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CHC KOUNALI RESORT – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Να είστε εσείς από τους πρώτους πελάτες που θα μείνουν σε ένα ολοκαίνουριο θέρετρο 

πολυτελών βιλών. Απολαύστε τις διακοπές σας στην κορυφή του ιστορικού χωριού Κουνάλι 

και μόνο λίγα λεπτά από την παραλία. Το CHC Kounali Resort διαθέτει 18 ιδιωτικές βίλες με 

θέα στη Μεσόγειο Θάλασσα από τη μία πλευρά και θέα στα βουνά από την άλλη πλευρά. 

Τοποθεσία: 

Το CHC Kounali Resort βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό χωριό Κουνάλι. Απέχει μόλις 49 χλμ. από 

το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και 6 χλμ. από την παραλία. 

Αποστάσεις: 

Παραλία Μίλατος   6 χλμ. 
Μάλια     17 χλμ. 
Άγιος Νικόλαος    23 χλμ. 
Αεροδρόμιο Ηρακλείου    49 χλμ. 
Πόλη Ηρακλείου   54 χλμ. 
Νοσοκομείο    56 χλμ. 
 
Αξιοθέατα: 
 
Σπήλαιο Μιλάτου      1,8 χλμ. 
Μινωικό ανάκτορο και αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων  15 χλμ. 
Λίμνη Βουλισμένη (Άγιος Νικόλαος)    23 χλμ. 
Οροπέδιο Λασιθίου      35 χλμ. 
Δικταίο Άντρο (Σπήλαιο του Δία)    44 χλμ. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου    54 χλμ. 
Το ανάκτορο της Κνωσού και ο αρχαιολογικός χώρος   56 χλμ. 
 
Εγκαταστάσεις Ξενοδοχείου 

❖ Σνακ μπαρ 
❖ 1 Πισίνα με θαλασσινό νερό 

❖ Παρκινγκ 

❖ Γυμναστήριο 
❖ Παιδικό Γήπεδο του τένις (δωρεάν) 
❖ Γήπεδο του μπάσκετ (δωρεάν) 
❖ Παιδική χαρά (δωρεάν) 

 
Υπηρεσίες Ξενοδοχείου 

❖ Δωρεάν υπηρεσίες 
✓ Wi-Fi στους δημόσιους χώρους και στις βίλες 
✓ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα 

❖ Υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση 
✓ Πρόσθετες Υπηρεσίες καθαριότητας 
✓ Προσωπικός σεφ 
✓ Λιμουζίνα 
✓ Ταξί 
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✓ Ενοικίαση αυτοκινήτου 
✓ Γουρούνα 
✓ Μασάζ στην βίλα διαμονής του κάθε πελάτη 
✓ Κάρβουνα για μπάρμπεκιου 
✓ Υπηρεσία δωματίου (11.00π.μ-23.00μ.μ) 
✓ Ποδηλασία 
✓ Παραδοσιακά Ελληνικά φαγητά 
✓ Το πρωινό σερβίρεται στο σνακ μπαρ 
✓ Καθαριότητα στις βίλες και την πισίνα των βιλών δύο φορές την εβδομάδα* 
✓ Αλλαγή σε πετσέτες και σεντόνια κάθε δύο φορές την εβδομάδα* 

 
(* = επιπλέον χρέωση, εφόσον ζητηθεί. Σε περίπτωση που ζητηθεί από πελάτη περισσότερες 
από δύο φορές, θα χρεωθεί επιπλέον χρέωση) 
 
Πολιτική προς τους πελάτες 

❖ Επιτρέπονται τα κατοικίδια 

 
Εκδρομές & Δραστηριότητες 
 

Γύρω από το CHC Kounali Resort υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες δραστηριότητες όπως: 
Ποδήλατο, SUP, Surf, υπάρχουν φαράγγια και σπηλιές όπου ο κάθε πελάτης μπορεί να 
εξερευνήσει. Επίσης, προγραμματίζονται εβδομαδιαίες εκδρομές σε όλη την Κρήτη. Για 
δραστηριότητες οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τένις, μπάσκετ, ποδηλασία, 
πεζοπορία, εξερεύνηση σε κοντινά σπήλαια και πολλές άλλες δραστηριότητες. Το 
γυμναστήριο προσφέρει διάδρομο, ποδήλατο γυμναστικής, βάρη, squat rack, εξάσκηση για 
κοιλιακούς και πολλά άλλα. 
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CHC KOUNALI RESORT - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

Στο θέρετρο έχετε πολλές βίλες για να διαλέξετε, με υπέροχη θέα στη θάλασσα και το τοπικό τοπίο, 
και όλες οι βίλες μας είναι εξοπλισμένες με πλήρεις ανέσεις για να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε 
διάρκεια διαμονής. 
 
5 Βίλες 2 Δωματίων 120 τ.μ. (Athina Villas) 

• Κατάλληλο για 4-5 ενήλικες 

• 2 υπνοδωμάτια με σαλόνι 

• 2 μπάνια 

• Θέα στον ωκεανό / στο βουνό 

 
3 Βίλες 3 Δωματίων 120 τ.μ. (Artemis Villas) 

• Κατάλληλο για 6-7 ενήλικες 

• 3 υπνοδωμάτια με σαλόνι 

• 3 μπάνια 

• Θέα στο Βουνό 

 
5 Βίλες 2 Δωματίων με ιδιωτική πισίνα 120 τ.μ. (Zeus Villas) 

• Κατάλληλο για 4-5 ενήλικες 

• 2 υπνοδωμάτια με σαλόνι 

• 3 μπάνια 

• Ιδιωτική πισίνα 

• Θέα στον ωκεανό / στο βουνό 

 
5 Βίλες 3 Δωματίων με ιδιωτική πισίνα 130 τ.μ. (Hera Villas) 

• Κατάλληλο για 6-7 ενήλικες 

• 3 υπνοδωμάτια με σαλόνι 

• 3 μπάνια 

• Ιδιωτική πισίνα 

• Θέα στον ωκεανό / στο βουνό 

 

Συγκρότημα Apollo 280 τ.μ. 

• Ιδανικό για πολλούς επισκέπτες 

• 6 υπνοδωμάτια με 2 σαλόνια 

• 6 μπάνια 

• Περιφραγμένη είσοδος 

• Ολόκληρο το συγκρότημα Apollo 1 & 2 

• Θέα στον Ωκεανό / στο Βουνό 

• Ιδιωτικός κήπος 

• 6 ιδιωτικά μπαλκόνια 

• Πισίνα 

 

Apollo 1   140 τ.μ. 

• Περιφραγμένη είσοδος 

• 3 υπνοδωμάτια συν 1 καθιστικό 

• 3 μπάνια 

• Θέα στον Ωκεανό / στο Βουνό 

• Κοινόχρηστη ιδιοκτησία με το Apollo 2 
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• Πισίνα 

• Ιδιωτικός κήπος 

• 3 ιδιωτικά μπαλκόνια 

 

Apollo 2   140 τ.μ. 

• Περιφραγμένη είσοδος 

• 3 υπνοδωμάτια συν 1 καθιστικό 

• 3 μπάνια 

• Θέα στον Ωκεανό / στο Βουνό 

• Κοινόχρηστο ακίνητο με τον Απόλλωνα 1 

• Πισίνα 

• Κοινόχρηστος κήπος 

• 3 ιδιωτικά μπαλκόνια 

 

Βασικές παροχές 

• Επίπεδη δορυφορική τηλεόραση 
• Διαδίκτυο 

• Θέρμανση 

• Κλιματισμός 

• Μπάρμπεκιου 

• Εξωτερική τραπεζαρία 

• Πλυντήριο 

• Πιστολάκι 

• Πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα με: Ψυγείο-Κατάψυξη, Πλυντήριο πιάτων, Φούρνος, Ψητοπωλείο, 

Καφετιέρα, Βραστήρας, Κουζινικά σκεύη, Πιάτα-Μαχαιροπίρουνα 

• Ιδιωτική αυλή με χώρο στάθμευσης για 2 αυτοκίνητα 

• Υπηρεσία δωματίου με επιπλέον χρέωση (11.00π.μ-23.00μ.μ) 

• Wi-Fi χωρίς επιπλέον χρέωση 
• Καθαριότητα στις βίλες και την ιδιωτική πισίνα δύο φορές την εβδομάδα* 

• Αλλαγή σε πετσέτες και σεντόνια κάθε δύο φορές την εβδομάδα* 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 

 
(* = επιπλέον χρέωση, εφόσον ζητηθεί. Σε περίπτωση που ζητηθεί από πελάτη περισσότερες από δύο 
φορές, θα χρεωθεί επιπλέον χρέωση) 
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