 12:00 το μεσημέρι. 
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1.2  Υπηρεσίες - Παροχές 
 
Business Center 

Στο ξενοδοχείο λειτουργεί Business Center, με Computer, wired Internet, Printer, Fax και 

Scanner. User name : Hotel-Client. Κωδικός: δεν υπάρχει.  

 

Internet–WiFi  

Δυνατότητα πρόσβασης σε όλο το ξενοδοχείο. WiFi key : !KOS102%GIA103*  

 

Tablet 

Μπορούμε να σας παρέχουμε τρία tablet για χρήση εντός δωματίου, εφόσον επιθυμείτε. 

Παρακαλώ ρωτήστε στη reception για το κόστος. 

 

Καθαρισμός δωματίου 

Κάθε μέρα, με την προϋπόθεση να μας το παραδίδετε πριν τις 13:00. 

 

Κάμερες ασφαλείας 

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου υπάρχουν κάμερες για λόγους 

ασφαλείας 

 

Μαξιλάρια 

Παρέχουμε δυνατότητα αλλαγής μαξιλαριού, προκειμένου να καλύψουμε κατά το δυνατό τις 

απαιτήσεις σας σε άνεση. 

 

Πετσέτες – Περιβάλλον  

Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, καλό είναι, να αποφεύγουμε τα άσκοπα πλυσίματα 

των πετσετών. Παρακαλώ αφήνετε στο πάτωμα μόνο τις πετσέτες που πραγματικά 

χρειάζονται πλύσιμο και αντικατάσταση. 

 

Πρωινό γεύμα 

Το πρωινό παρέχεται κατόπιν συμπλήρωσης της ειδικής κάρτας και αφού παραδοθεί στην 

ρεσεψιόν την προηγούμενη μέρα. Μπορείτε να απολαύσετε ένα φρέσκο και γευστικό πρωινό 

στο café του ξενοδοχείου, στην δροσιά του κήπου ή στο δωμάτιό σας.  

Διαθέσιμο κατά τις εξής ώρες: 07:30 – 11:00. 

Μπορεί να παρέχεται και νωρίτερα από τις 07:30, κατόπιν συνεννόησης. 

 

Υπηρεσία δωματίου 

Διαθέσιμη κατά τις εξής ώρες:  07:30 – 15:30 και 19:00 - 23:00 

 

Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος / πλυσίματος / σιδερώματος 

Παρακαλώ απευθυνθείτε στη Reception. 

 

Χώρος φύλαξης 

Υπάρχει χρηματοκιβώτιο σε κάθε δωμάτιο. Σε περίπτωση που έχετε αντικείμενα ιδιαίτερης 

αξίας, χρήματα κλπ μπορείτε να τα ασφαλίσετε στον χώρο φύλαξης της ρεσεψιόν. Το 

ξενοδοχείο δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες αντικειμένων αξίας στα δωμάτια, του 

χρηματοκιβωτίου του δωματίου συμπεριλαμβανόμενου. 
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Ώρες εξυπηρέτησης στη Reception  

Μέχρι τις 21:30. Στη συνέχεια υπάρχει νυκτοθυρωρός. 

 

1.3 Επικοινωνία 
 

Επείγουσα επικοινωνία με το  νυκτοθυρωρό 

Για επείγουσα επικοινωνία με το  νυκτοθυρωρό μετά τις 23:00:   

 Πληκτρολογήστε το 5 απ’ την  τηλεφωνική συσκευή του δωματίου σας 

 πληκτρολογήστε το κόκκινο κουμπί στη reception 

 Πιέστε απαλά το καμπανάκι στην μπουτονιέρα της κεντρικής εισόδου. 

 

Επικοινωνία με Reception 

Πληκτρολογήστε το  5 στην τηλεφωνική συσκευή του δωματίου.  

 

Τηλέφωνο δωματίου  

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο του δωματίου για εξερχόμενες 

κλήσεις, απευθυνθείτε στη  ρεσεψιόν (πληκτρολογήστε το 5).  

 

1.4 Μετακίνηση 
 

Αεροδρόμιο  

Βρίσκεται έξω από την πόλη της Ρόδου. Καλύτερα να μεταφερθείτε με ταξί σε περίπου 20 

λεπτά. Αλλιώς θα χρειαστεί να αλλάξετε 2 λεωφορεία: λεωφορείο Νο.2 ή Νο.6 από το 

Galaxias μέχρι το Μαντράκι – κεντρική στάση λεωφορείων και μετά το λεωφορείο για το 

αεροδρόμιο. Πολύ φθηνότερο αλλά θα πάρει πάνω από μια ώρα. 

 

Ενοικίαση οχήματος (αυτοκινήτου, μηχανής ή ποδηλάτου) 

Απευθυνθείτε στην ρεσεψιόν. 

Λεωφορεία για τις καλύτερες παραλίες (ανατολική πλευρά της Ρόδου-ΚΤΕΛ)  

(Καλλιθέα, Φαληράκι, Antony Quinn, Τραγανού, Αφάντου, Τσαμπίκα, Λίνδος κλπ) 

Υπάρχει λεωφορείο κάθε μισή ώρα από τη στάση που βρίσκεται 150μ. στα αριστερά καθώς 

βγαίνετε από το ξενοδοχείο, κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς. Στρίψτε αριστερά αμέσως πρίν 

την τράπεζα Πειραιώς. Στα 20μ. Μπορείτε να πάτε ως εκεί περπατώντας. Ελέγξτε τις ώρες 

επιστροφής με τον οδηγό. 

Μετακίνηση με τα λεωφορεία της πόλης 

Για τo λεωφορείο Νο.6 καθώς βγαίνετε από το ξενοδοχείο, στα δεξιά, σε απόσταση 30μ. θα 

βρείτε τη στάση απ’ όπου περνάει κάθε μια ώρα: κάθε XX:05 κατά προσέγγιση. Μπορεί να σας 

μεταφέρει στο λιμάνι Ακαντιά, στο εμπορικό λιμάνι, στο λιμάνι Κολώνα, στο λιμάνι Μαντράκι – 

στην κεντρική στάση λεωφορείων, στην παραλία Έλλη και πίσω. Εισιτήρια προμηθεύεστε από 

τον οδηγό στο κόστος του 1,30 ευρώ. Για την επιστροφή σας, απευθυνθείτε στον οδηγό για 
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να σας κατεβάσει στο τέρμα της οδού Σοφούλη (περιοχή Αραπάκι), απόσταση 80μ. από το 

ξενοδοχείο Galaxias, ώστε να αποφύγετε τον περιττό κύκλο της διαδρομής. Διαφορετικά αν 

προτιμήσετε να κάνετε ολόκληρη τη διαδρομή θα κατεβείτε στην στάση σχεδόν έξω από το 

ξενοδοχείο.   

Μετακίνηση με ΤΑΞΙ 

Από τη στιγμή που το ξενοδοχείο Galaxias βρίσκεται στο μέσο της πόλης μπορείτε να πάτε 

σχεδόν οπουδήποτε στην πόλη με μόλις 4-5 ευρώ. Θα προστεθούν 3 ευρώ αν γίνει κλήση του 

οχήματος από το ξενοδοχείο. 

Κόστος ΤΑΞΙ σε ευρώ από / προς το ξενοδοχείο  

Οπουδήποτε στην πόλη της Ρόδου 4-5 (+3 αν γίνει κλήση)  

Αεροδρόμιο  29 

Λιμάνι  8 

Κοιλάδα Πεταλούδων  43 

Αρχαία Κάμειρος  50 

Φαληράκι   23 

Άντονυ Κουίν  28 

Γκόλφ Αφάντου  33 

Παραλία Αφάντου  33 

Παραλία Τσαμπίκα  45 

Λίνδος  72 

Φιλέρημος  28 

Καλλιθέα   13 

Παραλία Καλλιθέα  18 

1.5 Πρωινές Εξορμήσεις 
 

Αρχαία Κάμειρος (αρχαιολογικός χώρος) 

Μπορείτε να δείτε τα ερείπια της Αρχαίας πόλης της Καμείρου. Καλύτερα να επισκεφθείτε τον 

χώρο με ταξί ή με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο/μηχανάκι. 

Γύρος της πόλης  

Με λεωφορείο. Πληροφορίες στην ρεσεψιόν.  

Επτά Πηγές   

Ένας από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς στην Ρόδο, οι Επτά Πηγές προσφέρουν ένα 

δροσερό, μαγευτικό τοπίο, μια πραγματική όαση, ακόμα και στη ζέστη στο ζενίθ του 

καλοκαιριού, πλημμυρισμένη στο πράσινο. Τα νερά αναβλύζουν από τις τριγύρω πηγές όλο 

τον χρόνο και καταλήγουν σε μια μικρή λίμνη. Για να φτάσετε στην λίμνη περπατάτε μέσα 

από ένα στενό τούνελ 186μ. Η λίμνη υπάρχει χάρη σε ένα φράγμα κατασκευασμένο από τους 

Ιταλούς με σκοπό να εφοδιάσουν με καθαρό νερό την κοντινή περιοχή Κολύμπια. Η περιοχή 

Επτά Πηγές και η γύρω δασώδης περιοχή είναι ιδανική για περπάτημα. 

Χρειάζεστε αυτοκίνητο ή ταξί για να πάτε ως εκεί.  

Μικρές, ημερήσιες εκδρομές με καραβάκι.  

Αρκετά μικρά καραβάκι αναχωρούν κάθε μέρα γύρω στις 09.00 από το λιμάνι στο Μαντράκι 

με προορισμό τις κυριότερες παραλίες τις Ανατολικής πλευράς της Ρόδου. (Καλλιθέα, Άντονυ 

Κουίν, Αφάντου, Τσαμπίκα, Λίνδος κλπ). 
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Καλλιθέα  

Μια κυρίως (πηγές) και 3 μικρές αλλά πανέμορφες βραχώδεις παραλίες (Όασις, Τάσος, 

Νικόλας). Με ιδανική ατμόσφαιρα για καφέ, μουσική, ένα σνακ ή ακόμα και για μεσημεριανό 

στις καντίνες που βρίσκονται εκεί. Πάρτε το λεωφορείο από την στάση κοντά στην Τράπεζα 

Πειραιώς.  

Κοιλάδα των Πεταλούδων 

Η πολύ ενδιαφέρουσα Κοιλάδα των Πεταλούδων γεμάτη από δέντρα, νερό και πεταλούδες. 

Επισκεφθείτε την με ταξί, με λεωφορείο ή με ξεναγό. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μετά το 

αεροδρόμιο. Χρησιμοποιήστε το λεωφορείο  ΡΟΔΑ (από την κεντρική στάση λεωφορείων στο 

Μαντράκι)  

Λίνδος – Ακρόπολη  

Η μαγευτική αρχαία πόλη της Λίνδου. Ιδανική για περπάτημα στα σοκάκια ανάμεσα στα μικρά 

άσπρα σπιτάκια. Το κολύμπι στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας σίγουρα θα σας ανανεώσει. 

Εξοπλιστείτε με φωτογραφική μηχανή και απαθανατίστε όλες τις εικόνες. Τα γαϊδουράκια 

μπορούν να σας μεταφέρουν στην Ακρόπολη. Δεν θα πιστεύετε στην θέα του Αιγαίου 

Πελάγους. Για να πάτε στη Λίνδο υπάρχει λεωφορείο κάθε μισή ώρα από την στάση που 

βρίσκεται 150 μ., κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς.  

Μεσαιωνική Πόλη 

Είναι η Παλιά Πόλη της Ρόδου. Πιθανόν να είναι η αρχαιότερη πόλη στην Ευρώπη που 

κατοικήθηκε. Αρχαίοι Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί και οι Ιππότες του Άγιου Ιωάννη της 

Ιερουσαλήμ κατασκεύασαν την πόλη και το τείχος. Μετά την τούρκικη κατοχή η πόλη και τα 

τείχη ανακαινίστηκαν από τον Ιταλό διοικητή του νησιού (1912-1946). Μην αμελήσετε να 

περιηγηθείτε στους μικρούς δρόμους και τα σοκάκια της. Να είστε σίγουροι ότι θα αισθανθείτε 

την μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Ακόμη, υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, 

καφετέριες και πολλά καταστήματα κάθε είδους. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Παλάτι των 

Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη, την εκκλησία της Παναγιάς του Κάστρου και το ενδιαφέρον 

μουσείο. Υπάρχουν περίπου 200 δρόμοι ή στενά που απλώς δεν έχουν όνομα. Το να χαθεί 

κάποιος μέσα εκεί δεν είναι πρόβλημα αλλά ευκαιρία. Όποτε αισθανθείτε την ανάγκη να 

επανέλθετε σε κεντρικό σημείο ζητήστε να σας κατευθύνουν στην Σωκράτους που είναι η πιο 

πολυσύχναστη οδός. Μην χάσετε, επίσης, την οδό των Ιπποτών. 

Γύρω από την Παλιά Πόλη υπάρχουν πολλές είσοδοι.  

Η Παλιά Πόλη βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο επομένως μπορείτε να 

φτάσετε σ αυτήν περπατώντας μόλις σε 10-15 λεπτά. Είσοδος από την πύλη του Αγίου 

Αθανασίου. Ακολουθώντας την οδό Αγίου Φανουρίου θα οδηγηθείτε στην κεντρική οδό, 

Σωκράτους, κατάλληλη για τις αγορές σας.  

Κατευθυντήριες οδηγίες (σύντομη διαδρομή): 

1. Βγαίνετε από το ξενοδοχείο και στρίβετε αριστερά. 

2. Στρίβετε στον 2ο δρόμο αριστερά. 
3. Επειτα στρίβετε στον 2ο δρόμο στα δεξιά σας (πολυ μικρό δρομάκι – Αγίων 

Αναργύρων). 

4. Ακολουθείτε το πολύ μικρό δρομάκι (Αγίων Αναργύρων) χωρίς να στίβετε. Κάποια 
στιγμή μεγαλώνει και γίνεται κατηφορικό. Φθάνετε σε ένα πάρκο με μεγάλα δένδρα. 

5. Πέρα από το πάρκο, προς τα δεξιά σας, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, 
και η πύλη της μεσαιωνικής πόλης (Πύλη Αγίου Αθανασίου). 
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Μονόλιθος 

Ένα χωριό με μεσαιωνικό κάστρο χτισμένο πάνω σε βράχο με φανταστική θέα. Καλύτερα να 

πάτε εκεί με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.  

Άντονυ Κουίν  

Ατμοσφαιρική βραχώδης παραλία. Απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά και την απίστευτη ηρεμία. 

Στον χώρο θα βρείτε μια καντίνα με υπέροχη θέα για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα. 

Σημείωση: η πρώτη παραλία που συναντάτε μόλις σας αφήσει το λεωφορείο δεν είναι το 

Άντονυ Κουίν αλλά το Λαδικό. Όταν το συναντήσετε δεν κατηφορίζετε αλλά συνεχίζετε 

ευθεία ακολουθώντας τον μικρό δρόμο στα αριστερά για να φτάσετε στο Άντονυ Κουίν. 

Παίρνετε το λεωφορείο από την στάση που βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια 

στρίβοντας αριστερά καθώς βγαίνετε από το ξενοδοχείο, κοντά στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Αφάντου 

Υπέροχη και τεράστια βοτσαλωτή παραλία με κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά. Αναπαυθείτε 

στις ξαπλώστρες, κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά και ξεχάστε όλες σας τις έννοιες. 

Απολαύστε το φρέσκο ψάρι και τα θαλασσινά στα εστιατόρια μπροστά στη θάλασσα. Υπάρχει 

επίσης ένα στάδιο γκολφ. Το λεωφορείο μπορεί να σας κατεβάσει στο γκολφ και εσείς να 

περπατήσετε ως την παραλία. Ή να πάτε μέχρι το χωριό Αφάντου και μετά να πάρετε ένα ταξί 

ως την παραλία. Παίρνετε το λεωφορείο από την στάση που βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών 

με τα πόδια στρίβοντας αριστερά καθώς βγαίνετε από το ξενοδοχείο, κοντά στην Τράπεζα 

Πειραιώς. 

Τσαμπίκα 

Υπέροχη και τεράστια αμμώδης παραλία με κρυστάλλινα, καθαρά και αβαθή νερά. Απολαύστε 

ένα σνακ από τις καντίνες. Παίρνετε το λεωφορείο από την στάση που βρίσκεται σε απόσταση 

5 λεπτών με τα πόδια στρίβοντας αριστερά καθώς βγαίνετε από το ξενοδοχείο, κοντά στην 

Τράπεζα Πειραιώς. 

Πρασονήσι 

Η άλλη άκρη του νησιού (Νότια). Ο παράδεισος των σέρφερ. Μια παραλία με αέρα και κύματα 

και μια άλλη με αέρα, χωρίς κύματα την ίδια στιγμή! Καλύτερα να πάτε εκεί με ενοικιαζόμενο 

αυτοκίνητο. 

Φιλέρημος 

Η Φιλέρημος είναι δίπλα στο χωριό Τριάντα, το οποίο βρίσκεται το ίδιο μέρος που βρισκόταν η 

Δωρική Πόλη Ιαλυσός τα αρχαία χρόνια. 

Τον μεσαίωνα οι Ιωαννίτες Ιππότες χρησιμοποίησαν το μέρος Ιαλυσός. Αργότερα πέρασε 

στους Τούρκους και τελικά στους Ιταλούς.  

Απομεινάρια αυτών των περιόδων και οι πολλές διαδοχικές κατακτήσεις είναι ακόμα φανερά. 

Ανηφορίζοντας τον αρχαίο δρόμο προς την Ακρόπολη, φαίνονται τα θεμέλια του Ναού του 

Δία και της Αθηνάς. Στην κορυφή υπάρχει η πανέμορφη εκκλησία, αφιερωμένη στην Παναγία. 

Αυτό το μοναστήρι καταστράφηκε κατά την Τουρκοκρατία αλλά ξαναχτίστηκε από τους 

Ιταλούς. Θα χρειαστείτε αυτοκίνητο / ταξί ή λεωφορείο ΡΟΔΑ από την κεντρική στάση 

λεωφορείων στο Μαντράκι μέχρι την Ιαλυσό και μετά ταξί. 
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Σύμη  

Μικρό, όμορφο, παραδοσιακό νησί σε απόσταση 1,5 ώρας με το καραβάκι από το λιμάνι 

Μαντράκι της Ρόδου. Μην χάσετε και το μοναστήρι του Πανορμίτη.  

Χάλκη 

Ένα από τα μικρότερα και γραφικότερα νησιά του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων. Εύκολη 

και γρήγορη μετάβαση από τα λιμάνια Κολώνα, Ακαντιά ή από τη Σκάλα Καμείρου. 

1.6 Απογευματινές Βόλτες 
 

Αρχαίο Στάδιο – Αρχαίο Θέατρο – Ναός του Θεού Απόλλωνα   

Το στάδιο των αρχαίων αθλητικών αγώνων απέχει περίπου 20 λεπτά περπάτημα από το 

ξενοδοχείο μέσω των οδών Σοφούλη και Διαγοριδών. Στα δεξιά καθώς βγαίνετε από το 

ξενοδοχείο. Μην χάσετε τον Ναό του Θεού Απόλλωνα στο ψηλότερο σημείο του λόφου. 

Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια καταπληκτική θέα ολόκληρης της πόλης 

όπως επίσης και τη δροσιά της Ανατολής κατά τις πρωινές ώρες. 

Κατευθυντήριες οδηγίες:   

1. Βγαίνετε από το ξενοδοχείο, στρίβετε δεξιά και περπατάτε ως το τέλος του 

δρόμου. 
2. Ακολουθείτε δεξιά την οδό Σοφούλη και πηγαίνετε ευθεία. 

3. Στα φανάρια στρίβετε αριστερά και συνεχίζετε ευθεία (Διαγοριδών). 

4. Πριν το τέλος του δρόμου θα δείτε το Αρχαίο Στάδιο στα αριστερά. 
5. Στο τέλος του δρόμου υπάρχει ο Ναός του Θεού Απόλλωνα στα αριστερά. 

6. Από το υψηλότερο σημείο απολαύστε την πανοραμική θέα της πόλης της Ρόδου 
όπως επίσης και το ηλιοβασίλεμα. 

 

Λιμάνι Μανδράκι 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λεωφορεία που περνάνε δίπλα από το ξενοδοχείο. Εισιτήριο 

με 1 ευρώ μέσα στο λεωφορείο. Μπορείτε επίσης να πάτε με ταξί με κόστος περίπου 5 ευρώ. 

(Προσθέστε 3 ευρώ αν γίνει κλήση). Κάντε μια όμορφη βόλτα κατά μήκος του λιμανιού. Θα 

βρείτε επίσης καραβάκια για Σύμη, Καλλιθέα, Άντονυ Κουίν, Τσαμπίκα, Λίνδο. Εκεί είναι και η 

κεντρική στάση των λεωφορείων για την Δυτική πλευρά του νησιού (Ιαλυσός, Φιλέρημος, 

Αεροδρόμιο, Αρχαία Κάμειρος, κλπ). Υπάρχουν πολλά καφέ και εστιατόρια. 

Για να πάτε με τα πόδια (περίπου 25 λεπτά): 

1. Βγαίνετε από το ξενοδοχείο και στρίβετε αριστερά. 

2. Διαλέγετε τον 2ο δρόμο στα αριστερά σας. 
3. Διαλέγετε τον 3ο δρόμο στα δεξιά σας (μικροί δρόμοι συμπεριλαμβάνονται) 

4. Ακολουθείτε τον 1ο δρόμο στα αριστερά σας (πολύ μικρός δρόμος). Φτάστε ως το 
τέρμα αυτού του δρόμου. Κατηφορικά. Φθάνετε σε ένα πάρκο με μεγάλα δένδρα. 

5. Πίσω από το πάρκο, προς τα δεξιά σας, βλέπετε την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, 

και η πύλη της μεσαιωνικής πόλης (Πύλη Αγίου Αθανασίου). Δεν πάτε προς τα εκεί. 
6. Παίρνετε το δρόμο απέναντι και προς τα αριστερά, που περνάει έξω από το τείχος της 

μεσαιωνικής πόλης. 
7. Ακολουθείτε αυτό το δρόμο έχοντας πάντα στα δεξιά σας το τείχος της μεσαιωνικής 

πόλης. Μέχρι να φθάσετε στο Μανδράκι. Είναι μια όμορφη διαδρομή στην οποία θα 
θαυμάσετε τις οχυρώσεις της παλιάς πόλης, στα δεξιά σας. 
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Παλιά Μεσαιωνική Πόλη  

Περπατήστε στα μικρά δρομάκια, νιώστε την χαρούμενη ατμόσφαιρα του καλοκαιριού, 

απολαύστε το γεύμα σας, χαλαρώστε σε μια καφετέρια, επισκεφθείτε ένα μπαρ και πιείτε ένα 

ποτό. Κάντε τα ψώνια σας. Συναντήστε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Εξερευνήστε όλους 

τους δρόμους, όχι μόνο τα κεντρικά τουριστικά σημεία. Πολλά υπέροχα εστιατόρια. 

Ειδικότερα προτείνουμε : Πλατεία Αρίωνος (Cafe, εστιατόρια, bars) 

Νέα Μαρίνα 

Απολαύστε μια ευχάριστη βόλτα στην καινούρια μαρίνα της Ρόδου. Συνδυάστε τη με καφέ ή 

ένα σνακ. 

1.7 Νυχτερινές Έξοδοι 
 

Μεσαιωνική Πόλη 

Προτεινόμενη επίσκεψη στην πλατεία Αρίωνος (Μεσαιωνική πόλη) 

Νέα Μαρίνα 

Μια ωραία βόλτα στην καινούρια μαρίνα της Ρόδου σε συνδυασμό με ποτό ή φαγητό. 
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2. Μενού 
 

2.1  Μενού Bar – Snack – Breakfast 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το μενού. 

 

2.2  Προσφορές Πρωινού 

 
Παρακαλούμε ρωτήστε τη ρεσεψιόν σχετικά με συγκεκριμένες προσφορές πρωινού. 

 

2.3 Γεύματα 

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλο το Μενού. 

 

https://www.galaxias.net.gr/wp-content/uploads/sites/77/2021/07/Galaxias%20Hotel%20Menu%20(Bar%20-%20Snacks%20-%20Breakfast).pdf
http://www.galaxias.net.gr/wp-content/uploads/sites/77/2021/07/Meal-Menu.pdf
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3. Πληροφορίες Covid-19 
 

COVID-19 – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ 

Ο ιός covid-19 μεταδίδεται κυρίως από το αναπνευστικό σύστημα, από την αναπνοή / βήχα / 

φτάρνισμα ατόμου – φορέα που βρίσκεται κοντά μας, από σταγονίδια ατόμου - φορέα που 

βρίσκονται στον αέρα, από επαφή με άτομο φορέα, από μολυσμένες επιφάνειες και από 

ανταλλασσόμενα αντικείμενα. 

Τα συμπτώματα είναι πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή. Αν κάποιος αισθάνεται κάτι 

από αυτά παραμένει απομονωμένος στο δωμάτιο / σπίτι και ενημερώνεται αμέσως το 

προσωπικό, ηλεκτρονικά. (βλέπε πιο κάτω) 

Επιδιώκουμε, όσο είναι δυνατό, να βρισκόμαστε σε ανοικτούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.  

Ο πελάτης πρέπει να ανοίγει καθημερινά το παράθυρο του δωματίου για αερισμό.  

Το προσωπικό φροντίζει για τον συνεχή εξαερισμό των κοινόχρηστων χώρων.  

Συστήνουμε, και εφόσον  ο καιρός είναι καλός, να χρησιμοποιείτε τα καθίσματα στον κήπο, 

έξω από το lobby. 

Αποφυγή χρήσης κλιματιστικού. Αν σας είναι εντελώς απαραίτητο, παρακαλώ επικοινωνήστε 

μαζί μας. 

Τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων ανάμεσα σε όλα τα άτομα του ξενοδοχείου (προσωπικό / 

πελάτες). 

Δεν κάνουμε χειραψίες, δεν φιλάμε, ούτε αγγίζουμε άλλα άτομα.   Δεν ανταλλάσουμε 

αντικείμενα. 

Δεν αγγίζουμε με τα χέρια μας κανένα σημείο του προσώπου. 

Χρησιμοποίηση χαρτομάντιλου ή του αγκώνα μας για τυχόν βήξιμο ή φτάρνισμα. 

Συχνό πλύσιμο χεριών με νερό και σαπούνι. 

Δεν πίνουμε το νερό του δικτύου του ξενοδοχείου. 

Απολύμανση χεριών με αντισηπτικό. Στο χώρο υποδοχής. Σε όλους τους ορόφους, πλησίον 

του ανελκυστήρα. 

Χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους του ξενοδοχείου. 

Δεν χρησιμοποιούμε όσο είναι δυνατό τον ανελκυστήρα. 

Check Out : Μέχρι τις 11:00        Check in : Μετά τις 15:00. 

Όχι επισκέπτες στο ξενοδοχείο, ούτε στα δωμάτια – Μόνο πελάτες. Τους επισκέπτες μας τους 

συναντάμε μόνο έξω από το ξενοδοχείο. 

Όχι επισκέψεις πελατών σε άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου. Χρήση τηλεφωνικής / 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
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Στον χώρο υποδοχής εξυπηρετείται μόνο ένα άτομο κάθε φορά. Κάθε άλλο άτομο περιμένει 

στο lobby ή καλύτερα στο καθιστικό του κήπου. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η 

ηλεκτρονική επικοινωνία. Βλέπε πιο κάτω. 

Περιορισμός επαφών πελατών – προσωπικού, όσο γίνεται περισσότερο. Αξιοποίηση της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Με το 5 από το δωμάτιο. Με το 8 από το δωμάτιο. Με sms (η και 

τηλεφώνημα) στο 0030 6945101920 ή στο 0030 6976423262. Με email στο 

reception@galaxias.net.gr. Πρέπει να εμποδίσουμε κάθε μετάδοση του ιού και να κρατηθούμε 

όλοι υγιείς. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η συχνή, άμεση ή έμμεση (μέσω αντικειμένων και εξοπλισμού 

του δωματίου) επαφή της  με τον πελάτη, η φροντίδα του δωματίου δεν θα είναι συχνή, θα 

γίνεται κυρίως μετά την αναχώρηση, εκτός και αν ζητηθεί κάτι από τον πελάτη. Σε 

πολυήμερες διαμονές η φροντίδα θα γίνεται τουλάχιστον εβδομαδιαίως. 

Ο πελάτης απολυμαίνει τα χέρια του με το αντισηπτικό διάλυμα στην υποδοχή του 

ξενοδοχείου. Μόλις μπει στο δωμάτιο πλένει με προσοχή τα χέρια του με νερό και σαπούνι. 

Το ίδιο ακριβώς πριν βγει από το δωμάτιο. 

Καθαρισμός δωματίου. Γίνεται προσεκτικός καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών και 

αντικειμένων με χρήση α. διαλύματος χλωρίνης 0,1% και β. αντισηπτικού αιθανόλης 70%. 

Επίσης απολύμανση υφασμάτων με ατμοκαθαριστή. Μετά από αυτά, το δωμάτιο παραμένει 

κάθε φορά τουλάχιστον 24 ώρες κενό, πριν εισέλθει ο επόμενος πελάτης.  

Το Bar και το εστιατόριο παραμένουν κλειστά, προς το παρόν. 

Απολύμανση χεριών με αντισηπτικό αμέσως μετά από κάθε αναγκαστική συναλλαγή (κάρτας – 

κλειδιού, πιστωτικής κάρτας, εγγράφου, χρημάτων). 

Απολύμανση μικροαντικειμένων (πχ κλειδιών, καρτών, χρημάτων) με ειδική συσκευή UV, στην 

υποδοχή. 

Συχνή θερμομέτρηση και μέτρηση οξυγόνου. Επικοινωνήστε με την υποδοχή.  

Σε περίπτωση, έστω και ελάχιστων, συμπτωμάτων (πυρετού, βήχα, δυσκολίας στην 

αναπνοή), ο πελάτης δεν κυκλοφορεί. Μένει υποχρεωτικά στο δωμάτιό του και ενημερώνει 

άμεσα τηλεφωνικά / ηλεκτρονικά το προσωπικό. Το προσωπικό ενημερώνει άμεσα τον γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με κρούσμα, ο πελάτης δεν κυκλοφορεί. Μένει υποχρεωτικά στο 

δωμάτιό του και ενημερώνει άμεσα το προσωπικό, τηλεφωνικά / ηλεκτρονικά. Το προσωπικό 

ενημερώνει άμεσα τον γιατρό. 

Υπεύθυνος υγειονομικού πρωτοκόλλου : Ηλίας Κολλάτος, τηλ 0030 6945101920, email : 

kollatos@galaxias.net.gr  

Χρήσιμη Επικοινωνία – Ηλεκτρονική επικοινωνία (για πληροφορίες, για το δωμάτιο, για κάθε 

ανάγκη) 

 Προσωπικό ξενοδοχείου / Υποδοχή :  Από το τηλέφωνο του δωματίου με το 

5.  

 Υπεύθυνος ξενοδοχείου : Από το τηλέφωνο του δωματίου με το 8. 

 SMS (ή τηλεφώνημα) : 030 6945101920, 0030 6976423262. 

 Email : reception@galaxias.net.gr, galaxias@galaxias.net.gr       WiFi password : 

!KOS102%GIA103* 

mailto:reception@galaxias.net.gr
mailto:galaxias@galaxias.net.gr
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 Συνεργαζόμενος γιατρός Κωσταντίνος Κατσιμπρής, παθολόγος :  τηλ 0030 

6947904065 

 Νοσοκομείο : 22413 60000  ΕΟΔΥ : 1135 

 Φαρμακείο (στα 60 μέτρα)Εθνικής Αντίστασης 86  (Πανάς  2241 030585 ) 

Ενημερώνουμε ότι στο ξενοδοχείο τηρείται αρχείο με στοιχεία διαμενόντων (όνομα, 

εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, email,  ώστε να 

καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που 

ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων, για λόγους δημόσιας υγείας. 

Πρέπει όλοι να επιδείξουμε προσεκτική και υπεύθυνη συμπεριφορά. Η παραβίαση των πιο 

πάνω μέτρων είναι δυνατό να συμβάλει στην μετάδοση της επιδημίας covid-19 και να θέσει σε 

κίνδυνο την υγεία. Για το λόγο αυτό θα αναγκαστούμε να διακόψουμε άμεσα τη διαμονή του 

ατόμου που τα παραβιάζει, ιδιαιτέρως αν η παραβίαση σχετίζεται με χώρους, εξοπλισμό, 

προσωπικό ή άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. 

 

 

https://www.google.com/search?q=%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82+%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&oq=%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82+%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83&aqs=chrome.2.69i57j0l2.5097j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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