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SCALA HOTEL & APARTMENTS – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ 3* 

 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ 

Το «Scala Hotel & Apartments» αποτελεί ορόσημο στην ελληνική φιλοξενία. Η φιλοσοφία της 

επιχείρησης και του προσωπικού είναι να παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ένα χαλαρωτικό 

περιβάλλον, να κάνει τους πελάτες να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους και να διατηρήσει την 

ιδιαίτερη ταυτότητα της, δίνοντας στους επισκέπτες μια πραγματική γεύση από την Ελλάδα. 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Το ξενοδοχείο απέχει 70 μέτρα από την αμμώδη παραλία και το χωριό. Η απόσταση από το 
Ηράκλειο και το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» είναι 20 χλμ., από την Κνωσσό 30 χλμ. και 10 χλμ. 
από το Φόδελε, την γενέτειρα του «Ελ Γκρέκο». 
 
Η Κρήτη σας περιμένει να την εξερευνήσετε. 
 
Ενδεικτικές αποστάσεις από το ξενοδοχείο: 
 

• Ηράκλειο – Ιστορικό Μουσείο – Αρχαιολογικό Μουσείο – Λιμάνι Ηρακλείου: 20 χλμ. 

• Άγιος Νικόλαος: 100 χλμ. 

• Ρέθυμνο – Μοναστήρι Αρκαδίου: 50 χλμ. 

• Χανιά: 110 χλμ. 

• Χερσόνησος: 45 χλμ. 

• Αγία Γαλήνη – Μάταλα – Μινωικό παλάτι της Φαιστού – Αρχαία Γόρτυνα – Μοίρες: 75 χλμ. 

• Θαλάσσιο Πάρκο Aqua Splash: 45 χλμ. 

• Γήπεδο Γκολφ: 45 χλμ. 

• Ενυδρείο Cretaquarium – Θαλασσόκοσμος: 40 χλμ. 

• Φοινικόδασος Βάι: 130 χλμ. 

• Φαράγγι Σαμαριάς: 150 χλμ.  
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Το «Scala Hotel & Apartments» έχει «Διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου» 2 – 4 ατόμων και 

«Στούντιο» χωρητικότητας 2 – 3 ατόμων, όλα εξίσου καλά εξοπλισμένα. 

 

Το «Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου» αποτελείται από ένα ευρύχωρο υπνοδωμάτιο σε 

συνδυασμό με ένα καθιστικό και μια μικρή κουζίνα, μπαλκόνι ή βεράντα και ένα μπάνιο. 

 

Τα μπαλκόνια των δωματίων που αντικρίζουν τον βορρά έχουν εκπληκτική θέα στον κόλπο. 
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Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα δωμάτια είναι οι ακόλουθες: 

 

• Καθαρισμός 6 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 1 φορά την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 1 φορά την εβδομάδα 

 

Κάποιες από τις παροχές που προσφέρονται στα δωμάτια είναι οι ακόλουθες: 

 

• Ανεξάρτητο air-condition χωρίς επιπλέον κόστος 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Χρηματοκιβώτιο με επιπλέον χρέωση 

• Μπαλκόνι ή βεράντα 

• Μπάνιο 

• Μικρή κουζίνα 

• Τηλεόραση Plasma 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Μπαρ 

Χαλαρώστε σε μια θαυμάσια ατμόσφαιρα ενώ απολαμβάνετε το αγαπημένο σας αναψυκτικό. 

 

Περιβάλλων χώρος πισίνας 

Διασκεδάστε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. 

 

• Πισίνα 

• Παιδική πισίνα 

• Υδρoμασάζ 

• Δωρεάν ξαπλώστρες  

• Καθιστικό 

 

Επιπλέον Παροχές 

• Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ σε όλους τους δημόσιους χώρους 

• Σίδερο 

• Σεσουάρ 

 

 

*Η υποδοχή λειτουργεί από τις 8:00 εώς τις 00:00 
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