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CHC IMPERIAL PALACE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Το CHC Imperial Palace είναι ένα νέο σύγχρονο ξενοδοχείο 4 * Star που μόλις άνοιξε τις 

πύλες του στις 05/06/2019. Αποτελείται  από 74  μοντέρνα δωμάτια  σε ένα κόνσεπτ  μόνο 

για ενήλικες 

H άνεση, η χαλάρωση και η ελληνική φιλοξενία συνδυάζονται αρμονικά όλα σε ένα, στο 

CHC Imperial Palace. Εστιάζουμε στις λεπτομέρειες και δίνουμε έμφαση στην άριστη 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Το ξενοδοχείο μας χαρακτηρίζεται για τη φιλοξενία και 

την ευγένεια του προσωπικού μας, που βάζει τη δική του πινελιά  με σκοπό την παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 

Το CHC Imperial Palace σας υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών και σας 

εξασφαλίζει μια ξεκούραστη και άνετη  διαμονή. Βρίσκεται στην πόλη του ΡΕΘΥΜΝΟΥ στον 

Πηγιανό Κάμπο και μόλις 9 χλμ. από το κέντρο της πόλης. Σε ιδανική τοποθεσία στο κέντρο 

της Κρήτης, μόλις 70 χλμ. από τα Χανιά και 72 από το Ηράκλειο. Που σας  δίνει  την ευελιξία 

να επισκεφθείτε όλο το νησί της Κρήτης σε λίγες μόνο ώρες. 

 

Εγκαταστάσεις 

❖ 1 Κεντρικό Εστιατόριο ‘PIYI’ 200τμ. 

❖ Μπαρ – Snack/Pool Bar ‘Kabos’ 

❖ Εσωτερικό μπαρ (λειτουργεί μόνο τον Οκτώβριο, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες) 

❖ Σαλόνι  

❖ 1 εξωτερική πισίνα  

✓ Πισίνα 130 τμ. με γλυκό νερό , ξαπλώστρες και ομπρέλες / Μέγιστο 

βάθος 1.40μ , διαθέτουμε πετσέτες παραλίας χωρίς χρέωση  

❖ 1 εξωτερικό τζακούζι 18τμ./μέγιστο βάθος 1.40τμ. 

❖ Μίνι Μάρκετ  

❖ Γυμναστήριο 20τμ. 
❖ Κοινόχρηστο WC σε κοινόχρηστους χώρους 

❖ Ασανσέρ : 1 στο κυρίως κτήριο 

❖ Δημόσιος χώρος πάρκινγκ πίσω από το ξενοδοχείο  

❖ Δημόσια παραλία 

❖ Χώρος φύλαξης αποσκευών  

 

 

Υπηρεσίες  

❖ Υποδοχή 24ωρης εξυπηρέτησης 

❖ Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 

❖ Ιατρείο (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Υπηρεσία πλυντηρίου με επιπλέον χρέωση (τα ρούχα επιστρέφονται εντός 72 

ωρών) 

❖ Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, συμπεριλαμβανομένων των 

δωματίων 
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Διαμονή  

Υπάρχουν 74 δωμάτια που περιλαμβάνουν 8 Δίκλινα Δωμάτια “Promo”, 42 δίκλινα 

Δωμάτια, 12 Junior Σουίτες, 12 Σουίτες. 

Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα: 

• Κλιματισμός  

• Ψυγείο  

• Δορυφορική smart τηλεόραση 

• Χρηματοκιβώτιο ηλεκτρονικό 

• Βραστήρας / εξοπλισμός για καφέ και τσάι 

• Wi-Fi 

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Μεγεθυντικός καθρέπτης 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 3 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 

• Δωρεάν εμφιαλωμένο νερό κατά την άφιξη 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 
 

Αποστάσεις : 

✓ Αεροδρόμιο Ηρακλείου  74χλμ. 

✓ Λιμάνι Ηρακλείου       73 χλμ. 

✓ Αεροδρόμιο Χανίων   77 χλμ. 

✓ Λιμάνι Σούδας  (Χανιά )  63 χλμ. 

 

Αξιοθέατα : 

✓ Αρχαιολογικό μουσείο              9.6 χλμ. 

✓ Μονή Αρκαδίου                     13 χλμ. 

✓ Ιερό Μοναστήρι Πρεβέλης                    42 χλμ. 

✓ Αρχαία Ελεύθερνα                                  16 χλμ. 

✓ Μαργαρίτες  (Παραδοσιακό χωριό )   18 χλμ. 

✓ “Φορτέτσα” Ενετικό κάστρο                 9 χλμ. 

✓ Σπήλαιο Μελιδονίου                               22 χλμ. 

✓ Σπήλαιο Σφενδόνης                                 39 χλμ. 

 
Πολιτική πελατών  

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

❖ Check in στις 14.00 

❖ Check out στις 11.00 
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Εστιατόρια & Μπαρ 

 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (PIYI) 

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους - Υπαίθριο 
τμήμα καπνιστών. 

 

Πρωινό (07.30-10.30) 

- Στο κεντρικό θεματικό εστιατόριο: με εξωτερική βεράντα, εσωτερικά με κλιματισμό 

- Πλήρης αμερικάνικος μπουφές με μαγειρική σε ανοιχτή κουζίνα (07:30 – 10:30) 

- Ευρωπαϊκό πρωινό νωρίς (05.00-07:00) Κατόπιν αιτήματος και κατόπιν κράτησης έως τις 
20:30 το προηγούμενο βράδυ. 

 

Δείπνο (19.00-21.30) 

DRESS CODE: Casual * 

*ΔΕΝ επιτρέπονται βρεγμένα ρούχα ή ακάλυπτα μαγιό. Απαιτούνται μακρύ παντελόνι και 
κλειστά παπούτσια. 

Ο ενδυματολογικός κώδικας ισχύει και για ανηλίκους σχολικής ηλικίας. 

 

Μεσογειακή κουζίνα στο κεντρικό θεματικό εστιατόριο: Εξωτερική βεράντα, εσωτερικά με 
κλιματισμό: 

- Σύμφωνα με το βράδυ: Θεματικός μπουφές, καθημερινά διαφορετικές σαλάτες, κρύα και 
ζεστά ορεκτικά, φρούτα, γλυκά. 

- Εμφάνιση ψησταριάς σε στιλ μαγειρικής με ψάρια, κρέας και λαχανικά 

- Κρητικές σπεσιαλιτέ 

- Self Service για Φαγητό. (Μόνο για πρωινό και βραδινό). 

 

Για την προετοιμασία ειδικών γευμάτων (αλλεργίες, διαβητικούς, δίαιτα χωρίς γλουτένη 
κ.λπ.), επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων πριν την άφιξή σας στο email 
info@imperialpalace.gr 

 

 

ΜΠΑΡ: 

Cabos Bar 10.00 – 01.00 

 

Όλα τα κοκτέιλ, οι καφέδες, τα ποτά, οι μπύρες κ.λπ. που θα προσφερθούν, θα είναι 
επώνυμα και με επιπλέον χρέωση. 

 

 
Πολιτική πελατών  

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

❖ Check in στις 14.00 

❖ Check out στις 11.00 

 

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 

CHC IMPERIAL PALACE – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  
 

 

Βασικές παροχές  

• Κλιματισμός  

• Ψυγείο  

• Δορυφορική smart τηλεόραση 

• Χρηματοκιβώτιο ηλεκτρονικό 

• Βραστήρας / εξοπλισμός για καφέ και τσάι 

• Wi-Fi 

• Πιστολάκι μαλλιών  

• Μεγεθυντικός καθρέπτης 

• Είδη μπάνιου για προσωπική περιποίηση 

• Καθαρισμός 7 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή πετσετών 3 φορές την εβδομάδα 

• Αλλαγή σεντονιών 2 φορές την εβδομάδα 

• Δωρεάν εμφιαλωμένο νερό κατά την άφιξη 

• Απευθείας τηλεφωνική γραμμή 
 
 

8 Δίκλινα δωμάτια (Promo) 18-20 m2 

• Μοντέρνα δωμάτια με ευχάριστη και ξεκούραστη ατμόσφαιρα 

• Στο κεντρικό κτήριο ή σε εξωτερικό συγκρότημα 

• Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια 

• Μπάνιο : Open plan σε μοντέρνο στυλ με ντους 

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  
 

42 Δίκλινα δωμάτια με θέα κήπο 20-22 m2 

• Μοντέρνα δωμάτια με ευχάριστη και ξεκούραστη ατμόσφαιρα 

• Στο κεντρικό κτήριο ή σε εξωτερικό συγκρότημα 

• Ένα δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια  

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες  

• Μπάνιο : Open plan σε μοντέρνο στυλ με ντους 

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες  

• Θέα στον κήπο  

 

12 Junior Σουίτες με θέα κήπο 24-27 m2 

• Μοντέρνα δωμάτια με ευχάριστη και ξεκούραστη ατμόσφαιρα  

• Στο κεντρικό κτήριο ή σε εξωτερικό συγκρότημα 

• Ένα υπνοδωμάτιο με μονά κρεβάτια και σαλόνι 

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  

• Μπάνιο : Open plan σε μοντέρνο στυλ με ντους 

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες  
 

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 

12 Σουίτες με θέα κήπο 35-37 m2 

• Μοντέρνα δωμάτια με ευχάριστη και ξεκούραστη ατμόσφαιρα 

• Στο κεντρικό κτήριο  

• Ένα υπνοδωμάτιο με μονά κρεβάτια και ξεχωριστό άνετο σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι 

• Κατάλληλο για 2-3 ενήλικες  

• Μπάνιο : Open plan σε μοντέρνο στυλ με ντους και διπλούς νιπτήρες καθώς και μπανιέρα 
spa (εσωτερική) 

• Μπαλκόνι με τραπέζι και καρέκλες  

• Μπουρνούζι και παντόφλες 
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