
  

 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
 

Όλοι οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι καθώς και τα εστιατόρια είναι μη καπνιστών. Όλες οι κρατήσεις πρέπει 
να γίνονται στον υπάλληλο υποδοχής του εστιατορίου τουλάχιστον 2 ημέρες πριν.  
 
Πρόγευμα (07.30-11.00) 
- Στο Κεντρικό Θεματικό Εστιατόριο: με εξωτερική βεράντα και εσωτερική κλιματιζόμενη αίθουσα 
- Πλήρης Αμερικάνικος μπουφές με show cooking (07:30 – 10:00) 
- Ευρωπαϊκό πρωινό πριν τις 7 το πρωί  (05.00-07.30)(Κατόπιν αιτήματος) 
- Ευρωπαϊκό πρωινό γι’ αυτούς που ξυπνούν αργά (10.00-11.00) 
- Για πρωινό πριν τις 7 και για μεσημεριανό πακέτο απαιτείται κράτηση μέχρι τις 20:00 το προηγούμενο βράδυ 
 
Μεσημεριανό (12.00 - 14.30) 

- Στο Κεντρικό Θεματικό Εστιατόριο: Μια ποικιλία ορεκτικών, προσφέρονται ψητά ψάρια, κρέας και 
λαχανικά, πάστα, ζεστά ορεκτικά, πίτσα, τηγανητές πατάτες, ανάμεικτες σαλάτες, φρέσκες σαλάτες και 
επιδόρπια. 

-     Σε μπουφέ με Show cooking 
- Self Service για τα ποτά: τοπικό λευκό και κόκκινο κρασί χύμα, νερό, μπύρα και αναψυκτικά.   

 

Σνακς & Παγωτά (11.00-17:45): Μια μεγάλη ποικιλία από σνακ, σάντουιτς/τοστ, ποπ κορν, επιδόρπια και παγωτό 
σερβίρονται στο Μπαρ της Πισίνας 
 

Καφές - Τσάι (15.00-17.00): στο Μπαρ της Πισίνας 
 
Δείπνο (19.00-21.30) 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual * 

*Βρεγμένα ρούχα και μαγιό δεν επιτρέπονται. Απαιτούνται κλειστά υποδήματα. 
Ο κανόνας ντυσίματος ισχύει και για τους ανηλίκους σχολικής ηλικίας. 
- Μεσογειακή κουζίνα στο Κεντρικό Θεματικό Εστιατόριο: με εξωτερική βεράντα και εσωτερική κλιματιζόμενη  
αίθουσα 

- Αναλόγως τη βραδιά: Θεματικός Μπουφές, καθημερινά διαφορετικές σαλάτες, ζεστά και κρύα ορεκτικά, 
φρούτα και επιδόρπια. 

- Show Cooking:  Ψάρι, Κρέας, Λαχανικά 
- «Κρητική Γωνιά», «Διαιτητική Γωνιά», «Βιολογική Γωνιά». 
- Pasta a la minute  
- Self Service για το φαγητό και σέρβις για όλα τα ποτά: Εμφιαλωμένο κρασί και νερό, μπύρα και αναψυκτικά 
- Όσον αφορά την προετοιμασία ειδικών γευμάτων (αλλεργίες, διαβητικούς, χωρίς γλουτένη κλπ.), 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Maitre του ξενοδοχείου ή το τμήμα guest relation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΠΑΡ 

 
bar 10.00-01.00 
Στο πακέτο all inclusive τα μπαρ μας σερβίρουν (από τις 10.00 
έως τις 23.00) μια ποικιλία από τοπικά αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ 
εποχής, long drinks, νερό, μπύρα, τοπικό οίνο (λευκό & κόκκινο), 
ελληνικό καφέ, παγωμένο καφέ, ζεστή σοκολάτα, τσάι, 
αναψυκτικά και χυμούς φρούτων. 
 
Ποτά με έξτρα χρέωση 

- Εισαγόμενα και εξαιρετικής ποιότητας ποτά, όπως Red και 
Black label ουίσκι, malt και bourbon ουίσκι, σαμπάνια κτλ. 

- Οι φρέσκοι χυμοί προσφέρονται επίσης με επιπλέον 
χρέωση 

- Σπέσιαλ ποικιλία καφέ 
PAY DEPARTMENTS 
Bar (23.00-01.00) 
 
Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τις ποικιλίες των 
εισαγόμενων ή τοπικών αλκοολούχων, αναψυκτικών, καφέδων, 
μπυρών και νερού. 

 

Δραστηριότητες χωρίς χρέωση 
- Αίθουσα Γυμναστικής 
- Πινγκ-Πονγκ 
 
 

 
Άλλες δωρεάν υπηρεσίες 
-   Υποδοχή ανοιχτά 24 ώρες 
-   Υπηρεσία για άμεσο check out  
-   Χρηματοκιβώτιο εντός του δωματίου 
-   Ξαπλώστρες και ομπρέλες στις πισίνες(Κρατήσεις 

δεν γίνονται) 
-    Χώρος αποσκευών 

- Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, 
συμπεριλαμβανομένων δωματίων 
 

Ψυχαγωγία 
- Ελληνική βραδιά μία φορά την εβδομάδα 

 
 
 
 

 

ALL INCLUSIVE SERVICES 2019 

CHC IMPERIAL PALACE HOTEL 4+* 
 

Check in time 14:00 pm 
Check-out time 12:01 pm 

 

Αποποίηση ευθυνών: Η διοίκηση του ξενοδοχείου 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, οποιαδήποτε στιγμή, το 
πρόγραμμα All inclusive προκειμένου να προσαρμοστεί 
σε αλλαγές συνθηκών καιρού, η υπηρεσιών ή 
πληροτήτων. Παρόλα αυτά, τα χρονοδιαγράμματα και η 
ποιότητα υπηρεσιών θα διατηρούνται πάντα. 

 

Το ξενοδοχείο απευθύνεται μόνο σε ενήλικες 
(>16 ετών) 

 
Υπηρεσίες με έξτρα χρέωση  
-  Γιατρός 
-  Παραμονή στο δωμάτιο μετά το check-out  (ανάλογα με τη  
διαθεσιμότητα) 
-  Υπηρεσία πλυντηρίου (τα ρούχα επιστρέφονται εντός 72 ωρών) 
-  Μίνι Μάρκετ 
-  Ανταλλαγή συναλλάγματος 

 


