
 
 
Ξενοδοχείο Leonardo Kolymbia Resort - Rhodes 
ΑΘΗΝΩΝ 2 
Κολύμπια, Δωδεκάνησα, Ελλάδα 85103 
Τηλέφωνο¨+30-22410-56350,  Φάξ: +30-22410-56748 
Email: info@kolymbiaresort.leonardohotelsgreece.com 
Ιστοσελίδα: www.leonardo-hotels-greece.gr 
  
  
Τοποθεσία / Γενικές Πληροφορίες 

 30 χλμ . Από το αεροδρόμιο της Ρόδου 
 28 χιλιόμετρα στο κέντρο της πόλης της Ρόδου και τη Μεσαιωνική Παλιά Πόλη 
 Δεκτές πιστωτικές κάρτες: MasterCard, Amex, Visa, Diners 
 Παραλία Κολύμπια 250μ 

  
  
Το ξενοδοχείο προσφέρει 
 114 δωμάτια 
 Διεθνές εστιατόριο ζωντανή μαγειρική σε μπουφέ για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο 
 Εστιατόριο Blue Horizon 
 24ωρη υπηρεσία δωματίου (χρέωση υπηρεσίας δωματίου ανά παραγγελία) 
 Μπαρ στο λόμπυ Ariadne 
 Thetis Μπαρ στην πισίνα 
 Εξωτερική πισίνα 
 Παιδική πισίνα 
 Δωρεάν ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες δίπλα στην πισίνα και τον κήπο 
 Σάουνα (επιπλέον χρέωση) 
 Γυμναστήριο με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας 
 Κομμωτήριο 
 Αίθουσα παιχνιδιών (Πρόσθετη χρέωση) 
 Εγκαταστάσεις συνεδριάσεων / επίσημων γευμάτων 
 Γήπεδο τένις 
 Wi-Fi - δωρεάν 
 Δυνατότητα αποκλειστικής ψυχαγωγίας ημέρας & νύχτας 
 Παιδική λέσχη 
 Παιδική χαρά 
 Βόλεϊ 
 Εγκαταστάσεις σιδερώματος 
 Γωνιά υπολογιστών 
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Κατάλυμα 
 Σύνολο - 114 δωμάτια, 40 Δίκλινα Δωμάτια με θέα στη Θάλασσα, 8 Δίκλινα Δωμάτια με 2 

Μονά Κρεβάτια, 10 Δίκλινα Δωμάτια με 2 Μονά Κρεβάτια και Θέα στη Θάλασσα, 4 Δίκλινα 

Δωμάτια με 2 Μονά Κρεβάτια Θέα στη Θάλασσα, Σουίτα Δύο δωμάτια με θέα στην πισίνα, 11 
Δωμάτια με απευθείας πρόσβαση στην πισίνα 

 δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Μπάνιο με ντους ή μπανιέρα 
 Μεγεθυντικός καθρέπτης 
 Καθρέφτης πλήρους μεγέθους 
 Βάση αποσκευών 
 Στεγνωτήρας μαλλιών 
 Τηλέφωνο άμεσης κλήσης (με χρέωση) 
 Κεντρικός κλιματισμός / θέρμανση 
 Μικρό ψυγείο 
 Τηλεόραση επίπεδης οθόνης με διεθνή δορυφορικά κανάλια 
 Εγκαταστάσεις παρασκευής τσαγιού και καφέ 
 Χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιο - μέγεθος φορητού υπολογιστή 
 Wi-Fi 
 Μπουρνούζι & Παντόφλες 
 Πολυτελή προϊόντα μπάνιου 

  
  
Γαστρονομία 
All-Inclusive χαρακτηριστικά 
Όλα τα γεύματα και τα σνακ 
  
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
Πρωινό από τις 07: 00-10: 30: 
Εστιατόριο Blue Horizon 
 Διεθνής εμπλουτισμένο μπουφέ με live μαγειρική με μεγάλη ποικιλία υγιεινών προϊόντων 

  
Μεσημεριανό από 12: 30-15: 00: 
Εστιατόριο Blue Horizon 
 Live ζεστό μπουφέ με μεγάλη ποικιλία από εποχιακές σαλάτες, ορεκτικά, επιλεγμένα επιδόρπια 

  
Δείπνο από τις 19: 00-21: 30: 
Εστιατόριο Blue Horizon 
 Ζήστε ζωντανό μπουφέ με μαγειρική με πληθώρα φρέσκων σαλατών  και ορεκτικών που 

συνοδεύονται από τοπικά / διεθνή επιδόρπια και παγωτά 



 
 
Σνακ 10:30 - 17:30 & 22: 00-23: 00 
'Thetis Pool Bar' Σνακ 10:30 - 17:30 
 Απολαύστε τη σειρά από φρέσκα σνακ 

  
'Lobby Bar Ariadne 22: 00-23: 00 
 Απολαύστε μια ξεχωριστή ποικιλία από ελαφριά ζεστά και κρύα σνακ 

  
  
ΜΠΑΡ 
'Ariadne Lobby Bar & Terrace - 10: 00-24: 00 
 Σερβίρετε τοπικά αλκοολούχα, μη αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ μαζί με τσάι και καφέδες. 

'Thetis Pool Bar - 10:00 - 18:30 & 19: 30-23: 30 

 Ο φιλόξενος μπάρμαν μας είναι στην ευχάριστη θέση να ετοιμάσει το αγαπημένο σας κοκτέιλ, 
αναψυκτικά ή καφέ στο κεντρικό σημείο της πισίνας. 

  
Ποτά: 
 Απεριόριστα ντόπια ποτά και αναψυχτικά (αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά) σε μπαρ και 

εστιατόρια του ξενοδοχείου σερβίρονται μέχρι τα μεσάνυχτα 
 Κωδικός ένδυσης για βραδινά γεύματα σε όλα τα εστιατόρια: 
 Smart Casual - Δεν επιτρέπονται σορτς για τους άντρες 
 Δεν επιτρέπονται αμάνικες μπλούζες και σανδάλια / σαγιονάρες 

 


