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AVRA PALM – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 
Βυθιστείτε σε μια ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, που σας προσφέρει το ‘’ Αvra Palm” με 
τη μοναδική τοποθεσία του ακριβώς στην παραλία της Kακής Σκάλας και ανάμεσα σε ένα 
όμορφο κήπο με φοίνικες. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία ενώ απολαμβάνετε την άνεση στα 
παραδοσιακά επιπλωμένα δωμάτια, στην περιοχή της παραλίας και της θάλασσας, 
συνδυασμένη με όλες τις παροχές και υπηρεσίες , που χρειάζεστε. Η ταβέρνα του 
ξενοδοχείου, με θέα το κρητικό πέλαγος, ικανοποιεί όλα τα γούστα, ακολουθεί πιστά τη 
παράδοση της αρχικής κρητικής και μεσογειακής κουζίνας με μεγάλη ποικιλία από υγιεινά 
και νόστιμα γεύματα, οπού μπορεί κανείς να απολαύσει και το πρωινό του. Το  “Avra Palm”  
είναι μια ιδανική επιλογή για εκείνους που θα ήθελαν να απολαύσουν ζεστασιά, φιλοξενία 
και προσωπική φροντίδα. 
 
Παροχές 

❖ Λόμπυ/καθιστικό 

❖ Πάρκινγκ με επιπλέον χρέωση 1 € την ημέρα  

❖ Κήπος 

❖ Εξωτερική πισίνα με ξαπλώστρες/μη θερμαινόμενη 

❖ Οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες 

❖ Δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους 

❖  Μηχανή παρασκευής εσπρέσσο στο δωμάτιο κατόπιν ζήτησης* 
❖  Χρηματοκιβώτιο* 
❖  Πετσέτες παραλίας* 
❖  Ταβέρνα με κρητική και παραδοσιακή κουζίνα 
 

Υπηρεσίες 

❖ Γιατρός 24 ώρες (on call)* 
❖  Ιδιωτικό δείπνο στην παραλία/κατόπιν ζήτησης* 
❖  Υπηρεσίες ταχυδρομείου 
❖  Υπηρεσία ενοικίασης αυτοκινήτου 
❖  Οργάνωση ιδιωτικών εκδρομών στο νησί “Χρυσή” 
❖  Ειδικό μενού, χαμηλό σε λιπαρά, μενού για διαβητικούς και άλλα μενού κατόπιν 

ζήτησης* 

❖ Late check-out ανάλογα τη διαθεσιμότητα (με έξτρα χρέωση) 
❖  Babysitting/κατόπιν ζήτησης* 
❖  Υπηρεσία πλυντηρίου/Στεγνό καθάρισμα* 
❖ Δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους 

 

( * ) Με έξτρα χρέωση 

 

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε όλες τις παροχές και υπηρεσίες, 

που αναφέρονται παραπάνω χωρίς προειδοποίηση. 

 

mailto:chnarisz@hotelconsulting.gr
http://www.hotelconsulting.gr/
http://www.chc.gr/


 
 

 
Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A  

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

Διαμονή 

 

Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 27 δωμάτια: 

 

❖ 11 Δίκλινα Οικονομικά Δωμάτια 27 τ.μ.  

❖ 4 Δίκλινα Στάνταρ Δωμάτια 30 τ.μ.  

❖ 4 Τρίκλινα Στάνταρ Δωμάτια 30 τ.μ. 

❖ 8 Τετράκλινα Στάνταρ Δωμάτια 34 τ.μ. 

 

Βασικές παροχές 

❖ Εσωτερική διακόσμηση: Παραδοσιακή 
❖ Μπάνιο/ντουζ 
❖ Air Condition  
❖ Θέρμανση   
❖ Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 
❖ Μπαλκόνι/βεράντα 
❖ Χρηματοκιβώτιο (με έξτρα χρέωση 3 ευρώ ανά ημέρα) 
❖ Ψυγείο 
❖ Θέα στον κήπο 
❖ Θέα στο βουνό 
❖ Διπλά κρεβάτια 
❖ Καθημερινός καθαρισμός στα δωμάτια/μπανγκαλόου  
❖ Αλλαγή πετσετών εφτά φορές την εβδομάδα 
❖ Αλλαγή σεντονιών τρεις φορές την εβδομάδα 
❖ Δορυφορική Τηλεόραση 
❖ Στεγνωτήρας μαλλιών 
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