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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 πισίνα και 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. 

 Χώρος στάθμευσης (χωρίς χρέωση) 

 Ιδιωτικό γκαράζ (χωρίς χρέωση) 

 Χώρος με τηλεόραση  

 Παιδική χαρά 

 

Υπηρεσίες 

 Ποτό καλωσορίσματος 

 Δωμάτιο αποσκευών 

 Δωρεάν Wi-Fi 

 Κούνια (κατόπιν αιτήματος) 

 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 17 δωμάτια, 4 δίκλινα, 10 
τρίκλινα και 3 τετράκλινα, το καθένα με όμορφη και εκλεπτυσμένη διακόσμηση. 
 
Όλα τα δωμάτια είναι για μη-καπνίζοντες. 

Παροχές δωματίων 

 A/C (χωρίς χρέωση) 

 Plasma - LCD δορυφορική τηλεόραση  

 Σεσουάρ 

 Χρηματοκιβώτιο (με επιπλέον χρέωση) 

 Δωρεάν σύνδεση Wi-Fi  

 Ψυγείο 

 Μπάνιο με ντουζιέρα 

 Σίδερο (με επιπλέον χρέωση) 

 Τζακούζι / 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. Εκεί προσφέρεται το πρωινό (7:30 – 9:30) self 

service, καθώς επίσης μεσημεριανό και βραδινό γεύμα με υπηρεσία σερβιτόρου. 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 (με επιπλέον χρέωση). 
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