
CHC GALINI SEA VIEW - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Το θέρετρο άρχισε τη λειτουργία του στις 14 Αυγούστου του 2007  
 

Το ξενοδοχείο CHC Galini Sea View είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με 

χωρητικότητα 700 κλινών. Το κεντρικό κτίριο βρίσκεται μέσα σε μια ιδιωτική τοποθεσία 

πάνω από την αμμώδη παραλία της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Μαρίνα είναι ένα παραλιακό 

χωριό που απέχει 11 χιλιόμετρα από την πολύ όμορφη πόλη των Χανίων και 23 χιλιόμετρα 

από το διεθνή αερολιμένα «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Το ξενοδοχείο διαθέτει υπέροχη 

θέα προς την θάλασσα, την παραλία που απλώνεται μπροστά του και το μοναδικό 

καταπράσινο τοπίο Το ξενοδοχείο διαθέτει δύο ακόμη παραρτήματα (ΑΝΝΕΧ). Το κτίριο 

βρίσκεται 200 μ. από το κεντρικό κτίριο και βρίσκεται στην πλευρά της παραλίας, όπου 

συνδέεται μέσω μιας γέφυρας αεροδρομίου για ένα ασφαλές διάδρομο. 

Διαθέτει a la carte εστιατόρια προκειμένου να καλύπτει όλες τις προσδοκίες των πελατών 

μας, χώρους ανάπαυσης και χαλάρωσης όπως θερμαινόμενη πισίνα, αίθουσα fitness, 

σάουνα, χαμάμ και αίθουσα μασάζ. Οι πελάτες μας μπορούν επίσης να απολαύσουν ένα 

υπέροχο κοκτέιλ ή τον καφέ τους σε ένα από τα μπαρ του ξενοδοχείου μας με θέα την 

απέραντη θάλασσα. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται στο κεντρικό κτίριο. Υπάρχει 

διαθέσιμη υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο (10 θέσεων) που μεταφέρει τους επισκέπτες 

μας από το κεντρικό κτίριο στα παραρτήματα και από τα παραρτήματα στο κεντρικό κτίριο. 

πρόσθετο πλεονέκτημα των αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την πολυτέλεια, 

την ανάδειξη της Κρητικής φιλοξενίας, της υψηλής αισθητικής και του όμορφου 

περιβάλλοντος εγγυώνται στους πελάτες μας μια άνετη και αξέχαστη διαμονή. 

Το ξενοδοχείο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες (>16 ετών). 
 

I. Σουίτες & δωμάτια 
Α. Κατανομή κλειδιών 

Η συνολική κατανομή κλειδιών είναι 277 και είναι ως εξής: 

➢ 270 Δίκλινα Δωμάτια 26 τ.μ. 

➢ 14 Δωμάτια σε στυλ Μεζονέτας 48.35 τ.μ. 

➢ 2 junior Σουίτες 46,60 τ.μ. 

➢  1 V.I.P. Σουίτες 62,80 τ.μ. 

      B.  Δυναμικότητα σε κλίνες 

Δίκλινα δωμάτια  1 δωμάτιο 270 κλειδιά  το μέγιστο 3 άτομα 
Δωμάτια σε στυλ Μεζονέτας 2 δωμάτια 14 κλειδιά 2-4 άτομα 
Junior σουίτες    2 δωμάτια 2 κλειδιά  το μέγιστο 4 άτομα 
VIP σουίτες    2 δωμάτια  1 κλειδί  το μέγιστο4 άτομα 

ΣΥΝΟΛΟ  277 κλειδιά 
650-700 κρεβάτια 

Παρατηρήσεις: 

✓ Όλες οι παραπάνω κλίνες (επιπλέον κλίνες) είναι είτε κανονικό κρεβάτι είτε 
καναπές κρεβάτι. 

✓ Όλα τα δωμάτια διαθέτουν καμπίνα ντους και στεγνωτήρα μαλλιών. 



 

II. Γενικές Υπηρεσίες  

Για όλους τους πελάτες 

Οι παρακάτω υπηρεσίες προσφέρονται σε όλους τους πελάτες μας: 

➢ Πολυτελή λευκά είδη  
➢ Δωρεάν μίνι σετ ραπτικής και ειδών μπάνιου 
➢ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και στην θάλασσα (χωρίς επιπλέον χρέωση) 
➢ Υπηρεσία groom  
➢ Υπηρεσία στεγνού καθαρίσματος (με επιπλέον χρέωση) 

 

III. Υπηρεσίες Εστίασης  

Το Ξενοδοχείο παρέχει υπηρεσίες άριστης ποιότητας σύμφωνα με τα υψηλά κριτήρια μιας 

μονάδας 5 αστέρων. Οι υπηρεσίες που προγραμματίζουμε να προσφέρουμε μπορούν να 

συγκριθούν με εκείνες των καλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων του κόσμου. 

➢ Το κεντρικό εστιατόριο όπου θα σερβίρονται τα προγραμματισμένα γεύματα βρίσκεται 
στον τρίτο όροφο του κυρίως κτηρίου με πανοραμική θέα του κόλπου της Αγίας Μαρίνας. 
Η χωρητικότητα του εστιατορίου είναι 500 άτομα. Τοπικά και διεθνή πιάτα θα 
σερβίρονται σε μπουφέ και πιάτα της ώρας θα ετοιμάζονται επιτόπου με κουζίνα «show 
cooking» (ψήσιμο και παράθεση μπροστά στον πελάτη).  

➢ Κατά τη διάρκεια της ημέρας λειτουργεί Snack - Pool bar όπου οι πελάτες θα μπορούν 
να απολαμβάνουν φρέσκους χυμούς, ροφήματα, αλκοολούχα ποτά και μια ποικιλία 
σνακ, όπως και τοπικά εδέσματα σχάρας. 

➢ Το κεντρικό μπαρ βρίσκεται κοντά στο χώρο υποδοχής – καθιστικού και διαθέτει 
πανοραμική θέα του κόλπου. Λειτουργεί κυρίως το βράδυ, σερβίροντας ειδικά κοκτέιλ, 
long drinks, αναψυκτικά, χυμούς, τοπική μπύρα, ελληνικό κρασί, τοπικά αλκοολούχα 
ποτά, καφέ και τσάι. 

➢ Τα ποτά που διατίθενται σε όλα τα μπαρ του Ξενοδοχείου είναι τοπικά.  
➢ Τα a la carte Εστιατόριά μας, ένα Ιταλικό και ένα Κινέζικο (ανοικτά από 1 Μαΐου έως 

30 Σεπτεμβρίου) βρίσκονται στη διάθεση των πελατών μας έτοιμα να ικανοποιήσουν τις 
υψηλές προσδοκίες και κριτήρια τους (6 ημέρες την εβδομάδα). 
 
 

Η υπηρεσία δωματίου παρέχεται στους πελάτες μας με ευρεία γκάμα πιάτων από τις 07:30 
έως τις 23:00 (με επιπλέον χρέωση). 

 

IV. Εγκαταστάσεις τουρισμού κινήτρων & συνεδριακές 

εγκαταστάσεις 

Το συγκρότημα διαθέτει Εγκαταστάσεις Συνεδριακού Κέντρου που βρίσκεται στο δεύτερο 
όροφο 300 τ.μ. περίπου (συμπεριλαμβάνονται ο χώρος λόμπι και γραμματειακής 
υποστήριξης). Οι αίθουσες συνεδρίων έχουν ως εξής: 

 
Αίθουσα Συνεδρίων  220, 00 m2 200 άτομα σε αμφιθεατρική διάταξη 



      100 άτομα σε διάταξη σύσκεψης  
      180 άτομα σε διάταξη επίσημου γεύματος 
 
Συνεδριακός Εξοπλισμός: 

✓ Φουαγιέ και ανοικτή βεράντα. 
✓ Γιγαντοοθόνες προβολής. 
✓ Ήχος Surround. 
✓ Πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις γραμματειακής υποστήριξης  
✓ Ξεχωριστή είσοδος σε όλες τις συνεδριακές εγκαταστάσεις  

V. Εμπορικό Κέντρο 

Το κατάστημα βρίσκεται στο ισόγειο και παρέχει τα παρακάτω: 

✓ Είδη ένδυσης 

✓ Αναμνηστικά 

✓ Διάφορα αντικείμενα 

VI. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 

Το ξενοδοχείο παρέχει τη δυνατότητα για μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. 

1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
✓ Συνολική επιφάνεια 120 τ.μ 
✓ 5 ηλεκτρονικά μηχανήματα εκγύμνασης 
✓ 2 σετ πολύ-εκγύμνασης  

 

2. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΥΕΞΙΑΣ 
✓ Σάουνα 8 ατόμων 
✓ Χαμάμ 8 ατόμων 
 

3. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 
  

4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Α) .Εξωτερική Πισίνα 

Η πισίνα γλυκού νερού βρίσκεται υπό την επίβλεψη ναυαγοσώστη και πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις ασφαλείας 

Κεντρική Active Pool of 310 m2, πισίνα χαλάρωσης “Dolphin” of 70m2, 
πισίνα χαλάρωσης “Eden” of 60m2, πισίνα χαλάρωσης “Beach” of 60m2. 

 
Β) . Εσωτερική πισίνα 

Θερμαινόμενη πισίνα γλυκού νερού. Η πισίνα θερμαίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου και 
από τις 15 μέχρι 30 Οκτωβρίου. 

✓ Χώρος Πισίνας 50τ.μ 
 

Γ) . Δραστηριότητες Παραλίας  
Το “Beach Wing” βρίσκεται σε 200 μ απόσταση από το κεντρικό κτίριο. Υπάρχει διαθέσιμο 
ασανσέρ που οδηγεί τους πελάτες μας στο επίπεδο του δρόμου. Επίσης, διαθέσιμη υπηρεσία 
μεταφοράς με λεωφορείο που μεταφέρει τους επισκέπτες μας από το κεντρικό κτίριο στα 
παραρτήματα και από τα παραρτήματα στο κεντρικό κτίριο. 

 



Για τους πελάτες η χρήση ομπρέλας και ξαπλώστρας στην παραλία είναι δωρεάν. Για τις 
πετσέτες θάλασσας και πισίνας είναι διαθέσιμες με προκαταβολή (10€ ανά πετσέτα και είναι 
διαθέσιμες στην υποδοχή του ξενοδοχείου) Με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών μας, οι 
πελάτες μας μπορούν να κάνουν κράτηση στον χώρο υποδοχής με επιπλέον χρέωση: 

 
✓ Θαλάσσιο Σκι 
✓ Αλεξίπτωτο Πλαγιάς (paragliding) 
✓ Τζετ Σκ 
✓ Ιστιοπλοΐα 
✓ Αυτόνομη Κατάδυση (Scuba Diving) 
✓ περιήγηση επιφανείας θαλάσσης 

 

5. ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

✓ Αίθουσα ψυχαγωγίας ηλεκτρονικά παιχνίδια, μπιλιάρδο και 

αίθουσα τηλεόρασης 

VII. Ασφάλεια θέρετρου 

Η ασφάλεια των πελατών μας είναι υψίστης προτεραιότητας για μας. 

✓ Προσωπικό ασφαλείας 24 ώρες την ημέρα 
✓ Ενισχυμένη φύλαξη από τις 23:00 έως τις 07:00 
✓ Ηλεκτρονική πρόσβαση (παρακολούθηση βίντεο) 
✓ Πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό στις διαδικασίες ασφάλειας σε περίπτωση 

πυρκαγιάς 
✓ Σύστημα ελέγχου πυρκαγιάς 

 
VIII. Άλλες υπηρεσίες 

✓ Bridge Room 



CHC GALINI SEA VIEW - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2019 

Γενικές παροχές 

• Κλιματιστικό χειροκίνητης ρύθμισης 

• Μίνι ψυγείο 

• Μίνι Μπαρ (κατόπιν αιτήματος) 

• Εξοπλισμός για καφέ/τσάι 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Δορυφορική τηλεόραση Plasma-LCD 

• Σεσουάρ 

• Παντόφλες 

• Είδη προσωπικής περιποίησης 

• Σύνδεση με το Διαδίκτυο 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή & μουσική 
• Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων 

• Το μπάνιο είναι εξοπλισμένο με καμπίνα ντουζ 
 

ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 26.00 τ.μ.  
• Βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο 

• Κομψή διακόσμηση με χειροποίητα έπιπλα, τραπέζια και καρέκλες 
εξωτερικού χώρου 

• Ένα δωμάτιο με υπέρδιπλο κρεβάτι  

• Πανοραμική θέα στη θάλασσα ή πλαϊνή θέα θάλασσας 

• Ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα 

• Κλειδαριές ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια 
 

ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΠΙΣΙΝΑ 26.00 τ.μ 

• Βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο 

• Κομψή διακόσμηση με χειροποίητα έπιπλα, τραπέζια και καρέκλες 
εξωτερικού χώρου 

• Ένα δωμάτιο με υπέρδιπλο κρεβάτι  

• Πανοραμική θέα στη θάλασσα ή πλαϊνή θέα θάλασσας 

• Ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα 

• Κλειδαριές ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια 

• Μοιραζόμενη πισίνα 60 τ.μ. με άλλα 7 δωμάτια 

 
ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 26.00 τ.μ. ΣΤΟ ΑΝΝΕΧ ΚΤΙΡΙΟ 

• Βρίσκονται στο ΑΝΝΕΧ κτίριο (στον παραλιακό δρόμο της Αγ. Μαρίνας) 

• Κομψή διακόσμηση με χειροποίητα έπιπλα, τραπέζια και καρέκλες 
εξωτερικού χώρου. 

• Ένα δωμάτιο με υπέρδιπλο κρεβάτι. 

• Με θέα στην ενδοχώρα ή πλαϊνή θέα θάλασσας 

• Ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα 

• Κλειδαριές ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια 
 



ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΕ ΣΤΥΛ ΜΕΖΟΝΕΤΑΣ 48.35 τ.μ.  

• Κομψή διακόσμηση με χειροποίητα έπιπλα, τραπέζια και καρέκλες 
εξωτερικού χώρου 

• Μια ευρύχωρη σουίτα σε στυλ Μεζονέτας με ένα υπνοδωμάτιο και ένα 
καθιστικό με κρεβάτια για 4 ενήλικες  

• Πανοραμική θέα θάλασσας ή κήπου  

• Ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα 

• Κλειδαριές ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια 

• VIP είδη προσωπικής φροντίδας για το μπάνιο 
 

JUNIOR ΣΟΥΙΤΕΣ 46.60 τ.μ.  
• Κομψή διακόσμηση με χειροποίητα έπιπλα, τραπέζια και καρέκλες 

εξωτερικού χώρου.  

• Μια ευρύχωρη σουίτα με κρεβατοκάμαρα και καθιστικό με καναπέ-κρεβάτι 
ή δυο κρεβάτια για 4 ενήλικες (κατόπιν αιτήσεως).  

• Πανοραμική θέα στη θάλασσα ή στον κήπο 

• Ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα.  

• Κλειδαριές ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια 

• VIP είδη προσωπικής φροντίδας για το μπάνιο  

• Μπουρνούζι 
 
V.I.P. MASTER ΣΟΥΙΤΕΣ 62.80 τ.μ. 
• Κομψή διακόσμηση με χειροποίητα έπιπλα, τραπέζια και καρέκλες 

εξωτερικού χώρου 

• Ένα ευρύχωρο δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι  

• Καθιστικό 

• Κατάλληλα για 4 ενήλικες 

• Πανοραμική θέα στη θάλασσα 

• Ευρύχωρο μπαλκόνι ή βεράντα με ομπρέλα και ξαπλώστρες 

• Κλειδαριές ασφαλείας σε όλα τα δωμάτια 

• VIP είδη προσωπικής φροντίδας για το μπάνιο.  

• Μπουρνούζι 



 

 

Το all inclusive πρόγραμμα θα λειτουργεί από 05:00 έως 23:00 με τα ακόλουθα: 
 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
 

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις αίθουσες  
 

Δείπνο στο Κεντρικό Εστιατόριο 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual * 
*Βρεγμένα ρούχα και μαγιό δεν επιτρέπονται. Απαιτούνται κλειστά υποδήματα. 
 
Δείπνο στα A la Carte Εστιατόρια 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual elegance** 
** Απαιτούνται μακριά παντελόνια, πουκάμισα και κλειστά υποδήματα. 
 

Πρωινό (07.30 - 10.00) 
- Στο Grand Blue Κεντρικό Εστιατόριο – Στο κεντρικό κτίριο 
- Ευρωπαϊκό πρωινό σε μπουφέ 
Κυριακάτικο Brunch (08.00-10.00) με τοπική σαμπάνια 
Ευρωπαϊκός μπουφές νωρίς το πρωί (απαιτείται κράτηση) 05.00 - 07.30 
Για όσους ξυπνούν αργά ευρωπαϊκό πρωινό 10.00 – 11.00 
Για πρωινό πριν τις 7 και για μεσημεριανό πακέτο απαιτείται κράτηση μέχρι τις 20:00 μια μέρα πριν. 
 

Γεύμα 12.30-14.30 
- Στο κεντρικό εστιατόριο Grand Blue - Στο κεντρικό κτίριο 
- Self Service για το φαγητό και σέρβις για όλα τα ποτά: Εμφιαλωμένο κρασί και νερό, μπύρα και αναψυκτικά 
Πακέτο γεύματος (κατόπιν αιτήσεως):  
Πριν τις 07:30 παρέχουμε ένα πακέτο ελαφριού γεύματος (λόγω της υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια 
της ημέρας). 
Μετά τις 07:30 μπορείτε να προετοιμάσετε ένα πακέτο ελαφριού γεύματος της επιλογής σας από τον 
μπουφέ μας. 
 

Σνακ 11.00-18:00  ευρεία ποικιλία σνακ, παγωτών και επιδορπίων είναι διαθέσιμα – Στο μπαρ της πισίνας 
στο κεντρικό κτίριο και στο μπαρ της παραλίας στο «Beach Wing». 

 

Καφές και Τσάι 15.00-17.00 - Στο κεντρικό κτίριο και στο «Beach Wing» 
 

Δείπνο 19.00-21.30 
- Στο κεντρικό εστιατόριο Grand Blue - Στο κεντρικό κτίριο 
- Self Service για το φαγητό και σέρβις για όλα τα ποτά: Εμφιαλωμένο κρασί και νερό, μπύρα και αναψυκτικά 
 

Επιδόρπια και σνακ μετά το δείπνο 22.15 – 23.00 - Στο κεντρικό κτίριο 
 

Εστιατόρια A la Carte (απαιτείται κράτηση) ανοικτά από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 
 

Laguna Ιταλικό Εστιατόριο (19.00-21.30) 3 φορές την εβδομάδα: Οι πελάτες μας μπορούν να απολαύσουν 
μια εξαίρετη επιλογή από πιάτα Ιταλικής κουζίνας μία φορά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους (για 
7ημερη διαμονή τουλάχιστον). - Στο κεντρικό κτίριο 
Jasmine Κινέζικο Εστιατόριο (19.00-21.30): 3 φορές την εβδομάδα: Οι πελάτες μας μπορούν να απολαύσουν 
ένα εξωτικό δείπνο Κινέζικης κουζίνας δωρεάν μία φορά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους (για 7ημερη 
διαμονή τουλάχιστον). - Στο κεντρικό κτίριο 
 

Σέρβις για φαγητό και ποτά σε όλα τα Εστιατόρια a la Carte και όχι από μπουφέ. 
 

ΜΠΑΡ 
 

Pool Bar 10:00 - 18:30 - Στο κεντρικό κτίριο και στο «Beach Wing» 
Το μπαρ πιθανόν να κλείνει λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Από τις 
15 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, το μπαρ της πισίνας θα λειτουργεί 
από τις 10:00 έως τις 23:00. Στο πακέτο All Inclusive το μπαρ σερβίρει 
μέχρι τις 23:00. Μετά τις 23:00 οι πελάτες χρεώνονται από ξεχωριστό 
τιμοκατάλογο.  
 
Κεντρικό Μπαρ 09:00-14:00 & 18:00-01:00 
Στο πακέτο All Inclusive το μπαρ σερβίρει μέχρι τις 23:00. Μετά τις 
23:00 οι πελάτες χρεώνονται από ξεχωριστό τιμοκατάλογο  
 

Τα παρακάτω είδη περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο All 
Inclusive: 3 διαφορετικά είδη εμφιαλωμένου κρασιού (λευκό, κόκκινο 
και ροζέ), Αφρώδεις οίνοι εκτός από εκλεκτές σαμπάνιες όπως π.χ. 
Dom Perignon, μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, όλα τα αναψυκτικά 
και οι χυμοί εκτός από τους φρέσκους χυμούς, τοπική  βαρελίσια 
μπύρα, όλα τα τοπικά αλκοολούχα ποτά, καφές φίλτρου, Nescafe, 
ελληνικός καφές, κακάο, τσάι, long drinks & κοκτέιλ  
 

Για ειδικά ποτά όπως η εκλεκτή σαμπάνια ή το ουίσκι 12ετούς - 
18ετούς παλαίωσης, θα διατίθεται κατάλογος για τους πελάτες που 
ζητούν τέτοια ποτά με τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει τη 
διαφορά που θα απαιτείται να καταβληθεί από την απλή ετικέτα έως 
την ειδική ετικέτα  
 

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ από άτομα κάτω των 18 ετών. 
 

Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τις ποικιλίες των 
εισαγόμενων ή τοπικών αλκοολούχων, αναψυκτικών, καφέδων, 
μπυρών και νερού. 
 

Παροχές - Υπηρεσίες 
Όλες οι υφιστάμενες παροχές παρέχονται δωρεάν 
στους πελάτες: 

• Αίθουσα γυμναστικής με σάουνα και χαμάμ 
(ατμόλουτρο)  

• Ξαπλώστρες και ομπρέλες δίπλα στην πισίνα και 
την παραλία   

• Πετσέτες θάλασσας/πισίνας (με καταβολή 
ποσού 10 ευρώ) 

• Χρηματοκιβώτια στα δωμάτια  
Υπηρεσία Δωματίου 
Η υπηρεσία δωματίου θα λειτουργεί με κρύα και 
ζεστά πιάτα από τις 07.30 έως τις 23.00 με 
επιπλέον χρέωση (περιλαμβάνεται υπηρεσία 
πρωινού). 
Δραστηριότητες Διασκέδασης 
Ημερήσιο και βραδινό ελαφρύ πρόγραμμα 
ψυχαγωγίας (animation) 6 ημέρες την  εβδομάδα. 
Μεταφορά με λεωφορείο: 
Από  το «Beach Wing» στο κεντρικό κτίριο: 
07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40 ,09:00, 09:20, 
09:40, 10:00, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 
14:00, 14:20, 14:40, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 
20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40 
Από το κεντρικό κτίριο στο «Beach Wing»»: 
07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50 ,09:10, 09:30, 
09:50, 10:10, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
14:10, 14:30, 14:50, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 
20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50 

Δραστηριότητες στην παραλία με επιπλέον 
χρέωση 
✓ Θαλάσσιο Σκι 
✓ Αλεξίπτωτο Πλαγιάς (paragliding) 
✓ Τζετ Σκι 
✓ Ιστιοπλοΐα 
✓ Αυτόνομη Κατάδυση (Scuba Diving) 
✓ περιήγηση επιφανείας θαλάσσης 
Παροχές με επιπλέον χρέωση 

• Πωλήσεις των ειδών που έχουν τα καταστήματα 
του Ξενοδοχείου όπως μίνι μάρκετ-σουβενίρ κλπ  

• Κομμωτήριο  

• Μανικιούρ – Πεντικιούρ  

• Μασάζ  

• Τηλέφωνα και Επιχειρηματικές υπηρεσίες  

• Σέρβις στο δωμάτιο  

• Ειδικές βραδιές όπως GRAND FIESTA Κρητική 
βραδιά, Αστακοβραδιά κλπ  

 

             SELECT ALL INCLUSIVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2019          

            ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHC GALINI SEA VIEW 
 

Το ξενοδοχείο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες 
(>16 ετών) 

 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
✓ Πλήρως εξοπλισμένος χώρος Πρώτων Βοηθειών 

 
Παροχές με επιπλέον χρέωση 
✓ Υπηρεσία Δωματίου 
✓ Παραμονή στο δωμάτιο μετά το check-out  (ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα) 

Check in 14:00 
Check-out 12:01 
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