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CHC CORIVA BEACH – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Το CHC Coriva Beach είναι το ιδανικό ξενοδοχείο για όσους απολαμβάνουν την αρμονία μεταξύ 
φυσικής ομορφιάς και παραδοσιακών, φιλόξενων εγκαταστάσεων. Βρίσκεται στην Ιεράπετρα, την 
πιο νότια πόλη της Ευρώπης, σε μια από τις μεγαλύτερες παραλίες της Κρήτης, η οποία έλαβε το 
βραβείο "Gold Quality Coast Award" το 2014 από την "International Quality Coast Jury". Οι 
εγκαταστάσεις μπορούν να προσφέρουν τις πιο χαλαρωτικές και ιδανικές διακοπές, συνδυάζοντας 
την ζεστή ατμόσφαιρα με τη διάσημη κρητική φιλοξενία. 

Η διαμονή σας στα άνετα δωμάτια που συνδυάζουν το παραδοσιακό με το μοντέρνο στιλ και τα 
οποία είναι εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις, τους όμορφους κήπους και τη μοναδική Long Beach θα 
σας προσφέρουν όλα όσα είναι απαραίτητα για πραγματικά χαλαρωτικές διακοπές. Για όσους 
επιθυμούν μια υγιεινή διατροφή, η κουζίνα μας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από κρητικά πιάτα 
μαγειρεμένα με τον μεσογειακό τρόπο. 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ  

• Δίκλινα:   32                                                                            18-24 m2 

• Μονόκλινα: 2                                                                     16-20 m2 

• Junior Σουίτα: 7                                                                        28-32 m2 

• Σουίτες:  6                                                                                 30-38 m2 

Σύνολο Δωματίων: 47  
Σύνολο κλινών: 108 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

• Εσωτερική διακόσμηση: Παραδοσιακή 
• Μπάνιο/ντους  
• Κλιματιστικό 
• Θέρμανση 
• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή  
• Μπαλκόνι/βεράντα 
• Χρηματοκιβώτιο  
• Ψυγείο 
• Δορυφορική τηλεόραση   
• Μικρό ψυγείο 
• Πιστολάκι μαλλιών 
• Θέα στο κήπο 
• Διπλά κρεβάτια 
• Συνδεδεμένες πόρτες  
• Καθαριότητα δωματίου/Bungalow 7 φορές την εβδομάδα 
• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 
• Αλλαγή λινών 3 φορές την εβδομάδα 
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Υπηρεσίες Ξενοδοχείου 

• Σαλόνι 
• Δωμάτιο με τηλεόραση  
• Κλιματισμός σε όλους τους δημόσιους χώρους 
• Κήπος 
• Πάρκινγκ 
• Κομμώτρια (κοντά στο ξενοδοχείο ) 
• Κοσμηματοπωλείο 
• Σουβενίρ/παραδοσιακά προϊόντα 
• Mini-Market: 50 m μακριά από το ξενοδοχείο 
• Εξωτερική πισίνα με μισό αλάτι - μισό γλυκό νερό, όχι θερμαινόμενη (μέγεθος 14x8m) 
• Οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες στη πισίνα και στη θάλασσα είναι δωρεάν 
• Πετσέτες θαλάσσης  
• Αναχώρηση μέχρι τις  11:00 

Καθυστερημένο  check-out -χρέωση δωματίου μέχρι 18:00: χρέωση μισής ημέρας 
Καθυστερημένο check-out- χρέωση δωματίου μέχρι 18:00: χρέωση όλης της ημέρας 

Τοποθεσία 

• Περιγραφή Τοποθεσίας : 8 χλμ από την Ιεράπετρα -νοτιοανατολική ακτή της Κρήτης 
• Κοντινότερη Πόλη/Εμπορική περιοχή: Ιεράπετρα 
• Απόσταση από το ξενοδοχείο: 8 Km, το ταξί κοστίζει  15 Eυρώ  
• Κοντινότερο Αεροδρόμιο: Σητεία  
• Απόσταση από το ξενοδοχείο: 50 Km, το ταξί κοστίζει 80 Ευρώ 
• Χρόνος  μεταφοράς: 50 minutes 
• Δεύτερο κοντινότερο αεροδρόμιο: Heraklion International 
• Απόσταση από το ξενοδοχείο: 100 Km, το ταξί κοστίζει 120 Ευρώ 
• Χρόνος  μεταφοράς: 1 ½ ώρα 
• Στάση λεωφορείου : Μπροστά από το ξενοδοχείο 
• Πρόγραμμα λεωφορείου: Γραφείο πληροφοριών του ξενοδοχείου 
• Είδος παραλίας : με βότσαλα 
• Θέση ξενοδοχείου: απευθείας στη θάλασσα 

 

Κοντά στη περιοχή (με πρόσθετη χρέωση) 

100 μέτρα από το ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε 
• Γήπεδα tennis 
• Θαλάσσια σπορ  

8 χλμ. Από το ξενοδοχείο μπορείτε να βρείτε 

• Κέντρο κατάδυσης 

• Μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου(5x5) 
 

 
Μπαρ & Εστιατόρια 

Κεντρικό Εστιατόριο Creta εσωτερικό 
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• Χωρητικότητα καθισμάτων: 100 άτομα 
• Ώρες πρωινού: 08.00 - 10.30 
• Ώρες βραδινού: 19:00 - 21:00 
  

Εστιατόριο με βεράντα εξωτερικά  
• Χωρητικότητα καθισμάτων: 60 άτομα 
• Ώρες Πρωινού: 08.00 - 10.30 
• Ώρες Βραδινού: 19:00 – 21:00  

 

Εστιατόριο Pelagos Seaside  
• Χωρητικότητα καθισμάτων: 150 άτομα  
• Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 24:00  
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CHC CORIVA BEACH– ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

Βασικές Παροχές 

• Ατομικά ρυθμιζόμενος κλιματισμός 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 

• Μπάνιο/ντους 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 

• Στεγνωτήρας μαλλιών 

• Μικρό ψυγείο 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 

 

34 Deluxe Δίκλινο δωμάτιο με θέα κήπο 18-24 m2 

• Κατάλληλο για 1-3 άτομα 

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 

• Θέα στον κήπο  

• Ανέσεις μπάνιου 

• Πετσέτες θαλάσσης  

• Χρηματοκιβώτιο  
 

7 Junior Σουίτες με θέα θάλασσα 28-32 m2 

• Κατάλληλο για 2-3 άτομα 

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι 

• Καθιστικό με καναπέ 

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες 

• Θέα στη θάλασσα 

• Ανέσεις μπάνιου 

• Μπουρνούζια, παντόφλες  

• Πετσέτες θαλάσσης  

• Χρηματοκιβώτιο  

 
6 Σουίτες με θέα ενδοχώρα 30-38 m2  

• Κατάλληλο για 2-4 άτομα 

• Ένα δωμάτιο με διπλό κρεβάτι και ένα ξεχωριστό δωμάτιο με επιπλέον κρεβάτια ή καναπέ-

κρεβάτια 

• Μπαλκόνι ή βεράντα με τραπέζι και καρέκλες 

• Θέα στην ύπαιθρο 

• Ανέσεις μπάνιου 
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• Μπουρνούζια, παντόφλες   

• Πετσέτες θαλάσσης (Δωρεάν) 

• Χρηματοκιβώτιο (Δωρεάν) 
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