
 

 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Το Oktober Downtown Boutique Hotel βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία 

στην καρδιά της πόλης της Ρόδου, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το φημισμένο 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. 

Απέχει επίσης περίπου 300 μέτρα από δύο διαφορετικούς τύπους παραλιών και 

μέσα στην ακμάζουσα γαστρονομική γειτονιά του νησιού. 

Προσφέρει μια σύγχρονη ατμόσφαιρα, με μια εξωτερική εποχική πισίνα και 

ένα μοντέρνο περιβάλλον μπαρ. Τα δωμάτια του Oktober είναι κομψά 

διακοσμημένα, σχεδιασμένα να προσφέρουν άνεση και χαλάρωση. Κάθε μονάδα 

διαθέτει τηλεόραση LCD και ιδιωτικό μπάνιο με ντους. 

Το πρωινό του ξενοδοχείου σερβίρει μπουφέ, ευρωπαϊκό, πλήρες αγγλικό 

και χορτοφαγικές επιλογές. Υπάρχει επίσης ένα lounge bar όπου οι επισκέπτες 

μπορούν να απολαύσουν ένα ποτό ή ένα κοκτέιλ σε ένα κομψό περιβάλλον. Το 

αεροδρόμιο της Ρόδου απέχει 14χλμ. από το Oktober Downtown Rooms. Οι πιο 

δημοφιλείς τοποθεσίες του νησιού που είναι εύκολα προσβάσιμες με αυτοκίνητο 

ή λεωφορείο, περιλαμβάνουν, την αρχαία Ακρόπολη της Λίνδου, τις γραφικές 

πηγές Καλλιθέας, το μοναδικό φυσικό καταφύγιο, την κοιλάδα των πεταλούδων 

και αμέτρητες παραλίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καλώς ορίσατε! 

 

Καλώς ήρθατε στο Oktober Downtown Boutique Hotel που βρίσκεται στη Ρόδο και 

συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο είναι κατάλληλο για κάθε τύπο διακοπών είτε 

πρόκειται για χαλάρωση είτε για εξερεύνηση στο νησί. 

Ο κύριος σκοπός αυτού του καταλόγου είναι να σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου, προκειμένου να κάνει τη 

διαμονή σας πιο άνετη και ευχάριστη! 

Σε περίπτωση που παραλείψαμε κάτι, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν μας, 

η οποία θα χαρεί να σας βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή 

και ελπίζουμε να σας δούμε ξανά στο μέλλον! 

 

 

Το Προσωπικό & Διοίκηση 

 

 

 

 

 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το 

ξενοδοχείο και διαρκεί έως και 20 - 30 λεπτά με το αυτοκίνητο. Εάν ο πελάτης επιθυμεί 

προσωπική μεταφορά από το αεροδρόμιο, η ρεσεψιόν θα χαρεί να κάνει κράτηση. Ο 

πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί δημόσια μέσα μεταφοράς. Η πλησιέστερη στάση 

λεωφορείου προς αεροδρόμιο απέχει 100μ. (σταση Ακαδημίας) και η πλησιέστερη στάση 

λεωφορείου από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο απέχει 90μ. (σταση Τουλίπα) 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι εξοπλισμένα με ατομική ρύθμιση 

θερμοκρασίας την οποία ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα τη θερμοκρασία. 

 

 

 



ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 

● Το πρωινό σερβίρεται στο εστιατόριο (ισόγειο) καθημερινά από τις 7:00 έως τις 

10:30. 

● Εάν σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης θέλει να έχει πρωινό νωρίτερα, μη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν. (24 ώρες νωρίτερα) 

 

ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

Η πλησιέστερη στάση λεωφορείου βρίσκεται περίπου 50μ. έξω από το ξενοδοχείο. 

Ο κεντρικός σταθμός των λεωφορείων απέχει 300μ. από το ξενοδοχείο. 

 

CHECK IN / CHECK OUT 

CHECK IN: Ο επισκέπτης επιτρέπεται να κάνει check in στις 15:00. Το πρόωρο check 

in πραγματοποιείται βάσει διαθεσιμότητας. 

CHECK OUT: Ο πελάτης επιτρέπεται να κάνει check out έως τις 11:00. Η ρεσεψιόν 

θα είναι διαθέσιμη για να σας βοηθήσει σχετικά με την αποθήκευση των αποσκευών του 

επισκέπτη. Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο με ντους για τους επισκέπτες που έχουν 

καθυστερημένη πτήση. Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί check out αργότερα ή επιθυμεί να 

παρατείνει τη διαμονή του, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν. 

 

ΚΡΕΒΑΤΑΚΙ ΜΩΡΟΥ 

Διατίθεται κατόπιν αιτήματος από τη ρεσεψιόν, χωρίς χρέωση. 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

Το ξενοδοχείο δέχεται τις ακόλουθες κάρτες: 

● MasterCard / Maestro 

● Visa 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Καλέστε το 9 για τον υπάλληλο της ρεσεψιόν ή επικοινωνήστε με το πλησιέστερο 

μέλος ή προσωπικό. 

 

 



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Η ρεσεψιόν είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο για οτιδήποτε χρειαστείτε βοήθεια. Η ομάδα 

υποδοχής μας είναι πολύ πρόθυμη να σας βοηθήσει με ενοικιάσεις αυτοκινήτων και 

σκούτερ, να οργανώσει εκδρομές, κρατήσεις τραπεζιών, προτάσεις εστιατορίων, 

συνθέσεις λουλουδιών, ταχυδρομική αλληλογραφία και οτιδήποτε θα κάνει τη διαμονή 

σας πιο χαρούμενη. 

 

INTERNET WI-FI 

Το WI-FI είναι διαθέσιμο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. (ο κωδικός 

πρόσβασης δίνεται στη ρεσεψιόν χωρίς χρέωση). 

 

 

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ 

Το ξενοδοχείο είναι πολύ χαρούμενο που επικοινωνεί μαζί σας μέσω της μητρικής 

γλώσσας του επισκέπτη. Οι γλώσσες που ομιλούνται είναι οι εξής: 

● Ελληνικά 

● Αγγλικά 

● Γερμανικά 

● Ρώσικα 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ/ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Η υπηρεσία πλυντηρίου και στεγνού καθαρίσματος είναι διαθέσιμη κάθε Δευτέρα 

έως Σάββατο εκτός από τις εθνικές αργίες. Εάν ο επισκέπτης θέλει να συνεχίσει με αυτήν 

την υπηρεσία, ο επισκέπτης πρέπει να αφήσει τα ρούχα του σε μια τσάντα στη ρεσεψιόν 

και θα λάβει τα φρέσκα καθαρισμένα ρούχα του εντός 24 ωρών με επιπλέον χρέωση από 

εξωτερικό συνεργάτη. 

 

ΛΟΜΠΙ / ΜΠΑΡ 

Το Lobby Bar είναι ανοιχτό από τις 10:00 έως τις 00:00 και σερβίρει παραδοσιακά και 

διεθνή ποτά και σνακ. 

 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ 

Όλα τα αντικείμενα που βρέθηκαν αποθηκεύονται στο τμήμα Οικιακής φροντίδας 

για τρεις μήνες. Επικοινωνήστε με την ομάδα της ρεσεψιόν μας. 



 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Εάν σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης χρειάζεται ιατρική βοήθεια, παρακαλείστε να 

επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν. Το πλησιέστερο φαρμακείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι 

από το ξενοδοχείο. Ζητήστε από τη ρεσεψιόν τις ώρες λειτουργίας και περαιτέρω βοήθεια. 

 

 

 

ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 

● Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου 

● Ακρόπολη της Ρόδου 

● Ακρόπολη της Λίνδου 

● Αρχαία Κάμειρος 

● Πηγές Καλλιθέας 

● Κοιλάδα πεταλούδων 

● Φιλέρημος 

● Επτά Πηγές 

● Μονή Τσαμπίκας 

● Κάστρο Μονόλιθου 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο επισκέπτης παρακαλείται να 

επικοινωνήσει με τη ρεσεψιόν για να λάβει πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

καθώς και χάρτη της Ρόδου. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

Το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσία δωματίου από τις 11:00 έως τις 23:00. Τα μενού 

είναι διαθέσιμα σε όλα τα δωμάτια. Για παραγγελίες επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο με θυρίδα ασφαλείας σε κάθε δωμάτιο. Βρίσκεται 

μέσα στην ντουλάπα του δωματίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην μπροστινή πλευρά του 

χρηματοκιβωτίου. 

 



ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 

Για να απολαύσετε μια πλήρη περιήγηση αγορών στη Ρόδο, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε με τη ρεσεψιόν. Η ομάδα της ρεσεψιόν μας θα σας παρέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους και περιοχές. 

 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους εξωτερικούς του κτηρίου 

χώρους. 

 

ΠΙΣΙΝΑ 

Το ξενοδοχείο είναι εξοπλισμένο με πισίνα που είναι ανοιχτή από τις 7:00 π.μ. 

έως τις 17:00 μ.μ. Στη ρεσεψιόν διατίθενται φρέσκες πετσέτες μπάνιου για τον 

επισκέπτη. Οι γονείς παρακαλούνται να επιβλέπουν τα παιδιά τους όσο βρίσκονται 

κοντά ή στην πισίνα ανά πάσα στιγμή. Το ωράριο για την πισίνα βρίσκεται στο 

ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού 

αφού δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Σας παρακαλούμε για την δέουσα προσοχή. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΞΙ 

Μπορείτε να παραγγείλετε ταξί στη ρεσεψιόν ανά πάσα στιγμή με σύντομη 

ειδοποίηση. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

● Για να καλέσετε τη ρεσεψιόν, πατήστε τον επιλογέα 9 

● Τηλεφώνημα  σε δωμάτιο. καλέστε μόνο τον αριθμό δωματίου. 

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Διατίθενται ελληνικά και διεθνή δορυφορικά κανάλια. 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΦΗΠΝΙΣΗΣ  

Για να μην χάσετε το ξεκίνημά σας νωρίς την ημέρα, αφήστε μας να σας 

ξυπνήσουμε το πρωί. Επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν για να πραγματοποιήσουμε  την 

κλήση αφύπνισης, χωρίς χρέωση. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


