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Το Rodos Palladium Leisure & Wellness, το πλέον βραβευμένο ξενοδοχείο πολυτελείας του 

νησιού, συνδυάζει αρμονικά την διακριτική πολυτέλεια και την αυθεντική ποιότητα.  

Φημίζεται για το εξαιρετικό service, τα κομψά εστιατόρια με εκλεκτή Ελληνική και Μεσογειακή 

κουζίνα, τα ατμοσφαιρικά bars και τη μεγάλη τροπική πισίνα. Οι εντυπωσιακοί συνεδριακοί 

χώροι και υποδομές κάνουν το ξενοδοχείο ιδανικό όχι μόνο για διακοπές, αλλά επίσης και 

για τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων. 

 
 

 

 

 

 

Με μια ματιά: 
 Πάνω στην παραλία 

 Μπλέ Σημαία 

 377 δωμάτια και suites 

 3 εστιατόρια & 3 bars 

 Κέντρο ευεξίας και Spa με εσωτερική 

θερμαινόμενη πισίνα 

 Μεγάλη εξωτερική πισίνα 

 Ξεχωριστή εξωτερική πισίνα για παιδιά 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Δωρεάν Internet μέσω Wi-Fi σε όλο το 

θέρετρο 

 

Τοποθεσία 
Κτισμένο σε μία έκταση 30 στρεμμάτων, το Rodos Palladium 

απολαμβάνει μια προνομιακή τοποθεσία, ακριβώς πάνω στην 

βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία της Καλλιθέας. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση τόσο από την πόλη της 

Ρόδου με τη μεγαλοπρεπή Μεσαιωνική της Πόλη και τα ιστορικά 

αξιοθέατα, όσο και από τα σημαντικότερα σημεία φυσικού κάλλους 

και τα παραδοσιακά χωριά της μαγευτικής Ανατολικής Ακτής του 

νησιού.   

 

Αποστάσεις: 

Πόλη Ρόδου: 8 χλμ ● Διεθνές αεροδρόμιο: 15 χλμ 

Γήπεδο golf Αφάντου (18 οπές): 8 χλμ ● Λίνδος: 42 χλμ 

 



Διαμονή 
Το Rodos Palladium αποτελείται από ένα 6-όροφο κεντρικό κτίριο, τρία παρακείμενα 4-όροφα κτίρια με θέα θάλασσα, ένα 3-όροφο κτίριο με 

Deluxe οικογενειακά δωμάτια σε κοντινή απόσταση από την παραλία, και ένα ξεχωριστό ισόγειο κτίριο με executive δωμάτια και σουίτες με 

ιδιωτικές πισίνες, σε απόσταση αναπνοής από την παραλία. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: Κλιματιστικό με αυτόνομο ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, 

τηλεόραση LCD με δορυφορικά κανάλια, σύνδεση στο internet με Wi-Fi (δωρεάν), γραφείο, τηλέφωνο, μικρό ψυγείο (πλήρες mini bar 

κατόπιν αιτήματος), παντόφλες μπάνιου, μίνι βραστήρα και δωρεάν θυρίδα πολύτιμων αντικειμένων με κωδικό. Το μαρμάρινο μπάνιο 

διαθέτει τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και μεγεθυντικό καθρέπτη για make-up. Στα συστήματα ασφαλείας των δωματίων 

περιλαμβάνονται κλειδαριές με μαγνητικές κάρτες-κλειδιά, ανιχνευτές καπνού, σύστημα πυρόσβεσης (sprinklers) και πυρασφαλείς πόρτες.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ (27m
2
/2-3 άτομα) 

Τα δωμάτια αυτά (πλήρως ανακαινισμένα το 2018) διαθέτουν μεγάλο 
μπαλκόνι (8-10m2) με θέα το βουνό και δύο μονά κρεβάτια ενώ στο πάτωμα 
υπάρχει πλακάκι. 
 

DELUXE ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (27m
2
/2-3 άτομα) 

Τα δωμάτια αυτά (πλήρως ανακαινισμένα το 2018) διαθέτουν ένα μεγάλο 
μπαλκόνι με θέα στο απέραντο μπλε της θάλασσας, δύο μονά κρεβάτια, ενώ 
στο πάτωμα υπάρχει πλακάκι. 
 

SUPERIOR DELUXE ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (27-30m
2
/2-3 άτομα)  

Αυτά τα ευρύχωρα δωμάτια με αναβαθμισμένη αισθητική (πλήρως 
ανακαινισμένα το 2018) βρίσκονται αποκλειστικά στο κεντρικό κτίριο, και 
διαθέτουν  εξοπλισμό για καφέ και τσάι, μπουρνούζια,  απογευματινό 
φρεσκάρισμα δωματίου.  
 

DELUXE FAMILY ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (35m2/2-3 άτομα)  
Κοντά στην παραλία, τα δωμάτια αυτά (πλήρως ανακαινισμένα το 2019) 
διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα (8-10m2) και θέα στη θάλασσα, ή πλάγια θέα 
στη θάλασσα. Είναι ιδανικά για ζευγάρια, ή οικογένειες που αναζητούν τη 
διακριτική απομόνωση και την απόλυτη ησυχία για διακοπές χαλάρωσης. 
 

JUNIOR SUITE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (44m2/2-3 άτομα) 
Κομψά επιπλωμένες suites (πλήρως ανακαινισμένες το 2019) με ξεχωριστό 
καθιστικό, διαθέτουν καφετιέρα Nespresso, δύο LCD τηλεοράσεις,  
μπουρνούζια μπάνιου, απογευματινό φρεσκάρισμα δωματίου και άλλες 
ανέσεις που κάνουν την διαφορά.  
 

EXECUTIVE ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ (40m2/2-3 άτομα)  
Αυτά τα νέα δωμάτια (2020) βρίσκονται σε ισόγειο κτίριο δίπλα στην 
θάλασσα. Καθένα διαθέτει βεράντα με ιδιωτική πισίνα για χαλαρωτικές 
αποδράσεις με θέα που συνδυάζει τους πράσινους μας κήπους με τα  
καταγάλανα νερά του Αιγαίου πελάγους. Οι ανέσεις περιλαμβάνουν 
καφετιέρα Nespresso, δύο LCD τηλεοράσεις,  μπουρνούζια μπάνιου, 
απογευματινό φρεσκάρισμα δωματίου και μπάνιο με διπλό νιπτήρα και 
καμπίνα ντους. 
 

SUITE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (75m2/2-3 άτομα)  
Εκλεπτυσμένες και πολυτελώς  διακοσμημένες (πλήρως ανακαινισμένες το 
2019) suites με καθιστικό, ένα τραπέζι δείπνου για 6 άτομα, κυρίως 
υπνοδωμάτιο, και 2 μπάνια (ένα με διπλό νιπτήρα και μπανιέρα με τζακούζι, 
το άλλο με καμπίνα ντους). Οι παροχές περιλαμβάνουν μηχανή καφέ 
Nespresso, δύο LCD τηλεοράσεις, μπουρνούζια μπάνιου, πετσέτες για την 
παραλία/πισίνα, απογευματινό φρεσκάρισμα δωματίου και άλλες ανέσεις που 
εξασφαλίζουν μια αξέχαστη παραμονή. 
 

EXECUTIVE SUITE ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ (50m
2
/2-3 

άτομα) 
Αυτές οι νέες σουίτες (2020) βρίσκονται στο ισόγειο ενός ξεχωριστού κτιρίου, 
δίπλα στην παραλία, και αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μία 
ευρύχωρη σουίτα δύο δωματίων με ιδιωτική πισίνα και θέα θάλασσα. Το 
ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο, με διπλή είσοδο, διαθέτει καμπίνα ντους, 
μπανιέρα με τζακούζι και δύο νιπτήρες. Στην Executive σουίτα θα βρείτε 
επίσης δύο τηλεοράσεις, καφετιέρα Nespresso, δύο μίνι ψυγεία (πλήρως 
εξοπλισμένο μίνι μπαρ κατόπιν αιτήματος), μπουρνούζια, πετσέτες παραλίας / 
πισίνας και απογευματινό φρεσκάρισμα δωματίου. 



Εστιατόρια & Bars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ SYMPOSIUM 

Αυτό το κομψό εστιατόριο με τις άνετες βεράντες 

προσφέρει πλούσιο πρωινό Αμερικανικού τύπου σε 

μπουφέ, και δείπνο επίσης σε μπουφέ με τοπικές και 

Μεσογειακές γεύσεις αλλά και επιλογές κυρίων πιάτων 

(τέσσερις φορές την εβδομάδα). Οι φιλοξενούμενοι 

προτρέπονται να δοκιμάσουν τους γαστρονομικούς 

θησαυρούς της Ελληνικής γης και του Αιγαίου 

πελάγους μέσα από τις εμπνευσμένες δημιουργίες του 

σεφ και της ομάδας του. Η θέα στη θάλασσα και τους 

φοίνικες των κήπων, το ρομαντικό φεγγαρόφωτο, και 

οι επιδείξεις των μαγείρων μεταμορφώνουν κάθε 

δείπνο σε μια αληθινά αξέχαστη εμπειρία.  

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ A LA CARTE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ THALASSA 

Το εστιατόριο Thalassa αποτελεί τον ιδανικό χώρο για 

όσους αγαπούν την εκλεπτυσμένη κουζίνα. Μια  

γευστική περιπλάνηση με σαγηνευτικά Μεσογειακά 

πιάτα, απολαυστικά φρέσκα θαλασσινά και 

σκανδαλιστικά  γλυκά σε ένα κομψό περιβάλλον δίπλα 

στη θάλασσα. Προκλητικές γεύσεις και εντυπωσιακά 

αρώματα χρησιμοποιούνται δημιουργικά για να 

ενισχύσουν την ρομαντική ατμόσφαιρα.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ενδυματολογικός Κώδικας: Οι κύριοι παρακαλούνται 

να φορούν μακρύ παντελόνι κατά τη διάρκεια του 

δείπνου στο εστιατόριο Symposium. Δεδομένου του 

παραθεριστικού χαρακτήρα του ξενοδοχείου, στο a la 

carte εστιατόριο Thalassa οι κύριοι μπορούν να 

δειπνήσουν με κομψό κοντό παντελόνι τύπου 

βερμούδας. 

 

BAR ΠΑΡΑΛΙΑΣ POSEIDON 

Για όσους προτιμούν να χαλαρώσουν στη παραλία και 

να απολαύσουν την υπέροχη θέα του Αιγαίου, το 

Poseidon Beach Bar σερβίρει ποτά και snacks. Το 

απόγευμα και το βράδυ προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση 

και ρομαντική μουσική.  

 

PIANO LOUNGE BAR MYTHOS 

Οι αναπαυτικοί καναπέδες, ο κομψά διακοσμημένος 

χώρος, οι ρομαντικές βεράντες με θέα στη γαλήνια 

θάλασσα και τις πισίνες, και οι μελωδίες από το πιάνο 

δημιουργούν τον ιδανικό χώρο για να απολαύσετε το 

αγαπημένο σας cocktail. 

 

BAR ΠΙΣΙΝΑΣ OASIS 

Πάνω σ’ ένα νησί στη μέση της πισίνας, το Oasis Pool 

Bar προσφέρει δροσιστικά ποτά, ολόφρεσκους χυμούς, 

αλλά και snacks κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 



Αναψυχή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνέδρια & Εκδηλώσεις 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ & SPA  
Ειδικά εκπαιδευμένες spa therapists συμβουλεύουν τους 
φιλοξενούμενους και προσφέρουν μια επιλογή των φημισμένων 
θεραπειών και προϊόντων της Thalgo για ομορφιά, χαλάρωση ή ευεξία.  

 

FITNESS CENTRE  
Ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και μία εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα με Jacuzzi είναι δωρεάν διαθέσιμα στους 
φιλοξενούμενους. Με χρέωση προσφέρονται σάουνα, steam bath και 
μασσάζ. Μια ομάδα γυμναστών διοργανώνει σε καθημερινή βάση 
ομαδικές δραστηριότητες σπορ. 

 

ΣΠΟΡ  
Δύο φωτιζόμενα γήπεδα τένις (με τάπητα quick και συνθετικό 
γρασίδι), γήπεδο basket (κανονικών διαστάσεων), mini golf, πινγκ 
πονγκ, beach-volley, boccia. Μία ομάδα animators οργανώνει σε 
καθημερινή βάση aerobics, aqua-aerobics και δραστηριότητες 
αναψυχής. Ένα mini club με εξειδικευμένη animator υπάρχει επίσης 
διαθέσιμο. Το γήπεδο γκολφ 18 οπών στα Αφάντου βρίσκεται σε 
απόσταση μόλις 8 χλμ. από το ξενοδοχείο.  

 

ΠΙΣΙΝΕΣ 
Εντυπωσιακή πισίνα, σχεδιασμένη σε σχήμα τροπικού νησιού. 
Ξεχωριστή παιδική πισίνα. Εσωτερική πισίνα  και Jacuzzi (διαθέσιμα 
μόνο στους πελάτες του Spa). Όλες οι πισίνες διαθέτουν γλυκό νερό. 
Οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες και οι πετσέτες στην πισίνα και την 
παραλία παρέχονται δωρεάν.  

 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
Μία βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία, με μικρά βότσαλα και 
άμμο, σας περιμένει ακριβώς κάτω από το δωμάτιο σας. Νοιώστε την 
πολυτέλεια της ξεκούρασης με ολόδροσα ποτά που θα σας 
σερβίρουμε κάτω από τη σκιά της ομπρέλας σας.  

 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
Σε καθημερινή βάση υπάρχει διασκέδαση με ζωντανή μουσική: 
Κλασσικές μελωδίες στο πιάνο, Jazz & Latin βραδιές, μουσικά 
συγκροτήματα, shows και συχνές θεματικές βραδιές με μπουζούκι και 
παραδοσιακούς χορούς. Ταυτόχρονα, υπάρχει ήσυχος χώρος για 
bridge. 

 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Το ξενοδοχείο διαθέτει mini market, χρυσοχοείο, κατάστημα δώρων & 
δερμάτινων ειδών, καθώς και ιδιόκτητο γραφείο ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων. 
 



Εκδηλώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodos Palladium Leisure & Wellness                    
85100 Ρόδος, Ελλάδα                    
T: +30 22410 57300  |  E: info@rodospalladium.gr 
F: +30 22410 86424  |  W: www.rodospalladium.gr 

Η υποδομή του Rodos Palladium για συνέδρια και δεξιώσεις είναι αναγνωρισμένη ως μία από τις καλύτερες στο νησί της 

Ρόδου. Με την Academia, μία εντυπωσιακή, στρογγυλή αίθουσα με πολυελαίους από κρύσταλλα Murano, σαν τον κύριο χώρο 

πολλαπλών χρήσεων, και τρεις αίθουσες συναντήσεων με διάφορες χωρητικότητες, το ξενοδοχείο μπορεί να φιλοξενήσει 

συνολικά 750 συνέδρους σε ποικίλες μορφές εκδηλώσεων. Επιπλέον το ξενοδοχείο προσφέρει ειδικά πακέτα για γάμους, 

επετείους, και ρομαντικές αποδράσεις. 

 

 

Άλλες Υπηρεσίες 
Υποδοχή σε 24ωρη βάση ● Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών ● Αχθοφόρος ● Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην  

παραλία και στην πισίνα ● Δωρεάν πετσέτες για την παραλία και την  πισίνα ● Πλυντήριο ρούχων και στεγνοκαθαριστήριο  

Room Service (07:00 – 23:00) ● Δωρεάν σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi σε όλο το ξενοδοχείο ● Κομμωτήριο ● Mini 

market, κοσμηματοπωλείο, κατάστημα  δώρων  & δερμάτινων ειδών ● Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων ● Υπηρεσίες 

γραμματείας  ● Δωρεάν parking ● Συνάλλαγμα ● Ιατρός κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (όλο το 24ώρο) ● Δωμάτια & 

κοινόχρηστες τουαλέτες για άτομα με κινητικά προβλήματα  

 


