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MARIRENA – OTEL İÇERİĞİ 

ΟΤΕL 

Marirena 55 adet şık ve özenle inşa edilmiş oda ve stüdyodan oluşmaktadır.  

Turistik Ammoudara bölgesinde bulunmaktadır. Heraklion merkezin 4 km batısında ve sonsuz kum 

plajın 100m gerisindedir. 

Huzur ve relaks arayanlar, hem yalnız hem aileler, çalışan ve tatil yapanlar, Girit’in eşsiz manzaralarını 

keşfetmek isteyenler için  harika bir yer. 

KONUM 

Turistik Ammoudara bölgesinde bulunmaktadır. Heraklion merkezin 4 km batısında ve sonsuz kum 
plajın 100m gerisindedir. 
  
5 sinema ve açık hava tiyatrosu ile Technopolis çoklu kompleksi 100 metre uzaklıkta bulunmaktadır. 
Cadde boyunca bulunan bir çok dükkan ve eğlence alanları bölgeyi Heraklion’daki en canlı 
yerleşimlerden biri yapmaktadır. 
  
Sahil yolu, gece hayatı ile ve Talos alış veriş merkezi ile meşhur Heraklıon’a çok yakındır. 

 
Heraklion’dan kaçmak isteyenler otelimizin avatanjlı konumundan memnun kalacaktır, Gazi bölgesi ile 
hızlı bağlantı sağlayan çevre yolu Chania, Rethymnon, ve Agios Nikolaos’a kolay ulaşım imkanı 
sağlamaktadır. Knossos gibi önemli bölgelere ve diğer tüm arkeolojik yerleşimlere kolayca ulaşılabilir. 
  
Ailece eğlenmek isteyenler Girit’teki diğer sahilleri, Aquarium’u, Water City ve Aqua Plus su parklarını 
gecikmesiz izyaret edebilirler. 
 
Ayrıca, Herkalion merkezin de bir çok turistik imkan barındırdığını unutmayın. Tarihi Kule’ye ve Venedik 
Limanı’na uzanan Venedik Surları ile harika bir tarihi merkezdir. Şehir’de 3 farklı müze bulunmaktadır: 
Arkeoloji Müzesi, Tarih Müzesi ve Doğal Tarih Müzesi. 

  
Otele yakın bölgeler: 

• Knossos: 10 km 

• Nikos Kazantzakis Uluslararası Havalanı: 10 km 

• Aquarium: 16 km 

• Golf Kursu: 25 km 
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KONAKLAMA 

Marirena Otel, misafirler için 2-4 kişilik odalar ve 2-3 kişilik stüdyolara sahiptir.  

Odalarda bulunan donanımlar:  

• Buzdolabı 

• Kettle 

• Telefon 

• Uydu Televizyon 

• Kasa (ücretli) 

• Bebek yatağı (istek üzerine) 

• Klima  

• Saç Kurutma Makinası 

• Ütü (istek üzerine) 

• Haftada 7 kez temizlik 

• Havlu değişimi haftada 2 kez 

• Çarşaf değişimi haftada 1 kez 

 

Odalarımız tatil ihtiyaçlarınızı karşılamak üzerine özenle dizayn edilmiştir. 

İMKANLAR – HİZMETLER 

Arkadaş canlısı Hotel Marirena çalışanları tarafından her ihtiyacınızı gidermek üzere resepsiyonumuzda 

geniş çaplı hizmet vermekteyiz. 

 Mümkün Hizmetler: 

• Odalarda ve otel çevresinde ücretsiz Wi-Fi erişimi 

• Araba ve motorsiklet kiralama 

• Gezi organizasyonları 

• Alternatif aktiviteler (tüplü dalış, at binme, safari vb.) 

Ayrıca, yüzme havuzunun tadını çıkarıp rahatlayabilirsiniz. Çocuk havuzu ve havuz yakınındaki 

salıncaklar küçük misafirlerimize de eğlence imkanı sunmaktadır.  

Yakın Çevrede: 

• Yeni yapılan oyun alanı 

• Geniş otopark (ücretsiz) 

 

BARLAR & RESTORANS 
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Öğle ve akşam yemeğinizin tadını, kaliteli malzemeler ile hazırlanan lezzetli Girit ve Akdeniz yemeklerini 

servis ettğimiz “Dionysus” restoranımızda çıkarabilirsiniz. (kendi ürettiğimiz zeytin yağı, taze sebzeler ve 

yerli etler) 

 İhtiyaca göre özel menü servis imkanımız da vardır. (die, vejeteryan, özel sağlık yiyecekler vb.)  

Serinletici içecekler, kokteyller ve atıştırmalık yiyecekler servis eden pool barımızda saatlerce oturabilir 

ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. 
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MARIRENA HOTEL – HER ŞEY DAHİL İÇERİĞİ 

Her şey dahil (11:00-22:00) kapsamı: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 
 

KAHVALTI:   08:00 – 09:30 arası, açık büfe 
ÖĞLE YEMEĞİ:  13:00 – 14:00 arası, açık büfe servis tarzı 
AKŞAM YEMEĞİ: 19:00 – 21:00 arası, açık büfe 
 

 
Öğle ve akşam yemeğinde ev şarabı (kırmızı-beyaz), yerli bira, su ve meşrubat. 
 

POOL BAR 
 

Her şey dahil programı filtre kahve, çay, meşrubat, yerli bira, ev şarabı(kırmızı-beyaz), meyve suyu, raki ve yerli 
alkollü kokteylleri kapsamaktadır. 
Meşrubat, çay-kahve, yerli bira, şarap ve rakı 11.00 ile 22.00 arası servis edilmektedir. 
Yerli içkili kokteyller 18:00 ile 22:00 arası servis edilmektedir.     
Atıştırmalıklar 11.00 ile 16.00 arası servis edilmektedir ve çay – kahve saatinde (16.00- 18.00) bisküvi ve kek 
servisimiz vardır. 
Her misafirimizin, her siparişinde yalnızca 1 adet içki sipariş etme hakkı vardır. 
 

Ayrıca Yunan yasalarına göre 18 yaşından küçüklere içki servisi yapmanın yasak olduğunu belirtmek isteriz. 
 

SPOR & EĞLENCE 
YÜZME HAVUZU:  
Şezlong ve şemsiyeler ücretsiz olarak 8.00 – 20.00 arası 
açıktır. 
 
 
 
 

ÜCRETLİ HİZMETLER 
 
Kasa  Günlük/1€ 
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