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NIRIIDES BEACH HOTEL - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Το 4 αστέρων ξενοδοχείο “Niriides Beach Hotel” βρίσκεται στο γραφικό παραθαλάσσιο 
χωριό του Μπαλί. Χτισμένο δίπλα σε μια αμμώδη παραλία, υπόσχεται να σας προσφέρει, 
ξεκούραστες και ιδανικές διακοπές σε αρμονία με την Κρητική φιλοξενία και την άψογη 
εξυπηρέτηση. 

Το συγκρότημα διαθέτει μία πισίνα με ξαπλώστρες χωρίς χρέωση. 

Τοποθεσία 

Το “Niriides Beach Hotel” βρίσκεται στο κέντρο του Μπαλί σε απόσταση περίπου 41 χλμ. 
από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και 45 χλμ. Από το λιμάνι του 
Ηρακλείου. 
 
Η πιο κοντινή πόλη είναι το Ρέθυμνο σε απόσταση 31 χλμ. 
Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες, καφετέριες, σούπερ μάρκετ και 
διάφορα καταστήματα με αναμνηστικά. 
 

Εγκαταστάσεις 

❖ Κεντρικό εστιατόριο 

❖ Μπαρ πισίνας 

❖ 1 Εξωτερική πισίνα με γλυκό νερό, 40 κ.μ. 

❖ Καρεκλάκια για μωρά στο εστιατόριο (κατόπιν αιτήματος) 

❖ Χώρος στάθμευσης (χωρίς χρέωση) 

❖ Ιδιωτικό γκαράζ (χωρίς χρέωση) 

❖ Χώρος με τηλεόραση  

❖ Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία (δωρεάν) 

 

Υπηρεσίες 

❖ Υποδοχή (08:00 – 23:00) 

❖ Ποτό καλωσορίσματος 

❖ Δωμάτιο αποσκευών 

❖ Δωρεάν Wi-Fi (Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας με επιπλέον χρέωση) 

❖ Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα (δωρεάν) 
❖ Γιατρός (με επιπλέον χρέωση) 
 

Πολιτική προς τους πελάτες 

❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 

❖ Δεκτές πιστωτικές κάρτες: VISA & Mastercard 
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Διαμονή 

Το “Niriides Beach Hotel” αποτελείται από 1 κτίριο με συνολικά 19 δωμάτια, 9 δίκλινα, 8 
τρίκλινα και 2 τετράκλινα, το καθένα με όμορφη και εκλεπτυσμένη διακόσμηση. 
 
Όλα τα δωμάτια είναι για μη-καπνίζοντες. 

Παροχές δωματίων 

• A/C (χωρίς χρέωση) 

• Δορυφορική τηλεόραση  

• Σεσουάρ 

• Χρηματοκιβώτιο (χωρίς χρέωση) 

• Δωρεάν Wi-Fi (Ίντερνετ υψηλής ταχύτητας με επιπλέον χρέωση) 

• Ψυγείο 

• Μπάνιο με ντουζιέρα 

• Σίδερο (με επιπλέον χρέωση) 

• Υδρομασάζ 

• Μπαλκόνι ή βεράντα 

Εστιατόρια & Μπαρ 

Κεντρικό εστιατόριο 

Το συγκρότημα διαθέτει μία παραδοσιακή  ταβέρνα που λέγεται «Νηρέας». Βρίσκεται πάνω 

στην παραλία και πολύ κοντά στην πισίνα. Προσφέρεται ευρωπαϊκό πρωινό (08:00 – 10:00) 

σερβιριστό στο τραπέζι. Το βραδινό γεύμα ειναι à la carte με επιπλέον χρέωση. Το 

εστιατόριο λειτουργεί από τις 12:00 μ.μ. εώς τις 00:00 μ.μ.. 

Μπαρ Πισίνας 

Μέσα στο ξενοδοχείο  υπάρχει μπαρ όπου σερβίρονται χυμοί, αναψυκτικά, μπύρα, καφές, 

τσάι, κοκτέιλς και τοπικά ποτά. Το μπαρ λειτουργεί από τις 12:00 π.μ. εώς τις 00:00 μ.μ.. 

Παραλία 

Δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκεται η αμμώδης παραλία «Λιβάδι» και διαθέτει ομπρέλες και 

ξαπλώστρες (δωρεάν). 
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NIRIIDES BEACH HOTEL – ALL INCLUSIVE PROGRAM 2023 

 
 
All indoor areas are non-smoking 

 

RESTAURANT 
 

Breakfast 08:00-10:00 | Buffet Style  
• 07:00 – 8:00 Early Breakfast 

• 10:00 – 11:00 Continental  
No lunch basket is offered on exchange for breakfast 
 

Lunch 13:00-14:30 
 
DRESS CODE: Casual * 
*Wet clothing or uncovered swimwear NOT allowed. Long trousers and closed shoes are 
required. 
Dress code applies to school age minors as well. 
 

Dinner 19.00-21.00 
 
DRESS CODE: Casual * 
*Wet clothing or uncovered swimwear NOT allowed. Long trousers and closed shoes are 
required. 
Dress code applies to school age minors as well. 
 
Breakfast, Lunch and Dinner are served in the restaurant. 
Food will be offered in new buffets, new technology, complying with all hygiene rules. 
 
Breakfast will be served in rich buffet style, consists of various cold snacks as yogurt, corn 
flakes, honey, marmalades, cakes, pastries, cheeses, cold cuts, Cretan Corner and more. 
12 types of hot serves such as eggs, cooked in different ways, croissants, pies, vegetables, 
waffles or crepes or pancakes (self service). 
 
For Lunch and Dinner, 14-day menu will be applied with: 
Different pastries, 6 kinds of fresh salads, 3 kinds of composite salads, cold dressings, 12 
kinds of warm dishes, hot dressings, Cretan Corner, sweets and ice cream items. 12 kinds of 
warm dishes consist of: 1 fish, 1 white meat, 1 red meat, 1 potato, 1 rice, 2 pasta, 1 pizza, 3 
vegetables, 1 pie. Self Service. 
 



Regarding the preparation of special meals (allergies, diabetics, gluten-free diet etc.), please 
contact the Maitre d’ Hotel. 
 
The above items are made in show cooking style, in the open kitchen of the restaurant. 
 
14-day menu will have 7 Theme Nights such as: Greek, Fish, Asian, Mediterranean, Gala, 
Italian, Street food with corresponding foods and presentations.  

 

 
BAR 

 

Bar 11:00 – 22:00 | Self Service 
From 22:00 until closing time: Upon extra charge 
 
In All Inclusive formula are served: Soft drinks from post-mix, tea green-black, filter coffee, 
water (not bottled), wine red-white, beer, raki, ouzo, 
 
On extra charge: 
Juices, cocktails, imported drinks, rest coffees as espresso, cappuccino, americano, Greek 
coffee, other beverages as Earl Gray, local herbal tea, packed ice cream  
 
The hotel reserves the right to choose the brands of imported or local spirits, soft drinks, 
coffees, beers and water. 

 
 

SNACK 
 

Snacks 11:30 – 12:30 & 15.00-17.30 
 
The snack area is in the patio of the restaurant, next to the buffet and in front of open, show 
cooking kitchen. 
Snacks include three different items from the following categories: Pizza, cakes, toasts, 
pastries, croissants and various other snacks. Self service. 
 
Services free of charge   
- Air Condition in the room 
- Safe Deposit Box in the room 
- Sun beds & umbrellas at the pools and the beach 
- Wi-Fi throughout the hotel premises including rooms 

Disclaimer: Hotel management reserves the right to change our All-inclusive program outlet 
at any time to accommodate weather, service or occupancy conditions. However, time table 
and service quality will be always maintained.  
 
Check in time 14:00 pm | Check-out time 12:01 pm 
 
Cleaning every day. Changes of towels – linen: Every 3 days 
Towels only for rooms. 
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