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CHC IMPERIAL PALACE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Το ξενοδοχείο “CHC IMPERIAL PALACE 4*+” βρίσκεται στην τοποθεσία Πιγιανός Κάμπος,  9 

km μακριά από το Ρέθυμνο,  70km από τα Χανιά και 72km από το Ηράκλειο.  Η βοτσαλωτή 

παραλία απέχει  300μ. μακριά από το ξενοδοχείο και είναι εξοπλισμένη με ξαπλώστρες και 

ομπρέλες.  

Εγκαταστάσεις 

❖ Εστιατόριο 200 m² 

❖ Μπαρ  

❖ Σαλόνι  

❖ 1 εξωτερική πισίνα  

✓ Πισίνα 130 m² με γλυκό νερό , ξαπλώστρες και ομπρέλες / Μέγιστο 

βάθος 1.40μ , διαθέτουμε πετσέτες παραλίας χωρίς χρέωση  

❖ 1 εξωτερικό τζακούζι  

❖ Μίνι Μάρκετ  

❖ Γυμναστήριο  
❖ Κοινόχρηστη WC σε κοινόχρηστους χώρους 

❖ Ασανσέρ : 1 

❖ Δημόσιος χώρος πάρκινγκ πίσω από το ξενοδοχείο  

❖ Χώρος φύλαξης αποσκευών  

 

 

Υπηρεσίες  

❖ Υποδοχή 24ωρης εξυπηρέτησης 

❖ Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 

❖ Ιατρείο (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Υπηρεσία πλυντηρίου με επιπλέον χρέωση (τα ρούχα επιστρέφονται εντός 72 

ωρών) 

❖ Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων των 

δωματίων 

 

 

Διαμονή  

Υπάρχουν 74 δωμάτια στο ξενοδοχείο ,  συμπεριλαμβανομένων 8 δίκλινων ( promo) , 42 

δίκλινων με θέα κήπο, 12 junior σουίτες με θέα κήπο, 6 σουίτες με θέα κήπο, και 6 σουίτες 

με θέα στην πισίνα. 

Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως  εξοπλισμένα: 

• Κλιματισμό  

• Ψυγείο   

• Δορυφορική  τηλεόραση 

• Ντουζ  

• Χρηματοκιβώτιο  χωρίς χρέωση  
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• Πιστολάκι  μαλλιών  

• Βραστήρας  

• Wi-Fi (δωρεάν) 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Μπαλκόνι με καρέκλες και τραπέζι 
 

Αποστάσεις : 

✓ Αεροδρόμιο Ηρακλείου  74χλμ. 

✓ Λιμάνι Ηρακλείου       73 χλμ. 

✓ Αεροδρόμιο Χανίων   77 χλμ. 

✓ Λιμάνι Σούδας  (Χανιά )  63 χλμ. 

 

Αξιοθέατα : 

✓ Αρχαιολογικό μουσείο              9.6 χλμ. 

✓ Μονή Αρκαδίου                     13 χλμ. 

✓ Ιερό Μοναστήρι Πρεβέλης                    42 χλμ. 

✓ Αρχαία Ελεύθερνα                                  16 χλμ. 

✓ Μαργαρίτες  (Παραδοσιακό χωριό )   18 χλμ. 

✓ “Φορτέτσα” Ενετικό κάστρο                 9 χλμ. 

✓ Σπήλαιο Μελιδονίου                               22 χλμ. 

✓ Σπήλαιο Σφενδόνης                                 39 χλμ. 

 
Πολιτική πελατών  

❖ Το ξενοδοχείο απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (>16 ετών) 
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CHC IMPERIAL PALACE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  
 

 

Βασικές παροχές  

• Κλιματισμός  

• Ψυγείο  

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Ντουζ 

• Χρηματοκιβώτιο (δωρεάν) 

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Βραστήρας  

• Wi-Fi (δωρεάν) 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 
 
 

8 Δίκλινα δωμάτια (Promo) 18-20 m2 

• Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια  

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  
 

42 Δίκλινα δωμάτια με θέα κήπο 20-22 m2 

• Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια  

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες  

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  

• Θέα στον κήπο  

 

12 Junior Σουίτες με θέα κήπο 24-27 m2 

• Ένα υπνοδωμάτιο με μονά κρεβάτια και σαλόνι  

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες  

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  
 

12 Σουίτες με θέα κήπο 35-37 m2 

• Ένα υπνοδωμάτιο με μονά κρεβάτια και ξεχωριστό άνετο σαλόνι 

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες  

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  

• Πολυτελή είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Μπουρνούζι και παντόφλες 

• Καφετέρια Nespresso 

• Ζυγαριά  
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  (PIYI)  
 
Όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι μη καπνιζόντων  
 
Πρωινό  (07.30-11.00) 
- Στο κεντρικό θεματικό εστιατόριο : με εξωτερική βεράντα & εσωτερική κλιματιζόμενη αίθουσα  
- Αμερικάνικος μπουφές με  show cooking (07:30 – 10:00)  
-       Νωρίς το πρωί ευρωπαϊκό πρωινό (05.00-07.30) (κατόπιν αίτησης ) 
-       Για τους αργοπορημένους  continental breakfast (10.00-11.00)  
-       Για το νωρίτερο πρωινό &  lunch basket κατόπιν κράτησης την προηγουμένη μέχρι τις  20:30 
 
Μεσημεριανό  (12.30 - 14.30) 
- Στο κεντρικό εστιατόριο : Μια ποικιλία από ορεκτικά , πρώτα, και κυρίως πιάτα προσφέρονται : ψάρια 

σχάρας , κρέας , και λαχανικά , μακαρόνια, ζεστά ορεκτικά, πίτσα, τηγανιτές  πατάτες , φρέσκες εποχιακές 
σαλάτες ,και επιδόρπια.  

- Στυλ μπουφέ με show cooking. 
- Self Service για τα ποτά: κόκκινο και άσπρο κρασί χύμα, μπύρα, και αναψυκτικά  

 
Σνακ & Παγωτά  (11.00-17:45): Μια μεγάλη ποικιλία από σνακ, πίτσα, τοστ, μίνι κρουασάν και παγωτά 

σερβίρονται στο μπαρ της πισίνας.  
 
Ώρα για καφέ και τσάι  (15.00-17.00) στο μπαρ της πισίνας 
 
Δείπνο  (19.00-21.30) 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual * 
*Βρεγμένα ρούχα και μαγιό δεν επιτρέπονται. Απαιτούνται κλειστά υποδήματα. 
Ο κανόνας ντυσίματος ισχύει και για τους ανηλίκους σχολικής ηλικίας. 
 
Μεσογειακή κουζίνα στο κεντρικό θεματικό  εστιατόριο : Εξωτερική βεράντα και εσωτερική κλιματιζόμενη 

αίθουσα :      
- Ανάλογα την βραδιά : Θεματικός μπουφές , καθημερινά διαφορετικές σαλάτες κρύα και ζεστά ορεκτικά , 

φρούτα και γλυκά. 
- Show Cooking-style grill με ψάρι, κρέας, και λαχανικά   
- Γωνιά με κρητικά προϊόντα , διαιτητική γωνιά και γωνιά με βιολογικά προϊόντα  
- Μακαρόνια παρασκευασμένα εκείνη την ώρα  
- Self Service για το φαγητό. Ποτά σερβιριστά : Κρασί  (εμφιαλωμένο  ), νερό  (εμφιαλωμένο ),  μπύρα και 

αναψυκτικά .  
Όσον αφορά την προετοιμασία ειδικών γευμάτων ( αλλεργίες, διαβητικοί, χωρίς γλουτένη κλπ ) παρακαλώ 
όπως  επικοινωνήστε με τον Maitre d’ Hotel η με το τμήμα των Guest Relations . 
 

 

 

ΜΠΑΡ 
 
Cabos Bar 10.00-01.00 
Στο Αll Inclusive σερβίρουμε από τις 10:00 έως τις 23:00 μια 
ποικιλία από τοπικά ποτά, κοκτέιλ, long drinks, νερό, μπύρες, 
τοπικά κρασιά κόκκινο, άσπρο και ροζέ, ελληνικό καφέ, 
στιγμιαίος καφές, ζεστή και κρύα σοκολάτα, τσάι, αναψυκτικά 
και χυμούς φρούτων  
 
Ποτά με επιβάρυνση  
Ποτά premium και εισαγόμενα ποτά όπως ουίσκι με ετικέτα 
κόκκινη και μαύρη , bourbon ουίσκι και σαμπάνιες . 
Φρέσκους χυμούς και ειδικές ποικιλίες καφέ  
 
 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
Cabos Bar (23.00-01.00) 
 
Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τα εμπορικά 
σήματα εισαγόμενων η τοπικών οινοπνευματωδών ποτών, 
αναψυκτικών καφέδων μπύρας και νερού  

Δραστηριότητες χωρίς χρέωση  
Αίθουσα Γυμναστικής 
 
Άλλες δωρεάν υπηρεσίες 

- Υποδοχή ανοιχτά 24 ώρες 
- Υπηρεσία για άμεσο check out  
- Χρηματοκιβώτιο εντός του δωματίου 
- Ξαπλώστρες και ομπρέλες στις 
πισίνες(Κρατήσεις δεν γίνονται) 
- Χώρος αποσκευών 
- Wi-Fi σε όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων 
δωματίων 
 
Ψυχαγωγία 
-Μία φορά την εβδομάδα  

 
 
 
 
 

 

ALL INCLUSIVE SERVICES 2021 

CHC IMPERIAL PALACE HOTEL 4+* 
 

Check in time 14:00 pm 
Check-out time 12:01 pm 

 

 

Αποποίηση ευθυνών : Η διεύθυνση του 
ξενοδοχείου διατηρεί το δικαίωμα να 
αλλάξει το πρόγραμμα του All Inclusive  
ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες τις συνθήκες 
εξυπηρέτησης η την πληρότητα. Ωστόσο 
το ωράριο λειτουργίας και η ποιότητα 
των υπηρεσιών θα διατηρούνται  
πάντα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: Hotel management reserves the 
right to change our All-inclusive program 
outlet at any time to accommodate weather, 
service or occupancy conditions. However, 
time table and service quality will be always 

Το ξενοδοχείο απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (>16 
χρόνων) 

 
Υπηρεσίες με έξτρα χρέωση  
- Γιατρός 
- Παραμονή στο δωμάτιο μετά το check-out (ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα) 
- Υπηρεσία πλυντηρίου (τα ρούχα επιστρέφονται εντός 72 ωρών) 
- Μίνι Μάρκετ 
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