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ROYAL MARMIN BAY BOUTIQUE & ART HOTEL - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟΥ 
 

Το Royal Marmin Bay Boutique & Art Hotel είναι το πρώτο ενεργειακά αποδοτικό και πράσινο ξενοδοχείο 

στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο χρησιμοποιεί αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα και το εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλους τους σκοπούς μαγειρικής. 

Το Royal Marmin Bay Boutique & Art Hotel προσφέρει στους επισκέπτες του πέντε τύπους πολυτελών 
και σαγηνευτικών επιλογών διαμονής, για να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και για τους απαιτητικούς 
επισκέπτες. Εδώ υπερισχύει η οικολογική φιλοσοφία του ξενοδοχείου με ενεργειακά αυτόνομα 
δωμάτια και έξυπνες αρχιτεκτονικές επιλογές που προσφέρουν διαμονή σε καθαρό περιβάλλον. 
 
Τοποθεσία 
Το ξενοδοχείο είναι πανοραμικά χτισμένο, με θέα στον κόλπο της Ελούντας. Πλήρως 
επανασχεδιασμένο και ανακατασκευή το 2014-2015. 
Το ξενοδοχείο απέχει 2 χλμ. Από το χωριό Ελούντα και 8 χλμ. Από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Το 

διεθνές αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» απέχει 75 χλμ. (Περίπου 60 ’οδικώς). Υπάρχει 

σταθμός λεωφορείων 20 μέτρα από την πύλη του ξενοδοχείου, καθώς και τακτική δημόσια 

συγκοινωνία προς όλες τις μεγάλες πόλεις και 10 μέτρα από την παραλία του ξενοδοχείου. 

 

Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες 

❖ Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο internet σε όλα τα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους 

❖ Αίθουσα αναμονής 

❖ 24ωρη ρεσεψιόν 

❖ Υπηρεσία πλυντηρίου / σιδερώματος * (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Υπηρεσία κλήσης αφύπνισης 

❖ Χώρος αποσκευών 

❖ Συνολικός αριθμός εστιατορίων: 3 

❖ Αριθμός μπαρ : 3 

❖ Εστιατόριο σε μπουφέ 'Athena Restaurant', υπαίθριος χώρος 

❖ à la carte restaurant 'Poseidon Gourmet Restaurant & Grill', υπαίθριος χώρος 

❖ à la carte restaurant 'Samurai Sushi Bar and Restaurant' με ιαπωνική κουζίνα 

❖ Μπαρ στην πισίνα (σερβίρονται σνακ), εποχιακό 

❖ Μπαρ στην παραλία, εποχιακό 

❖ Σαλόνι σημείου συνάντησης 

❖ Δωρεάν πετσέτες παραλίας / πισίνας 

❖ Κουτί πρώτων βοηθειών 

❖ Αυτοκίνητο - ποδήλατο - ενοικίαση μοτοσικλέτας * (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Διαβούλευση γιατρού * (με επιπλέον χρέωση) 
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❖ Ιδιωτική υπηρεσία ασφαλείας * (με επιπλέον χρέωση)  

❖ Υπηρεσίες SPA * (Σάουνα, ατμόλουτρο, περιποιήσεις ομορφιάς, μασάζ, ευεξία)  

❖ A/C σε δημόσιους χώρους 

❖ Ατομικά ελεγχόμενο κεντρικό A/C στα δωμάτια  

❖ Δωρεάν ανοιχτός χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, βάσει 

διαθεσιμότητας  

❖ Διοργάνωση γάμων και εκδηλώσεων  

❖ Κατάστημα 

❖ Μίνι μάρκετ  

❖ Περιοχή / Corner τηλεόρασης  

❖ Κομμωτήριο  

❖ Υπηρεσία λιμουζίνας με την πολυτελή συλλογή αυτοκινήτων μας * (με επιπλέον χρέωση)  

❖ Χώρος στάθμευσης (βάσει διαθεσιμότητας): κοντά: συμπεριλαμβάνεται  

❖ Range Rover 

❖ Jaguar Limo 

❖ Υπηρεσία δωματίου * (με επιπλέον χρέωση)  

❖ 1 εξωτερική πισίνα γλυκού νερού  

❖ Ξύλινο κατάστρωμα / Αμμώδης παραλία  

❖ Ξαπλώστρες (βάσει διαθεσιμότητας): στην πισίνα (συμπεριλαμβανομένων), εποχιακή και στην 

παραλία (συμπεριλαμβανομένων), εποχιακή  

❖ Ομπρέλες (βάσει διαθεσιμότητας): στην πισίνα (συμπεριλαμβανομένης), εποχιακή και στην 

παραλία (συμπεριλαμβανομένης), εποχιακή 

❖ Εξωτερικές εγκαταστάσεις: εξοπλισμός: κήπος, ηλιόλουστη βεράντα, εξωτερικές εγκαταστάσεις 

διαθέσιμες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 

Όλες οι δραστηριότητες στην πισίνα και στην παραλία υπόκεινται σε καιρικές συνθήκες. 

❖ Business Εγκαταστάσεις* (με επιπλέον χρέωση)  

❖ Εκτύπωση 

❖ Φαξ 

❖ Φωτοτυπίες 

❖ Tablets προς ενοικίαση στη ρεσεψιόν 

Σπορ και Δραστηριότητες 

❖ Ενοικίαση Σκαφών 

❖ Προσωπικός Εκπαιδευτής 

❖ Θαλάσσια Σπορ: 

❖ Μπανάνα (με επιπλέον χρέωση, που προσφέρεται από τοπικούς παρόχους) 

❖ Τζετ σκι (με επιπλέον χρέωση, που προσφέρεται από τοπικούς παρόχους) 

❖ Κατάδυση (με επιπλέον χρέωση, που προσφέρεται από τοπικούς παρόχους, σχολή 

καταδύσεων) 

❖ Θαλάσσιο σκι (με επιπλέον χρέωση, που προσφέρεται από τοπικούς παρόχους) 

❖ Αρκετά μη μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ (με επιπλέον χρέωση, που προσφέρονται από 

τοπικούς παρόχους) 
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❖ Αρκετά μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ (με επιπλέον χρέωση, που προσφέρονται από 

τοπικούς παρόχους) 

❖ Ολοκαίνουργιο γήπεδο τένις γυαλιού με θέα στο νησί Spinalonga, (Sun Top Field - Australian 

Open) (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Γυμναστήριο 

❖ Εκπαιδευτής Πιλάτες 

 

Πολιτική προς τους πελάτες 

❖ Το ξενοδοχείο απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (>16 ετών) 

❖ Δεν επιτρέπονται κατοικίδια στο ξενοδοχείο 

❖ Πληρωμή με μετρητά, πιστωτική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα. Όλες οι μεγάλες πιστωτικές 

κάρτες γίνονται δεκτές. Δεν γίνονται δεκτοί προσωπικοί έλεγχοι. 

❖ Δεν συνιστάται για ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες 

 
Διαμονή: 
Το Royal Marmin Bay Boutique & Art Hotel προσφέρει στους επισκέπτες του πέντε τύπους πολυτελών 
και σαγηνευτικών επιλογών διαμονής, για να καλύψουν τις ανάγκες ακόμη και για τους απαιτητικούς 
επισκέπτες. Εδώ υπερισχύει η οικολογική φιλοσοφία του ξενοδοχείου με ενεργειακά αυτόνομα 
δωμάτια και έξυπνες αρχιτεκτονικές επιλογές που προσφέρουν διαμονή σε καθαρό περιβάλλον. 
 
Πολυτελή και φωτεινά δωμάτια (96 συνολικά) πλήρως ανακαινισμένα και έτοιμα να φιλοξενήσουν 
ζευγάρια. Επωφεληθείτε από την εξαιρετική αρχιτεκτονική και τον λεπτό σχεδιασμό σε κάθε έναν από 
τους πέντε τύπους δωματίων που σίγουρα θα κάνουν τη διαμονή σας αξέχαστη. 
 
Μοναδικά σχεδιασμένοι εσωτερικοί χώροι με τερακότα και σκούρο μπλε χρώμα, με ρετρό όλων των 
εποχών κλασικό και μινιμαλιστικό στιλ και επιπλωμένα από τους πιο διάσημους σχεδιαστές με 
επίπλωση κατά παραγγελία, η διαμονή σας σε ένα από τα δωμάτια του Royal Marmin Bay Boutique & 
Art Hotel θα σας εξασφαλίσει πολυτέλεια, ιδιωτικότητα και χαλάρωση. 
 

❖ Όλα τα δωμάτια εξυπηρετούνται καθημερινά 

❖ Στα Στάνταρ & Superior Δωμάτια Mediterranean, αλλαγή πετσετών καθημερινά, 

αλλαγή λευκών ειδών κάθε 2η μέρα 

❖ Όλα τα άλλα δωμάτια, πετσέτες και λευκά είδη αλλάζονται καθημερινά 

❖ Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα και διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα 

Φαγητό και Ποτά: 
 
Το ξενοδοχείο λειτουργεί σε Bed & Breakfast. 
 
Αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς (εκτός από το κρέας). Το εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιείται σε όλα τα πιάτα μας. 
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‘Athena’ Κεντρικό εστιατόριο σε μπουφέ  
Πλήρες αμερικανικό πρωινό 07:30-10:30  
Αργά το πρωινό: 10:30-11:00 
Βραδινό: 19:30-21:30 (show - cooking, μενού για χορτοφάγους) 
 
‘Poseidon’ Gourmet εστιατόριο/Ιταλική δημιουργική κουζίνα 
Poseidon εστιατόριο (Βραδινό): 19:00-23:00 Gourmet, Φρέσκο Ψάρι 
 
‘Samurai Sushi Μπαρ & Εστιατόριο 
Samurai Sushi Μπαρ Εστιατόριο (Βραδινό): 19:00-23:00 
 
‘Dionysos’ Κεντρικό Μπαρ 18:00-02:00 
‘Minoas’ Μπαρ πισίνας απολαμβάνει ένα ποτό ή δροσερό αναψυκτικό 10:00-18:00 
‘Icaros’ Μπαρ παραλίας ‘Icaros’ ταβέρνα 10:00-18:00 
Ariadne - Olous Kafeneio 19.00- 23.00 
Ariadne - Olous είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό καφέ, που σερβίρει νόστιμα τοπικά ορεκτικά και ποτά. 
Γνωρίστε τον ελληνικό πολιτισμό συνάντησης σε ένα καφέ για να συνομιλήσετε ή να χαλαρώσετε. 
Ανοίγει 19.00- 23.00. 
 
Υπηρεσία Δωματίου 7:30-24:00* 
 
Casual, κομψό ντύσιμο απαιτείται για δείπνο. 
Οι άνδρες παρακαλούνται να φορούν μακρύ παντελόνι. 
Τα αλκοολούχα ποτά περιορίζονται σε ηλικίες κάτω των 18 ετών. 
 
* Οι υπηρεσίες απαιτούν επιπλέον χρέωση, πληρωτέα τοπικά. 
 
Ψώνια: 

Κατάστημα κοσμημάτων 

 

Ευεξία 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας την πολυτέλεια να επισκεφθείτε το Euphoria Spa, το λαμπερό κόσμημα του 

θέρετρου μας και να περιποιηθείτε τον εαυτό σας από τους έμπειρους θεραπευτές μας με Φυσικά 

Κρητικά Προϊόντα φτιαγμένα με Αρώματα, Βότανα, Λάδια, Βούτυρα, Κερί Μελισσών και Φύση και 

γνώσεις που αποκτήθηκαν από την Αιώνες της παράδοσης! 

Επιλέξτε από πολλές θεραπείες και ειδικούς συνδυασμούς που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. 

Το Spa μας είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10:00 έως τις 19:00. 

Είναι εξοπλισμένο με ζευγάρια καμπίνα, τζακούζι, σάουνα, ατμόλουτρο, χώρο ανάπαυσης και 

αποδυτήρια. Για επιπλέον πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το Spa Manager. 
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ROYAL MARMIN BOUTIQUE & ART HOTEL - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

❖ Όλα τα δωμάτια εξυπηρετούνται καθημερινά 

❖ Στα Στάνταρ & Superior Δωμάτια Mediterranean, αλλαγή πετσετών καθημερινά, 

αλλαγή λευκών ειδών κάθε 2η μέρα 

❖ Όλα τα άλλα δωμάτια, πετσέτες και λευκά είδη αλλάζονται καθημερινά 

❖ Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα και διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα 

20 Στάνταρ Mediterranean Δωμάτια θέα θάλασσα 18-20 τ.μ. 
 

Μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες 
Άνετα δωμάτια με δύο μονά / διπλά κρεβάτια. Μπάνιο με ντους / τουαλέτα και επιπλωμένο μπαλκόνι. 
  

In - Παροχές & Υπηρεσίες Δωματίου: 
• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 
• Δορυφορική τηλεόραση 
• Σίδερο και σιδερώστρα στο δωμάτιο (Δωρεάν και κατόπιν αιτήματος) 
• Μπαλκόνι ή βεράντα 
• Εξοπλισμός με μπαλκόνι / βεράντα: επιπλωμένο 
• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή * (με επιπλέον χρέωση) 
• Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο internet 
• Μίνι μπαρ * (με επιπλέον χρέωση) 
• Σεσουάρ 
• Υπηρεσίες πλυντηρίου * (με επιπλέον χρέωση) 
• Χρηματοκιβώτιο 
• Διατίθεται επίσης για χρήση ως μονόκλινο (D1M) 
• Μπουρνούζια, Παντόφλες 
• Προϊόντα περιποίησης με βάση το βιολογικό ελαιόλαδο 
 
13 Superior Mediterranean Δωμάτιο θέα θάλασσα 20-24 τ.μ 

Μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες 
Άνετα δωμάτια με δύο μονά / διπλά κρεβάτια. Μπάνιο με ντους / τουαλέτα και επιπλωμένο μπαλκόνι. 

 
In - Παροχές & Υπηρεσίες Δωματίου  
• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 
• Δορυφορική τηλεόραση 
• Σίδερο και σιδερώστρα στο δωμάτιο (Δωρεάν και κατόπιν αιτήματος) 
• Μπαλκόνι ή βεράντα 
• Εξοπλισμός με μπαλκόνι / βεράντα: επιπλωμένο 
• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή * (με επιπλέον χρέωση) 
• Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο internet 
• Μίνι μπαρ * (με επιπλέον χρέωση) 
• Σεσουάρ 
• Υπηρεσίες πλυντηρίου * (με επιπλέον χρέωση) 
• Χρηματοκιβώτιο 
• Μπουρνούζια, Παντόφλες 
• Προϊόντα περιποίησης με βάση το βιολογικό ελαιόλαδο 
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32 Deluxe Δωμάτιο θέα θάλασσα 30 τ.μ. 
Μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες 
Όλα τα δωμάτια αυτού του τύπου είναι πολύ άνετα και διαθέτουν μαρμάρινο δάπεδο. Επίσης 
μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα / ντους / τουαλέτα και επιπλωμένο μπαλκόνι 
 
In - Παροχές & Υπηρεσίες Δωματίου: 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Σίδερο και σιδερώστρα στο δωμάτιο (Δωρεάν και κατόπιν αιτήματος) 

• Μπαλκόνι ή βεράντα 

• Εξοπλισμός με μπαλκόνι / βεράντα: επιπλωμένο 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή * (με επιπλέον χρέωση) 

• Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο internet 

• Μίνι μπαρ * (με επιπλέον χρέωση) 

• Σεσουάρ 

• Υπηρεσίες πλυντηρίου * (με επιπλέον χρέωση) 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Μπουρνούζια, Παντόφλες 

• Προϊόντα περιποίησης με βάση το βιολογικό ελαιόλαδο 
 

 
3 Deluxe Δωμάτιο με Τζακούζι θέα στη Θάλασσα 30 τ.μ. 

Μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες 
Επιπλέον στις εγκαταστάσεις της Junior Σουίτας, αυτός ο τύπος δωματίου διαθέτει εξωτερικό τζακούζι 
για τη χαλάρωση των επισκεπτών μας. Μπανιέρα με ντους ή μπανιέρα / τουαλέτα, υδρομασάζ 

 
In - Παροχές & Υπηρεσίες Δωματίου: 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Σίδερο και σιδερώστρα στο δωμάτιο (Δωρεάν και κατόπιν αιτήματος) 

• Βεράντα 

• Εξοπλισμός με μπαλκόνι / βεράντα με ξαπλώστρες, με προστασία από τον ήλιο, με υδρομασάζ 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή * (με επιπλέον χρέωση) 

• Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο internet 

• Μίνι μπαρ * (με επιπλέον χρέωση) 

• Σεσουάρ 

• Υπηρεσίες πλυντηρίου * (με επιπλέον χρέωση) 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Μπουρνούζια, Παντόφλες 

• Προϊόντα περιποίησης με βάση το βιολογικό ελαιόλαδο 
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28 Deluxe Δωμάτιο Ιδιωτική Πισίνα θέα στη Θάλασσα 35 τ.μ. 

Μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες 
Επιπλέον στις εγκαταστάσεις της Junior Σουίτας, αυτός ο τύπος δωματίου διαθέτει εξωτερική πισίνα 
για ιδιωτική χρήση των ενοικιαστών των σουιτών. Μπάνιο με ντους ή μπανιέρα / τουαλέτα. 

 

In - Room Facilities & Services: 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Σίδερο και σιδερώστρα στο δωμάτιο (Δωρεάν και κατόπιν αιτήματος) 

• Βεράντα 

• Εξοπλισμός με μπαλκόνι / βεράντα με ξαπλώστρες, με προστασία από τον ήλιο, με υδρομασάζ 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή * (με επιπλέον χρέωση) 

• Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο internet 

• Μίνι μπαρ * (με επιπλέον χρέωση) 

• Σεσουάρ 

• Υπηρεσίες πλυντηρίου * (με επιπλέον χρέωση) 

• Χρηματοκιβώτιο 

• Μπουρνούζια, Παντόφλες 

• Προϊόντα περιποίησης με βάση το βιολογικό ελαιόλαδο 
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