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CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ 
 

Τοποθεσία: 
Η μονάδα βρίσκεται δίπλα σε ένα μικρό κολπίσκο με αμμώδη παραλία, 15 χλμ. δυτικά του Ηρακλείου, 
5 χιλιόμετρα από το μικρό χωριό της Αγίας Πελαγίας, με θέα τη θάλασσα και 100μ. από τον οικισμό 
Μαδέ. Το αεροδρόμιο βρίσκεται σε απόσταση  17 χμ. 
 
Εγκαταστάσεις Ξενοδοχείου 

❖ Υποδοχή με πανοραμική θέα στη θάλασσα 

❖ Κεντρικό Θεματικό εστιατόριο  με κλιματισμό στους εσωτερικούς χώρους και μεγάλη 

βεράντα 

❖ À la Carte εστιατόριο 

❖ Κρητική Ταβέρνα 

❖ Ντίσκο 

❖ Σνακ μπαρ/Self Service στην πισίνα που γίνονται οι αθλοπαιδίες 

❖ Κεντρικό Μπαρ 

❖ 2 Μπαρ Πισίνας 

❖ 1 Μπαρ Παραλίας 

❖ 1 Εσωτερική, θερμαινόμενη πισίνα (μόνο για ενήλικες) 

❖ 3 Εξωτερικές πισίνες  

✓ Πισίνα για αθλοπαιδίες  

✓ Ξεχωριστή παιδική πισίνα με γλυκό νερό 

✓ 2 πισίνες για χαλάρωση δίπλα στo μπαρ πισίνας (μόνο για ενήλικες) 

❖ Εξωτερικό τζακούζι στην πισίνα που γίνονται οι αθλοπαιδίες μόνο για ενήλικες 

❖ Spa 250 τ.μ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (με χρέωση) 

❖ Ανελκυστήρες: 2 

❖ Μίνι Μάρκετ  - διεθνής τύπος (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Κοσμηματοπωλείο  (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Κατάστημα με αξεσουάρ – ρούχα (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Παρκινγκ 

❖ Αίθουσα συνεδρίων μέχρι και 350 άτομα 

❖ Internet corner (δωρεάν) 

❖ Χώρος φύλαξης αποσκευών  

 

Υπηρεσίες Ξενοδοχείου 

❖ 24ωρη Υποδοχή 

❖ Express check-in/check-out 

❖ Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων 

❖ Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 
❖ Υπηρεσία για αντάλλαγμα συναλλάγματος  

❖ Ενοικίαση αυτοκινήτων (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Μίνι-λεωφορείο (παρέχεται μεταφορά από και προς τα δωμάτια, την παραλία, τις πισίνες 

και το κεντρικό κτίριο) 

❖ Ιατρείο όπου λειτουργεί όλη την ημέρα (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας (με επιπλέον χρέωση) 

❖ 24ωρη υπηρεσία δωματίου με επιπλέον χρέωση (κατόπιν αιτήματος) 
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❖ Baby sitting κατόπιν αιτήματος (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Υπηρεσία πλυντηρίου με επιπλέον χρέωση (τα ρούχα επιστρέφονται εντός 48 ωρών) 

❖ Δωρεάν Wi-Fi στους δημόσιους χώρους και στα δωμάτια 

 

Σπορ και Ψυχαγωγία: 

❖ Πινγκ – πονγκ  

❖ Πρόγραμμα ψυχαγωγίας (παιχνίδια και σπορ, διαγωνισμοί, τουρνουά, σόου, καμπαρέ, 

καραόκε και χορός. Σας παρέχουμε τον εξοπλισμό για τα παιχνίδια και τα σπορ) 

❖ Κλαμπ για παιδιά (κατασκευές και σπορ, τουρνουά, διάφορα εργαστήρια, σόου) 

❖ Κλαμπ για εφήβους 

❖ Spa 250 μ2 μόνο για ενήλικες (με επιπλέον χρέωση)  

✓ θερμαινόμενη πισίνα (θερμαίνεται έως τις  15 Μαΐου και μετά τις 15 Οκτωβρίου 

✓ 2 αίθουσες για μασάζ 

✓ 1 αίθουσα για περιποίηση προσώπου 

✓ 1 διπλή αίθουσα για περιποίηση σώματος και μασάζ 

✓ 1 διπλή αίθουσα με μπάνιο για υδροθεραπεία, Κλεοπάτρα και περιποίηση 

θαλασσοθεραπείας 

✓ 1 αίθουσα για μανικιούρ/πεντικιούρ 

✓ Αίθουσα χαλάρωσης  

✓ 1 δωμάτιο ΤΑΪ 

❖ Fish Spa (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Βελάκια 

❖ Πόλο 

❖ Ασκήσεις stretching 

❖ Παραλία με βότσαλα 

❖ Βόλτα με βάρκα (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στις πισίνες και στην παραλία (δωρεάν) 

❖ Πετσέτες παραλίας στην πισίνα για αθλοπαιδείες (δωρεάν) 

❖ Γήπεδο μπάσκετ 

❖ Γήπεδο  Μίνι-ποδόσφαιρο 
❖ Γήπεδο Μίνι-βόλεϊ 

❖ 2 Γήπεδα τένις (Προβολείς παρέχονται με επιπλέον χρέωση) 

❖ Αίθουσα γυμναστικής 

❖ Αεροβική στο νερό 

❖ Μπιλιάρδο (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Κέντρο καταδύσεων (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Παιδική χαρά δίπλα στην θάλασσα 

 

Πολιτική προς τους πελάτες 

❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 

❖ Δεκτές όλες οι γνωστές πιστωτικές κάρτες  

 

Κοντά στο ξενοδοχείο θα βρείτε (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Γήπεδο γκολφ με 18 τρύπες (περίπου 35χλμ) 

❖ Εγκαταστάσεις για water sports 
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Διαμονή: 
Υπάρχουν 358 δωμάτια που περιλαμβάνουν 10 Δίκλινα δωμάτια (promo) 25-35μ2, 44 δίκλινα δωμάτια 

25-30 μ2 με θέα ενδοχώρα, 35 δίκλινα δωμάτια 25-30 μ2 με πλευρική θέα στη θάλασσα, 33 Δίκλινα 

28-35 μ2 με θέα θάλασσα, 26 Superior με θέα ενδοχώρα 25-30 μ2, 36 Superior με πλευρική θέα στη 

θάλασσα 25-30 μ2, 76 Superior δίκλινα δωμάτια με θέα θάλασσα 28-35 μ2, 44 Superior με θέα 

θάλασσα 25-35 μ2,, 25 Οικογενειακά δωμάτια 2 υπνοδωματίων με θέα θάλασσα 30-40 μ2, 15 

Οικογενειακά δωμάτια 2 υπνοδωματίων σε στυλ μεζονέτας με θέα θάλασσα 30-40 μ2, 11 Junior 

Σουίτες 25-30 μ2, 2 VIP Σουίτες 35-40 μ2 και 1 VIP Master Σουίτα  70-90 μ2 με πλευρική θέα στη 

θάλασσα. 

Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό που λειτουργεί με τηλεχειριστήριο, μίνι 
ψυγείο, επίπεδη δορυφορική τηλεόραση, μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες, μπάνιο / 
ντουζ, τηλεφωνική γραμμή, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi. 
 
Οι πελάτες μας που φιλοξενούνται σε Junior Σουίτες, VIP Σουίτες και VIP Master Σουίτες θα έχουν 
επιπλέον μπουρνούζι & παντόφλες, συσκευή παρασκευής καφέ και τσάι, καθημερινά πετσέτα 
παραλίας, απεριόριστη χρήση του a la carte εστιατορίου, καθημερινή ανανέωση του mini-bar με 
νερό και αναψυκτικά και πολυτελή προϊόντα περιποίησης και VIP εξυπηρέτηση. 
 
Φαγητό και Ποτά: 
Δείπνο στο - Κεντρικό Θεματικό Εστιατόριο 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual * 
*Βρεγμένα ρούχα και μαγιό δεν επιτρέπονται. Απαιτούνται κλειστά υποδήματα. 
Ο κανόνας ντυσίματος ισχύει και για τους ανηλίκους σχολικής ηλικίας. 
Δείπνο στo À la Carte Εστιατόριο 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual elegance** 
** Απαιτούνται μακριά παντελόνια, πουκάμισα και κλειστά υποδήματα. 
Ο κανόνας ντυσίματος ισχύει και για τους ανηλίκους σχολικής ηλικίας. 

 
Κεντρικό Θεματικό Εστιατόριο με μεγάλη βεράντα και θέα την θάλασσα, προσφέρει πλούσιες επιλογές 
από την Μεσογειακή κουζίνα σε μπουφέ, με show-cooking, για το πρωινό και το δείπνο. Παιδικά 
καθίσματα για τα παιδιά. Τα ποτά σερβίρονται στο τραπέζι (εμφιαλωμένο κρασί, εμφιαλωμένο νερό, 
μπύρα και αναψυκτικά). 

• Πρωινό νωρίς το πρωί από τις 05:00 έως τις 07:30 (Ευρωπαϊκό) κατόπιν αιτήματος 

• Πρωινό από τις 7:30 έως τις 11:00  

• Πλούσιες επιλογές από Αμερικάνικο μπουφέ με show-cooking και φρέσκους χυμούς από 7:30 
έως τις 10:00 

• Δείπνο από τις 19:00 έως τις 21:30 (Πλούσιος μπουφές) 

• Κρητικό Πρωινό από τις 08.00 έως τις 10.00 (Απαιτείται κράτηση) 

• Κυριακάτικο Brunch από τις 08.00 έως τις 10.00 με σαμπάνια και σολομό hors d’oeuvres 
À la Carte Εστιατόριο από τις 19:00 έως τις 22:00 οι πελάτες μας με ελάχιστη διαμονή 7 μέρες μπορούν 
να απολαύσουν ένα δωρεάν γεύμα την εβδομάδα (Απαιτείται κράτηση 2 μέρες πριν κατ’ ελάχιστο). 
Το εστιατόριο λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα. 
 
Κρητική Ταβέρνα - Table d’ Hôte Restaurant (19:00-22:00), όπου οι πελάτες μας με ελάχιστη διαμονή 
7 μέρες μπορούν να απολαύσουν ένα δωρεάν γεύμα μία φορά την εβδομάδα (Απαιτείται κράτηση 2 
μέρες πριν κατ’ ελάχιστο). Το εστιατόριο λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα. 
- Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 4ων ετών στα À la carte Εστιατόρια. 

 

Στο À la carte Εστιατόριο και στην ταβέρνα παρέχεται σερβίρισμα στο τραπέζι για το φαγητό και τα 
ποτά.   

 
Μπαρ Πισίνας 

• Πρωινό για όσους κοιμούνται μέχρι αργά από τις 10:00 έως τις 11:00 (Ευρωπαϊκό) 

• Σνακς από τις 11:00 έως τις 17:45 
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Σνακ Μπαρ/Self Service 
Γεύμα από τις 12:00 έως τις 14:30 με είδη σχάρας/πλατό (κρέας, ψάρι & λαχανικά), πάστα, ζεστά 
ορεκτικά, πίτσα, παραδοσιακό γύρο, τηγανητές πατάτες, σάντουιτς/τοστ, ανάμεικτες σαλάτες, 
φρέσκιες σαλάτες και επιδόρπια.  

⎯ Μπουφές, Show Cooking 

⎯ Self Service για το φαγητό και τα ποτά: Τοπικό κρασί, νερό, μπύρα και αναψυκτικά.   
Σνακς από τις 11:00 έως τις 17:45 στο Μπαρ της Πισίνας για Αθλοπαιδίες, στο Μπαρ της Πισίνας για 
Χαλάρωση και στο Μπαρ Παραλίας σερβίρετέ ένα ευρύ φάσμα σνακ, πίτσας, σάντουιτς / τοστ, ποπ 
κορν, επιδόρπια και παγωτό. 
Καφές - Τσάι από τις 15:00 έως τις 17:00 στο Μπαρ της Πισίνας για Αθλοπαιδίες, στο Μπαρ της Πισίνας 
για Χαλάρωση και στο Μπαρ Παραλίας. 
 
Ειδικές εκδηλώσεις με επιπλέον χρέωση όπως δείπνο με αστακό και δείπνο με φρέσκα ψάρια. 
 
Ειδικές εκδηλώσεις χωρίς χρέωση όπως η Παραδοσιακή Ελληνική Λαογραφική Βραδιά με ΣΥΡΤΑΚΙ 
στην Πισίνα για Αθλοπαιδίες (κάθε Πέμπτη). 
 
Μπαρ – Τοπικά Ποτά: 

• Κεντρικό Μπαρ ανοικτό από τις 17:30 έως τη 01:00 (από τις 23:00 έως τη 01:00 με επιπλέον 
χρέωση) 

• Μπαρ Πισίνας από τις 10:00 έως τις 18:00 

• Μπαρ Πισίνας από τις 10:00 έως τις 23:00 (Μόνο ενήλικες) 

• Μπαρ Παραλίας από τις 10:00 έως τις 18:00 

• Ντίσκο: ανοιχτά 6 ημέρες την εβδομάδα 23:00-01:00 

✓ Στο πακέτο all inclusive τα μπαρ μας σερβίρουν (από τις 10.00 έως τις 23.00) μια ποικιλία από 
τοπικά αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ εποχής, long drinks, νερό, μπύρα, τοπικό οίνο (λευκό & 
κόκκινο), ελληνικό καφέ, καφέ φίλτρου/στιγμιαίο καφέ, εσπρέσο, καπουτσίνο, παγωμένο 
καφέ, κακάο, τσάι, αναψυκτικά και χυμούς φρούτων. 

 
Ποτά με επιπλέον χρέωση 

✓ Εξαιρετικής ποιότητας ποτά, όπως Red και Black Label ουίσκι, malt και bourbon ουίσκι και 
σαμπάνια.  

✓ Οι φρέσκοι χυμοί προσφέρονται με έξτρα χρέωση. 
✓ Σπέσιαλ ποικιλία καφέ 

 
Ευεξία 
Υπηρεσίες Σπα (με επιπλέον χρέωση), όπως μασάζ, περιποίηση προσώπου, Μανικιούρ / Πεντικιούρ, 

εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα μόνο για ενήλικες (έως τις 15 Μαΐου και μετά τις 15 Οκτωβρίου). 

 
Mini Club για παιδιά & εφήβους 
Η ομάδα επαγγελματιών και οι άριστες υποδομές μας κατάλληλες για παιδιά από 4 μέχρι 12 ετών και 
13 έως 16 ετών είναι έτοιμοι να προσφέρουν δημιουργική απασχόληση στα παιδιά σας με 
δραστηριότητες όπως: τέχνες, αθλητισμός, τουρνουά, διάφορα εργαστήρια, παραστάσεις, παιδική 
χαρά, πισίνα.  
 
Παραλία 
Μια μικρή παραλία-κολπίσκος με άμμο και χαλίκια στο κάτω μέρος (περίπου 300 μ απόσταση με 
πρόσβαση από ένα μικρό ανισόπεδο δρόμο μέσα από το ξενοδοχείο ή με δωρεάν μεταφορά με μικρό 
λεωφορείο), όπου διατίθενται ομπρέλες και ξαπλώστρες δωρεάν, ντουζ και μπαρ. 

 
 
Πλεονεκτήματα του καταλύματος 

• Ένα άνετο θέρετρο σε ένα μοναδικό περιβάλλον με υπέροχη θέα στη θάλασσα 

• Μια πολύ ευχάριστη αρχιτεκτονική στην βεράντα σε παστέλ χρώματα 
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• Διάφορες πισίνες κατάλληλες για την κάθε σας διάθεση 

• Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και κατάλληλα για οικογένειες μέχρι 5 άτομα 

• Μόνο 20 λεπτά με αυτοκίνητο από το Ηράκλειο, ιδανικό για βόλτες γύρω από την 
πρωτεύουσα και για ψώνια 

• Ιδανική βάση για να εξερευνήσετε το νησί 
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CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 
 

Βασικές παροχές 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Mini ψυγείο με καθημερινή ανανέωση με νερό 

• Επίπεδη δορυφορική τηλεόραση 

• Μπάνιο / ντουζ 

• Τηλεφωνική γραμμή 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Σεσουάρ 

• Wi-Fi χωρίς επιπλέον χρέωση 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 
 

 

10 Δίκλινα δωμάτια (Ρromo) 25-35 μ2  

• Δωμάτιο μη ανακαινισμένο με 2 μονά κρεβάτια και επιπλέον κρεβάτι ή καναπέ κρεβάτι  

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες και 1 παιδί 

• Με θέα στην ενδοχώρα 

• Χωρίς μπαλκόνι – χωρίς βεράντα 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 

44 Δίκλινα δωμάτια με θέα ενδοχώρα 25-30 μ2  

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2-3 άτομα 

• Θέα στην ενδοχώρα 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 

35 Στάνταρ Δίκλινα δωμάτια με πλευρική θέα στη θάλασσα 25-30 μ2 

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2-3 άτομα 

• Πλευρική θέα στη θάλασσα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 

 

33 Δίκλινα δωμάτια με θέα θάλασσα 28-35 μ2 

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια και επιπλέον καναπέ-κρεβάτι ή έξτρα 
κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-4 άτομα, και κάποια από αυτά για 2-5 άτομα 
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• Θέα στη θάλασσα 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 
26 Superior με θέα ενδοχώρα 25-30 μ2 

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια και επιπλέον καναπέ-κρεβάτι και έξτρα 
κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-4 άτομα  

• θέα ενδοχώρα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 
36 Superior με πλευρική θέα στη θάλασσα 25-30 μ2 

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια και επιπλέον καναπέ-κρεβάτι και έξτρα 
κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-4 άτομα  

• Πλευρική θέα στη θάλασσα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 
76 Superior Δίκλινα δωμάτια με θέα θάλασσα 28-35 μ2 

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια και επιπλέον καναπέ-κρεβάτι  

• Κατάλληλο για 2-4 άτομα  

• θέα θάλασσα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Βραστήρας 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 
44 Superior Τετράκλινα δωμάτια με θέα θάλασσα 25-35 μ2 

• Δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια και επιπλέον καναπέ-κρεβάτι και έξτρα 
κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-4 άτομα και μερικές φορές για 5 άτομα 

• θέα θάλασσα / θέα ενδοχώρα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 

15 Οικογενειακά Δωμάτια με 2 κρεβατοκάμαρες σε στυλ μεζονέτας 30-40 μ2  

• Ένα δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι και ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα στον επάνω όροφο με 1 
καναπέ κρεβάτι και 1 πτυσσόμενο κρεβάτι 

• Κατάλληλο για οικογένειες έως 4 άτομα 

• Θέα στη θάλασσα 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Βραστήρας  

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 
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Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A  

e-mail: chnarisz@hotelconsulting.gr Website: http://www.hotelconsulting.gr / http://www.chc.gr  

25 Οικογενειακά Δωμάτια με 2 κρεβατοκάμαρες 30-40 μ2  

• Δύο δωμάτια με 2 μονά κρεβάτια και 1 πτυσσόμενο κρεβάτι  

• Κατάλληλο για οικογένειες έως 5 άτομα 

• Θέα στη θάλασσα  

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Βραστήρας  

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 

11 Junior Σουίτες με θέα ενδοχώρα 25-30 μ2 

• Δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και ευρύχωρο καθιστικό 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Mini-Bar με νερό και αναψυκτικά που ανανεώνεται καθημερινά 

• Συσκευή παρασκευής καφέ/τσάι 

• Μια σουίτα με θέα στη θάλασσα και μια με θέα ενδοχώρα 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Πολυτελή είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Μπουρνούζι και παντόφλες  

• Πετσέτες παραλίας 
 

2 VIP Σουίτες 35-40 μ2 

• Δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και ξεχωριστό ευρύχωρο καθιστικό  

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Mini-Bar με νερό και αναψυκτικά που ανανεώνεται καθημερινά 

• Συσκευή παρασκευής καφέ/τσάι 

• Μια σουίτα με θέα στη θάλασσα και μια με θέα ενδοχώρα 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Πολυτελή είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Μπουρνούζι και παντόφλες  

• Πετσέτες παραλίας 
 

1 VIP Master Σουίτα με πλευρική θέα στη θάλασσα 70-90 μ2 

• Δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα με ένα διπλό κρεβάτι 

• Δυο ξεχωριστά μπάνια 

• Καθιστικό 

• Κατάλληλο για 3-5 άτομα 

• Mini-Bar με νερό και αναψυκτικά που ανανεώνεται καθημερινά 

• Συσκευή παρασκευής καφέ/τσάι 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με καρέκλες και τραπέζι 

• Πολυτελή είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Μπουρνούζι και παντόφλες  

• Πετσέτες παραλίας 
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις αίθουσες. - Όλες οι θέσεις στα εστιατόρια είναι για μη καπνίζοντες. 
Όλες οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται στην υποδοχή του εστιατορίου 2 ημέρες πριν κατ΄ ελάχιστο. 
Πρόγευμα (07.30-11.00) 
- Στο Κεντρικό Θεματικό Εστιατόριο: με εξωτερική βεράντα και εσωτερική κλιματιζόμενη αίθουσα 
- Πλήρης Αμερικάνικος μπουφές με show cooking και φρέσκο χυμό πορτοκάλι 
Ευρωπαϊκό πρωινό πριν τις 7 το πρωί  (05.00-07.30)(Κατόπιν αιτήματος) 
Ευρωπαϊκό πρωινό γι’ αυτούς που ξυπνούν αργά (10.00-11.00) στο μπαρ (στην πισίνα για χαλάρωση) 
Κρητικό πρωινό (08.00-10.00) Απαιτείται κράτηση 
Κυριακάτικο Brunch (08.00-10.00) με σαμπάνια και σολομό hors d’oeuvres 
Για πρωινό πριν τις 7 και για μεσημεριανό πακέτο απαιτείται κράτηση μέχρι τις 20:00 το προηγούμενο βράδυ. 
Μεσημεριανό (12.00 - 14.30) 
- Στο Σνακ Μπαρ/Self Service: Με είδη σχάρας/πλατό (ψάρι, κρέας, λαχανικά, πάστα, ζεστά ορεκτικά, πίτσα, 

παραδοσιακό γύρο, τηγανιτές πατάτες, ανάμεικτες σαλάτες, φρέσκιες σαλάτες και επιδόρπια. 
- Σε μπουφέ με Show cooking 
- Self Service για το φαγητό και τα ποτά: τοπικό λευκό και κόκκινο κρασί χύμα, νερό, μπύρα και αναψυκτικά.   
Σνακς & Παγωτά (11.00-17:45): Μια μεγάλη ποικιλία από σνακ, πίτσα, σάντουιτς/τοστ, ποπ κορν, επιδόρπια και παγωτό 

σερβίρονται στο Μπαρ της Πισίνας για Αθλοπαιδίες, στο Μπαρ της Πισίνας για Χαλάρωση και 
Μπαρ Παραλίας. 

Καφές - Τσάι (15.00-17.00) στο Μπαρ της Πισίνας για Αθλοπαιδίες, στο Μπαρ της Πισίνας για Χαλάρωση και στο Μπαρ 
Παραλίας. 

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: με εξωτερική βεράντα και εσωτερική κλιματιζόμενη αίθουσα.

                   
- Αναλόγως τη βραδιά: Θεματικός Μπουφές, καθημερινά διαφορετικές σαλάτες, ζεστά και κρύα ορεκτικά, φρούτα και 

επιδόρπια. 
- Show Cooking:  Ψάρι, Κρέας, Λαχανικά 
- «Κρητική Γωνιά», «Διαιτητική Γωνιά», «Βιολογική Γωνιά», Découpage (Carving Station) 
- Πίτσα από τον παραδοσιακό μας ξυλόφουρνο 
- Pasta a la minute  
- «Γωνιά» κοπής φρέσκιας σαλάτας (μόνο κατά την υψηλή περίοδο) 
- Self Service για το φαγητό και σέρβις για όλα τα ποτά: Εμφιαλωμένο κρασί και νερό, μπύρα και αναψυκτικά 
À La Carte Εστιατόρια: (19.00-22.00) 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΝΤΥΣΙΜΑΤΟΣ: Casual elegance** 
** Απαιτούνται μακριά παντελόνια ,πουκάμισα και κλειστά υποδήματα. 
Ο κανόνας ντυσίματος ισχύει και για τους ανηλίκους σχολικής ηλικίας. 
- À la Carte Εστιατόριο, όπου οι πελάτες μας με ελάχιστη διαμονή 7 μέρες μπορούν να απολαύσουν ένα δωρεάν γεύμα 

μία φορά την εβδομάδα (Απαιτείται κράτηση 2 μέρες πριν κατ’ ελάχιστο).  Το εστιατόριο λειτουργεί 6 ημέρες την 
εβδομάδα. 

- Κρητική Ταβέρνα - Table d’ Hôte Εστιατόριο, όπου οι πελάτες μας με ελάχιστη διαμονή 7 μέρες μπορούν να 
απολαύσουν ένα δωρεάν γεύμα μία φορά την εβδομάδα (Απαιτείται κράτηση 2 μέρες πριν κατ’ ελάχιστο). Το 
εστιατόριο λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα. 

- Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 4ων ετών στα a la carte Εστιατόρια. 
- Στο a la carte Εστιατόριο και στην ταβέρνα  παρέχεται σερβίρισμα στο τραπέζι για το φαγητό και τα ποτά.   
Ειδικές Εκδηλώσεις με έξτρα χρέωση 
- Δείπνο με αστακό υπό το φως κεριών στο À la Carte Εστιατόριο. Κάθε Τρίτη. 
- Δείπνο με θαλασσινά και φρέσκα ψάρια στο À la Carte Εστιατόριο. (Κατόπιν κράτησης 2 μέρες πριν) 
Ειδικές Εκδηλώσεις χωρίς χρέωση 
- Παραδοσιακή Ελληνική Λαογραφική Βραδιά με ΣΥΡΤΑΚΙ στον χώρο της πισίνας για Αθλοπαιδίες (κάθε Πέμπτη). 
 

ΜΠΑΡ – ΝΤΙΣΚΟ - ΠΙΣΙΝΕΣ 
Κεντρικό Μπαρ 17.30-01.00 
Μπαρ Πισίνας στην πισίνα για αθλοπαιδίες 10.00-18.00 
Μπαρ Πισίνας στην πισίνα για χαλάρωση 10.00-23.00 (Μόνο 
ενήλικες) 
Μπαρ Παραλίας 10.00-18.00 
Ντίσκο ανοιχτά 6 ημέρες την εβδομάδα 23:00-01:00 
 
Στο πακέτο all inclusive τα μπαρ μας σερβίρουν (από τις 10.00 έως τις 
23.00) μια ποικιλία από τοπικά αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ εποχής, 
long drinks, νερό, μπύρα, τοπικό οίνο (λευκό & κόκκινο), ελληνικό 
καφέ, καφέ φίλτρου/στιγμιαίο καφέ, εσπρέσο, καπουτσίνο, 
παγωμένο καφέ, κακάο, τσάι, αναψυκτικά και χυμούς φρούτων. 
Όλα τα Ρool Μπαρ ανοίγουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.  
Ποτά με έξτρα χρέωση 
-      Εισαγόμενα και εξαιρετικής ποιότητας ποτά, όπως Red και Black 
label ουίσκι, malt και bourbon ουίσκι, σαμπάνια κτλ. 
-      Οι φρέσκοι χυμοί προσφέρονται επίσης με επιπλέον χρέωση 
-      Σπέσιαλ ποικιλία καφέ 
PAY DEPARTMENTS 
Bar (23.00-01.00) 
Ντίσκο (23:00-01:00) 
Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει τις ποικιλίες των 
εισαγόμενων ή τοπικών αλκοολούχων, αναψυκτικών, καφέδων, 
μπυρών και νερού. 
 

Δραστηριότητες χωρίς χρέωση 
-   2 γήπεδα τένις, Ρακέτες τένις και μπαλάκια 
-   Υπαίθριο Τζακούζι 
-   Αίθουσα Γυμναστικής 
-   Ασκήσεις Stretching, Γυμναστική 
-   Πόλο, Βόλεϊ, Μπάσκετ  
-   Πινγκ-Πονγκ, Βελάκια  
-   Αεροβική στο νερό 
-   Μίνι Ποδόσφαιρο 
Πρόγραμμα ψυχαγωγίας για ενήλικες 6 ημέρες την 
εβδομάδα 
-   Δραστηριότητες και σπορ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μέρας  
-   Πρόγραμμα ψυχαγωγίας με φωτισμό το βράδυ με 
σόου, καμπαρέ, καραόκε, χορό κ.α. 
Ευεξία με επιπλέον χρέωση 
-   Το Olea Vitae Spa προσφέρει μεγάλη ποικιλία από 

θεραπείες όπως μασάζ, Σάουνα, ατμόλουτρο, 
περιποίηση προσώπου, Μανικιούρ/Πεντικιούρ, 
fish spa, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα (μόνο 
για ενήλικες) (έως τις 15 Μαΐου & μετά τις 15 
Οκτωβρίου) 

Σπορ & Δραστηριότητες με επιπλέον χρέωση 
-   Scuba diving, Μαθήματα καταδύσεων(με εξωτερικό 
συνεργάτη) 
-   Μπιλιάρδο και ηλεκτρονικά παιχνίδια 
Κοντά στην περιοχή με επιπλέον χρέωση 
-   Είδη Ιστιοπλοΐας  
-   Water-σκι, Banana boat 
-   Θαλάσσιο ποδήλατο, Κανό 
-   Γήπεδο γκολφ με 18 τρύπες  
Άλλες υπηρεσίες χωρίς χρέωση 
-   Υποδοχή ανοιχτά 24 ώρες 
-   Υπηρεσία για άμεσο check out  
-   Χρηματοκιβώτιο εντός του δωματίου 
-   Ξαπλώστρες και ομπρέλες στις πισίνες  
(Κρατήσεις δεν γίνονται) 
-   Λεωφορείο από το ξενοδοχείο στην παραλία κάθε 20 

λεπτά 
-   Χώρος αποσκευών 
-   Πετσέτες παραλίας στην πισίνα για αθλοπαιδίες 
-   Internet Corner 
-   Wi-Fi στους δημόσιους χώρους και στα δωμάτια σε 

όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, 
συμπεριλαμβανομένων των δωματίων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECT ALL INCLUSIVE SERVICES 2021 

               CHC ATHINA PALACE RESORT & SPA 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
- Mini club (για παιδιά 4-12 ετών), 6 ημέρες την εβδομάδα 
-  Μίνι Disco 6 ημέρες την εβδομάδα, βραδινές ώρες 
- Ξεχωριστή παιδική πισίνα με γλυκό νερό 

Τα παιδιά κάτω από 12 ετών επιτρέπονται στις πισίνες μόνο υπό 
την επίβλεψη των γονέων  

- Παιδική Χαρά 
- Παιδικές καρέκλες / Κούνιες  
-   Ειδική ώρα δείπνου για οικογένειες με μικρά παιδιά (καθημερινά 
18:30-19:00) 
- Δωμάτια κατάλληλα για οικογένειες  
-   Βραστήρας στο Δωμάτιο(μόνο στα οικογενειακά δωμάτια, κατόπιν 
αιτήματος παρέχεται και σε άλλους τύπους δωματίων) 
-   Φούρνος μικροκυμάτων στο κεντρικό εστιατόριο, Baby Phone και 
συσκευή για θέρμανση γάλακτος με προκαταβολή (Παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την υποδοχή). 
 

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

Το μίνι-ψυγείο ανανεώνεται καθημερινά με νερό 
και αναψυκτικά water. 

Υπηρεσίες με έξτρα χρέωση 
- 24ωρη υπηρεσία δωματίου(κατόπιν αιτήματος)  
- Babysitting (κατόπιν ζήτησης) 
- Ιατρείο σε εφημερία όλη την ημέρα 
- Παραμονή στο δωμάτιο μετά το check-out  (ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα) 
- Υπηρεσία πλυντηρίου (τα ρούχα επιστρέφονται εντός 48 ωρών) 
- Μίνι Μάρκετ  
- Shopping gallery 
-Ανταλλαγή συναλλάγματος  
 

Αποποίηση ευθυνών: Η διοίκηση του ξενοδοχείου 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, οποιαδήποτε στιγμή, το 
πρόγραμμα All inclusive προκειμένου να προσαρμοστεί σε 
αλλαγές συνθηκών καιρού, η υπηρεσιών ή πληροτήτων. 
Παρόλα αυτά, τα χρονοδιαγράμματα και η ποιότητα 
υπηρεσιών θα διατηρούνται πάντα. 
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