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PERLA APARTMENTS – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  
 
Το συγκρότημα διαμερισμάτων Perla βρίσκεται στην καρδιά της Αγίας Πελαγίας, στη 

βορειοδυτική πλευρά του νομού Ηρακλείου της Κρήτης., 25 χλμ. από το Ηράκλειο.  

Είναι χτισμένο σε μια περίφημη τοποθεσία μόλις 300 μέτρα μακριά από την παραλία. 

Διαθέτει 28 ευρύχωρα διαμερίσματα 2ης κατηγορίας πλήρως επιπλωμένα (με 2,3,4,5) 

κρεβάτια το καθένα, με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, κλιματισμό, 

τηλεόραση, μπάνιο με WC. και μπαλκόνια συχνά με θέα προς τη θάλασσα. Για την άνεση 

των επισκεπτών υπάρχει ένα σνακ μπαρ και μια μεγάλη υπαίθρια πισίνα. Η άψογη 

εξυπηρέτηση, η προνομιακή θέση των διαμερισμάτων σε συνδυασμό με ένα ήρεμο, 

καθαρό και γραφικό περιβάλλον, τα γαλάζια κρυστάλλινα νερά της Αγίας Πελαγίας 

εγγυώνται άνετες, οικονομικές και αξέχαστες διακοπές. 

Το συγκρότημα διαμερισμάτων Perla βρίσκεται στην καρδιά της Αγίας Πελαγίας, στη 

βορειοδυτική πλευρά του νομού Ηρακλείου της Κρήτης.  

Πρόκειται για ένα πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο με υπέροχες αμμώδεις παραλίες, 

γραφικούς όρμους και ήρεμα καταγάλανα νερά του Κρητικού Πελάγους. 

Ανακαινισμένο το 2019, το συγκρότημα Perla αποτελείται από 28 ευρύχωρα διαμερίσματα 

τα οποία είναι διακοσμημένα με παραδοσιακό στυλ και πλήρως εξοπλισμένα ώστε να 

προσφέρουν άνεση και χαλάρωση. Το συγκρότημα παρέχει πληθώρα υπηρεσιών κι 

εγκαταστάσεων – όπως πισίνα 80 τμ και υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο - 

που συντελούν στην ευχάριστη και ξέγνοιαστη διαμονή των επισκεπτών του.  

 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 
 

Το συγκρότημα διαμερισμάτων Perla αποτελείται από 28 ευάερα και πλήρως εξοπλισμένα 

διαμερίσματα, τα οποία είναι διακοσμημένα κι επιπλωμένα σύμφωνα με το παραδοσιακό 

Κρητικό στυλ και είναι ιδανικά για οικογένειες και παρέες. Όλα τα διαμερίσματα 

ανακαινίστηκαν το 2019 ώστε να διαθέτουν επιπλέον ανέσεις, εγγυώντας σας άνετη και 

ξεκούραστη διαμονή. 

Υπάρχουν 11 Διαμερίσματα με 2 δωμάτια, , 5 Στούντιο , 12 Διαμερίσματα με 1 δωμάτιο 

Όλα τα διαμερίσματα είναι κλιματιζόμενα (θέρμανση / ψύξη), μπορούν να φιλοξενήσουν 

από 2 έως 5 άτομα και διαθέτουν: 

• ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών 

• κουζίνα με ψυγείο, σκεύη, καφετιέρα και τοστιέρα 

• καθιστικό 

• τηλεόραση (τοπικά κανάλια)  

• θυρίδα ασφαλείας (με επιπλέον χρέωση)  

• μπαλκόνι ή βεράντα με θαυμάσια θέα στη θάλασσα ή το βουνό 
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Παρέχεται παιδικό κρεβάτι κατόπιν αιτήσεως. 

 Σημειώσεις:  

• Τα στούντιο - διαμερίσματα μπορούν να φιλοξενήσουν 2 άτομα 

• Τα διαμερίσματα 2 δωματίων μπορούν να φιλοξενήσουν από 2 έως 4 άτομα (1 

δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και 1 σαλόνι) 

• Τα διαμερίσματα 3 δωματίων μπορούν να φιλοξενήσουν από 4 έως 6 άτομα (2 

δωμάτια με διπλό κρεβάτι και 1 σαλόνι) 

 

Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες 

Με στόχο την ευχάριστη και ξεκούραστη διαμονή, το συγκρότημα διαμερισμάτων Perla 

παρέχει άριστες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.  

Όλες οι εγκαταστάσεις ανακαινίστηκαν πλήρως το 2019 ώστε να προσφέρουν ακόμη 

μεγαλύτερη άνεση κι ευκολία στους επισκέπτες του συγκροτήματος. 

 

Εγκαταστάσεις:  

• χώρος υποδοχής (ώρες λειτουργίας 08:00 – 24:00) 

• πισίνα 80 τ.μ 

• εσωτερική κι εξωτερική καφετέρια 

• μπαρ 

• χώρος στάθμευσης 

• WI-FI σε κοινόχρηστους χώρους 
  

Υπηρεσίες: 

• καθαρισμός δωματίου 3 φορές την εβδομάδα  

• αλλαγή σεντονιών & πετσετών 2 φορές την εβδομάδα 

• αποστολή / λήψη fax 

• μεταφορά από / προς το αεροδρόμιο * 

• στεγνό καθάρισμα και πλύσιμο ρούχων* 

• ενοικίαση αυτοκινήτων* 

Τα κατοικίδια (με βάρος μέχρι 5 κιλά) είναι ευπρόσδεκτα στο Perla Heraklion Crete Hotel 

Apartments 

(* = επιπλέον χρέωση) 

 

Τοποθεσία 
 
Παραλίες του Νομού Ηρακλείου 
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Οι επισκέπτες του συγκροτήματος Perla έχουν εύκολη πρόσβαση σε μια από τις πιο 

όμορφες παραλίες της Κρήτης, την παραλία της Αγίας Πελαγίας, σε απόσταση μόλις 300 

μέτρων. Είναι μια αμμώδης παραλία με κρυστάλλινα νερά, ιδανικά για κολύμπι. Εκτός από 

την παραλία της Αγίας Πελαγίας και την κοντινή παραλία της Ψαρομούρας, ο νομός 

Ηρακλείου διαθέτει πολλές άλλες όμορφες παραλίες όπως στις περιοχές Χερσόνησος, 

Σταλίδα, Μονοναύτης, Γούβες και Μάλια, στη βόρεια ακτή του νομού και Δέρματος, 

Λέντας, Καταλύκη και Μάταλα, στη νότια ακτή του νομού. 

 

Από το συγκρότημα οι επισκέπτες έχουν εύκολη πρόσβαση στ’ ακόλουθα μέρη: 

• Αεροδρόμιο Ηρακλείου: 25 χλμ  

• Λιμάνι Ηρακλείου: 22 χλμ  

• Ηράκλειο: 20 χλμ  

• Παραλία Αγίας Πελαγίας: 300 μέτρα                 

• Παραλία Ψαρομούρας: 300 μέτρα 

• Σουπερμάρκετ: 10 μέτρα 

• Στάση Λεωφορείου: 100 μέτρα 
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