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ELYSIAN SUITES – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  
 
Το Elysian Suites σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό συνδυασμό χαλάρωσης και πολυτέλειας στο νησί 

της Κρήτης. Σε μία από τις πιο γνωστές περιοχές της βόρειας πλευράς ανάμεσα στο Ηράκλειο και τη 

Χερσόνησο, το Elysian Suites  στον Ανισσαρά θα αποτελέσει το νέο σας σπίτι κατά τη διάρκεια των 

διακοπών σας. 

Πρόσφατα ανακαινισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον προσφέρει οκτώ 

(8) αυτόνομες, άνετες, κομψές και ζεστές σουίτες, κάνοντας τους φιλοξενούμενους να νιώθουν την 

οικειότητα του σπιτιού τους με την πολυτέλεια και τις παροχές ενός 5* ξενοδοχείου.  

Κομψό, Ρομαντικό, Χαλαρωτικό, Άνετο είναι κάποιες από τις λέξεις που οι καλεσμένοι μας επιλέγουν 

για να περιγράψουν το Elysian Suites. 

To Elysian Suites είναι το ιδανικό μέρος για οικογένειες με εφήβους, ζευγάρια και φίλους που 

επιθυμούν την ηρεμία, την ιδιωτικότητα και την άψογη εξυπηρέτηση.  

Η ατμόσφαιρα και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες μπορούν να χαρακτηρίσουν μια πραγματικά άψογη 

διαμονή όπως πουθενά αλλού. 

 
Τοποθεσία: 
 
Το Elysian Suites είναι κτισμένο 17.9km από τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» 
και ακριβώς πριν την Χερσόνησο, ενώ απέχει μόλις 150m από την θάλασσα. Η περιοχή έχει ιδιαίτερη 
αρχαιολογική σημασία καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σημαντικούς Αρχαιολογικούς πολιτισμούς, 
της Κνωσσού (με τον Βασιλιά Μίνωα) και των Μαλίων (με τον Βασιλιά Σαρπηδόνα). 
 

Εγκαταστάσεις 

❖ Early breakfast υπηρεσία (κατόπιν συνεννόησης) 

❖ Καθημερινή καθαριότητα δωματίων 

❖ Καθημερινή αλλαγή σε πεσέτες 

❖ Αλλαγή λινών ανά 3 ημέρες διαμονής 

❖ Επιπλέον καθαρές πεσέτες (κατόπιν συνεννόησης)* 

❖ 100% βαμβακερός ιματισμός 

❖ Πεσέτες πισίνας 

❖ Ρόμπες & παντόφλες 

❖ Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας 

❖ Ολόσωμος καθρέπτης 

❖ Στεγνωτήρας μαλλιών 

❖ Δορυφορική TV Led 32" με Media Player 

❖ Samsung Galaxy Tablet 10,1" 

❖ Σταθερή τηλεφωνική συσκευή 

❖ Σίδερο & Σιδερώστρα 

❖ Αυτόματος Κλιματισμός χώρων 
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❖ Απλώστρα 

❖ Ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο σε κάθε δωμάτιο 

❖ Τραπέζι & Καρέκλες στο μπαλκόνι 

❖ Αξεσουάρ για βρέφη/ μωρά (κρεβάτι ύπνου, κάθισμα φαγητού, μπανάκι) 

❖ Σε όλα τα δωμάτια απαγορεύεται το κάπνισμα 

❖ Free Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστούς χώρους 

❖ Τάση: 220V 

❖ Αυτόνομη θέρμανση 

❖ Ηλιακό πάνελ για κάθε σουίτα 

❖ Υπηρεσίες καθαριστηρίου & σιδερώματος* 

 

*Επιπλέον Χρέωση 

 

Υπηρεσίες  

❖ Υποδοχή 09.00-22.00 

❖ Express Check in / Check out 

❖ Καλωσόρισμα κατά την άφιξη (κρασί, νερό, φρέσκα φρούτα) 

❖ Υπηρεσία Φύλαξης αποσκευών 

❖ Concierge Service 

❖ Free Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους 

❖ Πρωινό 08:00-10:00 

❖ Pool Snack Bar 

❖ Εξωτερική κοινόχρηστη πισίνα 

❖ Ξαπλώστρες και Ομπρέλες 

❖ Υπηρεσίες ταχυδρομείου* 

❖ Δωρεάν ανοιχτός φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης 

❖ Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλο το κατάλυμα 

❖ Γιατρός (έπειτα από συνεννόηση)* 

❖ Ενοικίαση αυτοκινήτου, δικύκλου & ποδηλάτου (έπειτα από συνεννόηση)* 

❖ Μεταφορά από & προς το αεροδρόμιο (έπειτα από συνεννόηση)* 

❖ Θεραπείες ευεξίας (έπειτα από συνεννόηση)* 

❖ Χειρομάλαξη (έπειτα από συνεννόηση)* 

❖ Σάουνα - Χαμάμ (έπειτα από συνεννόηση)* 

❖ Γυμναστήριο (έπειτα από συνεννόηση) 

❖ BBQ & Ξυλόφουρνος (έπειτα από συνεννόηση για ιδιωτική χρήση) * 

 

*Επιπλέον Χρέωση 

 

 

Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 

Το εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με το Concierge του Elysian Suites είναι καθημερινά διαθέσιμο 

και πρόθυμο να βοηθήσει σε κάθε αίτημα. Η επικοινωνία μαζί του για πληροφορίες μετακίνησης, εισιτήρια, 

εκδρομές κ.α. έχει ως σκοπό να κάνει τις διακοπές των καλεσμένων μας αξέχαστες. 
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Διαμονή: 
Το συγκρότημα του Elysian Suites αποτελείται από δύο (2) κτήρια με οκτώ (8) κομψά διακοσμημένες σουίτες 

και ονομασίες Executive και Superior. 

Οι Executive Suites είναι δύο (2), έχουν εμβαδόν 50sqm και μπαλκόνι. Έχουν ξεχωριστό υπνοδωμάτιο με ένα 

διπλό κρεβάτι τύπου Queen bed και στον ενιαίο χώρο καναπέ-κρεβάτι άριστης ποιότητας και άνεσης. Η 

κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με καθιστικό και μπάνιο. 

Οι Superior suites είναι έξι (6), έχουν εμβαδόν 50sqm και μπαλκόνι. Έχουν δύο (2) ξεχωριστά υπνοδωμάτια, 

ένα με διπλό κρεβάτι τύπου Queen bed ενώ το άλλο με δύο (2) μονά κρεβάτια. Η κουζίνα είναι πλήρως 

εξοπλισμένη με καθιστικό και μπάνιο. 

Και στους δύο τύπους, οι κουζίνες είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλη την απαραίτητη οικοσκευή 

(μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια, κατσαρόλες, σκεύη μαγειρέματος κ.α.) όπως επίσης κεραμικές εστίες και 

φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων, ψυγείο με κατάψυξη, μηχανή γαλλικού καφέ και μηχανή Nespresso, 

βραστήρα, φρυγανιέρα και πλυντήριο πιάτων. 

Σε όλα τα μπάνια υπάρχει πλυντήριο ρούχων, ζυγαριά, μεγεθυντικός καθρέπτης, παντόφλες, ρόμπες, 

προϊόντα φροντίδας, είδη προσωπικής καθαριότητας και επιτοίχια αντισηπτικά χεριών. 
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