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CHC ATLANTIDA MARE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

Η μεγάλη αμμώδης παραλία της Αγίας Μαρίνας καλύπτει όλες τις αθλητικές ανάγκες, όπως τζετ σκι, 

κολύμβηση με αναπνευστήρα και εκδρομές με σκάφος. To CHC Atlantida Mare προσφέρει beach bar 

και παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Aπέναντι ακριβώς βρίσκεται ένα μεγάλο super market και σε μικρή 

απόσταση καταστήματα και εστιατόρια. 

Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν ποτά και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας τη θέα στη θάλασσα. 

 

Τοποθεσία 

Το CHC Atlantida Mare βρίσκεται σε μια παραθαλάσσια τοποθεσία στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας 

και απέχει 7 χλμ. από το κέντρο των Χανίων. 

Το κέντρο του Πλατανιά και η παραλία του Πλατανιά απέχουν λιγότερο από 2χλμ. 

 

Εγκαταστάσεις 

❖ Αίθουσα 

❖ Κεντρικό Μπαρ 

❖ Μπαρ παραλίας 

❖ Σαλόνι τηλεόρασης 

❖ Αίθουσα αποσκευών 

 

Υπηρεσίες 

❖ Υποδοχή 07:30 - 23:00  

❖ Διατίθεται Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους (χωρίς χρέωση) 

❖ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Κουτί πρώτων βοηθειών στην υποδοχή 

❖ Γιατρός κατόπιν κλήσης 

 

Πολιτική προς τους πελάτες: 

❖ Check –in time is 15.00 μ.μ. 

❖ Check –out time is 11.00 π.μ. 

❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 
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Διαμονή: 

Υπάρχουν 20 δωμάτια στα οποία συμπεριλαμβάνονται 5 Δίκλινα με θέα κήπο 25 τ.μ., 10 Δίκλινα με 

πλευρική θέα θάλασσα 25-30 τ.μ., 2 Τετράκλινα με θέα κήπο 50 τ.μ. και 3 Τετράκλινα με πλευρική 

θέα θάλασσα 30 τ.μ.  

Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματιστικό (χωρίς χρέωση), μικρή κουζίνα με 

ψυγείο και μπαλκόνι, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και Χρηματοκιβώτιο (χωρίς χρέωση). Τα 

περισσότερα δωμάτια έχουν πλευρική θέα στη θάλασσα. 

Βασικές Παροχές 

❖ Ατομικός κλιματισμός/θέρμανση (δωρεάν) 
❖ Wi-Fi (δωρεάν) 
❖ Χρηματοκιβώτιο (δωρεάν) 
❖ Τηλεόραση επίπεδης οθόνης  
❖ Ψυγείο 
❖ Μπάνιο με Ντους 
❖ Στεγνωτήρας μαλλιών 
❖ Βραστήρας 
❖ Μπαλκόνι/βεράντα 
❖ Σίδερο/σιδερώστρα (κατόπιν αιτήματος) 
❖ Υπηρεσία αφύπνισης 
❖ Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 
❖ Αλλαγή πετσετών 3 φορές την εβδομάδα 
❖ Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 
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