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CHC SOUND OF THE SEA – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

Το CHC Sound of the Sea είναι ένα 4* ξενοδοχειακό συγκρότημα που αποτελείται από σουίτες, 

διαμερίσματα και μεζονέτες με θέα στη θάλασσα. Βρίσκεται στο νησί της Καρπάθου και προσφέρει 

παροχές διαμονής και αναψυχής για όλη την οικογένεια με εξατομικευμένη και φιλική εξυπηρέτηση. 

Ξυπνήστε με εκπληκτική θέα και αποκοιμηθείτε με τον ήχο της θάλασσας ως το νανούρισμα σας. Αυτό 

το συγκρότημα είναι χτισμένο σε μια ιδιοκτησία 10.000 τ.μ. και περιβάλλεται από πεύκα, βουνό και 

θάλασσα. Αυτός ο συνδυασμός σας προσφέρει όχι μόνο χαλαρές διακοπές στη φύση αλλά και 

κοσμοπολίτικες βόλτες στο κέντρο της πόλης όπου θα βρείτε όλες τις ταβέρνες, τις καφετέριες και τα 

μαγαζιά και απέχει μόνο 650 μ. από το ξενοδοχείο. Ένας μικρός περίπατος 350 μέτρων σας φέρνει σε 

μια ήσυχη πετρώδη παραλία που ονομάζεται Άγιος Πέτρος, ιδανική για κολύμβηση με αναπνευστήρα, 

κολύμπι και ψάρεμα. Η τοπική αμμώδης παραλία απέχει μόλις 1 χλμ. 

Το CHC Sound of the Sea Hotel είναι το τέλειο μέρος για να συνδυάσετε τη φύση και τη ζωή στην πόλη 

χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζετε το ένα για το άλλο. Κάθε κατάλυμα έχει τη δική του ιδιωτική είσοδο. 

Δεν υπάρχουν κλειστοί διάδρομοι ούτε καν ασανσέρ. Μπορείτε να περπατήσετε από το πάρκινγκ στο 

διαμέρισμά σας χωρίς να αγγίξετε τίποτα. Αυτός ο τύπος καταλυμάτων προσφέρει τη χρυσή τομή 

ανάμεσα σε ξενοδοχεία μεμονωμένων ενοικιαζόμενων και μαζικού τουρισμού. 

Τοποθεσία 

Το CHC Sound of the Sea βρίσκεται στην περιοχή Πηγάδια Καρπάθου και είναι χτισμένο σε μια 

ιδιοκτησία 10.000 τ.μ. και περιβάλλεται από πεύκα, βουνό και θάλασσα.  

Αυτός ο συνδυασμός σας προσφέρει όχι μόνο χαλαρές διακοπές στη φύση αλλά και κοσμοπολίτικες 

βόλτες στο κέντρο της πόλης όπου θα βρείτε όλες τις ταβέρνες, τις καφετέριες και τα μαγαζιά και 

απέχει μόνο 650 μ. από το ξενοδοχείο.  

Ένας μικρός περίπατος 350 μέτρων σας φέρνει σε μια ήσυχη πετρώδη παραλία που ονομάζεται Άγιος 

Πέτρος, ιδανική για κολύμβηση με αναπνευστήρα, κολύμπι και ψάρεμα.  

Η τοπική αμμώδης παραλία απέχει μόλις 1 χλμ. 

 

Εγκαταστάσεις 

❖ Σνακ Μπαρ 
❖ Πισίνα 38τμ. με γλυκό νερό 
❖ Ξεχωριστή παιδική πισίνα με γλυκό νερό 
❖ Κήπος 
❖ Πάρκινγκ 
❖ Χώρος φύλαξης αποσκευών  
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Υπηρεσίες 
❖ 24ωρη Υποδοχή 
❖ Express check-in/check-out 
❖ Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων 
❖ Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 
❖ Δυνατότητα σερβιρίσματος πρωινού στο δωμάτιο 
❖ Δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους 
 
Πολιτική προς τους πελάτες 
❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια 
 
Σπορ & Ψυχαγωγία 

❖ Ευεξία: Μασάζ, υδρομασάζ, χαμάμ (με έξτρα χρέωση) 
❖ Γυμναστήριο (με έξτρα χρέωση) 
❖ Τένις (εξοπλισμός προσφέρεται με έξτρα χρέωση) 

 
Κοντά στην περιοχή 
❖ Πεζοπορία 
❖ Κολύμβηση με αναπνευστήρα 
❖ Ψάρεμα 

❖ Καταδύσεις (με έξτρα χρέωση) 
❖ Ποδηλασία (με έξτρα χρέωση) 
❖ Ιστιοσανίδα (με έξτρα χρέωση) 
 
 
Διαμονή 

Υπάρχουν 34 δωμάτια μεταξύ των οποίων Διαμερίσματα ενός Υπνοδωματίου, Μεζονέτες, Στούντιο 
με Συρόμενες Πόρτες και μία Εξοχική Κατοικία (Cottage) με Ιδιωτική Πισίνα. 

Όλα τα δωμάτια έχουν ιδιωτική είσοδο και είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό που λειτουργεί 
με τηλεχειριστήριο, Ψυγείο, Τηλεόραση επίπεδης οθόνης, Μπαλκόνι ή Βεράντα με τραπέζι και 
καρέκλες, Καμπίνα ντους με κεφαλή ντους ψιλής βροχής, Θυρίδα ασφαλείας, Στεγνωτήρα μαλλιών, 
Μικρή κουζίνα, Τοστιέρα, Βραστήρα νερού και Αξεσουάρ κουζίνας. 

Η καθαριότητα και η αλλαγή πετσετών γίνονται 6 φορές την εβδομάδα. 
Η αλλαγή σεντονιών γίνεται 3 φορές την εβδομάδα. 
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