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CHC MANOS PALACE – OTEL İÇERİĞİ 

2001’de inşa edilmiş olan otel 4 yıldızlıdır. Modern dizaynlı dayalı döşeli 10 dairesi ve 9 stüdyo dairesi 

bulunmaktadır. Tüm odalarımızda, misafirlerimiz TV, klima, wifi internet, buzdolabı ve tüm araç 

gereçleriyle mutfak imkanlarından faydalanabilirler. En güzel Bali plajına yakın olmasının yanı sıra, 

misafirlerimiz bir kısmı çocukların güvenli yüzmelerini sağlamak adına ikiye ayrılmış havuzu da 

kullanabilirler. Havuz başında ve bir üst katta şezlonglar, şemsiyeler ve havuz duşları mevcuttur.      

Bir üst katta, misafirlerimiz CHC Manos Palace’ın dairelerinin çatı bahçesine gidebilir, ve Girit’in 

muhteşem günışığında manzaranın tadını çıkarırken, kahvaltının ve gün boyu kahve, içkiler ve 

dondurmanın keyfini sürebilir. Dış asansörle tüm katlara ve çatı bahçesine erişim vardır.  

Otelimiz Bali’nin en güzel yerinin tepesindedir, plaja uzaklığı 50 m’dir. Sakin atmosferiyle aileler ve 

çiftler için idealdir ve en iyi konaklama imkanı sunar.  Merkeze olan yakınlığıyla huzurlu ve cana yakın 

bir tatil olanağı sunar. Ayrıca, tüm misafirlerimiz için park alanı vardır. 

Dairelerimize yakın olarak, klinik, süper market, rent-a-car mağazası ve harika deniz ürünleri 

restoranları ve tavernaları bulabilirsiniz. Bali yakınında manastırın kilisesindeki güzel antik 

fresklerleriyle St. John manastırı vardır. Bali’ye 4 km’den daha az mesafede olan Panagia Charakiani 

kilisesini de ziyaret edebilirsiniz.  

 

Konum 

Rethymno’ya yaklaşık olarak 28 km, Heraklion şehrine 50 km mesafededir. Bu balıkçı kasabası 

görkemli geçmişiyle deniz kıyısı tatil merkezine dönüşmüştür. Bali bal anlamına gelmektedir, 

Venedikliler Atali demektedir, antik hali ise Astali’dir. Yerinin ortaçağ ismini koruyan Atali Manastırı da 

oldukça yakındır. Yükselmiş yarım adada bulunan inşası denizdeki koy manzarasına sahiptir. 

 

Küçük bir limanı, kafeleri, restoranları, snack barı, ve üç küçük koydaki üç sahilinde iyi bir konaklama 

ile tatiliniz için sizlere iyi bir ortam oluşturur. Yazın Rethymno’ya su taksileriyle gezinti yapabilirsiniz.   

Elbette güneydeki dağlara geziler yapabilirsiniz ve babası. Efsaneye göre, Bali’nin güneyinde bulunan 

dağ, Zeus’un dağı, onu korumuş olmasına karşılık olarak adayı istilacılardan korumak için Girit’lilere 

mekanik dev Talos’u vermiştir. 

 

Bölgede her yıl düzenleden üç festival vardır. Trinity, Charakianis Ağustos kızı ve Atali’de Saint John 

Manastırı 29 Ağustos’ta. 
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MEsafeler: 

• Deniz 50 m 

• Otobüs 20 m 

• Süper market 20 m 

• Eczane 20 m 

• Heraklion 50 km 

• Rethymnon 28 km 

• Havaalanı 50 km 

• Liman 50 km 
 

Etkinlikler 

• Ata binme 

• Yürüyüş 

• Bisiklet 

• Dağ tırmanışı 

• Sahil 

• Araç veya bisiklet kiralama 
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CHC MANOS PALACE – ODA İÇERİĞİ 

 

Odalarımız ferah ve aydınlıktır, böylelikle tatlı ve kibar bir lüks sağlar. Tüm odaların deniz manzaralı 

balkonları vardır. 

  

Apartlarımız aileler için uygun ve 4 kişiliktir. Olanaklar: 

▪ Bir adet double ve iki adet tek kişilik yatak. 
▪ Klima 
▪ Tüm otel çevresinde ücretsiz wifi 
▪ Kahve imkanı 
▪ Donanımlı bir mutfak 
▪ Buz dolabı 
▪ Tuvalet ve duş ile özel bir banyo 
▪ Karasal TV ve dijital kanallar 

 
Stüdyolarımız çiftler için en iyi seçenektir. Olanaklar: 

▪ Bir çift kişilik yatak ve katlanabilen bir yatak (12  yaşından küçükler için) 
▪ Özel Balkon 
▪ Klima 
▪ Tüm otel çevresinde ücretsiz wifi 
▪ Kahve imkanı 
▪ Donanımlı bir mutfak 
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