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CHC TYLISSOS BEACH HOTEL – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

 
Το CHC Tylissos Beach Hotel απέχει λίγα μόλις μέτρα από την παραλία και λιγότερο από 1χλμ. από το 
εμπορικό κέντρο της Ιεράπετρας. Προσφέρει πισίνα, μπαρ δίπλα στην πισίνα και σνακ μπαρ στην 
παραλία με δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει επίσης 24ωρη υποδοχή και υπηρεσία δωματίου. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια έχουν μπαλκόνια και θέα στη θάλασσα ή στον κήπο. Όλες οι μονάδες 
διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, ορθοπεδικά στρώματα, δωρεάν προϊόντα περιποίησης, 
στεγνωτήρα μαλλιών καθώς και μεγεθυντικό καθρέπτη μπάνιου. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους του ξενοδοχείου. 
Καθημερινά σερβίρεται Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πρωινό στο κεντρικό εστιατόριο και το ξενοδοχείο 
μας έχει την ειδική  πιστοποίηση/ειδικό σήμα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙNΟ" από το Ξενοδοχειακό 
Επιμελητήριο Ελλάδος. Αργότερα μέσα στην ημέρα, το εστιατόριο προτείνει πιάτα της Ελληνικής, 
της Κρητικής και της Διεθνούς κουζίνας. 
Oργανώνονται παιχνίδια στην παραλία και την πισίνα, καθώς και προγράμματα γυμναστικής και 
γιόγκα. Επίσης διασκέδαση με αυθεντική Κρητική ή Ελληνική βραδιά. 
 
Τοποθεσία 
 
To ξενοδοχείο πόλεως και διακοπών CHC Tylissos Beach, ευρίσκεται στα σύνορα της πολυάσχολης 

κωμόπολης της Ιεράπετρας Κρήτης. Είναι τοποθετημένο πάνω στην πεντακάθαρη αμμουδιά με τα 

κρυστάλλινα νερά της Μεσογείου, το Λιβυκό Πέλαγος. Προσφέροντας θαυμάσια φιλοξενία και 

παραμονή σε συνδυασμό με ρομαντικό περιβάλλον και επαγγελματισμό, μεγάλη ποικιλία ανέσεων 

και δραστηριότητες, αποτελεί όχι μόνο τον ιδανικό προορισμό για την επόμενη απόδραση σας από 

την καθημερινή ρουτίνα, αλλά και το ιδανικό μέρος για παραμονή και ανάπαυση για το επόμενο 

επαγγελματικό σας ταξίδι επίσης. 

Το ξενοδοχείο CHC Tylissos Beach απέχει λίγα λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης, τη λαϊκή 
αγορά, το αστικό νοσοκομείο, τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων, το εμπορικό κέντρο και το λιμάνι για 
ημερήσιες κρουαζιέρες προς το νησί της Χρυσής. Ξεκουράζεται στον παραλιακό δρόμο της πόλης από 
Ιεράπετρα προς Σητεία προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και άφιξη με το αυτοκίνητο. Η τοποθεσία 
του κοντά στην Ιεράπετρα προσφέρει εξαιρετική πρόσβαση σε καταστήματα, τουριστικές και 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε απόσταση 300μ. από το κατάλυμα θα βρείτε ένα σούπερ μάρκετ και ένα 
φαρμακείο σε απόσταση 500μ. 
 
 
 
Εγκαταστάσεις 

❖ Εστιατόριο – Epicurus Table  

❖ Κεντρικό Μπαρ – Dionysus  

❖ Μπαρ Πισίνας - Stavento 

❖ Σνακ Μπαρ 

❖ Σαλόνι 

❖ Ιδιωτική παραλία 
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❖ Μπαρ παραλίας 

❖ Πισίνα 

❖ Κατάστημα Αναμνηστικών Δώρων 

❖ Ιδιωτικό Πάρκινγκ 

 

Υπηρεσίες 

 

Το ξενοδοχείο CHC Tylissos beach προσφέρει μια ποικιλία από ανέσεις. Η ελαστικότητα και ποικιλία 

στις τιμές μας θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στον προϋπολογισμό σας. Σύνδεση με δωρεάν 

ασύρματο ιντερνέτ, τραπέζι στην πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα είναι μερικές ενδεικτικές υπηρεσίες 

που θα μπορούσατε να έχετε. 

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το κεντρικό μας μπαρ καφέ  “ DIONYSUS “, το μπαρ της πισίνας “ 

STAVENTO “, το ανοικτό παρκινγκ. 

Να ενοικιάσετε αυτοκίνητο ή μοτοποδήλατο, να παίξετε beach volley, να κάνετε χρήση στεγνού 

καθαριστηρίου ή πλυντηρίου και διάφορες άλλες υπηρεσίες μας. 

Θα μπορούσατε ακόμα, μετά από προηγούμενη ενημέρωση μας, να έχετε υπηρεσίες γραμματέως, 

επιχειρηματική υποστήριξη, και πολύ περισσότερα μικροπράγματα για μία ευχάριστη παραμονή 

χωρίς προβλήματα. 

Το προσωπικό μας και η υποδοχή θα χαρούν πολύ να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και να σας 

βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σας. 

 

 

❖ 24ωρη Ρεσεψιόν 
❖ Υπηρεσία Μεταφοράς από/προς το Αεροδρόμιο/Λιμάνι (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον 

επιβάρυνση) 
❖ Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων 
❖ Ενοικίαση αυτοκινήτου & μοτοσικλέτας (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον χρέωση) 
❖ Πρόσβαση σε Γιατρό (κατόπιν αιτήματος) 
❖ Φαξ & Φωτοτυπικό 
❖ Χρηματοκιβώτιο (δωρεάν) 
❖ Καθημερινή Υπηρεσία Καμαριέρας 
❖ Δορυφορική Τηλεόραση 
❖ Υπηρεσία Δωματίου 
❖ Υπηρεσία Πλυσίματος & Σιδερώματος Ρούχων (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον επιβάρυνση) 
❖ Δωρεάν Wi-Fi 

 
 
Σπορ και Δραστηριότητες 
 

❖ Πινγκ - Πονγκ 
❖ Υπηρεσίες Ομορφιάς (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον επιβάρυνση) 
❖ Μασάζ (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον επιβάρυνση) 
❖ Σάουνα (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον επιβάρυνση) 
❖ Ομπρέλες & Ξαπλώστρες Παραλίας 
❖ Ομπρέλες & Ξαπλώστρες Πισίνας 
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❖ Πετσέτες Θαλάσσης 
❖ Πετσέτες Πισίνας 
❖ Μπιλιάρδο 
❖ Εκδρομές με σκάφος (κατόπιν αιτήματος με επιπλέον επιβάρυνση) 
❖ Βόλεϊ παραλίας 
 
Διαμονή: 

Το ξενοδοχείο CHC Tylissos Beach, διαθέτει 70 πολυτελή δωμάτια, μπροστά με θέα θάλασσα, πλάι 
θέα θάλασσα, θέα πισίνα και θέα κήπο. Οι Σουίτες αποτελούνται από δύο δίκλινα δωμάτια 
συνδεόμενα με εσωτερική πόρτα. 

Όλα μας τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ασύρματο internet και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
σε όλο το ξενοδοχείο, τηλέφωνο, δορυφορική έγχρωμη τηλεόραση, ψυγείο-mini bar, ηλεκτρονικό 
χρηματοκιβώτιο (δωρεάν), κλιματισμό, πιστολάκι-στεγνωτήρα μαλλιών, οικολογικά συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, ανοξείδωτες πτυσσόμενες κρεμάστρες μπαλκονιού, ορθοπεδικά κρεβάτια 
και μερικές ακόμα ευχάριστες εκπλήξεις. 
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CHC TYLISSOS BEACH HOTEL – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 
Βασικές Παροχές 
 

• Μπάνιο με μπανιέρα ή ντους 

• Πετσέτες θαλάσσης 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Ντουλάπα 

• Καθημερινή υπηρεσία καμαριέρας 

• Τηλέφωνο 

• Τηλεόραση επίπεδης οθόνης 

• Πλύσιμο ρούχων 

• Σεσουάρ μαλλιών 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Μεγεθυντικός καθρέπτης μπάνιου 

• Δωμάτια για μη-καπνίζοντες 

• Πετσέτες πισίνας 

• Ιδιωτικό μπαλκόνι 

• Ψυγείο 

• Χρηματοκιβώτιο (Δωρεάν) 

• Υπηρεσία αφύπνισης 

• Wi-Fi (Δωρεάν) 
 

 

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στον Κήπο 19-20 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό ή 2 μονά 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Θέα στον Κήπο 
 
Δίκλινο Δωμάτιο με πλαϊνή θέα στη Θάλασσα 19-20 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό ή 2 μονά 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Πλαϊνή θέα στη Θάλασσα  
 

Τρίκλινο με πλαϊνή θέα στη Θάλασσα 23-25 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό και 1 μονό ή 3 μονά 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  ή 3 ενήλικες 

• Πλαϊνή θέα στη Θάλασσα  
 

Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στη Θάλασσα 19-23 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό ή 2 μονά 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Θέα στη Θάλασσα 
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Τρίκλινο με θέα στη Θάλασσα 26-28 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό και 1 μονό ή 3 μονά 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  ή 3 ενήλικες 

• Θέα στη Θάλασσα 
 

Superior Δωμάτια με θέα στη Θάλασσα 28-30 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με 1 διπλό ή 2 μονά 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες ή  2 ενήλικες ή 3 ενήλικες 

• Θέα στη θάλασσα 

• Καφετιέρα 

• Μινι-Μπαρ 

• Μοντέρνα επίπλωση 

• Καθιστικό 

• Μπουρνούζια & Παντόφλες 

 
 

Superior Δωμάτια με ιδιωτική πισίνα (35-38τ.μ) 
 

• Μπάνιο με στήλη ντους υδρομασάζ  

• Πετσέτες θαλάσσης 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Ντουλάπα 

• Καθημερινή υπηρεσία καμαριέρας 

• Τηλέφωνο 

• Τηλεόραση επίπεδης οθόνης 

• Πλύσιμο ρούχων 

• Σεσουάρ μαλλιών 

• Κλιματισμός προσαρμοζόμενος από τηλεχειριστήριο 

• Μεγεθυντικός καθρέπτης μπάνιου 

• Δωμάτια για μη-καπνίζοντες 

• Πετσέτες πισίνας 

• Ιδιωτικό μπαλκόνι 

• Ψυγείο 

• Χρηματοκιβώτιο (Δωρεάν) 

• Υπηρεσία αφύπνισης 

• Wi-Fi (Δωρεάν) 
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