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CHC MANOS PALACE - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

 

Το συγκρότημα χτίστηκε το 2001 και έχει επίσημη βαθμολόγηση 4 αστέρων. Αποτελείται από 10 

διαμερίσματα και 9 studios, τα οποία είναι σχεδιασμένα με σύγχρονο τρόπο και είναι πλήρως 

επιπλωμένα. Επιπλέον, σε όλα τα δωμάτια οι επισκέπτες μπορούν να βρουν τηλεόραση, air-

condition, ασύρματο Internet wi-fi, ψυγείο και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Παρόλο που το 

συγκρότημά μας βρίσκεται δίπλα στην ομορφότερη παραλία του Μπαλί, οι επισκέπτες μπορούν  να 

χρησιμοποιήσουν και  την πισίνα μας, η οποiα είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα το ένα ειδικά 

διαμορφωμένο για ασφαλή κολύμβηση των παιδιών. Γύρω από την πισίνα καθώς και στον τελευταίο 

όροφο είναι τοποθετημένες ξαπλώστρες με ομπρέλες και ντουζιέρες. 

 Στον τελευταίο όροφο οι επισκέπτες μπορούν να φιλοξενηθούν στο roofgarden των ενοικιαζόμενων 

διαμερισμάτων CHC Manos Palace και να απολαύσουν πέρα από το πρωινό τους εξυπηρέτηση με 

καφέ, αναψυκτικά, παγωτά και άλλα εδέσματα καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, απολαμβάνοντας 

την ανεπανάληπτη θέα και ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα της Κρήτης. Η πρόσβαση για όλους 

τους ορόφους και το roofgarden διευκολύνεται με τη χρήση εξωτερικού ανελκυστήρα. 

Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην αρχή του χωριού σε ένα από τα πιο ωραία σημεία στο Μπαλί και 

μόλις 50 μέτρα από την παραλία. Ήσυχο και ιδανικό για οικογένειες και ζευγάρια, μπορεί να σας 

προσφέρει την απόλυτη διαμονή. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο και προσφέρει ότι 

χρειάζεστε για ήρεμη και φιλική παραμονή. Επιπλέον, υπάρχει άνετο πάρκινγκ για όλους τους 

επισκέπτες. 

Ακριβώς απέναντι από τα διαμερίσματά μας θα βρείτε ιατρείο, super market και ενοικιαζόμενα 

αυτοκίνητα, ενώ δίπλα στο ξενοδοχείο υπάρχουν εξαιρετικά εστιατόρια θαλασσινών και ταβέρνες. 

Κοντά στο Μπαλί βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη με υπέροχες τοιχογραφίες 

προηγούμενων αιώνων στην εκκλησία της Μονής. Παράλληλα σε απόσταση μικρότερη από τέσσερα 

χιλιόμετρα μπορείτε να προσκυνήσετε στην εκκλησία της Παναγίας της Χαρακιανής. 

 

Τοποθεσία 

Περίπου 28 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου και 50 από την πόλη του Ηρακλείου, αυτό το 

ψαράδικο χωριό, έχει μετατραπεί σε παραθαλάσσιο θέρετρο με ένα ένδοξο παρελθόν. Το όνομα 

μου σημαίνει Μέλι, ενώ οι Βενετσιάνοι το ονόμαζαν Ατάλη, από το αρχαίο του όνομα που ήταν 

Αστάλη. Υπάρχει και η Μονή Ατάλης εκεί κοντά, που διατηρεί τη μεσαιωνική ονομασία του τόπου. 

Είναι κτισμένο σε μία υπερυψωμένη μικρή χερσόνησο, έτσι έχει θέα στον όρμο και τη θάλασσα. 

 

Με ένα μικρό λιμανάκι, καφενεία, εστιατόρια, σνακ μπαρ, με καλά καταλύματα και τρεις παραλίες 

σε τρεις μικρούς κόλπους, προσφέρει πολύ καλό περιβάλλον για τις διακοπές σας, αν και οι παλιοί 

επισκέπτες του επιμένουν πως, παλιότερα, ήταν πιο γραφικό. Το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα να 

κάνετε εκδρομή στο Ρέθυμνο με θαλάσσιο ταξί. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε και εκδρομές στα 
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βουνά στα νότια, που μία τους πρέπει να είναι η επίσκεψη στο Ίδαιον Άντρον, τη σπηλιά που, κατά 

τη Μυθολογία, γεννήθηκε ο Δίας, κυνηγημένος από τον πατέρα του, τον Κρόνο. Κατά το μύθο, το 

βουνό που βρίσκεται νότια από το Μπαλί, είναι το βουνό που ο Δίας, ως ανταπόδοση για την 

προστασία που έλαβε, χάρισε στους Κρητικούς τον μηχανικό γίγαντα Τάλω, για να φρουρεί το νησί 

από τους εισβολείς. 

 

Στη περιοχή γίνονται κάθε χρόνο τρία πανηγύρια. Της Αγίας Τριάδας, της Παναγίας της Χαρακιανής 

τον Δεκαπενταύγουστο και του Αγίου Ιωάννη στη Μονή Ατάλης στις 29 Αυγούστου. 

 

Αποστάσεις 

• Θάλασσα 50m 

• Λεωφορείο 20M 

• SuperMarket 20m 

• Φαρμακείο 20m 

• Ηράκλειο 50klm 

• Ρέθυμνο 28klm 

• Αεροδρόμιο 50klm 

• Λιμάνι 50klm 

 

Δραστηριότητες 

• Ιππασία 

• Περπάτημα 

• Ποδηλασία 

• Ανάβαση στο βουνό 

• Παραλία 

• Ενοικίαση μηχανής ή αυτοκινήτου 
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CHC MANOS PALACE - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Τα δωμάτια είναι άνετα και φωτεινά προσδίδοντας έτσι μια γλυκιά και ανάλαφρη 

πολυτέλεια. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι με εντυπωσιακή θέα τη θάλασσα. 

 

Τα διαμερίσματα είναι ιδανικά για οικογένειες, καθώς προσφέρουν άνετη διαμονή για 

έως και 4 άτομα. Διαθέτουν: 

• Ένα διπλό και δύο μονά κρεβάτια 

• Ιδιωτικό μπαλκόνι 

• Κλιματισμό 

• Δυνατότητα σύνδεσης με το wifi  internet σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου 

• Συσκευές καφέ 

• Πλήρης εξοπλισμός κουζίνας 

• Ψυγείο 

• Ιδιωτικό μπάνιο με ντους και τουαλέτα 

• Τηλεόραση με επίγεια και ψηφιακά κανάλια 

 
 

 

Τα studios είναι η καλύτερη λύση για ζευγάρια και προσφέρουν τα εξής: 

• Ένα διπλό κρεβάτι, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί και τρίτο κρεβάτι για 1 άτομο 

κάτω των 12 ετών 

• Ιδιωτικό μπαλκόνι 

• Κλιματισμό 

• Δυνατότητα σύνδεσης με το internet wifi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου 

• Συσκευές καφέ 

• Πλήρης εξοπλισμός κουζίνας 

• Ψυγείο 

• Ιδιωτικό μπάνιο με ντους και τουαλέτα 

• Τηλεόραση με επίγεια και ψηφιακά κανάλια 
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