
 
 

 

 
Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A  

e-mail: chnarisz@hotelconsulting.gr Website: http://www.hotelconsulting.gr / http://www.chc,gr 

MOURTZANAKIS RESIDENCE - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

Ο Ξενώνας Μουρτζανάκη, προσφέρει πανοραμική θέα πάνω από το μεσαιωνικό χωριό της Αχλάδας 

και πέρα στη θάλασσα και στα φημισμένα Κρητικά Όροι τα οποία προστάτευαν το νησί από τους 

καιρούς των Σαρακηνών μέχρι τώρα. Ένα φανταστικό, χρυσό ηλιοβασίλεμα προσθέτει ένα ρομαντικό 

ύφος στο σκηνικό.  

Η Αχλάδα βρίσκεται κοντά στο χωριό της Αγίας Πελαγίας, όπου η περιοχή είναι πλούσια σε 

βλάστηση, με εκπληκτικά τοπία και διαθέτει τέσσερις διαφορετικές παραλίες. Σήμερα, η Αχλάδα 

είναι ένας ιδανικός τόπος για τους επισκέπτες να αφήσουν πίσω το στρες και να απολαύσουν την 

ομορφιά, την ηρεμία της φύσης και τις δραστηριότητες οικοτουρισμού που είναι διαθέσιμες στην 

περιοχή. 

Περιοχή 
Πώς θα βρείτε το Αχλάδα Village: 
 
Βρίσκεται 23 χιλ. από το Αεροδρόμιο του Ηρακλείου, 18 χιλ. από το Λιμάνι, 7 χιλ. από την αμμώδη 
παραλία της Αγίας Πελαγίας, και 4 χιλ. από την κοντινότερη στάση λεωφορείου στον 
αυτοκινητόδρομο Ε75. 
 
Ο Ξενώνας Μουρτζανάκης Residence by CHC HOTELS σας προσφέρει: 
 

• Άνετη και βολική διαμονή στις τέσσερις πολυτελής παραδοσιακές βίλλες και 3 Στούντιο 
• Σε 10 λεπτά οδήγησης θα βρεθείτε σε 4 διαφορετικές παραλίες 
• Σε 20 λεπτά οδήγησης θα βρεθείτε στο κέντρο του Ηρακλείου. 
• Ένας παράδεισος για τους φυσιολάτρες 
• Το Κεντρικό Κτίριο Υποδοχής όπου μπορείτε  να διαβάσετε στην βιβλιοθήκη, να 

συναντήσετε άλλους ενοίκους στο σαλόνι, ή να ηρεμήσετε και να απολαύσετε την θέα από 
την βεράντα. 

• Καφετέρια στο κεντρικό Κτίριο με βεράντα 
• Ενδιαφέρουσες διαλέξεις για την Ιστορία της Κρήτης. 
• Ομιλούμενες γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά  

 

 
Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες 
 

• ρεσεψιόν ώρες 08:00 – 22:00  
• Υπηρεσία Μεταφοράς Αεροδρομίου / Λιμάνι (επιπλέον χρέωση) 
• Καθιστικό (κατόπιν αιτήματος) 
• Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων & Μοτοποδηλάτων 
• Γιατρός (κατόπιν αιτήματος) (επιπλέον χρέωση) 
• Γωνιά Internet 
• Μασάζ (επιπλέον χρέωση) 
• Χώρος στάθμευσης 
• Ξαπλώστρες και ομπρέλες πισίνας 
• Πισίνα (γλυκό νερό) 
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• Ευρωπαϊκό πρωινό: Τσάι, καφές, πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ Χυμοί, ψωμί, κέικ και 
μπισκότα, κρουασάν, κρητικό μέλι, φρούτα, βούτυρο / μαργαρίνη, τυρί Edam 

• Δυνατότητα να κανονίσετε παραδοσιακό κρητικό πρωινό και γεύματα κατόπιν 
αιτήματος κατά την άφιξη με επιπλέον χρέωση 

• Πισίνα για παιδιά 
• Ταξιδιωτικό γραφείο 
• Wi-Fi πρόσβαση στο Internet 
• Τα γεύματα παρασκευάζονται με φρέσκα, τοπικά συστατικά 

Κεντρικό Κτίριο 

• Καθιστικό (περιλαμβάνει Δορυφορική Τηλεόραση) με Τζάκι 
• Χώρος Φαγητού & Βεράντα 
• Σαλόνι ενοίκων για κοινωνική συναναστροφή και γνωριμία με τους άλλους ενοίκους 
• Βιβλιοθήκη 
• Υποδοχή 
• Καφετέρια 

 

Δυο Πισίνες 

• Μια για μικρά παιδιά και 
• Μια για τους ενήλικους. 

Κήπος 

• Ένας παραδοσιακός κήπος Κρητικού ύφους για να σας εμπνεύσει και να σας χαλαρώσει 
με τα εξωτικά του αρώματα και τα άπειρα  χρώματα. 

 

mailto:chnarisz@hotelconsulting.gr
http://www.hotelconsulting.gr/
http://www.chc,gr/


 
 
 

 
Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A  

e-mail: chnarisz@hotelconsulting.gr Website: http://www.hotelconsulting.gr / http://www.chc,gr 

MOURTZANAKIS RESIDENCE- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
Διαμονή 
 
Οι Βίλες μας 
Τέσσερις Ανεξάρτητες Βίλες. 
 
Villa Alpha | 70 m² | Βίλα με Θέα στη Θάλασσα - Θέα στο Βουνό - Αρχαία Ελαιοτριβείο και 
θέα στο Μεσαιωνικό Χωριό 
 

Ισόγειο (ανοιχτός χώρος): 

• Αίθριο, 

• σαλόνι (με καναπέ-κρεβάτι) και τζάκι, 

•  δορυφορική τηλεόραση, 

• Κλιματιστικό ,  

• κουζίνα,  

• μπάνιο με μπανιέρα,  

• βεράντα πίσω πόρτας. 
 
1ος όροφος (ανοιχτός χώρος):  

• Υπνοδωμάτιο με γραφείο γραμματείας (συμπεριλαμβανομένου του Internet) + μπαλκόνι 
 
Σημείωση: Το τέταρτο άτομο θα φιλοξενηθεί σε ράντζο 
 
Villa Vita | 70 m² | Βίλα με Θέα στη Θάλασσα - Θέα στο Βουνό - Αρχαία Ελαιοτριβείο και θέα στο 
Μεσαιωνικό Χωριό 
 

Ισόγειο (ανοιχτό χώρο):  

• Αίθριο, 

•  Σαλόνι και Τζάκι, 

•  Δορυφορική Τηλεόραση, 

• Κλιματιστικό, 

•  Κουζίνα, 

•  Μπάνιο και Υπνοδωμάτιο. 
 
1ος όροφος (ανοιχτός χώρος):  

• Υπνοδωμάτιο & Γραφείο (με Διαδίκτυο) + Μπαλκόνι 
 

Σημείωση: Το πέμπτο και το έκτο άτομο θα φιλοξενηθεί σε ράντζο 
 
Villa Gamma| 70 m² | Βίλα με Θέα στη Θάλασσα - Θέα στο Βουνό - Αρχαία Ελαιοτριβείο και θέα 
στο Μεσαιωνικό Χωριό 
 

Ισόγειο (ανοιχτό χώρο):  

• Αίθριο, 

•  Σαλόνι και Τζάκι, 

•  Δορυφορική Τηλεόραση, 

• Κλιματιστικό, 
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•  Κουζίνα, 

•  Μπάνιο και Υπνοδωμάτιο. 
 

1ος όροφος (ανοιχτός χώρος):  

• Υπνοδωμάτιο & Γραφείο (με Διαδίκτυο) + Μπαλκόνι 
 
Σημείωση: Το πέμπτο και το έκτο άτομο θα φιλοξενηθεί σε ράντζο 
 
Villa Delta | 70 m²| Βίλα με Θέα στη Θάλασσα - Θέα στο Βουνό - Αρχαία Ελαιοτριβείο και θέα 
στο Μεσαιωνικό Χωριό 

 
 

Ισόγειο (ανοιχτό χώρο):  

• Αίθριο, 

•  Σαλόνι και Τζάκι, 

•  Δορυφορική Τηλεόραση, 

• Κλιματιστικό, 

•  Κουζίνα, 

•  Μπάνιο και Υπνοδωμάτιο. 
 

1ος όροφος (ανοιχτός χώρος):  

• Υπνοδωμάτιο & Γραφείο (με Διαδίκτυο) + Μπαλκόνι 
 
Σημείωση: Το πέμπτο και το έκτο άτομο θα φιλοξενηθεί σε ράντζο 
 

Βασικές παροχές και υπηρεσίες για τις βίλες: 
 

• Ανέσεις μπάνιου 
• Μπάνιο με μπανιέρα ή ντους 
•Ντουλάπα ρούχων 
• βραστήρας 
•Τραπέζι δείπνου 
• Τζάκι 
•Δορυφορική Τηλεόραση με επίπεδη οθόνη 
• Πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα 
• Θέα στον κήπο 
• Ατομικά ελεγχόμενος κλιματισμός 
•Σαλόνι 
• Μοντέρνο Έπιπλο 
• Θέα στο Βουνό 
• Διατίθενται δωμάτια για μη καπνίζοντες 
• Προβολή πισίνας 
• Ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα 
• Ψυγείο 
• Υπηρεσία δωματίου (περιορισμένες ώρες) 
•Χρηματοκιβώτιο 
•Θέα στη θάλασσα 
•Καναπές κρεβάτι 
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• Ηχομονωτικά παράθυρα 
•Ποτό για καλωσόρισμα 
•Wi-Fi πρόσβαση στο Internet (δωρεάν) 
•Γραφείο 
 

Studio Διαμέρισμα | 50 m² | Στούντιο Διαμέρισμα με Θέα στη Θάλασσα - Θέα στο Βουνό - 
Αρχαία Θέα στο Τρίπολη Ελιάς και Μεσαιωνική Θέα στο Χωριό 
 
Ισόγειο (ανοιχτός χώρος),Μεγάλο διαμέρισμα στούντιο 50 τετραγωνικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων: 
 
• ένα διπλό κρεβάτι, 
• ένα καναπέ-κρεβάτι, 
• τζάκι, 
• κουζίνα με όλες τις απαιτούμενες συσκευές, 
• μπάνιο. 
• μπαλκόνι ή βεράντα 
 
Το στούντιο / διαμέρισμα έχει μια αισθησιακή θέα (θέα στη θάλασσα, θέα στο βουνό, 
μεσαιωνική θέα στο χωριό και μια μεσαιωνική ελαιώνα). Το στούντιο / διαμέρισμα αποτελείται 
από ένα διπλό κρεβάτι, έναν καναπέ-κρεβάτι και ένα επιπλέον κρεβάτι για το τέταρτο άτομο. 
 
Βασικές παροχές και υπηρεσίες για τα Στούντιο/ διαμερίσματα: 

 
• Ανέσεις μπάνιου, 
• Ντουλάπα ρούχων 
• βραστήρας 
•Τραπέζι δείπνου, 
• Τζάκι, 
•Δορυφορική Τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, 
• θέα στον κήπο, 
• Ατομικά ελεγχόμενος κλιματισμός, 
• Πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα, 
•Σαλόνι, 
• θέα στο βουνό, 
• Ψυγείο, 
•Θέα στη θάλασσα, 
•Καθιστικό, 
•Καναπές κρεβάτι, 
• Ηχομονωτικά παράθυρα, 
•Ποτό για καλωσόρισμα, 
• Wi-Fi πρόσβαση στο Internet (δωρεάν), 
•Γραφείο, 
• Αφύπνιση κλήσης, 
• βεράντα, 
• μπαλκόνι, 
• Ταινίες & Αθλητικά κανάλια, 
•Κεντρική θέρμανση, 
• Μπάνιο με ντους 
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