Zeus Hotel Cosmopolitan
(ex Smartline
Cosmopolitan)
Rodos, Grecia
175, Iraklidon Str., Ixia Rodhes - Hellas

Descriere Zeus Hotel Cosmopolitan (ex Smartline Cosmopolitan) 4*, Rodos,
Grecia
Hotelul Cosmopolitan, fostul Smartline Cosmopolitan, este un complex hotelier care imbina calitatea si confortul cu
ospitalitatea traditionala greceasca. Hotelul, modern construit, inconjurat de gradini spectaculoase, peisaje ce iti taie
respiratia si o vedere panoramica asupra golfului Trianda, ofera turistilor servicii de inalta calitate si implicit o vacanta
de neuitat.
Hotel Website: http://www.marebluehotels.gr
Localizare
Hotelul Semiramis Cosmopolitan dispune de o locație ideală, pe coasta Ixiei, în partea de vest a orașului Rhodos, la 70
de metri de mare. Hotelul este la câțiva pași de toate principalele zone de afaceri și comerciale, la aproximativ 12 km
de Aeroportul Internațional Diagoras (13-16 min de mers cu mașina) și la 1,5 km de portul principal.
În zonă se găsesc următoarele puncte de atracție, după cum urmează: Acropole din Rhodos (3,6 km), Acvariul din
Rodos (4,2 km), Muzeul de Arheologie din Rhodos și Rodos Casino (4,6 km), Mandraki Port (4,7 km), Stadionul Diagoras
(4,7 km), Parcul Rodini (5,0 km), Old Town Castle (5,3 km), Sinagoga Kahal Shalom (5,8 km), Kalithea Springs (6,9 km),
Portul Marina (7 km), Rhodes Waterpark (8,5 km), Mănăstirea Philérēmos (8,8 km). Centru de fitness (50 m),
Gimnastică (50 m), Stația de autobuz ( 50 m), ATM/ bancomat (100 m), Călărie (10 km), Windsurfing (1
km), Kitesurfing (1 km), Ski pe apă (1 km), Golf (20 km).
Facilitati hotel
Construit în formă de amfiteatru și înconjurat de grădini frumos amenajate, în cadrul acestui complex oaspeții au la
dispoziție terasă la soare, grădină, piscină în aer liber (deschisă în sezon), restaurant (bufet), bar, snack bar, acces
internet Wi-Fi contra cost, aer condiţionat, camere izolate fonic, seif, lift, camere de familie, camere pentru nefumători,
posibilă parcarea publică gratuit la proprietate (nu este necesară rezervare), recepție deschisă nonstop, capelă/
sanctuar, zonă pentru fumători, Express Check-In/ Check-Out, încălzire, facilități pentru persoane cu handicap,
prosoape de plajă (depozit rambursabil, de 3 ori pe săptămână), scaune înalte pentru copii, prânz la pachet, personal
multilingv (greacă, engleză standard, germană). La recepție pot fi cerute mai multe informații despre depozitarea
bagajelor. Alte servicii posibile: babysitting/ servicii pentru copii, închirieri biciclete și mașini, schimb valutar,
curățătorie chimică, serviciu de călcat îmbrăcăminte, spălătorie, serviciu de ticketing, centru turistic de informare,
facilități cameră VIP, centru de afaceri, fax/ copiator.
Facilitati camere
Complexul a fost construit în anul 1981, ultima renovare având loc în anul 2010. În total sunt disponibile 377 de
camere aflate în 9 clădiri, cu nivele diferite. Unitățile de cazare sunt mari și confortabile, unele cu priveliște superbă
către mare, hotelul aflându-se la doar 70 de metrii deasupra apei, iar unele cu vedere spre oraș. Camerele luminoase
și mobilate cu gust, sunt dotate cu aer condiționat/ încălzire, facilități de călcat, seif, pardoseală de lemn/ parchet,
birou de lucru, baie privată cu cadă sau duș, uscător de păr, papuci, TV LCD prin satelit, telefon, seif pentru laptop,
fierbător electric, frigider, serviciu de trezire, balcon cu vedere la grădină, mare sau oraș, acces internet Wi-Fi, serviciu
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de curățenie. Facilitățle care nu sunt incluse în tariful camerei: mini-bar, papuci și halat de baie (la cerere).
Activitati/Divertisment
Pentru relaxare și divertisment, oaspeții au la disoziție program animat de zi și seara pentru adulți și copii cu sport,
spectacole, jocuri și competiții (6 zile pe săptămână), aerobic & aqua aerobic, polo pe apă, darts, gimnastică, muzică
live seara. Piscina este deschisă până noaptea tarziu, iar la barul de lângă aceasta oaspeții pot servi băuturi răcoritoare
alcoolice sau nonalcoolice.
Facilitati pentru copii
Pentru oaspeții cei mici sunt pregătite camere speciale unde sunt puse la dispoziția lor jocuri de comunitate cât și
jocuri sportive, precum tenis de masă, mini club (pl. 90 mp), mini-disco, animație pentru copii, loc de joaca, pătuț
gratuit, piscină cu apă dulce, Baby – sitting la cerere- contra cost. Copiii sunt invitați pentru o oră de neuitat la Kid's
Club sau la locul de joacă în aer liber.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:12)

