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KITRO BEACH HOTEL– HOTEL DESCRIPTION 

 

Περιγραφή 

Το Kitro Beach Hotel είναι ένα αστικό, παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, ιδανικό για ζευγάρια στον 
Άγιο Νικόλαο, μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 
ακριβώς πάνω από τον παραλιακό πεζοδρόμο στην παραλία της Κιτροπλατείας, και 
προσφέρει υπέροχη θέα στη θάλασσα στον μαγευτικό κόλπο του Μιραμπέλου. Η 
πλεονεκτική του τοποθεσία είναι ιδανική για να εξερευνήσετε το ανατολικό τμήμα της 
Κρήτης στις καλοκαιρινές διακοπές σας. 

 

Τοποθεσία 

Το Kitro Beach Hotel βρίσκεται ακριβώς πάνω από την παραλία της Κιτροπλατείας με θέα 

στον κόλπο του Μεραμπέλλου, ενώ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το 

κέντρο του Αγίου Νικολάου (200μ). 

Διαλέξτε από τα 26 δίκλινα δωμάτια & τις 2 σουίτες μας κι απολαύστε την παραλία, τη 

θάλασσα & τον ήλιο από τα ιδιωτικά μας μπαλκόνια. Όταν είστε έτοιμοι για εξόρμηση, 

εξερευνήστε την ήσυχη Kιτροπλατεία με καφέ και εστιατόρια ή χαλαρώστε στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου ή στο Kitro Beach Café. Τέλος, 

δροσιστείτε με μια γρήγορη βουτιά στην παραλία της Κιτροπλατείας, βραβευμένη με Γαλάζια 

Σημαία και εξοπλισμένη με μπαρ/σνακ μπαρ δίπλα στη θάλασσα. 

Η πλεονεκτική τοποθεσία του Kitro Beach Hotel είναι ιδανική για να εξερευνήσετε το 

ανατολική πλευρά της Κρήτης, όπως την Ελούντα (12 χλμ.), τη Σπιναλόγκα (16 χλμ.) και το 

φαράγγι Κριτσά (11 χλμ.). Η μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο απέχει περίπου μία ώρα 

με το αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου (59 χλμ.) και το αεροδρόμιο της Σητείας 

(70 χλμ.). 

 

Εγκαταστάσεις 

Παρέχουμε μια σειρά από εγκαταστάσεις και ποιοτικές υπηρεσίες ώστε οι επισκέπτες μας 

να νιώσουν σαν στο σπίτι τους από το πρώτο κιόλας βήμα. 

 

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

 

• 24ωρη Ρεσεψιόν 

• Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου 

• Σαλόνι Υποδοχής 

• Γωνιά Τηλεόρασης 

• Βιβλιοθήκη 

• Εσωτερικός & εξωτερικός χώρος πρωινού με μπουφέ (7:30 π.μ. - 10:00 μ.μ.) 

• Kitro Breakfast 

• Kitro Snack Bar για σνακ (10:00 am - 6:00 pm) 

• Kitro Beach Café για καφέ και ροφήματα (11:00 am - 11:00 pm) 
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• Παραλία με Ξαπλώστρες & Ομπρέλες (επιπλέον χρέωση) 

• Χώρος στάθμευσης κοντά στο ξενοδοχείο (επιπλέον χρέωση) 

 

Check-In 15.00 μ.μ. (νωρίτερα κατόπιν αιτήματος & βάσει διαθεσιμότητας) 

 

Check-Out 11.00 π.μ. (αργότερα κατόπιν αιτήματος & βάσει διαθεσιμότητας) 

 

Διαμονή 

Ανακαλύψτε το τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις καλοκαιρινές 
διακοπές σας με μια άνετη διαμονή στο Kitro Beach Hotel. 

Το σύνολο των δωματίων είναι 28 και περιλαμβάνουν 5 τύπους δωματίων: 
4 Promo Δωμάτια (15 m2), 9 Standard Δωμάτια (15 m2), 4 Δωμάτια με θέα θάλασσα (15 m2), 
9 Δωμάτια με θέα στην παραλία (15 m2) and 2 Σουίτες με θέα θάλασσα (28 m2). 

 

Παροχές Δωματίου 

• Ατομικά ελεγχόμενος κλιματισμός 

• Δωρεάν Wi-Fi 

• Flat TV 

• Τηλέφωνο 

• Χρηματοκιβώτιο ηλεκτρονικό 

• Ντουλάπα & περιοχή αποσκευών 

• Στεγνωτήρας μαλλιών 

• Ανέσεις μπάνιου (αφρόλουτρο, σαμπουάν, conditioner, οδοντόκρεμα, 
οδοντόβουρτσα) 

• Ψυγειάκι 

• Μίνι μπαρ (εφοδιασμός κατά την άφιξη και μετά ανά μία φορά την εβδομάδα) 

• Υπηρεσία καμαριέρας (καθαρισμός δωματίου κάθε μέρα / εξαερισμός, τακτοποίηση 
δωματίου & συλλογή απορριμμάτων καθημερινά 
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KITRO BEACH HOTEL – ROOMS’ DESCRIPTION 
 

      Παροχές Δωματίου 

• Ατομικά ελεγχόμενος κλιματισμός 

• Δωρεάν Wi-Fi 

• Flat TV 

• Τηλέφωνο 

• Χρηματοκιβώτιο ηλεκτρονικό 

• Ντουλάπα & περιοχή αποσκευών 

• Στεγνωτήρας μαλλιών 

• Ανέσεις μπάνιου (αφρόλουτρο, σαμπουάν, conditioner, οδοντόκρεμα, 
οδοντόβουρτσα) 

• Ψυγειάκι 

• Μίνι μπαρ (εφοδιασμός κατά την άφιξη και μετά ανά μία φορά την εβδομάδα) 

• Υπηρεσία καμαριέρας (καθαρισμός δωματίου κάθε μέρα / εξαερισμός, τακτοποίηση 
δωματίου & συλλογή απορριμμάτων καθημερινά) 

 

        4 Promo Δωμάτια 15 m2 

• Ένα δίκλινο δωμάτιο 

• Μπάνιο με ντους  

• Παράθυρο με πλαϊνή θέα θάλασσα ή θέα στην παραλία ή στο κεντρικό κτήριο 

• Κατάλληλο για δύο ενήλικες 

         

       9 Standard Δωμάτια 15 m2 

 

• Διπλό κρεβάτι 

• Μπάνιο με μεγάλο ντους 

• Μπαλκόνι  με θέα στη θάλασσα ή στο δρόμο ή στο κεντρικό κτήριο 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

 

        

      4 Δωμάτια με θέα στη θάλασσα 15 m2 

 

• Εξοπλισμένα με διπλό κρεβάτι 

• Μπάνιο με ντους 

• Ιδιωτικό μπαλκόνι με πανοραμική θέα στον κόλπο του Μιραμπέλου ή στη θάλασσα 

mailto:chnarisz@hotelconsulting.gr
http://www.hotelconsulting.gr/


 
 
 

 
Chnaris Hotel Management, Development & Consulting S.A  

e-mail: chnarisz@hotelconsulting.gr Website: http://www.hotelconsulting.gr / https://www.chc.gr 

• Τα Δωμάτια με θέα στη θάλασσα μπορούν να συνδεθούν κατόπιν αιτήματος 

• Κατάλληλο για δύο ενήλικες 

 

        

        9 Beach View Rooms 15 m2 

• Φωτεινά και φιλόξενα δωμάτια με θέα στην παραλία εξοπλισμένα με διπλό κρεβάτι 

• Μπάνιο με μεγάλο ντους ή μπανιέρα 

• Ιδιωτικό μπαλκόνι με υπέροχη θέα στην παραλία της Κιτροπλατείας για να απολαύσετε τα 
υπέροχα χρώματα της ανατολής καθώς το θαλασσινό αεράκι χαϊδεύει το πρόσωπό σας 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

 

         2 Σουίτες με θέα στη θάλασσα 28 m2 

 

• Ευρύχωρες και ιδιωτικές με θέα στη θάλασσα και στη μαγευτική παραλία της 
Κιτροπλατείας 

• Εξοπλισμένες με διπλό κρεβάτι 

• Μπάνιο με μπανιέρα 

• Άνετο καθιστικό με καναπέ - κρεβάτι που μπορεί να φιλοξενήσει έναν επιπλέον 
επισκέπτη  

• Δύο ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα στο μαγευτικό μπλε προσφέρουν γαλήνη και ηρεμία 

• Κατάλληλο για 3 άτομα 
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