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CHC GALINI PALACE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  
 

 
Το ξενοδοχείο CHC Galini Palace είναι έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του για την υποδοχή των πελατών 
του για την περίοδο 2021.  
Οι μοντέρνες εγκαταστάσεις του εκτείνονται σε πάνω από 50.000 τετραγωνικά μέτρα  και με τον 
συνδυασμό των υψηλών παροχών , δεν ανταποκρίνεται μόνον στις ανάγκες της πελατείας του , αλλά 
επίσης τους προσφέρει  αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες. 
 
Τοποθεσία : 
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια απόσταση 50 μέτρων από την πανέμορφη παράλια στην περιοχή 
Κολυμπάρι και μόνον 300 μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. 
 
Διαμονή : 
Το ξενοδοχείο CHC Galini Palace 5* αποτελείται από 128 πολυτελή δωμάτια και προσφέρει μια 
φανταστική θέα στον κόλπο του Κολυμπαρίου , 25 από αυτά διαθέτουν μοιραζόμενη πισίνα και 8 
από αυτά είναι vip δωμάτια με ιδιωτική πισίνα. 
 
Εγκαταστάσεις: 
Το ξενοδοχείο προσφέρει μια κεντρική πισίνα 3000 τετραγωνικών μέτρων , 2 εστιατόρια , 2 μπαρ , 
ένα a la carte εστιατόριο , μια παιδική χαρά , ένα γυμναστήριο. 
 
 
Σπορ & Δραστηριότητες : 

❖ Ping Pong 
❖ Γυμναστήριο  
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CHC GALINI PALACE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  
 

79 Standard Δίκλινα Δωμάτια με Πλευρική θέα στη θάλασσα 25 τ.μ.  

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι και 1 μονό κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  

• Πλευρική θέα θάλασσα  

• Μπαλκόνι η βεράντα με τραπέζι και καρέκλες  

• Ατομικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός  

• Μικρό ψυγείο  

• Βραστήρας - Καφές και τσάι 

• Smart TV με επίπεδη οθόνη  

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή  

• Χρηματοκιβώτιο  

• Wi-Fi  

• Ευρύχωρο μπάνιο με καμπίνα ντους 

• Πολυτελή προϊόντα τουαλέτας για το μπάνιο  

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Τηλέφωνο στο μπάνιο  

• 100% βαμβακερές πετσέτες  

• Κλειδαριές ασφαλείας  

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 
 

16 Τετράκλινα Δωμάτια με Πλευρική θέα στη θάλασσα 45 τ.μ.  

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι και 2 μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 4 ενήλικες  

• Πλευρική θέα θάλασσα  

• Μπαλκόνι η βεράντα με τραπέζι και καρέκλες  

• Ατομικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός  

• Μικρό ψυγείο  

• Βραστήρας - Καφές και τσάι 

• Smart TV με επίπεδη οθόνη  

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή  

• Χρηματοκιβώτιο  

• Wi-Fi  

• Ευρύχωρο μπάνιο με καμπίνα ντους 

• Πολυτελή προϊόντα τουαλέτας για το μπάνιο  

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Τηλέφωνο στο μπάνιο  

• 100% βαμβακερές πετσέτες  

• Κλειδαριές ασφαλείας  

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 
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25 Superior Δίκλινα Δωμάτια με μοιραζόμενη πισίνα 25 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι και 1 μονό κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  

• Απευθείας πρόσβαση σε ευρύχωρη βεράντα με μια μεγάλη πισίνα που μοιράζεται με τα άλλα 
δωμάτια  

• Πλευρική θέα θάλασσα  

• Ευρύχωρη βεράντα με τραπέζι και καρέκλες  

• Ατομικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός  

• Μικρό ψυγείο  

• Βραστήρας- Καφές και τσάι 

• Smart TV με επίπεδη οθόνη  

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή  

• Χρηματοκιβώτιο  

• Wi-Fi  

• Ευρύχωρο μπάνιο με καμπίνα ντους  

• Πολυτελή προϊόντα για το μπάνιο 

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Τηλέφωνο στο μπάνιο  

• 100% βαμβακερές πετσέτες  

• Μπουρνούζια και παντόφλες  

• Κλειδαριές ασφαλείας  

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 
 
 
8 VIP Δίκλινο Δωμάτιο με ιδιωτική πισίνα 25 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό κρεβάτι και 1 μονό κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  

• Ιδιωτική πισίνα  

• Πλευρική θέα θάλασσα  

• Ευρύχωρη βεράντα με τραπέζι και καρέκλες  

• Ατομικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός  

• Μικρό ψυγείο  

• Βραστήρας-Καφές και τσάι 

• Smart TV με επίπεδη οθόνη  

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή  

• Χρηματοκιβώτιο  

• Wi-Fi  

• Ευρύχωρο μπάνιο με καμπίνα ντους  

• Πολυτελή προϊόντα τουαλέτας για το μπάνιο  

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Τηλέφωνο στο μπάνιο  

• 100% βαμβακερές πετσέτες  

• Μπουρνούζια και παντόφλες  

• Κλειδαριές ασφαλείας  
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• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 
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All Inclusive επισιτιστικό πρόγραμμα θα λειτουργεί από τις 05:00 έως τις 23:00 με τα εξής: 
 

ΕΣΤΑΙΑΤΟΡΙΑ  
 
Εσωτερικό εστιατορίου χώρος μη καπνιζόντων  
 
ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ : Καθημερινό  * 
*Βρεγμένα  ρούχα  η  ακάλυπτα μαγιό δεν επιτρέπονται . Απαιτούνται κλειστά παπούτσια  
 
ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ A LA CARTE ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ : Καθημερινόl κομψό ** 
**Μακριά πανταλόνια , μακριά  πουκάμισα και κλειστά παπούτσια απαιτούνται   
 

Πρωινό (07.30 - 10.00) 
- Στο κεντρικό εστιατόριο  
- Μπουφές Continental  
Κυριακάτικο μεσημεριανό -Brunch (08.00-10.00) με τοπική σαμπάνια  
Νωρίς το πρωί  continental breakfast (απαιτείται κράτηση ) 05.00 - 07.30 
Αργά continental breakfast 10.00-11.00 
Για το  Early  breakfast και το  lunch basket απαιτείται κράτηση  μέχρι τις  20:00 στην υποδοχή μια μέρα 
πριν.  
 

Μεσημεριανό  12.30-14.30 
- Στο κεντρικό εστιατόριο   
- Self Service για το φαγητό.  Ποτά σερβιριστά : Εμφιαλωμένο κρασί και μεταλλικό νερό , μπύρα, και 

αναψυκτικά. 
Lunch basket (απαιτείται κράτηση): 
 Πριν τις  07.30: προσφέρουμε ένα ελαφρύ lunch basket εξαιτίας της πολλής υψηλής θερμοκρασίας κατά 

την διάρκεια της ημέρας.   
 Μετά τις  07.30:  Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα ελαφρύ  lunch basket  μόνοι σας από τον μπουφέ.  
 

ΣΝΑΚ 11.00-18:00 μια μεγάλη ποικιλία από σνακ , παγωτά και γλυκά είναι διαθέσιμα 
 

Ώρα του Καφέ -Τσάι  15.00-17.00  
 

Δείπνο 19.00-21.30 
- Στο κεντρικό εστιατόριο  
- Self Service για το φαγητό. Ποτά σερβιριστά. : Εμφιαλωμένο κρασί και μεταλλικό νερό, μπύρα , και 

αναψυκτικά. 
 
Μετά το Βραδινό Σνακ και γλυκά : 22.15 – 23.00  
 
Table service for food and beverages in all a la Carte Restaurants. 

Μπαρ 
 

Μπαρ Πισίνας 10:00 - 18:30  
To Bar ίσως να παραμείνει κλειστό εξαιτίας των κακών καιρικών 
συνθηκών. Από τις 15 Μαΐου το Pool Bar θα λειτουργεί  από τις 10:00 
έως τις 01:00 . Το Bar σερβίρει ποτά που συμπεριλαμβάνονται στο 
πακέτο All Inclusive μέχρι τις 23:00. Μετά τις 23:00 οι πελάτες 
χρεώνονται από έναν ξεχωριστό τιμοκατάλογο.   
 
Κεντρικό Μπαρ 18:00 - 02:00  
To Bar σερβίρει ποτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο All 
Inclusive μέχρι τις 23:00. Μετά τις 23:00 οι πελάτες χρεώνονται από 
ένα ξεχωριστό τιμοκατάλογο  
Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στον κατάλογο All Inclusive : 3 
διαφορετικά είδη από εμφιαλωμένο κρασί ( άσπρο, κόκκινο, ροζέ ) 
αφρώδης οίνος εκτός από φίνες γαλλικές σαμπάνιες όπως Dom 
Perignon, ανθρακούχα νερά, όλα τα αναψυκτικά και χυμούς , εκτός 
από φυσικούς χυμούς , βαρελίσια τοπική μπύρα,  όλα τα τοπικά 
αλκοολούχα ποτά , καφές φίλτρου , Nescafe , ελληνικός καφές , 
κακάο, διάφορα αφεψήματα , long drinks & κοκτέιλ.   
 

Για τα ειδικά επώνυμα ποτά όπως φίνα σαμπάνια , η παλαιωμένα 
ουίσκι 12-18 χρονών υπάρχει ειδικός διαθέσιμος κατάλογος για τους 
πελάτες που επιθυμούν αυτά τα προϊόντα με τιμοκατάλογο που 
περιλαμβάνει την διαφορά που πρέπει να πληρωθεί από τον πελάτη 
από τα κανονικά ποτά του πακέτου στα επώνυμα ποτά.  
 

Τα οινοπνευματώδη ποτά  δεν επιτρέπεται στα άτομα  κάτω των 18 ετών  
 

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τα εμπορικά 
σήματα των τοπικών η εισαγόμενων οινοπνευματωδών ποτών  , 
αναψυκτικών , καφέδων , μπύρας  και νερών.   
 

YΠΟΔΟΜΕΣ  
Όλες οι υπάρχουσες υποδομές είναι δωρεάν για 
όλους τους πελάτες .  

• Γυμναστήριο  

• Ping Pong 

• Ξαπλώστρες & ομπρέλες γύρω από την πισίνα  

• Πετσέτες παράλιας  (εγγύηση 10 euros ) 

• Χρηματοκιβώτιο  
 

Υπηρεσία Room Service 
H υπηρεσία room service λειτουργεί από τις 
07:30 έως τις 22:00 και προσφέρει μια μεγάλη 
ποικιλία από ζεστά και κρύα φαγητά με 
επιβάρυνση (συμπεριλαμβανομένου και του 
πρωινού)  
 
Μην συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες  

• Τηλεφωνικές υπηρεσίες  

• Υπηρεσία Room Service 

        SELECT ALL INCLUSIVE SERVICES 2022                         

             CHC GALINI PALACE HOTEL 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ   
- Ξεχωριστή παιδική πισίνα με γλυκό νερό και νεροτσουλήθρες  
- Παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να βρίσκονται κάτω από την 

επίβλεψη των γονέων τους.  
- Παιδική χαρά  
- Ψηλές καρέκλες για τα παιδιά  
- Κρεβατάκια για μωρά  
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
✓ Πλήρως εξοπλισμένο γραφείο πρώτων βοηθειών  

 
ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  
✓ Υπηρεσία Room service  
✓ Hημερήσια χρήση δωματίου κατά την αναχώρηση (Ανάλογα με την 

διαθεσιμότητα)  
✓ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία 
 Ώρα Check in  15:00 μ.μ. 

Ώρα Check-out 11:00 μ.μ. 
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