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MARINA – OTEL İÇERİĞİ 

ΟΤΕL 

The historic town of Anogeia is located at the foot of Psiloritis Dağı’nın eteklerinde bulunan tarihi  
Anogeia şehri deniz seviyesinden 750 metre rakıma sahiptir. Heraklipn ve Rethymnon gibi başlıca 
şehir merkezlerine uzaklığı sırasıyla 36 km ve 52 km’dir. Tarih boyunca Anogeia sakinleri Girit 
medeniyetinin belkemiğini oluşturan değer ve geleneklere sadık kalmıştır. 
 
Son yıllarda yerli halkın uygun altyapısını oluşturduğu turizmin alternatif yöntemlerinde önemli yerel 
gelişmeler vardır. Anogeia şehri kendi geleneksel ambiansını taşır ve nadir doğal çevresiyle övünür, 
zengin tarihi ve kültürel miras ve önemli turistik altyapısıyla her yıl binlerce ziyaretçisini cezbeder.  
 
İlginç Yerler:  
Psiloritis doğal parkı turu. Psiloritis Dağı Avrupa Jeopark Örgütü ve UNESCO Dünya Mirası üyesidir. 
Diğer ilginç yerler Zomynthos Minoan yerleşkesi, Nida Platosu, İdaeon Anthron (Mağarası) arkeolojik 
alanı, Skinakas Rasathanesi, taştan çoban kulübesi (mitata) ve eşi olmayan bölgeyi şekillendiren uzun 
ömürlü Çobanpüskülü ve Akçaağaç acerleri. 13. Yüzyıl ikonlarıyla Saint John kilisesi ve Grilios Halk 
Sanatı Müzesi Anogeia şehrinde bulunmaktadır. Patikalarda ve şehir meydanlarında gezinirseniz, yerli 
dokuma ürünleri satan dükkanlar görürsünüz ve sizi rakı (yerli alkollü içki), hamur işi, süt ürünleri ve 
et yemekleri tatmaya davet eden yerli misafirperverliğinin hoş sürpriziyle karşılaşabilirsiniz.   
                      
15 yılın deneyimiyle Bay Ares ve Bayan Marina Dayada, Anogeia’da inşa edilmiş geleneksel 3 yıldızlı 
konaklama birimine sahiptir.  
 
Anogeia’nın merkezinde inşa edilmiş olan bu birim Sağlık Merkezinin ardında yer almaktadır. Otel 
Girit manzarasının panoramik görüntüsünü ayaklarınıza serer ve her ihtişamlı gün doğumunu kuşatır.    
 

 

KONAKLAMA 

Kapasite açısından, single/ double/ triple odaları ve panoramik dağ manzarası ve muhteşem gün 

batımı ile özellikle çocuklu aileler için dizayn edilmiş dört odalı daireleriyle geleneksel tarzda inşa 

edilmiş toplamda 10 dairesi bulunmaktadır. Tüm yıl boyunca gelişmiş hizmetlerinin yanı sıra 

misafirlerine rahatlama ve huzur imkanı sunar. Bütün dairelerde manzaralı balkon, küvetli veya duşlu 

WC, mutfak, TV, şömine ve otonom ısıtma mevcuttur. Konaklama birimi tüm yıl açıktır. 

 

İMKANLAR & HİZMETLER 

Birim ferah ve iyi döşenmiş odaları ve ortak alanları kapsar: resepsiyon, lobi, ana mutfak ve şömineli 

kahvaltı salonu (talep üzerine), TV, gece gündüz internet, asansör ve geniş park kısmı.  
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Bütün apartmanlarda: 

• Manzaralı balkon 

• Geleneksel Şömine 

• Otonom ısıtma 

• Ücretsiz kablosuz internet 

• Telefon 

• TV 

• Çelik kasa 

• Mutfak 

• Duşlu veya küvetli WC 

• Saç kurutma makinesi 

• Haftada 2 kez temizlik 

• Havlu değişimi haftada 2 kez 

• Çarşaf değişimi haftada 2 kez 
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