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OKEANİDES VİLLALARI – İÇERİK 

Okeanides Villaları Heraklion’a 39,5 km uzaklıktaki Rethymnon’da bulunmaktadır. Kompleks 
hepsi hidromasajlı özel havuzlu, eşsizce döşenmiş 4 lüks villadan oluşmaktadır, Bali’nin özel gün 
batımı ve pitoresk sahiliyle sizleri kristal berraklığındaki mavi denizinde misafir etmeye hazır 
beklemektedir.     
Bütün villalar kendi özel alanı içinde inşa edilmiştir, ve şömineli ferah ve konforlu oturma odası, 
tüm donanımlara sahip mutfak, yemek salonu, hidromasajlı özel havuz, barbekü kullanma olanağı 
ve özel park alanı gibi imkanları mevcuttur.  
 

ELECTRA: (1,542.31 m2 site alanı, 152.19 m2 alan, 7 kişilik) 

Modern dizaynlı bir 3 yatak odalı villa. Double yataklı 1 master oda, 2 birleşik single yataklı 1 oda 

ve yataklı 1 oda, 1 tek kişilik yatak ve 1 katlanabilir yatak, duş kabinleri ile 3 banyo, küvetli 1 ve 2 

ile 1 yatak odası, 4 kişilik sauna odası, hidromasajlı duş ve spor aletleri.   

KALYPSO:( 1,309.29 m2 site alanı, 146.79 m2 alan, 6 kişilik) 

Kalypso geleneksel ada mimarisini modern gereksinimlerle kombinlemektedir. Double yataklı 1 

master oda, 2 birleşik single yataklı 1 oda, 2 single yataklı 1 oda olmak üzere toplamda 3 yatak 

odası bulunan bir villadır. Duşakabinli ve küvetli 2 banyo, sauna odası, hidromasajlı duş, ve spor 

aletleri.  

PITHO: (1,304.67 m2 site alanı, 169.88 m2 alan, 7 kişilik) 

Modern dizaynlı bir 3 yatak odalı villa. Double yataklı 1 master oda, 2 birleşik single yataklı 1 oda 

ve yataklı 1 oda, küvetli ve duşakabinli 3 banyo, 4 kişilik sauna odası, hidromasajlı duş ve spor 

aletleri.  

DIONI: (820.83 m2 site alanı, 137.65 m2 alan, 7 kişilik) 

Villa Dioni kendi özel alanındadır ve şömineli ferah ve konforlu oturma odası, tüm donanımlara 

sahip mutfak, yemek salonu, odun yakan fırını, barbeküsü ve özel yüzme havuzu bulunmaktadır.   

Özellikle aile seyahatleri için idealdir, diğer özelliklerinin yanı sıra, çim kaplı düzgün alanı, büyük 

basketbol skorbordu vardır ve gerektiğinde çocukların havuze erişimi önlenebilir.  

Resepsiyona yaklaşık olarak 100 metre mesafederdir ve denize daha yakındır.  

Villa Dioni double yataklı 1 master oda, 2 ranza yataklı ve 1 single yataklı 1 oda ve 2 single yataklı  

1 çalışma odası, aynı zamanda büyük köşe küvetli bir banyo ve balkon kapısının yanında ekstra 1 

banyodan oluşmaktadır.              
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HİZMETLER 

 Resepsiyon deski 

 Kahvaltı (Mayıs’tan Ekim’e kadar) 

 Barbekü kullanımı 

 Her iki günde bir temizlik 

 Her üç günde bir genel temizlik 

 Her üç günde bir havlu ve çarşaf değişimi 

 Yerli süpermarketleden ücretsiz meyve ve sebze ikramı (zamanında bildirim gereklidir)  
 

İMKANLAR 

 Kişisel kontrollü ısıtma – soğutmalı klima (oturma odası – yatak odaları)   

 Isıtma   

 Şömine 

 TV (oturma odası 42", yatak odası 22")  

 Uydu bağlantısı 

 Ses sistemi 

 DVD oynatıcı 

 CD oynatıcı  

 İlk yardım kutusu 

 Çelik kasa 

 Tam donanımlı mutfak 

 4 ocaklı fırın 

 Bulaşık makinesi (Kalypso-Dioni)  

 Buzdolabı  

 Mikrodalga fırın 

 Kahve makinesi 

 Tost makinesi  

 Pişirme kapları 

 Ütü ve ütü masası 

 Kaliteli yatak ötrü ve çarşafları (100% keten)   

 Sub-alerjenik yastıklar  

 Ayna (makyaj)  

 Saç kurutma makinesi 

 4 kişilik sauna odası ve hidromasaj (Dioni hariç) 

 Spor aletleri (Dioni hariç) 

 Banyo giysileri ve terlikler 

 Özel park 

 Kişisel girişli telsiz kumanda 
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OPTIONAL SERVICES AT EXTRA CHARGE (timely notification needed!) 

 Uşak – villada kahvaltı ve akşam yemeği servisi (barbekü)  

 Haftalık menü (öğle yemeği veya akşam yemeği)  tavernada veya istek üzerine tavernadan 
villaya servis. 

 Araç kiralama 

 Ulaşım  
 

ÇEVRE ALANDAKİ AKTİVİTELER 

 Su sporları 

 Su kayağı  

 Su kayağı dersleri 

 Dalış dersleri 

 Rüzgar sörfü  

 Sürat motoru turları 

 Tenis  
 

ÇOCUKLAR İÇİN OLANAKLAR 

 Çocuk sandalyeleri 

 Çocuk tabakları ve setleri  

 Banyo oyuncakları 

 Çocuk yatakları 
 

PLAJ İMKANLARI 

Pitoresk bir körfez kumsalında, Lüks Okeanides Villaları her villası için şemsiye, 

şezlong ve havlu temin eder.     

 

HOŞGELDİN PAKETİ 

 Çay – kahve – şeker  

 1 lt şişe su 

 Taze meyve 
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