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ARTEMIS HOTEL & APARTMENTS - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

Το Artemis Hotel & Apartments είναι ένα οικογενειακά διοικούμενο συγκρότημα. Απέχει μόλις 150μ. 

από την παραλία και 200μ. από το γραφικό λιμάνι της Χερσονήσου. 

Όλα τα διαμερίσματα στο Artemis διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi, σαλόνι με δορυφορική τηλεόραση, 2 

μπαλκόνια και μια πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα με ψυγείο και καφετιέρα. 

Μπορείτε να απολαύσετε δροσιστικά ποτά στο μπαρ ή στην ηλιόλουστη βεράντα δίπλα στην πισίνα 

γλυκού νερού. 

Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο διατίθεται δωρεάν δημόσιος χώρος στάθμευσης 

 

Τοποθεσία 

Το Artemis Hotel & Apartments απέχει μόλις 150μ. από την παραλία και 200 μέτρα από το γραφικό 

λιμάνι της Χερσονήσου. Το κατάλυμα απέχει μόλις 100 μέτρα από τον κεντρικό πεζόδρομο με τα 

καταστήματα και τα εστιατόρια. Τα κοντινά αξιοθέατα περιλαμβάνουν το περίφημο μινωικό 

ανάκτορο των Μαλίων σε απόσταση 5 χιλιομέτρων.  

Άλλες αποστάσεις: 

Αεροδρόμιο Ηρακλείου “N. Καζαντζάκης’’  23 χλμ. 

Λιμάνι Ηρακλείου    26 χλμ. 

Πόλη Ηρακλείου    27 χλμ. 

Κουτουλουφάρι    6 χλμ 

 

Εγκαταστάσεις 

❖ Πισίνα με φρέσκο νερό 

❖ Κεντρικό εστιατόριο  

❖ 1 μπαρ 

❖ Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης δωρεάν, στην περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο, δεν απαιτείται κράτηση. 

❖ Χώρος φύλαξης αποσκευών 

 

Υπηρεσίες 

❖ 24ωρη Ρεσεψιόν 

❖ Γρήγορο check in/check out 

❖ Θυρωρείο 
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❖ Ξαπλώστρες στην πισίνα (Δωρεάν) 

❖ Ξαπλώστρα και ομπρέλες στην παραλία (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Μεταφορά (επιπλέον χρέωση) 

❖ Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο (επιπλέον χρέωση) 

❖ Γιατρός όλη μέρα 

❖ Πρώτες βοήθειες / Αναρρωτήριο 

❖ Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων των δωματίων 

❖ Χρηματοκιβώτιο στη ρεσεψιόν (δωρεάν) 

 

Άλλες υπηρεσίες 

Ευεξία 

❖ Μασάζ σε όλο το σώμα (Επιπλέον χρέωση) 

❖ Μασάζ χεριών (Επιπλέον χρέωση) 

❖ Μασάζ κεφαλιού (Επιπλέον χρέωση) 

❖ Μασάζ για ζευγάρια  

❖ Μασάζ ποδιών (Επιπλέον χρέωση) 

❖ Μασάζ λαιμού (Επιπλέον χρέωση) 

❖ Μασάζ πλάτης (Επιπλέον χρέωση) 

❖ Μασάζ (Επιπλέον χρέωση) 

 

Πολιτική προς τους πελάτες 

❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 

❖ Γίνονται δεκτές όλες οι κύριες πιστωτικές κάρτες 

 

Διαμονή: 

Υπάρχουν 36 διαμερίσματα συμπεριλαμβανομένων 20 Δίκλινα Δωμάτια 18 τ.μ., 2 μονόκλινα 

Δωμάτια 12 τ.μ., 2 Τρίκλινα Δωμάτια με θέα πισίνα 25 τ.μ. και 12 Οικογενειακά διαμερίσματα 42 τ.μ. 

Ο τύπος δωματίου "Family Apartments" διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα. 

Βασικές Παροχές 

❖ Ατομικό κλιματισμό (δωρεάν) 

❖ Wi-Fi (δωρεάν) 

❖ Θυρίδα ασφαλείας (δωρεάν) 

❖ Δορυφορική τηλεόραση 

❖ Τηλέφωνο 

❖ Ψυγείο 

❖ Μπάνιο με ντους 

❖ Στεγνωτήρας μαλλιών 

❖ Μπαλκόνι/βεράντα 
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❖ Θέα στην πισίνα 

❖ Καθαρισμός 5 φορές την εβδομάδα 

❖ Αλλαγή πετσετών 3 φορές την εβδομάδα 

❖ Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 
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