
Dear Guest, 

Welcome in our Hotel! 

The word ‘Hotel’ (‘Xenodochion’ in Greek) means hospitality, comfort and warm 

welcome. 

Our personnel with joey and professionalism will be happily at your service. 

We are wishing you a very pleasant stay. 

 
Αγαπητέ Επισκέπτη, 

Καλωσορίσατε στο Ξενοδοχείο μας! 

Η λέξη ‘Ξενοδοχείο’ σημαίνει φιλοξενία, άνεση και ένα ζεστό καλωσόρισμα. 

Το προσωπικό μας με ζήλο και επαγγελματισμό, είναι στη διάθεσή σας και θα χαρούν 

να σας εξυπηρετήσουν.  

Σας ευχόμαστε καλή διαμονή. 

 

 

 

 



   LIST OF SERVICES 
RECEPTION: At your service from 06:00 till 22:00, - call 10  

BAR: Opening hours 10:00 to 22:00, Live Piano 19:00 to 20:00,- 

call 42 

BREAKFAST: Served between 07:30 till 11:00. For better service, 

please fill in your preferences in our breakfast form and leave it at 

the reception desk the night before. 

ROOM SERVICE: Operating from 07:30 till  22:00  call 42 

LAUNDRY SERVICE: From 07: 00 until 15:00. You can find a 

laundry list in your mirror drawers and a laundry bag in your 

cupboard. 

WIRELESS INTERNET: Free of charge for the hotel residents. 

User name: HOTEL KASTELLORIZO - Code: @kastellorizohotelgr  

ELECTRICITY SAVING SYSTEM: Even when you have removed your 

key from its position, the multi-plug socket on top of your fridge is 

still on power and can be used for charging your electronic 

equipment. 

WINDOWS / BALCONY DOORS: It is recommended to close your 

windows when it gets dark, in order to prevent the mosquitos 

from entering your room. In your mirror drawers you can find a 

mosquito repellent device and tablets. 

TAP WATER: The tap water of the island is not always drinkable 

due to the ageing of the pipes. You can consume it if it has been 



boiled in advance. You can find a complimentary bottle of mineral 

water in your fridge on arrival. 

SERVICE IN THE ROOMS: Daily service. Linens are being changed 

every other day. Towels are being replaced daily. 

BEACH TOWELS: You can find them on your mirror table. 

SMOKING: Smoking is not allowed by law in all indoor spaces of 

the hotel. There is an ashtray in your verandah or terrace table. 

FOOD AND DRINKS: the consumption of food and drinks that 

have not been bought in the premises is only allowed inside your 

room or at your verandah. 

EXCURSIONS - SWIMMING TRIPS: You can call a sea taxi to pick 

you up in front of the hotel and take you to St. George’s island, to 

the Blue cave or to Plakes. For assistance, please ask at the 

reception.  

BEACH CHAIRS: The beach chairs between the two front buildings 

are free for use by all hotel customers, and can be moved around 

after 10:00 when the traffic in the sea front road stops. 

QUIET HOURS: From 15:00 to 17:00 & from 23:00 to 07:00 

CALLING FROM YOUR TELEPHONE:  

FROM ROOM TO ROOM: Dial directly the phone number –the 

letters Α, Β or Γ (Greek letter Gamma) in front of any number 

corresponds to 1,2, or 3 respectively (for example for room B2 dial 

22).  FOR EXTERNAL LINE: Dial 0, and then the phone number. 



EMERGENCY: Dial 0030 6955 215558 from mobile, or 21 from your 

room. 

DEVICES FOR GUESTS: There are laptops and tablets available 

upon request, to be used as wished (subject to availability).  

BABY COT: If you have not arranged during your reservation, 

please contact the reception.  

IN-ROOM SAFE: Please ask for your key at the reception, daily 

charge 1€. 

COFFEE FACILITIES: You will find supplies for tea and coffee in 

your kitchen cabinets (renewed daily). 

IRONING FACILITIES: You will find an iron and an ironing board in 

your bedroom cupboard as well as a trouser press in your room.  

 

 

 

 

 



ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
RECEPTION: Στη διάθεσή σας από 06:00 έως 22:00,-τηλ. 41 

BAR:  Ώρες λειτουργίας από 10:00 έως 22:00,- τηλ. 42 

ΠΡΩΙΝΌ: Σερβίρεται από τις 07:30 μέχρι τις 11:00. Για την 

καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να συμπληρώστε τις 

προτιμήσεις σας στις λίστα του πρωινού μας και να παραδώσετε 

τη φόρμα στη reception το προηγούμενο βράδυ. 

ROOM SERVICE: Λειτουργεί από τις 07:30 έως τις 22:00,- τηλ. 42 

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΛΥΝΤΗΡΊΟΥ: Από τις 07: 00 έως τις 15:00. Θα βρείτε 

τον τιμοκατάλογο στα συρτάρια της τουαλέτας και την τσάντα 

πλυντηρίου στη ντουλάπα σας. 

ΑΣΎΡΜΑΤΟ INTERNET: Παρέχεται δωρεάν. 

Όνομα: HOTEL KASTELLORIZO – Κωδικός: @kastellorizohotelgr  

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ: Ακόμα και αν έχετε 

βγάλει την πλακέτα από τη θέση της, το πολύμπριζο που 

βρίσκεται πάνω στο ψυγείο σας είναι στο ρεύμα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να φορτίσετε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές.  

ΠΑΡΆΘΥΡΑ/ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ: Σας συνιστούμε να κλείνετε τα 

παράθυρά σας όταν σκοτεινιάζει, για να αποφύγετε της είσοδο 

κουνουπιών στο δωμάτιο. Στα συρτάρια της τουαλέτας θα βρείτε 

εντομοαπωθητική συσκευή και ταμπλέτες. 

ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ: Το νερό του δεν είναι πάντοτε πόσιμο, λόγω της 

παλαιότητας των σωλήνων του δικτύου. Μπορείτε να το πιείτε 



αφού το βράσετε. Θα βρείτε ένα μπουκάλι μεταλλικό νερό στο 

ψυγείο σας κατά την άφιξη.  

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΩΜΑΤΊΩΝ: Καθημερινό σέρβις. Τα λινά αλλάζονται 

κάθε δεύτερη μέρα και οι πετσέτες κάθε μέρα. 

ΠΕΤΣΈΤΕΣ ΠΑΡΑΛΊΑΣ: Θα τις βρείτε στην τουαλέτα του 

υπνοδωματίου σας. 

ΚΆΠΝΙΣΜΑ: Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους 

εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου. Υπάρχει σταχτοδοχείο στο 

τραπέζι της βεράντας σας. 

ΤΡΌΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΆ: Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών που 

δεν έχουν αγοραστεί στο ξενοδοχείο επιτρέπεται μόνο στο 

δωμάτιό σας ή στη βεράντα σας. 

ΘΑΛΆΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΈΣ: Μπορείτε να καλέσετε βάρκα για να σας 

πάρει από το ξενοδοχείο στο νησάκι του Άη Γιώργη, το γαλάζιο 

σπήλαιο ή τις Πλάκες. Για βοήθεια απευθυνθείτε στη reception.  

ΞΑΠΛΏΣΤΡΕΣ ΘΑΛΆΣΣΗΣ: Οι ξαπλώστρες που βρίσκονται 

ανάμεσα στα δύο μπροστινά κτίρια διατίθενται δωρεάν για 

όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου. Μπορούν να μετακινηθούν 

μετά τις 10:00, όποτε σταματάει η κυκλοφορία στο δρόμο 

μπροστά από το ξενοδοχείο.  

ΏΡΕΣ ΚΟΙΝΉΣ ΗΣΥΧΊΑΣ: Από τις 15:00 έως τις 17:00 & από 23:00 

έως 07:00. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΤΗΛΈΦΩΝΑ:  



ΑΠΟ ΔΩΜΆΤΙΟ ΣΕ ΔΩΜΆΤΙΟ: ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΊΟΥ 

–το γράμμα Α, Β or Γ μπροστά από τον κάθε αριθμό δωματίου 

γίνεται 1,2 ή 3 αντίστοιχα  (π.χ. για Β2 καλέστε 22).  ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ 

ΓΡΑΜΜΉ: Καλέστε 0, και μετά τον αριθμό τηλεφώνου.  

ΣΕ ΠΕΡ΄ΠΤΩΣΗ ΑΝΆΓΚΗΣ: Καλέστε 6955 215558 από το τηλέφωνό  

σας, ή το 21 από το τηλέφωνο του δωματίου σας. 

ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ: Διατίθενται laptops και 

tablets κατόπιν αιτήματος (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).  

ΠΑΙΔΙΚΌ ΚΡΕΒΑΤΆΚΙ: Αν δεν έχετε συνεννοηθεί κατά την 

κράτηση, απευθυνθείτε στην υποδοχή.  

ΘΥΡΊΔΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΔΩΜΑΤΊΟΥ: Ζητείστε το κλειδί από την 

υποδοχή, ημερήσια χρέωση 1€. 

ΚΑΦΈΣ ΣΤΟ ΔΩΜΆΤΙΟ:  Θα βρείτε εξοπλισμό και προμήθειες και 

τσάι και καφέ στα ντουλάπια της κουζίνας σας (ανανεώνονται 

καθημερινά). 

ΣΊΔΕΡΟ: Θα βρείτε σίδερο και σιδερώστρα στη ντουλάπα σας και 

πρέσα παντελονιών στο υπνοδωμάτιο.  

 

 

 

 

 

 



Hotel Kastellorizo 
 

                         INFORMATION ON THE ISLAND 

 

MUSEUM: White building at the other end of the harbor.  

OPENING HOURS: 08:30 – 14:00  EXCEPT MONDAYS. 

You can ask the keeper for the times of video projection, in the 

old mosque.  

 

CASTLE: Can be found above the museum. From this point 

Strongili, the last of the Greek islands, can be seen. 

 

LYCIAN TOMB (600 BC): Follow the steps near the museum. 

 

HORAFIA: Located between the main harbor and Mandraki. Here 

you can find the church of patron saints Constantine and Helene, 

the Byzantine church of St. George (Santrapė), the statue of the 

Lady of Ro, the Santrapeia School and the old girl’s school. 

Following the way down towards the cemetery, one can reach to 

the other end of the island, a nice afternoon walk by the seaside.  

 



ST. STEFANOS: At the north end od the island, very close to 

Turkey. The path starts just before the post office. A nice walk, 

with a possible swim at the end. 

 

PALEOKASTRO: Ancient Dorian-Greek castle. Can be reached 

either by walking up or by taxi. Ideal place to watch the sunset – 

take a bottle of wine with you. 

 

ST. GEORGE ON THE MOUNTAIN: The steps to St George 

start from the main road near Horafia. In order to enter the 

monastery and St. Charalambous’ catacomb, one has to have the 

key. You can continue the walk in the broad road that crosses the 

mountains until you reach the main airport road. Take α hat for 

the sun and water with you. 

 

BOAT TOURS: For visiting Ro island or the Blue Cave, for 

swimming at Plakes, St. George’s Island (where a canteen 

operates during the day) or St. Stefano or even for a trip to 

Turkey, ask at the reception. 

LOCAL SWEETS: To try local treats such us Katoumaria and 

Strava, you can order at Reception. 

 

 



Ξενοδοχείο Καστελλόριζο 

           

                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ: Λευκό κτίριο  στην άκρη του λιμανιού.  

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  08.30 – 14.00  ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. 

Εδώ ρωτήστε τον υπεύθυνο για τις ώρες προβολής του video, στο 

παλιό τζαμί. 

 

ΚΑΣΤΡΟ:   Εδώ κυματίζει η γαλανόλευκη ελληνική σημαία. Βρίσκεται 

λίγο πιο πάνω απο το μουσείο. Απο αυτό το σημείο  φαίνεται και το 

τελευταίο ελληνικό νησί, η Στρογγυλή. 

 

ΛΥΚΙΑΚΟΣ ΤΑΦΟΣ: Ακολουθείστε τα σκαλοπάτια  κοντά στο 

μουσείο. 

 

ΧΩΡΑΦΙΑ: Βρίσκονται ανάμεσα στο λιμάνι και στο Μανδράκι. Εκεί 

μπορείτε να δείτε   

τον ναό του Αγ. Κωνσταντίνου, την Βυζαντινή εκκλησία του 

Αγ.Γεωργίου (Σαντραπέ), 



την προτομή της κυράς της Ρώ ,το σχολείο και το παλιό 

παρθεναγωγείο. 

Συνεχίζοντας στην οδό Αναπαύσεως στα χωράφια, κατευθύνεστε 

στο άλλο άκρο του  

νησιού. Ένας ωραίος απογευματινός περίπατος  δίπλα στη θάλασσα. 

 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Στην βορεινή άκρη του νησιού, πολύ κοντά 

στην Τουρκία.          Ο δρόμος ξεκινά λίγο πριν το ταχυδρομείο. 

Ωραία διαδρομή, μπορείτε να κάνετε και μπάνιο όταν φτάσετε. 

 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ: Αρχαίο Δωρικό κάστρο. Φτάνετε ή 

περπατώντας ή με το ταξί.  

Εδώ θα θαυμάσετε το ηλιοβασίλεμα – πάρτε μαζί σας ένα μπουκάλι 

κρασί. 

 

ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ:    Ανεβαίνετε απο τα σκαλοπάτια 

που ξεκινούν κοντά στα χωράφια. Για να μπείτε στο μοναστήρι και 

στην κατακόμβη του Αγ. Χαραλάμπους 

πρέπει να έχετε τα  κλειδιά. Μπορείτε να συνεχίσετε την πορεία στο 

φαρδύ δρόμο που διασχίζει τα βουνά και να βγείτε στην άλλη πλευρά, 

στο δρόμο του αεροδρομίου. 

Πάρτε μαζί σας καπέλο και νερό. 

 



ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: Για επίσκεψη στο νησί της Ρώ ή στη 

γαλάζια σπηλιά, για μπάνιο στις πλάκες, στον Άη Γιώργη του νησιού 

(εδώ λειτουργεί καντίνα) ή στον Αγ. Στέφανο, ή ακόμα και για 

εκδρομή στο Κας (Αντίφυλλος), ρωτήστε στη reception. 

ΤΟΠΙΚΕΣ  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ: Τοπικά γλυκά είναι τα στραβά και τα 

κατουμάρια. 

Για παραγγελίες στη Reception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Dear Guest 

we know that a perfect pillow is essential for a restful sleep. To complement the 

luxurious comfort of your bed, we have equipped your room with two extra pillows. 

If you require a special  type of pillow  consult our below pillow menu  and  inform  the 

reception about your choice. 

                                     PILLOW   MENU  

1.  Down in  100% cotton  case. 

2. Aloe Vera , with two covers, antimicrobial and hypoallergenic. The outer cover 

consists of 100%Aloe Vera  treated  cloth. 

3. Hard  with 90% duck feathers and 10% duck down in cotton case. 

4. Anatomic  pillow ergonomically designed to eliminate pressure on the head and 

neck while relaxing the muscles. It offers comfortable and relaxing sleep, 

without straining the back of the neck. Should you sleep on your back use the 

high side, otherwise use the shorter one. 

 

Αγαπητέ Επισκέπτη, 

γνωρίζουμε πως ένα κατάλληλο μαξιλάρι παίζει σημαντικό  ρόλο για την 

ποιότητα του ύπνου σας. Για να αναβαθμίσουμε την πολυτελή άνεση των 

στρωμάτων μας, έχουμε  τοποθετήσει   δυο επιπλέον μαξιλάρια στο δωμάτιό 

σας. Αν όμως  επιθυμείτε ένα συγκεκριμένο τύπο μαξιλαριού, παρακαλούμε 

ενημερώστε τη ρεσεψιόν για την επιλογή σας . 

                      ΜΕΝΟΥ    ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ  
1. Πούπουλο, με 100% βαμβακερό κάλυμμα. 

2.  Αλόη, με δύο καλύμματα, αντιμικροβιακό  και  υποαλλεργικό. Το 

εξωτερικό κάλυμμα είναι επεξεργασμένο με 100% Αλόη. 

3. Σκληρό με 90% φτερά πάπιας ,και 10% πούπουλο πάπιας, με βαμβακερό 

κάλυμμα. 

4. Ανατομικό ,εργονομικό, σχεδιασμένο ώστε να εκμηδενίζει τις πιέσεις που 

ασκούνται στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ χαλαρώνει τους μύες. 

Προσφέρει  άνετο και ξεκούραστο ύπνο, χωρίς να καταπονεί τους 

σπονδύλους του  αυχένα . Αν κοιμάστε στο πλάι, χρησιμοποιήστε την 

ψηλή πλευρά, αν κοιμάστε  ανάσκελα, την χαμηλή πλευρά . 



 

 


