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MARIRENA - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το ξενοδοχείο Marirena είναι ένα μοντέρνο ξενοδοχειακό συγκρότημα 55 Διαμερισμάτων και 
Στούντιο, χτισμένο με πολλή φροντίδα και μεράκι. 
 
Βρίσκεται στην τουριστική περιοχή της Αμμουδάρας, 4 χλμ δυτικά από την πόλη του Ηρακλείου και 
μόλις 100 μέτρα από μία ατελείωτη αμμώδη και καλά οργανωμένη παραλία. 
 
Ιδανική λύση για όσους αναζητούν ηρεμία και χαλάρωση, μόνοι ή με την οικογένεια τους, για όσους 
θέλουν να συνδυάσουν δουλειά και ξεκούραση, αλλά και για τους εξερευνητές που θέλουν να 
ανακαλύψουν τα ασύγκριτα τοπία της Κρήτης. 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Το ξενοδοχείο Marirena βρίσκεται στην περιοχή της Αμμουδάρας, 4 χλμ δυτικά από την πόλη του 
Ηρακλείου, και μόλις 100 μέτρα από μία ατελείωτη αμμώδη και καλά οργανωμένη παραλία. 
 
Ο πολυχώρος Τεχνόπολις, με 5 κινηματογραφικές αίθουσες και ένα ανοιχτό θέατρο, είναι σε 
απόσταση μόλις 100 μέτρων. Μία πληθώρα καταστημάτων στο κεντρικό δρόμο και άλλων χώρων 
διασκέδασης μετατρέπουν αυτήν την περιοχή σε μία από τις πιο ζωντανές του Ηρακλείου. 
 
Κοντά είναι επίσης η παραλιακή λεωφόρος του Ηρακλείου, με τη γνωστή νυχτερινή ζωή της και με το 
εμπορικό κέντρο Τάλως. 
 
Όσοι ενδιαφέρονται για αποδράσεις εκτός Ηρακλείου, γρήγορα θα διαπιστώσουν την ευνοϊκή 
τοποθεσία του ξενοδοχείου που βρίσκεται κοντά στον κόμβο Γαζίου της Εθνικής Οδού, 
διευκολύνοντας έτσι την γρήγορη έξοδο από την πόλη και τα ταξίδια προς τα Χανιά, το Ρέθυμνο και 
τον Άγιο Νικόλαο. Σημαντικές τοποθεσίες, όπως η Κνωσός και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι, είναι 
πλέον εύκολοι στην πρόσβαση τους. 
 
Όσοι επιθυμούν να διασκεδάσουν με την οικογένεια τους μπορούν να επισκεφθούν χωρίς 
καθυστέρηση άλλες παραλίες της Κρήτης, το Ενυδρείο και τα υδάτινα πάρκα Water City και Aqua 
Plus. 
 
Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η ίδια η πόλη του Ηρακλείου κρύβει πολλούς θησαυρούς για τους 
επισκέπτες της. Ένα υπέροχο ιστορικό κέντρο εντός των Ενετικών Τειχών που απλώνεται ως το 
Ενετικό Λιμάνι και το φρούριο Κούλε. Επίσης, τρία σημαντικά μουσεία κοσμούν την πόλη, το 
Αρχαιολογικό, το Ιστορικό και της Φυσικής Ιστορίας. 
 
Μερικές ενδεικτικές χιλιομετρικές αποστάσεις από το ξενοδοχείο μας: 

• Κνωσός 10 χλμ 

• Αεροδρόμιο Ν.Καζαντζάκης 10 χλμ 

• Ενυδρείο 16 χλμ 

• Γήπεδο Γκολφ 25 χλμ 
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ΔΙΑΜΟΝΗ 

To ξενοδοχείο Marirena αποτελείται από διαμερίσματα που μπορούν να φιλοξενήσουν 2-4 άτομα 
και Στούντιο για 2-3 άτομα. 
 
Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με:  

• Ψυγείο 

• Βραστήρα 

• Τηλέφωνο 

• Δορυφορική Τηλεόραση 

• Χρηματοκιβώτιο (με επιπλέον χρέωση) 

• Παιδικό κρεβατάκι (κατόπιν ζήτησης) 

• Κλιματιστικό  

• Σεσουάρ μαλλιών 

• Σίδερο (κατόπιν ζήτησης) 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 2 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 1 φορά την εβδομάδα 
 

Τα δωμάτια έχουν διαμορφωθεί και διακοσμηθεί με φροντίδα, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 

ανάγκες των διακοπών σας. 

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου Marirena, το φιλικό προσωπικό θα σας προσφέρει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας κάθε πιθανή ανάγκη. 
 
Υπάρχει δυνατότητα για: 

• Ασύρματη σύνδεση στο Internet στα δωμάτια και σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου 
(χωρίς επιπλέον επιβάρυνση) 

• Ενοικίαση αυτοκινήτων και μηχανών 

• Οργανωμένες εκδρομές 

• Εναλλακτικές δραστηριότητες (υποβρύχιες καταδύσεις, ιππασία, σαφάρι, κτλ.) 
 
Κοντά στην περιοχή 

• Νεόδμητη παιδική χαρά 

• Πάρκινγκ (χωρίς χρέωση)  
 
 

Επίσης, στην πισίνα μας θα απολαύσετε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης. Η παιδική πισίνα και οι 
κούνιες κοντά σε αυτή, θα κάνουν τους μικρούς μας επισκέπτες να διασκεδάσουν ανεπανάληπτα 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ 

Για το μεσημεριανό ή βραδινό σας φαγητό θα εξυπηρετηθείτε στο Διόνυσο, το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου, όπου θα μπορέσετε να απολαύσετε νοστιμιές από την Κρητική και Μεσογειακή 
διατροφή, φτιαγμένες με τα αγνότερα υλικά (ελαιόλαδο δικής μας παραγωγής, φρέσκα λαχανικά και 
ντόπιο κρέας). 
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Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα για μενού ειδικής διατροφής (διαιτητικό, ειδικών αναγκών υγείας, 
κτλ) κατόπιν συνεννοήσεως. 
 
Στο Snack Bar, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την πισίνα, μπορείτε να καθίσετε αναπαυτικά και 
να αφεθείτε στο χάδι του ήλιου. Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία από snacks, δροσιστικά ποτά και 
cocktails. 
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MARIRENA HOTEL - ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 

Το πρόγραμμα All-inclusive (11:00-22:00) περιλαμβάνει: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
 

ΠΡΩΙΝΟ:  08:00 – 09:30 σερβίρεται σε μπουφέ  
ΓΕΥΜΑ: 13:00 – 14:00 σερβίρεται σε αμερικάνικο στιλ στην ταβέρνα του ξενοδοχείου 
ΔΕΙΠΝΟ: 19:00 – 21:00 σερβίρεται σε μπουφέ  
 

 
Χύμα κρασί (κόκκινο και λευκό), βαρελίσια μπύρα, νερό, αναψυκτικά για το μεσημεριανό και το βραδινό. 
 

POOL BAR 
 

Το πρόγραμμα All Inclusive περιλαμβάνει καφέ φίλτρου, τσάι, αναψυκτικά, τοπική μπύρα, χύμα κρασί 
(κόκκινο και λευκό), χυμούς φρούτων, ρακί, και κοκτέιλ με τοπικά λικέρ. 
Αναψυκτικά, καφές, τσάι, τοπική μπύρα, κρασί, ούζο, ρακί διαθέσιμα από τις 10:30 έως τις 22:00. 
Κοκτέιλ με τοπικά λικέρ διατίθενται από τις 18:00 έως τις 22:00 
Σνακ διατίθενται από τις 10:30 έως τις 16:00. Καφές και τσάι με κέικ και μπισκότα σερβίρονται από τις 16:00 
έως τις 18:00. 
 

Κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να παίρνει από το μπαρ ένα ποτό κάθε φορά που το επισκέπτεται. 
 

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν σερβίρουμε 

αλκοολούχα ποτά  σε άτομα κάτω των 18 ετών. 

 
ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΠΙΣΙΝΑ:  
Ξαπλώστρες και ομπρέλες  από 08:00 έως 20:00 
δωρεάν 
 
 
 
 

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 
 
Χρηματοκιβώτιο    1€/ημέρα 
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