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CHC ARES APARTMENT – HOTEL - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 
Στα διαμερίσματα CHC Ares – Apartment - Hotel θα συναντήσετε την περίφημη Ελληνική φιλοξενία μέσα σε 

μια φιλική, ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα. Σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος θα απολαύσετε πραγματικά την κάθε 

στιγμή των διακοπών σας και σίγουρα θα θελήσετε να περάσετε τις διακοπές σας ξανά κοντά μας. 

Όλα τα διαμερίσματα έχουν πλήρως ανακαινιστεί. 
 

Τοποθεσία: 

Τα διαμερίσματα CHC Ares – Apartment - Hotel  βρίσκονται στο κέντρο της Χερσονήσου, μόλις 2 λεπτά με τα 

πόδια από τον παραλιακό δρόμο με τα περίφημα μπαρ και νυκτερινά κλαμπ.  

Είναι 23 χλμ. ανατολικά από τον διεθνή αερολιμένα του Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», 25 χλμ ανατολικά από 

το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και 200 μέτρα από την αμμώδη παραλία. 

 
Εγκαταστάσεις: 
 

❖ Εστιατόριο για σνακς, πρωινά, μεσημεριανά και βραδινά (με επιπλέον χρέωση) 
❖ Ασανσέρ 

 
Υπηρεσίες: 
 

❖ Δωρεάν υπηρεσίες 
✓ Αλλαγή σε πετσέτες 5 φορές την εβδομάδα  
✓ Αλλαγή σε σεντόνια 3 φορές την εβδομάδα 
✓ Καθαριότητα δωματίων καθημερινά (καθαριότητα επιπλέον της καθημερινής κατόπιν αιτήματος) 
✓ Aλλαγή σε πετσέτες και σεντόνια πέραν της κατά άνω υποχρεωτικής 
✓ Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων καθαρισμού  

 
❖ Υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση 
✓ Διατίθεται Ευρωπαϊκό πρωινό (κατόπιν αιτήματος) 
✓ Πετσέτες θαλάσσης  
✓ Παροχή πρωινού στα δωμάτια  
✓ Γιατρός  
✓ Παροχή εξωτερικής υπηρεσίας πλυντηρίου - σιδερώματος 

 
 
Διαμονή: 
Υπάρχουν 6 διαμερίσματα που συμπεριλαμβάνουν Στούντιο 24-34 μ2 (Αντιόπη, Ιππολύτη, Μελανίππη, 
Σμύρνα), Τρίκλινα Στούντιο 34 μ2 (Ιφινόμη) και Τετράκλινα Στούντιο 60 μ2 (Φόβη) και είναι καλοσχεδιασμένα.  
 
Όλα τα διαμερίσματα είναι πλήρως ανακαινισμένα με νέο A/C, μίνι ψυγείο, μικρή κουζίνα, κρεβάτια, στρώμα 
και μπάνια. Υπάρχουν δωμάτια μη καπνιζόντων.  
 
Τα δωμάτια περιλαμβάνουν: 
 

✓ Κλιματισμός (ψύξη/θέρμανση) με τηλεχειριστήριο 
✓ Ψυγείο 
✓ Επίπεδη τηλεόραση 32’’ 
✓ Ντους με καμπίνα 
✓ Χρηματοκιβώτιο (χωρίς επιπλέον χρέωση) 
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✓ Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών 
✓ Κουζινάκι / εγκαταστάσεις για μαγείρεμα 
✓ Βραστήρας νερού  
✓ Wi-Fi (χωρίς επιπλέον χρέωση) 
✓ Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής σε συσκευασία (σαμπουάν, αφρόλουτρο – σαπούνι) 
✓ Μπαλκόνι 
✓ Φαρμακείο – κουτί πρώτων βοηθειών 

 
 
Σπορ και ψυχαγωγία κοντά στα διαμερίσματα “CHC Ares – Apartment - Hotel” 

• Γυμναστήριο: Σε απόσταση 900 μ  

• Spa: Σε απόσταση 900 μ  

• Θαλάσσια Σπορ: Σε απόσταση 600 μ  

• Μίνι Γκολφ: Σε απόσταση 1,7 χλμ. 

  

Παραλία: 

Μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Χερσονήσου βρίσκεται σε απόσταση μόλις 200 μ από τα διαμερίσματα 

CHC Ares – Apartment - Hotel. Ξαπλώστρες και ομπρέλες διατίθενται με επιπλέον χρέωση.   

 

Πολιτική προς τους πελάτες 

 

❖ Τα κατοικίδια επιτρέπονται κατόπιν αιτήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για 

λεπτομέρειες. 

❖ Check-in από τις 14:00 

❖ Check-out έως τις 12:00 
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