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CLUB LYDA – OTEL İÇERİĞİ 

Club Lyda Hotel Gouves bölgesi civarında, Heraklion Uluslararası Havalimanı’na çeyrek 
saat kadar bir otobüs mesafesindedir. Club Lyda Hotel sevecen ve sıcakkanlı 
atmosferiyle çiftler ve aileler için uygun bütçeli güzel bir tatil imkanı sunar. Yalnızca 10 
dakika yürüme mesafesindeki iki kumsala yakınlığının yanı sıra, otelin üç büyük yüzme 
havuzu ve iki çocuk havuzu vardır. Tüm sahiller aileler için idealdir, fakat uzun Goves 
kumsalı küçük çocuklu aileler için daha uygundur. Şezlonglar ve şemsiyeler kumsalda 
ücrete tabi olarak mevcuttur. 

 
Büyük sahilde çeşitli su sporları üctere tabi olarak bulunmaktadır. Özellikle yaz 
aylarında, sürekli bir servis aracımız vardır, aynı zamanda Gournes bölgesine yakın 
muhteşem Girit Akvaryumu’nu gezip görebilecekleri mini turist trenimiz de mevcuttur. 
Civarda çeşitli restoranlar, mini marketler, barlar, tavernalar, hediyelik mağazalar 
bulunmaktadır, Gouves Bulvarından 15 dakikalık bir yürüme seçeneğini de tercih 
edebilirsiniz. Daha aktif bir gece hayatı ve daha çok alternatifli bir alışveriş olanağı 
istiyorsanız, hareketli Hersonissos, Stalis ve Malia bölgelerine sürekli otobüs servisi 
mevcuttur. Club Lyda Hotel Girit’in sunabileceği en ideal keşif altyapısına sahiptir. 
Yakındaki otobüs durağı tüm popüler kuzey kıyılarına sürekli erişim sağlar; 
Hersonissos, Stalis, Malia, Agios Nikolaos, Knossos’un Minos sarayı bulunan Heraklion 
merkez ve ünlü Arkeolojik müzeye sürekli ulaşım imkanına sahipsiniz. Bütün kuzey kıyı 
bölgelerine otelden en fazla bir saat sürüş mesafesiyle ulaşabilirsiniz. 

 
Club Lyda Hotel taze sulu üç büyük açık havuz, taze sulu iki ayrı çocuk havuzu, ücretsiz 
şezlong ve şemsiyeleriyle geniş bir güneşlenme terası, havuz başı snack bar, restoran 
yemek alanı, yüzme bar, çocuk oyun alanı, büyük geniş ekranlı TV odası, oyun salonu, 
bilardo (ücretli), ortak kullanım alanlarında ücretsiz wi-fi, mini market ve resepsiyon 
olmak üzere çeşitli imkan ve olanaklara sahiptir. Club Lyda Hotel hava koşulları ve 
katılıma bağlı olarak, yaz dönemi boyunca çeşitli eğlence programları organize eder. 
Bu program günlük etkinlikleri haftada 6 gün, Karaoke ve konseptli Geceleri içerir.  

 

Club Lyda Hotel ek olarak resepsiyon, döviz bürosu, ihtiyaç durumunda doktor ve 
ücretsiz park imkanlarını misafirerine sunar.  Hareket problemeleri olan 
misafirlerimizin lobi katındaki odalarda konaklamak için resepsiyondan özel olarak rica 
etmeleri tavsiye edilir.  
 
Club Lyda Hotel aileler ve çiftlere, rahatlatıcı bir Girit kaçamağı için ideal bir tatil 
olanağı sağlar. Çocukların oynayabileceği geniş açık alanlar, üç büyük havuzunu 
çevreleyen geniş güneşlenme alanları ve teras, ve Temmuz Ağustos boyunca, dört ve 
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oniki yaş arası çocuklar için mini club imkanları sunar. Mini club gün denetlenir ve 
belirli zaman aralığında hizmete açıktır. 
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CLUB LYDA – ODA İÇERİĞİ 

 

Toplamda 140 odası bulunan Club Lyda Hotel’in, hepsi ferah, iyi donanımlı ve konforlu, 
Standart Double odaları, bir odalı aile odaları bir yatak odası ve bir oturma odası ile ve 
Dubleks aile odaları mevcuttur. 

Tüm odalar, içinde küvet veya duş bulunan oda içi banyolar, tuvalet, çelik kasa (ücretli), mini 
buzdolabı, klima (ücretli), uydu TV, telefon, radyo ve balkon veya bahçeli teras, iç manzara, 
dağ manzarası veya havuz manzaraları gibi temel donanımlara sahiptir. İstek durumunda ve 
ekstra ücrete tabi olarak çamaşır hizmeti bulunmaktadır.  

Dubleks aile odaları dört kişiye kadar konaklama imkanı sağlar, alt katta banyo ve oturma 
odası, üst katta ise yatak odası ve balkon bulunur.  Dubleks daireler iç merdivenler dolayısıyla 
hareket problemi olan misafirlerimiz için uygun değildir.  

Tüm odalarımız günlük olarak temizlenir (Pazar hariç), havlular iki günde bir ve çarşaflar üç 
günde bir değiştirilir. Çocuk sandalyeleri ve bebek karyolaları istek durumunda ücretsiz olarak 
mevcuttur.  
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CLUB LYDA – HER ŞEY DAHİL İÇERİĞİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTORANLAR 
 

07:30 – 09:30 arası zengin kahvaltı 
12:30 – 14:30 arası öğlen yemeği 
19:00 – 21:00 arası akşam yemeği 
 

Bütün ana öğünler açık büfe tarzıdır ve ana restoranda servis edilmektedir.  
Yemekler self servid şeklinde alınır. İçki servisi: bira, kırmızı – beyaz şarap, su & meşrubat. 

BARLAR 
 

 Ana Bar: 11:00 – 22:30 arası açık (22:30’dan kapanana kadar ekstra ücretli) 

 Havuz Bar: 11:00 – 19:00 arası açık meşrubat, bira, meyve suları, kahve ve çay. 
 

Her şey dahil içkiler ouzo, rakı, kırmızı – beyaz şarap, bira, meşrubat, brendi ve su. Taze meyve suları, şampanya, 
kokteyller, ithal içkiler ve etiketli markalar ekstra ücrete tabidir.  
 

Filtre ve standart çay 11.00 – 22.30 arası mevcuttur. Kapuçino, espresso, earl grey çay, ve diğer aromalı çaylar ekstra 
ücrete tabi olarak mevcuttur.  
 

Pizza ve / veya cips ve / veya bisküvi ve / veya kek, vb. atıştırmalıklar 11.30 – 12.30 arası mevcuttur.  
 

Çay ve kahve zamanı, kek ve bisküvi ikramlarıyla 16.00 – 17.30 arasındadır.  
 

Külahlı dondurma [iki çeşit] 13.00 – 14:00 arası & 19:00 – 21:00 arası restoranda tatlı olarak servis edilir. Paket 
dondurma ve marka adlı dondurmalar ücrete tabi olarak mevcuttur. 

EĞLENCE & AKTİVİTE 
 

Club Lyda Hotel hava koşulları ve katılıma bağlı 
olarak yaz dönemi boyunca haftada 6 günü bulan 
eğlence programları organize eder. Eğlence 
programı kısıtlı olması durumunda, Yunan temalı 
gece ve Karaoke gecesi de vardır. Bazı canlı 
etkinliklere katılım ücretli olabilir. 
 
Havuzlardaki şezlonglar ve şemsiyeler ücretsizdir. 
 
Otelimizin sahil ve otel arasınd gidip gelen shuttle 
servisleri mevcuttur. 

 
 

EKSTRA ÜCRET 

 
 
Klima  7€/günlük 
Çelik Kasa 2€/günlük 
 
 
 
 
 

ÜCRETSİZ DİĞER HİZMETLER 
 
Ortak kullanım alanlarında ücretsiz Wi-Fi  
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