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CLUB LYDA – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Tο ξενοδοχείο Club Lyda βρίσκεται ακριβώς στα όρια του θέρετρου των Γουβών, σε 
απόσταση ενός τετάρτου με το λεωφορείο από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το Club 
Lyda προσφέρει μια φιλική, ζεστή ατμόσφαιρα και είναι μια ιδανική επιλογή για 
χαλαρωτικές διακοπές για οικογένειες και ζευγάρια. Υπάρχουν δύο αμμώδεις 
παραλίες σε απόσταση  δέκα λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο, καθώς και δύο 
μεγάλες πισίνες και 1 πισίνα για παιδιά  μέσα στο συγκρότημα. Όλες οι παραλίες  των 
Γουβών είναι ιδανικές για οικογένειες αλλά η μεγάλη σε μήκος αμμώδης παραλία 
είναι κατάλληλη και για οικογένειες με παιδιά μικρότερης ηλικίας. Οι ξαπλώστρες και 
ομπρέλες στην αμμώδη παραλία είναι διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση, για την πισίνα-
παραλία προσφέρονται πετσέτες έναντι 5 € κατάθεση. 

 
Μια ποικιλία από θαλάσσια σπορ είναι διαθέσιμα στην μεγαλύτερη παραλία και με 
επιπλέον χρέωση. Υπάρχει τακτική συγκοινωνία, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, όταν υπάρχει τουριστικό τραινάκι με το οποίο  οι πελάτες  μπορούν να  
επισκεφτούν το μαγευτικό ενυδρείο Κρήτης στο γειτονικό χωριό των Γουρνών. 
Υπάρχουν πολλά εστιατόρια, μίνι μάρκετ, μπαρ, ταβέρνες, καταστήματα δώρων γύρω 
από το συγκρότημα καθώς και το χωριό Γούβες σε απόσταση ενός τετάρτου  με τα 
πόδια από την κεντρική λεωφόρο. Αν ψάχνετε για μια έντονη νυχτερινή ζωή και πολλά 
εμπορικά καταστήματα, υπάρχει τακτική συγκοινωνία για το κοντινά πολύβουα 
θέρετρα της Χερσονήσου, Σταλίδα και Μάλια. Το ξενοδοχείο Club Lyda είναι η ιδανική 
βάση για να εξερευνήσετε όλα όσα η Κρήτη έχει να προσφέρει. Η κοντινή στάση του 
λεωφορείου προσφέρει μια τακτική συγκοινωνία προς όλα τα γνωστά βόρεια 
παραλιακά θέρετρα όπως στη Χερσόνησο, Σταλίδα, Μάλια, Άγιο Νικόλαο, καθώς και 
την πρωτεύουσα του  νησιού το Ηράκλειο με το Μινωικό Παλάτι της Κνωσού και το 
γνωστό αρχαιολογικό μουσείο. Όλα τα βόρεια παραθαλάσσια θέρετρα μπορείτε να τα 
επισκεφτείτε με αυτοκίνητο το πολύ σε μία ώρα από το ξενοδοχείο. 

 
Το ξενοδοχείο Club Lyda προσφέρει δύο μεγάλες εξωτερικές πισίνες με γλυκό νερό, 
μία ξεχωριστή παιδική πισίνα με γλυκό νερό, εκτεταμένες βεράντες με ξαπλώστρες και 
ομπρέλες δωρεάν, ένα σνακ μπαρ δίπλα στην πισίνα, μία τραπεζαρία εστιατόριο, ένα 
μπαρ μέσα στην πισίνα, παιδική χαρά, μία αίθουσα τηλεόρασης με μεγάλη οθόνη, 
arcade παιχνίδια, μπιλιάρδο (επιπλέον χρέωση), δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους, μίνι μάρκετ και χώρο υποδοχής. Το 
ξενοδοχείο Club Lyda διοργανώνει περιστασιακά πρόγραμμα ψυχαγωγίας, κυρίως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η πραγματοποίησή του εξαρτάται από τις καιρικές 
συνθήκες και τη συμμετοχή. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει ημερήσιες 
δραστηριότητες  (6 ημέρες / εβδομάδα), καραόκε και  βραδιές με διάφορα θέματα. 
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Το Ξενοδοχείο  Club Lyda διαθέτει υποδοχή, 24ωρη ιατρική κάλυψη κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας  και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Για τους επισκέπτες με 
κινητικά προβλήματα, συνιστούμε να ζητάτε ισόγεια κατά την ώρα που κάνετε την 
κράτηση. 
 
Το Club Lyda είναι η ιδανική επιλογή διακοπών για οικογένειες και ζευγάρια και 
οικογένειες που αναζητούν μια χαλαρωτική απόδραση στην Κρήτη. Διαθέτει 
ανοικτούς χώρους για τα παιδιά να τρέχουν, εκτεταμένη ηλιόλουστη βεράντα γύρω 
από τις δύο μεγάλες εξωτερικές πισίνες και διαθέτει ένα mini club για παιδιά ηλικίας 
τεσσάρων έως δώδεκα ετών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Το μίνι 
κλαμπ επιβλέπεται και λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
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CLUB LYDA - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Το ξενοδοχείο Club Lyda προσφέρει 140 δωμάτια στο σύνολο, 34 δίκλινα δωμάτια (Promo), 

89 δίκλινα δωμάτια με θέα Πισίνα/Κήπο, 6 οικογενειακά δωμάτια σε στυλ μεζονέτας με θέα 

ενδοχώρα και 11 οικογενειακά δωμάτια με δύο κρεβατοκάμαρες  ευρύχωρα, καλά 

εξοπλισμένα και άνετα με θέα ενδοχώρα, κήπο ή πισίνα. 

 

Βασικές Παροχές 
 

• Κλιματισμός  
• Mini ψυγείο  

• Δορυφορική τηλεόραση  

• Μπάνιο με μπανιέρα ή ντους 

• WC 

• Τηλέφωνο  

• Rαδιόφωνο  

• Χρηματοκιβώτιο  

• Πιστολάκι μαλλιών 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο, στην ενδοχώρα, στο βουνό ή στην πισίνα 

• Μια υπηρεσία πλυντηρίου είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και με επιπλέον χρέωση 

• Κούνιες καθώς και καρεκλάκια είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος και είναι δωρεάν 

• Καθημερινή καθαριότητα (εκτός Κυριακής) 

• Οι πετσέτες αλλάζονται κάθε δύο ημέρες και το σεντόνια αλλάζονται κάθε τρεις ημέρες 

•  
34 Δίκλινα Δωμάτια (Promo) 30 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με δίκλινα ή δύο μονά κρεβάτια ή κουκέτες 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες - 4 ενήλικες 

• Θέα την πισίνα ή στον κήπο 
Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 
 
89 Δίκλινα Δωμάτια με θέα την πισίνα/κήπο 30 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με δίκλινα και δύο μονά κρεβάτια  

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες - 4 ενήλικες 

• Θέα την πισίνα ή στον κήπο 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

 

6 Οικογενειακά Δωμάτια σε στυλ μεζονέτας με θέα ενδοχώρα 40 τ.μ. 

• Τα δωμάτια προσφέρουν ισόγειο, μπάνιο και υπνοδωμάτιο, ενώ στον πρώτο όροφο έχουν 
τον κύριο υπνοδωμάτιο και μπαλκόνι 

• Χωριστά επίπεδα 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες - 4 ενήλικες 

• Θέα ενδοχώρα  

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 
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11 Οικογενειακά δωμάτια με δύο κρεβατοκάμαρες με θέα ενδοχώρα/κήπο 40 τ.μ. 

• Τα δωμάτια διαθέτουν 2 ξεχωριστά υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο και μπαλκόνι 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες - 5 ενήλικες 

• Πισίνα ή θέα στον κήπο 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 
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CLUB LYDA - ALL INCLUSIVE DESCRIPTION 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 
 

Rich breakfast served between 07:30 and 09:30 
Lunch served from 12:30 till 14:30 
Dinner served between 19:00 through to 21:00 (there is no dinner children’s menu) 
 

All main meals are buffet style and served in the main restaurant. 
Self Service for Food. Service for the drinks: Beer, wine red - white, carafe water & refreshments from post 
mix. 

BARS 
 

• Main Bar: open 11:00-22:30 (22:30-till closing on extra charge) 

• Pool Bar: open 11:00-19:00(operate only high season) offering refreshments from post mix, beer, juices, 
coffee and tea. 
 

The All-Inclusive drinks include ouzo, raki, wine red – white, beer, refreshments from post mix, brandy and water in 
carafe. Fresh juices, champagne, cocktails, imported drinks and brand labels are available at an extra charge.  
 

Filter and standard tea is available between 11:00 through 22:30. Cappuccino, espresso, earl grey tea, as well as other 
flavored teas are available at an extra local charge.  
 

Finger Snacks including pizzas and/or chips and/or corn and/or biscuits and/or cake, etc are available from 11:30 till 
12:30.  
 

Coffee and tea time with cakes and biscuits is served from 16:00 till 17:30.  
 

Ice cream cones [two flavors] are served from 13.00 till 14:00 & from 19:00 till 21:00 at the restaurant as a dessert. 
Packed ice cream and brand name ice cream is available at a local charge. 

SPORTS & LEISURE 

Club Lyda Hotel organizes the occasional 
entertainment program 6 Days/Week during the 
summer months always depending on participation 
and the weather conditions. When the 
entertainment program is limited there is a Greek 
theme night or a Karaoke night. Participation in some 
live events may incur an extra local charge. 

 
Sun-beds and umbrellas at the pools free of charge, 
for the pool - Beach offers towels against 5€ 

deposit. 
 
Our Hotel offers a shuttle mini bus service from the 
hotel to the beach and vice versa. 

 
 

SERVICES FREE OF CHARGE 

 
 
Safe Deposit Box 
Air - Conditioning 
Wi-Fi internet access in public areas  
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