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CHC CORIVA BEACH – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Το ξενοδοχείο CHC Coriva Beach είναι ιδανικό για εκείνους που απολαμβάνουν την αρμονία 
ανάμεσα στην φυσική ομορφιά και τις παραδοσιακές, φιλόξενες εγκαταστάσεις. Βρίσκεται στην 
Ιεράπετρα, την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης, πάνω σε μία από τις μεγαλύτερες σε μήκος παραλίες 
της Κρήτης, η οποία βραβεύτηκε με Χρυσό Βραβείο “Quality Coast Award” το 2014 από την Διεθνή 
Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου Ακτών (“International Quality Coast Jury”). Οι εγκαταστάσεις του 
προσφέρουν ιδανικές και άνετες διακοπές, συνδυάζοντας την ζεστή ατμόσφαιρα με την διάσημη 
Κρητική φιλοξενία. 
 
Η διαμονή σας στα άνετα δωμάτια, που παντρεύουν την παράδοση και την μοντέρνα τεχνοτροπία, 
και που είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις, πανέμορφους κήπους και την μοναδική 
παραλία θα σας προσφέρουν όλα όσα χρειάζεστε για πραγματικά χαλαρωτικές διακοπές. Για 
εκείνους που επιθυμούν υγιεινή διατροφή, η κουζίνα μας προσφέρει μια εξαίσια ποικιλία από 
Κρητικά πιάτα μαγειρεμένα με τον Μεσογειακό τρόπο. 

ΔΙΑΜΟΝΗ  

 ΔΙΚΛΙΝΑ: 7    18-22m2 
 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ: 1   18-22m2 
 BUNGALOWS: 35               20-24m2 
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ: 4  26-35m2 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 47  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙΩΝ: 120 

ΑΝΕΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 Παραδοσιακή εσωτερική διακόσμηση 
 Μπανιέρα / ντουζιέρα 
 Κλιματισμός  
 Θέρμανση 
 Απευθείας τηλεφωνική γραμμή   
 Μπαλκόνι / βεράντα   
 Χρηματοκιβώτιο (με επιπλέον χρέωση) 
 Ψυγείο  
 Δορυφορική Τηλεόραση   
 Σεσουάρ 
 Θέα στον κήπο 
 Θέα στο βουνό 
 Δίπλα κρεβάτια  
 Ενδιάμεσες πόρτες  
 Τα δωμάτια που βρίσκονται στο ισόγειο μοιράζονται την βεράντα με το γειτονικό 

τους δωμάτιο 
 Καθαριότητα δωματίων/bungalows φορές την εβδομάδα 
 Αλλαγή πετσετών 3 φορές την εβδομάδα  
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 Αλλαγή σεντονιών 3 φορές την εβδομάδα 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

 Αίθουσα ξενοδοχείου 
 Δωμάτιο τηλεόρασης 
 Κλιματισμός σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους  
 Κήπος  
 Παρκινγκ  
 Κομμωτήριο (κοντά στο ξενοδοχείο)  
 Χρυσοχοείο  
 Σουβενίρ / παραδοσιακά προϊόντα  
 Mini-market : 50 m από το ξενοδοχείο 
 Υπαίθρια πισίνα με μισό θαλασσινό και μισό γλυκό νερό , όχι θερμαινόμενη (διαστάσεις 

14x8m)  
 Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και στην παραλία : δωρεάν  
 Πετσέτες παραλίας (με έξτρα χρέωση) 
 Αναχώρηση από το δωμάτιο μέχρι 12:00 

παράταση αναχώρησης από το δωμάτιο μέχρι 18:00: χρέωση μισής ημέρας 
παράταση αναχώρησης μετά τις 18:00: χρέωση ολόκληρης ημέρας  

                                                                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

 8 χλμ από Ιεράπετρα στην νοτιοανατολική ακτή της Κρήτης 
 Πλησιέστερη πόλη / εμπορικό κέντρο : Ιεράπετρα  
 Απόσταση από το ξενοδοχείο : 8 χλμ , ταξί : 15 ευρώ  
 Κοντινότερο αεροδρόμιο : Σητεία 
 Απόσταση από το ξενοδοχείο : 50 χλμ , ταξί : 80 ευρώ  
 Διαδρομή 50 λεπτά  
 Δεύτερο κοντινότερο αεροδρόμιο : Ηράκλειο 
 Απόσταση από το ξενοδοχείο : 100 χλμ , ταξί : 130 ευρώ  
 Διαδρομή : 1 ώρα και 30 λεπτά  
 Στάση λεωφορείου : μπροστά από το ξενοδοχείο  
 Πρόγραμμα διαδρομών λεωφορείου: στη ρεσεψιόν 
 Τύπος παραλίας : ψιλό βότσαλο  
 Τοποθεσία ξενοδοχείου : πάνω στην παραλία 

Κοντά στην περιοχή (με επιπλέον χρέωση) 

Σε απόσταση 100 μέτρων από το ξενοδοχείο θα βρείτε 
 Γήπεδα Τένις 
 Θαλάσσια Σπορ 

Σε απόσταση 8 χ.μ. από το ξενοδοχείο θα βρείτε 
 Καταδυτικό κέντρο 
 Γήπεδο ποδοσφαίρου (5x5) 
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ΜΠΑΡ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

CRETA RESTAURANT (ΚΕΝΤΡΙKΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)  

 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 100 ΑΤΟΜΑ  

 ΠΡΩΙΝΟ : 07:30 - 10:00  

 ΒΡΑΔΙΝΟ : 19:00 - 21:00  
 

TERRACE RESTAURANT (ΥΠΑΙΘΡΙΟ) 
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 60 ΑΤΟΜΑ  
 ΠΡΩΙΝΟ : 07:30 – 10:00 
 ΒΡΑΔΙΝΟ : 19:00 – 21:00  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ)   
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 150 ΑΤΟΜΑ  
 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 09:00 - 24:00 
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