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OKEANIDES VILLAS – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Oι Ωκεανίδες βίλες βρίσκονται 39,5 χμ. από Ηράκλειο και 37,5 χμ. από Ρέθυμνο. Ένα νέο 
μοναδικό συγκρότημα που αποτελείται από 4 πολυτελείς ξεχωριστά σχεδιασμένες βίλες, οι 
οποίες διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, με θέα το μοναδικό ηλιοβασίλεμα του Μπαλί και μια 
γραφική παραλία έτοιμη να σας υποδεχτεί στα καταγάλανα νερά της. 
Όλες οι βίλες βρίσκονται στη δικιά τους ιδιωτική περιοχή, έχουν ευρύχωρο και άνετο σαλόνι 
με τζάκι, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ιδιωτική πισίνα, τραπεζαρία, πολλές βεράντες με 
ιδιαίτερη θέα, χρήση μπάρμπεκιου και ιδιωτικό χώρο parking.  
 
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 

Ηλέκτρα: (οικόπεδο 1.542,31 τ.μ., εμ. 152.19 τ.μ., μέχρι 7 άτομα) 

Είναι μια βίλα με μοντέρνο σχεδιασμό και 3 υπνοδωμάτια. Διαθέτει 1 κύριο υπνοδωμάτιο με 
1 διπλό κρεβάτι, 1 υπνοδωμάτιο με 2 μονά ενωμένα κρεβάτια και 1 υπνοδωμάτιο με 1 μονό 
κρεβάτι και 1 πτυσσόμενο κρεβάτι και 2 καναπέδες-κρεβάτι στο σαλόνι, 3 μπάνια, από τα 
οποία το 1 είναι με μπανιέρα και τα 2 με ντουζιέρα, ένα δωμάτιο με σάουνα 2 ατόμων, 1 
ντουζιέρα καμπίνα καθώς και όργανα γυμναστικής. 

 Καλυψώ:( οικόπεδο 1.309,29 τ.μ., εμ. 146,79 τ.μ., μέχρι 6 άτομα) 

Η Καλυψώ συνδυάζει την παραδοσιακή νησιώτικη αρχιτεκτονική με τις μοντέρνες ανάγκες. 
Είναι μια βίλα με 3 υπνοδωμάτια- 1 κύριο υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, 1 δωμάτιο με 2 
μονά ενωμένα κρεβάτια, και ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια. 2 μπάνια, από τα οποία το 1 
είναι με ντουζιέρα, δωμάτιο με σάουνα, ντουζιέρα καμπίνα καθώς και όργανα γυμναστικής. 

Πειθώ: (οικόπεδο 1.304,67 τ.μ., εμ. 169,88 τ.μ., μέχρι 7 άτομα) 

Είναι μια βίλα με μοντέρνο σχεδιασμό και 3 υπνοδωμάτια. Διαθέτει 1 κύριο υπνοδωμάτιο με 
1 διπλό κρεβάτι, 1 υπνοδωμάτιο με 2 μονά ενωμένα κρεβάτια και 1 υπνοδωμάτιο με 1 μονό 
κρεβάτι & 1 πτυσσόμενο κρεβάτι και 2 καναπέ κρεβάτια στο καθιστικό, 3 μπάνια, από τα 
οποία 1 με μπανιέρα και 2 με ντουζιέρα, 1 δωμάτιο με σάουνα 2 ατόμων , 1 ντουζιέρα 
καμπίνα καθώς και όργανα γυμναστικής. 

Διώνη: ( οικόπεδο 820,83 τ.μ.  εμβ. 137,65 τ.μ., μέχρι 7 άτομα) 

Είναι ιδανική,  ιδιαίτερα για οικογενειακές διακοπές γιατί ,εκτός των άλλων ,διαθέτει δικό 
της ξυλόφουρνο, μπάρμπεκιου, υπαίθριο επίπεδο χώρο με γκαζόν, μεγάλη σταθερή 
μπασκέτα,  και υπάρχει  η δυνατότητα τα μικρά παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στην πισίνα 
αν χρειαστεί. 
Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μ. από την ρεσεψιόν και πλησιέστερα στην θάλασσα. Η 
βίλα Διώνη διαθέτει 1 κύριο υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι, 1 υπνοδωμάτιο με ένα διώροφο 
κρεβάτι και ένα μονό κρεβάτι, 1 κρεβατοκάμαρα (σοφίτα) με 2 μονά κρεβάτια και ένα καναπέ 
κρεβάτι στο καθιστικό, καθώς και 1 μπάνιο με μια γωνιακή μπανιέρα και ένα 
εξωτερικό  λουτρό με ντουζιέρα δίπλα στην μπαλκονόπορτα του δωματίου. 
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Υπηρεσίες 

• Ρεσεψιόν 

• Πρωινό (από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο) 

• Χρήση μπάρμπεκιου 

• Καθαρισμός κάθε 2 μέρες . 

• Γενικός καθαρισμός κάθε 3η μέρα. 

• Αλλαγή στις πετσέτες και στα σεντόνια κάθε 3η μέρα . 

• Δωρεάν παράδοση φρούτων - λαχανικών από τα τοπικά σουπερμάρκετ (με έγκαιρη 
ενημέρωση) 

Εγκαταστάσεις 

• Air-condition με ατομικό χειρισμό θέρμανσης–ψύξης (σαλόνι- υπνοδωμάτια) 

• Θέρμανση  

• Τζάκι 

• Τηλεοράσεις (σαλόνι 42’’ οθόνη , υπνοδωμάτιο 22’’ οθόνη) 

• Δορυφορική σύνδεση 

• Ηχοσύστημα 

• DVD player 

• CD player 

• Κουτί πρώτων βοηθειών 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Πλήρως  εξοπλισμένη κουζίνα 

• Κουζίνα με 4 μάτια και φούρνο 

• Πλυντήριο πιάτων 

• Ψυγείο 

• Φούρνο μικροκυμάτων 

• Καφετιέρα 

• Τοστιέρα 

• Κατσαρόλες 

• Πλυντήριο ρούχων 

• Σίδερο και σιδερώστρα 

• 100% λινά ποιοτικά σεντόνια 

• Υποαλλεργικά μαξιλάρια 

• Καθρέφτης (make up) 

• Πιστολάκι για τα μαλλιά 

• Δωμάτιο-sauna  2 ατόμων και ντουζιέρα καμπίνα (εκτός Διώνης) 

• Όργανα γυμναστικής(εκτός Διώνης) 

• Ιδιωτικό πάρκινγκ 

• Ατομικό τηλεχειριστήριο εισόδου 
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Υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση  (αν ζητηθούν έγκαιρα) 

• Σερβίρεται στην βίλα πρωινό για την χειμερινή σαιζόν 01/11/2017 έως 30/04/2018 με 
έξτρα χρέωση 8€ την ημέρα για κάθε άτομο. 

• Σερβίρεται στην βίλα βραδινό. 

• Εβδομαδιαίο (μεσημεριανό ή βραδινό) στην ταβέρνα ή από την ταβέρνα στη βίλλα 
κατόπιν παραγγελίας. 

• Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. 

• Μεταφορικά 

Δραστηριότητες στην γύρω περιοχή 

• Θαλάσσια σπορ 

• Θαλάσσιο σκι 

• Σερφινγκ 

• Βόλτες με ταχύπλοα 

 

Παροχές για παιδιά 

• Ψηλές καρέκλες 

• Παιδικά πιάτα και σερβίτσια 

• Παιδικά παιχνίδια για το μπάνιο 

• Παιδικό κρεβάτι 

 

Εγκαταστάσεις παραλίας 

Οι Okeanides Luxury Villas παρέχουν την δυνατότητα για  κολύμπι σε ένα γραφικό  
κόλπο με αμμουδιά, ομπρέλες , ξαπλώστρες και πετσέτες για κάθε βίλλα. 

 Πακέτο υποδοχής 

• Τσάι - καφές - ζάχαρη 

• 3 λίτρα εμφιαλωμένο νερό 

• Φρούτα εποχής 

• 1 μπουκάλι Κρητικό κρασί 
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