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MARILENA HOTEL – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 
Το Marilena Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Αμμουδάρα, περίπου 150μ. από την 
αμμώδη παραλία και 10χλμ. από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. 
Το κατάλυμα αποτελείτε από 207 δωμάτια σε 3 κτίρια, όλα με θέα στην πισίνα, τα βουνά ή τους 
κήπους του ξενοδοχείου. 
Οι μονάδες είναι ευρύχωρες και εξοπλισμένες με ξεχωριστό κλιματισμό, δωρεάν Wi-Fi, τηλεόραση 
με δορυφορικά κανάλια, μίνι ψυγείο, ιδιωτικό μπάνιο και μπαλκόνι ή βεράντα. Το ακίνητο δεν είναι 
κατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 
Τοποθεσία 
Το Marilena Hotel είναι ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων στην Αμμουδάρα, περίπου 150μ. από την 
αμμώδη παραλία και 10χλμ. από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. 
 
Εγκαταστάσεις 

❖ Αίθουσα 

❖ Σαλόνι με βεράντα 

❖ Τζάκι 

❖ Κύριο εστιατόριο 

❖ Πισίνα / Σνακ Μπαρ 

❖ Σουβλάκι γωνία 

❖ Lobby bar με βεράντα 

❖ Πισίνα (10: 00-18: 00 με ναυαγοσώστη) 

❖ Ανελκυστήρας 

❖ Εξωτερικό ντους 

❖ Ηλιόλουστη βεράντα 

❖ Κήπος 

❖ Δωρεάν στάθμευση 

❖ Γωνιά δορυφορική τηλεόραση 

❖ Αίθουσα αποσκευών 

 

Υπηρεσίες 

❖ 24ωρη Υποδοχή 

❖ Ενοικίαση αυτοκινήτων 

❖ Κουτί πρώτων βοηθειών 

❖ Γιατρός κατόπιν κλήσης (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους 

 

Σπορ και Δραστηριότητες 

❖ Κούνια μωρού (κατόπιν αιτήματος, δωρεάν έως 2 ετών) 

❖ Ψηλή καρέκλα (κατόπιν αιτήματος) 

❖ Παιδική χαρά 

❖ Πετσέτα θαλάσσης (κατάθεση € 10) 

❖ Ξαπλώστρες και ομπρέλες (δωρεάν στην πισίνα, με χρέωση στην παραλία από παροχέα τρίτου μέρους) 

❖ Ομάδες Γυμναστικής 

❖ Κρητικές βραδιές (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 
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❖ Μπάσκετ 

❖ Πινγκ πονγκ 

❖ Βέλη 

❖ Μπιλιάρδο (με χρέωση) 

❖ Χόκεϊ στον αέρα (με χρέωση) 

 

Πολιτική προς τους πελάτες 

❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 

❖ Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club 

 
Διαμονή: 
Υπάρχουν 230 δωμάτια, όπως Superior δίκλινα δωμάτια 20-23 m2, μονόκλινα δωμάτια 16-19 m2, 

οικογενειακά δωμάτια 2 υπνοδωματίων 27-30 m2 και τετράκλινα δωμάτια 23-25 m2. 

 

Εστιατόρια & Μπαρ 
All Inclusive:  
Ώρες λειτουργίας: 10:00-23:00 
 
Ποτά 10: 00-23: 00 περιλαμβάνουν εθνικά και διεθνή αλκοολούχα ποτά (κοκτέιλ, μακρά ποτά, βαρελίσια 
μπύρα, τοπικό κρασί-λευκό, τριαντάφυλλο και κόκκινο-ούζο, ρακί, χυμός φρούτων, αναψυκτικά, καφές 
φίλτρου, τσάι) 

 

❖ Πρωινό (07: 00-10: 15) continental μπουφές 

❖ Μεσημεριανό (12: 00-14: 00) μπουφές 

❖ Δείπνο (19: 00-21: 00) μπουφές 

❖ Καλάθι γεύματος κατόπιν αιτήματος 1 ημέρα πριν από τις 20:00 

❖ Πρώιμο νωρίτερα κατόπιν αιτήματος 1 ημέρα πριν από τις 20:00 

❖ Σνακ (10:00 - 17:00) διατίθενται στο pool / snack bar από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 

❖ Γωνία για Σουβλάκι είναι διαθέσιμη (18:30 - 22:30) από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. 

 
Μενού για χορτοφάγους και προϊόντα χωρίς γλουτένη κατόπιν αιτήματος. 
 
Κανόνας ντυσίματος κατά το δείπνο (έξυπνος περιστασιακός) 
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MARILENA HOTEL – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

Βασικές Παροχές 
 

• Αir-conditioning / θέρμανση (δωρεάν) 
• Wi-Fi (δωρεάν) 
• Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση (με χρέωση) 
• Χρηματοκιβώτιο (χρέωση 1,50 € ανά ημέρα) 
• Δορυφορική τηλεόραση 
• Μικρό ψυγείο 
• Μπάνιο / ντους / τουαλέτα 
• Πιστολάκι μαλλιών 
• Προϊόντα μπάνιου  
• Τηλέφωνο μπάνιου 
• Μπαλκόνι / Βεράντα 
• Σίδερο / σιδερώστρα (κατόπιν αιτήματος) 
• Υπηρεσία αφύπνισης 
• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 
• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 
• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 

 

 

Superior Δίκλινο δωμάτιο 20-23 μ2 
 

• Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια και 1 καναπέ-κρεβάτι 
• Κατάλληλο για 2 + 1 άτομα  

 
Μονόκλινο Δωμάτιο 16-19 μ2 
 

• Ένα δωμάτιο με 1 μονό κρεβάτι 
• Κατάλληλο για 1 άτομο 

 
Οικογενειακό Δωμάτιο 2 Υπνοδωματίων 27-30 μ2 
 

• Ένα δωμάτιο με 2 υπνοδωμάτια που χωρίζονται από μια πόρτα, 2 μονά κρεβάτια και 1 
διπλό κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2 + 2 άτομα 
• 1 μπάνιο 

 
Τετράκλινο Δωμάτιο 23-25 μ2 
 

• Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια, 1 καναπέ-κρεβάτι και 1 πτυσσόμενο κρεβάτι 
• Κατάλληλο για 2 + 2 άτομα 
• Ενιαίος χώρος 

 

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

	MARILENA HOTEL - HOTEL DESCRIPTION 2020 gr
	MARILENA HOTEL - ROOM DESCRIPTION 2020 gr

