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KASAPAKIS HOTEL & APARTMENTS – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 

Το Kasapakis Hotel βρίσκεται στο μονοπάτι της Ανάληψης, σε απόσταση 50μ. από την παραλία. Η 

επιπλωμένη καλοκαιρινή βεράντα διαθέτει πισίνα γλυκού νερού, παιδική πισίνα και μπαρ.  

Τα στούντιο και διαμερίσματα του Kasapakis είναι διακοσμημένα με απλό μεσογειακό στιλ. 

Παρέχουν δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι με θέα στη 

θάλασσα ή τον κήπο και τις πισίνες. 

Καθημερινά σερβίρεται μπουφές πρωινού σε αυτό το οικογενειακά διοικούμενο ξενοδοχείο. Το 

εστιατόριο προσφέρει σπιτικές σπεσιαλιτέ της ελληνικής κουζίνας, ενώ θα βρείτε σνακ και ποτά στο 

μπαρ της πισίνας. 

 

Τοποθεσία 

Η πολύβουη Χερσόνησος απέχει 5χλμ. και το κέντρο του χωριού, μόλις 300μ. από το ξενοδοχείο. Το 

αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι προσβάσιμο στα 20 χιλιόμετρα, το λιμάνι του Ηρακλείου ειναι 18.5 

χιλιόμετρα μακριά, η στάση του λεωφορείου 1.2 χιλιόμετρα. 

Εγκαταστάσεις 

❖ Πισίνα 

❖ Παιδική  πισίνα 

❖ Σνακ μπαρ 

❖ Καφετέρια στον χώρο του καταλύματος  

❖ Μπαρ  

❖ Σαλόνι τηλεόρασης 

❖ Εστιατόριο  

❖ Καταστήματα στον χώρο του καταλύματος 

❖ Κατάστημα αναμνηστικών 

❖ Δημόσιος χώρος στάθμευσης δωρεάν, στο χώρο του ξενοδοχείου, δεν απαιτείται κράτηση. 

 

Επιχειρηματικές εγκαταστάσεις (με επιπλέον χρέωση) 

❖ Φαξ / Φωτοτυπικό μηχάνημα 

 

Υπηρεσίες 

❖ Ρεσεψιόν 07:30 - 00:00  

❖ Wi-Fi διατίθεται στους κοινόχρηστους χώρους (δωρεάν) 

❖ Ξαπλώστρες & ομπρέλες στην πισίνα (δωρεάν) 

❖ Ξαπλώστρες & ομπρέλες στην παραλία (με επιπλέον χρέωση) 
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❖ Κουτί πρώτων βοηθειών στη ρεσεψιόν 

❖ Γιατρός σε εφημερία 

 

Πολιτικές πελατών: 

❖ Check –in 15.00 μ.μ. 

❖ Check –out 11.00 π.μ. 

❖ Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια στο ξενοδοχείο 
 
 

Πληρωμή: 

❖ Με μετρητά ή πιστωτική κάρτα. 
❖ Δεν γίνονται δεκτοί προσωπικοί έλεγχοι. 

 

Διαμονή: 

Υπάρχουν 37 δωμάτια μεταξύ των οποίων Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στον Κήπο 25 τ.μ. και Δίκλινο 

Δωμάτιο με θέα στον Κήπο για Χρήση ως μονόκλινο, Δίκλινο Δωμάτιο με θέα στη Θάλασσα 25 τ.μ., 

Apartment Δωμάτιο με θέα στον Κήπο 40 τ.μ. και Apartment Δωμάτιο με θέα στη Θάλασσα 40 τ.μ. 

Όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με κλιματισμό (με επιπλέον χρέωση), ψυγείο, 

δορυφορική τηλεόραση, μπαλκόνι ή βεράντα, μπάνιο / ντους, χρηματοκιβώτιο (δωρεάν). 
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KASAPAKIS HOTEL & APARTMENTS – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
 

 

Βασικές παροχές 

• Βεράντα ή μπαλκόνι 

• Ντουλάπα 

• Πετσέτες 

• Απλώστρα ρούχων 

• Κλιματισμός (με επιπλέον χρέωση) 

• Δορυφορική τηλεόραση 

• Μπάνιο με ντους 

• Χρηματοκιβώτιο (δωρεάν) 

• Ψυγείο 

• Συσκευή παρασκευής καφέ/τσάι 

• Κουζίνα 

• Βραστήρας 
 

Δίκλινο δωμάτιο με θέα κήπο 25 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Θέα κήπο 
 

Δίκλινο δωμάτιο με θέα θάλασσα 25 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες 

• Θέα θάλασσα 
 

Apartment δωμάτιο με θέα κήπο 40 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια και σαλόνι με κουκέτα 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες + 2 παιδιά 

• Κρεβατάκι μωρού 

• Θέα κήπο 
 

 

Apartment δωμάτιο με θέα θάλασσα 40 τ.μ. 

• Ένα δωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια και σαλόνι με κουκέτα 

• Κατάλληλο για 2 ενήλικες + 2 παιδιά 

• Κρεβατάκι μωρού 

• Θέα στη θάλασσα 
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