ALL INCLUSIVE BASIS
Εδώ, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το ALL INCLUSIVE πρόγραμμα μας. Από τη
στιγμή που θα αποφασίσετε να περάσετε τις διακοπές σας μαζί μας, όλα τα παρακάτω
συμπεριλαμβάνονται κατά τη διαμονή σας.
Γεύματα
Κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, έχετε την δυνατότητα να απολαύσετε γεύσεις από
διεθνή, ελληνική, κινέζικη, μεξικάνικη, ιταλική, γαλλική και μεσογειακή κουζίνα. Στο
καθημερινό μενού, μπορείτε επίσης να βρείτε ψαρικά και μενού για χορτοφάγους. Όλα
τα γεύματα σερβίρονται σε μπουφέ.
Κεντρικό εστιατόριο –Εστιατόριο πισίνας (Σερβίρονται από τον ίδιο μπουφέ)
‐ Το πρωινό νωρίς: Διαθέσιμο με ενημέρωση, για όσους το επιθυμούν από τις
06:30 – 07:00 – απλός μπουφές
‐ Πρωινό: 07:00‐10:00 – Αμερικάνικος μπουφές σε τεράστια ποικιλία
‐ Το πρωινό αργά: από τις 10:15‐11:00 ‐ Κοντινένταλ μπουφές –
‐ Εστιατόριο πισίνας:
‐ Μεσημεριανό : 12:30‐14:30 Πλούσιος μπουφές
‐ Δείπνο:
19:00‐21:30 ‐ Πλούσιος μπουφές
‐ Για αφίξεις από τις 21:30 μέχρι 24:00, διαθέτουμε ποικιλία του μπουφέ μας
Κάθε Δευτέρα βράδυ διοργανώνουμε Ελληνική βραδιά, με BBQ, ορχήστρα και
παραδοσιακούς χορούς. Από τις 19:30‐22:30
Κατά την διάρκεια του δείπνου, δεν επιτρέπονται κοντά παντελόνια
φανελάκια

και

Ψησταριά
Στην ψησταριά του ξενοδοχείου μας μπορείτε να σερβιριστείτε πίτα γύρο ή μερίδα
καθώς και ποικιλία από διάφορες άλλες ψητές λιχουδιές καθώς επίσης σάντουιτς και
διάφορες σαλάτες. Από 11¨30 ‐21¨30.
Διάφορα σνακς από 21¨30‐24¨00
Παιδικό εστιατόριο
Για τους μικρούς μας φίλους φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό χώρο με
ωραία παιδική ατμόσφαιρα και δικό του μπουφέ με παιδικό μενού.
PIZZA CORNER
Ποικιλία από πίτσες ψημένες σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο από 11΄00 – 19΄¨00.
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Ποτά, αναψυκτικά.
‐ Λευκό, ροζέ και κόκκινο βαρελίσιο κρασί, βαρελίσια μπύρα αναψυκτικά και
χυμοί διαθέσιμα σε όλα τα γεύματα. Στο Δείπνο σερβίρεται Μπουκάλι κρασί.
‐ Σε όλα τα μπαρ μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα από μία μεγάλη γκάμα από
διεθνή και εγχώρια αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ, βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά.
Καφές φίλτρου, τσάι και παγωτό.
‐ Διαθέσιμα από τις 07:00‐24:00 στο κεντρικό εστιατόριο ή στο εστιατόριο της
πισίνας.
‐ Από τις 16:00‐18:00 μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας μαζί με δικά μας
κουλουράκια, μπισκοτάκια, γλυκά ή παγωτό στο εστιατόριο της πισίνας.
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπηρεσία δωματίου ‐ 07:00‐24:00.
Σε περίπτωση που θέλετε το πρωινό σας, κάποιο γεύμα ή σνακ στο δωμάτιο σας,
μπορείτε να διαλέξετε μέσα από τον κατάλογο μας. Το ποσό των 3,5 € θα χρεωθεί μόνο
για την υπηρεσία δωματίου.
Ψυγεία
Βρίσκονται σε όλα τα δωμάτια και περιέχουν 2 μπουκάλια μεταλλικό νερό 1,5λ. Θα τα
βρείτε μέσα μόνο κατά την άφιξη σας.
Φρέσκα φρούτα, γλυκά και παγωτά, παρέχονται καθημερινώς σε όλα τα γεύματα
στους μπουφέδες μας.
Απογευματινός καθαρισμός δωματίων.
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την υποδοχή.
Υπηρεσία πλυντηρίου και σιδερώματος. Χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου
Πετσέτες πισίνας.
Παρέχονται πετσέτες για την πισίνα με την εγγύηση των 10 € ‐ ( για κάθε μία )
Ώρες λειτουργίας των μπαρ.
‐ Κεντρικό μπαρ 18:45‐21:30.
‐ Μπαρ πισίνας 10: 00‐24:00.
INTERNET CORNER ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ
07:00‐23:00
Ασύρματη σύνδεση WI‐FI χωρίς χρέωση στους Δημόσιους χώρους και δωμάτια

Υπαίθρια πισίνα και σπορ.
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Υπαίθρια πισίνα με γλυκό νερό, τζακούζι και υδρομασάζ.
Γήπεδο τένις. ( με χρέωση των 10 € ωριαίος, μόνο όταν ανάβουν οι προβολείς).
Γυμναστήριο.
Σάουνα. ‘Ώρες λειτουργίας: 10:00‐18:00.(με χρέωση)
Πινγκ‐ πονγκ, ανοικτό γήπεδο βόλεϊ, boccia, βελάκια με στόχο.

Ψυχαγωγία.
Η ομάδα μας παρέχει καθημερινά ημερήσιες και βραδινές δραστηριότητες, όπως
παιχνίδια, αεροβική νερού, καμπαρέ, σκετς, σόου, διαγωνισμούς και πολλά άλλα ώστε
η διαμονή σας να γίνει πιο ευχάριστη.
Ελληνική βραδιά εβδομαδιαίως με παραδοσιακούς χορούς.
Για τους μικρούς μας φίλους
‐ Υπαίθρια παιδική πισίνα
‐ Παιδική χαρά και παιδότοπος.
‐ Mini club με εκπαιδευμένο προσωπικό και ποικιλία προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων ειδικά για τα παιδιά. (4‐ώρες καθημερινά).
‐ Baby‐sitting από τις 22:00μμ με ενημέρωση 1 μέρα πριν στην υποδοχή. Χρέωση 10
€ η ώρα.
Για την χαλάρωση σας.
Στο ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε μία πληθώρα από ομπρέλες, ξαπλώστρες και
στρώματα γύρω από την πισίνα.
Δεν επιτρέπεται η κράτηση ξαπλώστρας.
Ηλεκτρονικά παιχνίδια και μπιλιάρδο με χρέωση.
SPA WELLNESS‐BEAUTY SALON
Για την προσωπική σας χαλάρωση και περιποίηση αφεθείτε στο εξειδικευμένο μας
προσωπικό το οποίο θα φροντίσει να φύγετε απόλυτα ευχαριστημένοι και
αναζωογονημένοι .

CHECK‐IN στις 13:00 ‐ CHECK‐OUT στις 12:00
Αν θέλετε να κρατήσετε το δωμάτιο σας μέχρι τις 18:00 υπάρχει η χρέωση των 30 €.
Μετά τις 18:00, 50 €. Η χρέωση απευθύνετε στο δωμάτιο και όχι στα άτομα.
Πάντα εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
Γιατρός
Διαθέσιμος σε χρόνο 15‐60 λεπτών σε 24ωρη βάση.
Προϊστάμενος υπηρεσίας : 08:00 – 23:00

Συνάλλαγμα 07:00 – 23:00 ( προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές )
Θυρίδες ασφαλείας στα δωμάτια με χρέωση.
GLAMOUR S.A, KOLYMBIA-RHODES, 85103-GREECE TEL: 00302241056421, 56294 FAX :
00302241056424 E-mail : lydiam1@otenet.gr, mgrlydia@otenet.gr, www.lydiamaris.gr

Γενέθλια
Σε περίπτωση που έχετε ή θέλετε να προσφέρετε στον/ στην σύντροφο ή στην
οικογένεια σας μία τούρτα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε τουλάχιστον 48 ώρες
πριν στην υποδοχή.(με χρέωση)
Δεκτές πιστωτικές κάρτες
VISA, MASTER CARD – προσωπικές επιταγές μη αποδεκτές.
‘Ώρες λειτουργίας All Inclusive: 07:00‐24:00.
Τελευταία παραγγελία για όλα τα μπαρ: 23:50
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