ריזורט רודוס קולימביה לאונרדו מלון
ATHINON 2
Kolymbia, Dhodhekanisos, Greece 85103
מיילinfo@kolymbiaresort.leonardohotelsgreece.com :
אתרwww.leonardo-hotels-greece.co.il :
מיקום  /מידע כללי
 30 ק"מ משדה התעופה רודוס
 28 ק"מ אל מרכז העיר רודוס והעיר העתיקה מימי הביניים
 כרטיסי אשראי ,MasterCard, Amex :ויזה ,דיינרס
 חוף קולימביה 250 :מטר
המלון מציע
 114 חדרי אירוח
 מסעדת מלון בינלאומית עם עמדות בישול חי לארוחת בוקר ,צהריים וערב
 מסעדת Horizon Blue
 שירות חדרים  24שעות ביממה (בתשלום על כל הזמנה(
 בר הלובי אריאדנה
 בר בריכה Thetis
 בריכת שחיה חיצונית
 בריכת ילדים
 כסאות נוח ,שמשיות ומגבות על שפת הבריכה והגינה
 סאונה (בתשלום נוסף(
 חדר כושר עם ציוד חדשני
 סלון יופי
 חדר משחקים (בתוספת תשלום)
 שירותי אירועים
 מגרש טניס
 Wi-Fi חינם
 מופעי בידור בלעדיים יום ולילה
 מועדון ילדים
 מגרש משחקים
 כדורעף
 אמצעי גיהוץ
 פינת מחשב

לינה
 114 חדרי אירוח 40 :חדרי טווין עם נוף לגינה 8 ,חדרי טווין עם נוף לבריכה 10 ,חדרי טווין עם
נוף לבריכה ולים 4 ,חדר טווין עם נוף לים 15 ,חדרי משפחה עם נוף לגינה 5 ,חדרי משפחה עם
נוף לבריכה 15 ,סוויטות עם שני חדרי שינה ונוף לגינה 6 ,סוויטות עם שני חדרי שינה ונוף
לבריכה 11 ,חדרים עם גישה ישירה לבריכה
 חדרים מותאמים לנכים
 חדר רחצה עם תא מקלחת או אמבט
 מראה מגדלת
 מראת גוף בגודל מלא
 מעמד למזוודות
 מייבש שיער
 טלפון בחיוג ישיר (בתשלום)
 מיזוג אויר מרכזי  /חימום
 מיני בר
 טלוויזיה עם מסך שטוח וערוצי לוויין בינלאומיים
 מתקנים להכנת תה וקפה
 כספת בחדר בגודל מחשב נייד
 Wi-Fi חופשי
 חלוק רחצה ונעלי בית
 אביזרי אמבטיה יוקרתיים
מזון ומשקאות
אירוח הכל כלול
כל הארוחות והחטיפים
מסעדות
ארוחות בוקר בין השעות 07:00-10:30
מסעדת Blue Horizon
 מטבח בינלאומי עשיר עם עמדות בישול חי ,מגוון מנות טריות ורעננות ושפע של מוצרי בריאות

ארוחות צהריים בין השעות 12:30-15:00
מסעדת Blue Horizon
 בופה עשיר עם עמדות בישול חי ,מגוון רחב של סלטים ,מתאבנים עונתיים וקינוחים משובחים

ארוחות ערב בין השעות 19:00-21:30
מסעדת Blue Horizon
 בופה מגוון ועשיר עם עמדות בישול חי ,שפע סלטים ,מתאבנים טריים ומבחר קינוחים וגלידות
מקומיים ובינלאומיים
חטיפים –  10:30-17:30ו22:00-23:00-
בר בריכה 10:30-17:30 – Thetis
 מוזמנים ליהנות ממגוון עשיר ומפנק של חטיפים ונשנושים
 Ariadneלובי בר – 22:00-23:00
 מוזמנים ליהנות מגוון חטיפים ונשנושים חמים וקרים
ברים
 Ariadneלובי בר וטרסה – 10:00-24:00
 מבחר משקאות אלכוהוליים ,קלים ,קוקטיילים ,תה וקפה
בר בריכה  10:30-18:30 – Thetisו19:30-23:30-
 הברמנים הקשובים שלנו ישמחו להכין לכם את הקוקטייל האהוב עליכם ,ולפנק במשקאות חמים
ומהבילים על שפת הבריכה
משקאות:
 מבחר בלתי מוגבל של משקאות מקומיים (קלים ואלכוהוליים) זמינים במסעדות ובברים ש המלון
עד חצות
 קוד הלבוש לארוחות ערב בכל המסעדות:
 קז'ואל מתוחכם .אין כניסה לגברים במכנסיים קצרים
 כניסה בחולצות טריקו ,סנדלים או כפכפים – מותרת

