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MARINA HOTEL - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το ιστορικό χωριό Ανώγεια βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Ψηλορείτης σε υψόμετρο 750 
μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας. Η απόστασή του από τις κεντρικές πόλεις του Ηρακλείου και 
του Ρεθύμνου είναι 36 και 52 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Μέσα από το πέρασμα του χρόνου οι κάτοικοι 
των Ανωγείων έχουν παραμείνει πιστοί στα ήθη και τα έθιμα που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 
του Κρητικού Πολιτισμού. 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική τοπική ανάπτυξη στις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, για τις οποίες οι κάτοικοι έχουν δημιουργήσει κατάλληλες υποδομές. Το χωριό των 
Ανωγείων συντηρεί την ιδιαίτερη παραδοσιακή του ατμόσφαιρα και δικαίως καυχιέται για το 
σπάνιο φυσικό το περιβάλλον, την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του καθώς και για 
τις σημαντικές τουριστικές υποδομές του που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.  
 
Ενδιαφέροντα αξιοθέατα:  
Περιήγηση στο φυσικό πάρκο του Ψηλορείτη. Το βουνό είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Geoparks και στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNNESCO. Άλλα σημαντικά μέρη για να επισκεφθείτε 
είναι ο Μινωικός οικισμός στον Ζώμινθο, το υψίπεδο Νίδα, ο αρχαιολογικός χώρος «Ιδαίον Άντρο» 
(σπηλιά), το αστεροσκοπείο Σκίνακα, τα παραδοσιακά πετρόχτιστα σπιτάκια των βοσκών (μητάτα) 
και τα σφεντάμια και πρίνους που δίνουν το ιδιαίτερο σχήμα στο έδαφος της περιοχής. Η εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη με τις πολύτιμες 13ου αιώνα εικόνες και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γρυλλιού 
βρίσκονται μέσα στα Ανώγεια. Κάνοντας μια βόλτα στα σοκάκια και τις πλατείες του χωριού θα 
ανακαλύψετε καταστήματα που εμπορεύονται τοπικά υφαντά και θα εκπλαγείτε ευχάριστα από το 
πνεύμα της τοπικής φιλοξενίας όταν θα σας προσκαλέσουν να δοκιμάσετε ρακί, γλυκά, 
γαλακτοκομικά και κρέας, όλα παραδοσιακά παρασκευασμένα.   
 
Μετά από 15ετή εμπειρία στον χώρο, ο Κος Άρης και η Κα Μαρίνα Νταγιαντά αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο 3 αστέρων στα Ανώγεια. 
 
Η μονάδα είναι χτισμένη στο κέντρο των Ανωγείων, πίσω από το Κέντρο Υγείας. Το ξενοδοχείο έχει 
πανοραμική θέα στο Κρητικό τοπίο και αιχμαλωτίζει κάθε μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Ο ξενώνας διαθέτει 10 άνετα διαμερίσματα χτισμένα σε παραδοσιακό στυλ μονόκλινα, δίκλινα, 

τρίκλινα και τετράκλινα για οικογένειες με παιδιά με πανοραμική θέα τα γύρω βουνά, έως και την 

θάλασσα με ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. Όλες τις εποχές του χρόνου σας προσφέρουν 

χαλάρωση και ηρεμία, αλλά και αναβαθμισμένες υπηρεσίες που κάνουν την διαμονή σας ευχάριστη. 

Όλα τα διαμερίσματα έχουν μπαλκόνια με θέα, WC με ντουζ ή μπανιέρα, κουζίνα, τηλεόραση, τζάκι 

και αυτόνομη θέρμανση. Η μονάδα λειτουργεί όλο το χρόνο. 
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ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η μονάδα διαθέτει ευρύχωρα και προσεκτικά σχεδιασμένα δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους: 
υποδοχή, καθιστικό, κεντρική κουζίνα και αίθουσα πρωινού με τζάκι (κατόπιν ζήτησης), τηλεόραση, 
δωρεάν Ίντερνετ όλο το εικοσιτετράωρο, ασανσέρ και άνετο παρκινγκ. 

Όλα τα διαμερίσματα έχουν: 

• Μπαλκόνια με θέα 

• Τζάκι παραδοσιακό  

• Αυτόνομη θέρμανση  

• Ασύρματο INTERNET  

• Τηλέφωνο  

• Τηλεόραση 

• Θυρίδα ασφαλείας  

• Κουζίνα εξοπλισμένη  

• Μπάνιο με ντους και μπανιέρα  

• Στεγνωτήρα μαλλιών 

• Καθαρισμός 2 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 2 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 
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