
ΧΑΝΙΑ
5,6 & 8 Ημέρες

ΠΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ

07.10 - 08.15
ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

15.05 - 16.15

6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ

07.10 - 08.15
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

19.30 - 20.45

6 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:

8 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ

13.25 - 14.30
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

19.30 - 20.45

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΝΙΑ

13.25 - 14.30
ΧΑΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

15.05 - 16.15

ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ
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ΧΑΝΙΑ
Τα πανέμορφα Χανιά είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Κρήτης μετά το Ηράκλειο Ένα μεγάλο 
μέρος της Παλιάς Πόλης των Χανίων είναι 
χτισμένο γύρω από το Ενετικό λιμάνι, που 
χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Εδώ θα βρείτε 
πολλούς κινηματογράφους αλλά και αξιοθέατα 
όπως το  Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων, 
το οποίο στεγάζεται στην πρώηνΜονή του 
Αγίου Φραγκίσκου και διαθέτει μία συλλογή 
Μινωικών και Ρωμαϊκών ευρημάτων. Ο λάτρεις 
της γλώσσας και του βιβλίου θα εκτιμήσουν 
ιδιαίτερα τα Μουσείο Τυπογραφίας. Απολαύστε 
λιχουδιέςτης παραδοσιακής κρητικής κουζίνας 
όπως τη γνωστή «κουκουβάγια», δηλ. παξιμάδια 
καλυμμένα με ψιλοκομμένη ντομάτα, φέτα, ελιές 
και ξερά μυρωδικά.Νότια της πόλης βρίσκεται 
το Φραγκοκάστελλο, ένα βενετσιάνικο φρούριο 
με θέα το Λιβυκό πέλαγος… Ανακαλύψτε τους 
παραδοσιακούς οικισμούς της ευρύτερης 
περιοχής (με εξαιρετικές αγροτουριστικές 
υποδομές) όπως ο Βάμος και τα Μίλια, 
ακολουθώντας τα πανέμορφα μονοπάτια που 
συνδέουν τα χωριά της κρητικής υπαίθρου. 
Περιπλανηθείτε στα καταπράσινα λιβάδια και 
τους οπωρώνες της Αγιάς με τα ονομαστά 
μανταρίνια• μην παραλείψετε να εξερευνήσετε 
την ομώνυμη λίμνη και το σπάνιο οικοσύστημά 
της με ποδήλατο!

TOP ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΜΕΡΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ:
Παλιά Πόλη
Ενετικό Λμάνι με τον Αιγυπτιακό Φάρο
Τζαμί του Κιουτσούκ Χασάν 
Πεζόδρομος του Κουμ Καπί 
Νεώρια 
Μεγάλο Αρσενάλι
Κεντρική αγορά 
Λόφος του Καστελίου
Οθωμανική συνοικία της Σπλάντζιας
Ναός του Αγίου Ρόκου
Μητρόπολη
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 
Παραλιακή της Νέας Χώρας 
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
Τάφοι των Βενιζέλων
Χαλέπα
Συμμαχικό Νεκροταφείο Σούδας
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης

Ελαφονήσι
Μπάλος
Φαλάσαρνα
Χρυσή Ακτή
Σειτάν Λιμάνια
Λουτρό Σφακίων
Αγία Μαρίνα – Πλατανιάς
Σταυρός
Κεδρόδασος
Λουτράκι
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Δυνατότητα Ενοικίασης
Αυτοκινήτου

Σε όλα τα πακέτα Fly & Drive, οι τιμές συμπεριλαμβάνουν:
-Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, απευθείας για το νησί της επιλογής σας σε προκρατημένες θέσεις
του γραφείου μας.
-23kg αποσκευή & 8kg χειραποσκευή σε όλες τις πτήσεις της Aegean airlines.
-Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας(Πρωινό, Ημιδιατροφή κ.α.)

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής των ξενοδοχείων, ο οποίος αντιστοιχεί σε:
0,50 € -> για ξενοδοχεία έως και 2*
1,50 € -> για ξενοδοχεία 3*
3,00 € -> για ξενοδοχεία 4*
4,00 € -> για ξενοδοχεία 5*
(Οι παραπάνω τιμές, αφορούν το δωμάτιο ανα διανυκτέρευση και το ποσό καταβάλεται απευθείας στο 
ξενοδοχείο της διαμονής σας)

-Με απεριόριστα χιλιόμετρα.
-Παραλαβή / Παράδοση στο αεροδρόμιο.
-Απαραίτητη κατοχή πιστωτικής κάρτας & διπλώματος οδήγησης.
-Air condition.
-Απολύμανση πριν την παραλαβή με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολα.

1. Έχετε πλήρη αυτονομία στις μετακινήσεις σας, καθώς κινείστε με το δικό σας ΙΧ με ασφάλεια και χωρίς
συνωστισμό.

2. Δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων για όλα τα βαλάντια.
3. Μεταβαίνετε αποκλειστικά αεροπορικώς στο προορισμό σας με ταχύτητα και ασφάλεια, τηρώντας όλα τα

υγειονομικά πρωτόκολλα.
4. Στο αεροδρόμιο του νησιού, ο εκπροσωπός μας είναι εκεί, για να σας παραδόσει το αυτοκίνητο σας και

όλες τις χρήσιμες οδηγίες για να ξεκινήσετε τις διακοπές σας.
5. Διαμορφώνετε σε συνεργασία με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα το καθημερινό πρόγραμμα των διακοπών

σας, προσαρμοσμένο στα δικά σας γούστα(Ομορφότερες παραλίες, τοπικά εστιατόρια, μπαρ κ.α.).
6. Η εταιρία μας έχει εξασφαλισμένες αεροπορικές θέσεις με την Aegean Airlines, νούμερο 1 αερομεταφορέα

της χώρας μας και με την Europcar, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο και νεότερο στόλο αυτοκινήτων. Έτσι
έχετε εξασφαλισμένη την μέγιστη ασφάλεια και μέγιστη δυνατή ποιότητα στο ταξίδι σας.

7. Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας βρίσκεται στην διάθεση σας καθόλη τη διάρκεια των διακοπών σας, έτοιμος
να σας συμβουλέψει αλλά και να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα/ερώτημα έχετε.

Γιατί να επιλέξετε πακέτο

Ελαφονήσι Σεϊτάν Λιμάνια

*Υποχρεωτική Χρήση
Μάσκας 76



Melia Studios
Άγιοι Απόστολοι, Κάτω Δαράτσο 73100, Ελλάδα

Το Melia Studios βρίσκεται σε απόσταση 100μ. από την 
παραλία των Αγίων Αποστόλων και προσφέρει καταλύματα 
με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, δωρεάν Wi-Fi και 
ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στον όμορφα διαμορφωμένο 
κήπο.

Το κέντρο των Χανίων απέχει 4 χιλιόμετρα.Τα στούντιο 
και τα διαμερίσματα στο Melia είναι ευρύχωρα και 
κλιματιζόμενα. Διαθέτουν μικρή κουζίνα με ηλεκτρικό 
βραστήρα και μίνι ψυγείο, τραπεζαρία και τηλεόραση. Το 
ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει στεγνωτήρα μαλλιών.
Σε απόσταση 100μ. θα βρείτε ταβέρνες και εστιατόρια που 
σερβίρουν παραδοσιακή κρητική κουζίνα. 

Στα 400μ. υπάρχει σούπερ μάρκετ για τις καθημερινές 
σας προμήθειες. Το Αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης 
απέχει 35 λεπτά με το αυτοκίνητο. Παρέχεται δωρεάν 
χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Μονή του Αγίου Φραγκίσκου 0,6χλμ.
• Δημοτικός Κήπος 0,6χλμ.
• Χρυσή Ακτή 0,6χλμ.
• Φρούριο Φιρκά 3,0χλμ.
• Εβραϊκή Συναγωγή Ετς Χαγίμ 3,1χλμ.

• Χώρος στάθμευσης στο δρόμο
• Πλύσιμο ρούχων
• Yπηρεσία καθαριότητας

Παροχές

ΓενικάΥπηρεσίες

ΔραστηριότητεςΠροστασία

Εξωτερικοί χώροι

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Δωρεάν χώρος στάθμευσης
• Μπαρ

• Χώρος καπνιστών
• Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Δωμάτια για καπνίζοντες

• Βόλτα σε μπαρ και παμπ
• Παραλία
• Μπόουλινγκ
• Πεζοπορία

• Πυροσβεστήρες
• Κάμερες ασφαλείας
• Συναγερμός
• Θυρίδα ασφαλείας

• Έπιπλα εξωτερικού χώρου
• Ηλιόλουστη βεράντα
• Βεράντα
• Κήπος
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Nontas Hotel 
Apartments 3*
Κάτω Δαράτσο, 73100, Ελλάδα

Το Nontas Hotel Apartments βρίσκεται μόλις 200μ. μακριά 
από την παραλία Άγιοι Απόστολοι και προσφέρει μοντέρνα 
στούντιο και διαμερίσματα στην γαλήνια περιοχή Δαράτσο. 
Επίσης παρέχει πισίνα με τμήμα για παιδιά, σνακ μπαρ δίπλα 
στην πισίνα και μονάδες με ιδιωτικό μπαλκόνι.

Όλα τα ευρύχωρα στούντιο και διαμερίσματα στο Nontas 
διαθέτουν άρτια εξοπλισμένη μικρή κουζίνα με ψυγείο και 
εστίες μαγειρέματος. Κάθε μονάδα είναι επίσης εξοπλισμένη 
με ραδιόφωνο και τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ενώ το ιδιωτικό 
μπάνιο περιλαμβάνει ντους.

Οι τοπικές συγκοινωνίες προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στο 
κέντρο της πόλης των Χανίων, το οποίο βρίσκεται μόλις 4χλμ. 
μακριά.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Καφέ/μπαρ   0χλμ.
• Σούπερ μάρκετ   0χλμ.
• Εστιατόριο  2,6χλμ.
• Χρυσή Ακτή  0,2χλμ.
• Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων  15,1χλμ.

• Χώρος φύλαξης αποσκευών
• 24ωρη Ρεσεψιόν
• Ηχομονωμένα δωμάτια
• Κορδόνι έκτακτης ανάγκης

Παροχές

ΓενικάΥπηρεσίες

Ευεξία Δραστηριότητες

Ασφάλεια Φαγητό & Ποτό

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Κέντρο ευεξία
• Μπαρ

• Κλιματισμός
• Ηχομονωμένα δωμάτια
• Εγκαταστάσεις για ΑμεΑ
• Οικογενειακά δωμάτια

• Υπηρεσία δωματίου
• Σνακ Μπαρ
• Μπαρ
• Πρωινό στο δωμάτιο

• Κάμερες ασφαλείας
• Πυροσβεστήρες
• Ανιχνευτές καπνού
• Θυρίδα ασφαλείας

• Περιποιήσεις σώματος
• Μασάζ σε όλο το σώμα
• Εγκαταστάσεις σπα
• Μπαρ

• Υδάτινο πάρκο (Επιπλέον χρέωση)

• Ιππασία (Επιπλέον χρέωση)

• Μπόουλινγκ (Επιπλέον χρέωση)

• Κανό (Επιπλέον χρέωση)
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Bella Pais Hotel & Apartments
Κεντρικός δρόμος, Μάλεμε, 73100, Ελλάδα

To Bella Pais βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία μόλις 100μ. 
από την παραλία του Μάλεμε και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση 
στο internet.

Το συγκρότημα διαθέτει 2 πισίνες και 54 πλήρως ανακαινισμένα 
δωμάτια τα οποία διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα 
ή την πισίνα. Όλα τα δωμάτια είναι καλά εξοπλισμένα και 
διαθέτουν σύγχρονες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση 
και στεγνωτήρα μαλλιών.

Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, το οποίο προσφέρει εκπληκτική 
θέα στη θάλασσα, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν 
αυθεντικές γεύσεις της Κρήτης. Στο όμορφα διακοσμημένο 
μπαρ του Bella Pais, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν 
διάφορα κοκτέιλ και να απολαύσουν διασκεδαστικές βραδιές.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Πλατεία Πλατανιά 5,7 χλμ.
• Ναός Αγίου Δημητρίου 6 χλμ.
• Παραλία Σταλού 8,8 χλμ. 
• Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων 15,4 χλμ.
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 15,4 χλμ.

• Πισίνα
• Καρέκλα μασάζ
• Μασάζ σε όλο το σώμα
• Ομπρέλες παραλίας
• Καρέκλες/ξαπλώστρες παραλίας
• Πετσέτες πισίνας/παραλίας
• Εξωτερική πισίνα
• Γυμναστήριο

• Παραλία
• Κολύμβηση με αναπνευστήρα(Επιπλέον χρέωση)

• Ιππασία Εκτός καταλύματος(Επιπλέον χρέωση)

• Κατάδυση Εκτός καταλύματος(Επιπλέον χρέωση)

• Ποδηλασία
• Βιβλιοθήκη
• Ενοικίαση ποδηλάτων (Επιπλέον χρέωση)

• Πινγκ-πονγκ
• Μπιλιάρδο(Επιπλέον χρέωση)

• Αίθουσα παιχνιδιών

Παροχές

Γενικά

Υπηρεσίες

Δραστηριότητες

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Κοινόχρηστος χώρος lounge/τηλεόρασης
• Χώρος καπνιστών
• Κλιματισμός
• Ενοικίαση αυτοκινήτου
• Μεσημεριανό γεύμα σε πακέτο
• Οικογενειακά δωμάτια
• Δωμάτια / εγκαταστάσεις για ΑμεΑ
• Υπηρεσία δωματίου
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Halepa Boutique Hotel
Ελ. Βενιζέλου 164, Χανιά Πόλη, 731 33, Ελλάδα

Σε βολική τοποθεσία λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο των 
Χανίων, αυτό το χαλαρωτικό καταφύγιο βρίσκεται στη συνοικία 
Χαλέπα.

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο συνδυάζει την γοητεία 
και το χαρακτήρα του χθες με τις ανέσεις και την τεχνολογία 
του σήμερα, καθιστώντας το ένα ιδανικό μέρος για όσους 
αναζητούν το συνδυασμό του ιστορικού και του σύγχρονου σε 
έναν μόνο προορισμό.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Οικία - Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου  0,2 χλμ.
• Εκκλησία Άγιοι Ανάργυροι 1,3 χλμ. 
• Δημοτική Αγορά Χανίων 1,5 χλμ.
• Παλιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων 1,6 χλμ.
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 1,7 χλμ.
• Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων 1,8 χλμ.

• Ερμάρια
• Θυρωρείο
• Χώρος φύλαξης αποσκευών
• Συνάλλαγμα
• Γρήγορο check in/check out
• 24ωρη Ρεσεψιόν
• Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας
• Πρέσα παντελονιών(Επιπλέον χρέωση)

• Γυάλισμα παπουτσιών
• Υπηρεσία σιδερώματος(Επιπλέον χρέωση)

• Στεγνό καθάρισμα(Επιπλέον χρέωση)

• Πλύσιμο ρούχων

Υπηρεσίες

Παροχές
• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Αποδυτήρια γυμναστηρίου/σπα
• Προσωπικός γυμναστής
• Μαθήματα γιόγκα
• Γυμναστική
• Μασάζ σε όλο το σώμα
• Πεντικιούρ
• Μανικιούρ
• Περιποιήσεις μαλλιών
• Υπηρεσίες μακιγιάζ
• Υπηρεσίες αποτρίχωσης
• Περιποιήσεις προσώπου
• Υπηρεσίες ομορφιάς

• Ιππασία
• (Επιπλέον χρέωση)

• Κατάδυση
• (Επιπλέον χρέωση)

• Μπόουλινγκ
• (Επιπλέον χρέωση)

• Ποδηλασία
• Πεζοπορία
• (Επιπλέον χρέωση)

• Βιβλιοθήκη
• Ενοικίαση ποδηλάτων
• (Επιπλέον χρέωση)

• Πυροσβεστήρες
• Κάμερες ασφαλείας
• Ανιχνευτές καπνού
• Θυρίδα ασφαλείας
• Συναγερμός
• 24ωρη φύλαξη

Ευεξία

Δραστηριότητες

Προστασία
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Hotel Arkadi 3*
Πλατεία 1866, Χανιά Πόλη, 73100, Ελλάδα

Αυτό το κεντρικό ξενοδοχείο των Χανίων απέχει μόλις 200μ. 
από τα τείχη της παλιάς πόλης και το ενετικό λιμάνι. Προσφέρει 
κρητική φιλοξενία, δωμάτια με κλιματισμό και ηχομόνωση, 
καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης περιορισμένης 
χωρητικότητας.

Τα δωμάτια του Hotel Arkadi έχουν ιδιωτικό μπάνιο, είναι 
ευρύχωρα, ηλιόλουστα και εξοπλισμένα με κλασικά έπιπλα. 
Όλα διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι και τα περισσότερα έχουν 
θέα στα Χανιά και το ιστορικό λιμάνι της πόλης.

Η 24ωρη ρεσεψιόν του Arkadi παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης 
αυτοκινήτων και συναλλάγματος. Στο ξενοδοχείο υπάρχει γωνιά 
internet, ενώ παρέχεται δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους 
χώρους και σε κάποια από τα δωμάτια.

Η Νέα Χώρα απέχει μόνο 500μ. από το ξενοδοχείο. Μπορείτε 
να πάρετε το λεωφορείο που κάνει στάση στα 20μ. και να 
εξερευνήσετε τις παραλίες της Χρυσής Ακτής, των Αγίων 
Απόστολων και του Καλαμακίου. 

Το Hotel Arkadi απέχει μόλις 5χλμ. από το λιμάνι της Σούδας. 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο των Χανίων βρίσκεται σε απόσταση 15 

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων 0,1 χλμ.
• Πλατεία Μητροπόλεως 0,2 χλμ. 
• Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 0,3 χλμ.
• Οικία - Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου 2,0 χλμ.
• Χρυσή Ακτή 2,5 χλμ.

• Χώρος φύλαξης αποσκευών
• Συνάλλαγμα
• Γρήγορο check in/check out
• 24ωρη Ρεσεψιόν
• Υπηρεσία σιδερώματος(Επιπλέον χρέωση)

• Στεγνό καθάρισμα(Επιπλέον χρέωση) 

• Πλύσιμο ρούχων(Επιπλέον χρέωση)

• Θυρίδα ασφαλείας

Παροχές

Γενικά

Υπηρεσίες Προστασία

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Πισίνα
• Μπαρ

• Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Ηχομονωμένα δωμάτια
• Ανελκυστήρας Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Ενοικίαση αυτοκινήτου
• Ανελκυστήρας
• Δωμάτια για μη καπνίζοντες
• Εφημερίδες
• Υπηρεσία δωματίου
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Eleftheria Hotel 3*
Αγία Μαρίνα, Νεα Κυδωνια, 73100, Ελλάδα

Χτισμένο πάνω σε ένα λόφο και προσφέροντας 
εκπληκτική θέα στη θάλασσα, το Eleftheria Hotel 
παρέχει εύκολη πρόσβαση στην παραλία της Αγίας 
Μαρίνας, μόλις 8 χιλιόμετρα δυτικά των Χανίων. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει σάουνα και γυμναστήριο.

Το ξενοδοχείο προσφέρει 66 δωμάτια κατανεμημένα 
σε 3 κτίρια. Όλες οι μονάδες έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι 
που προσφέρει εκπληκτική θέα στη θάλασσα ή τους 
κήπους.

Εκτός από την εύκολη πρόσβαση στην παραλία, το 
Eleftheria Hotel προσφέρει μια μεγάλη εξωτερική 
πισίνα. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
ένα δροσιστικό ποτό στο μπαρ της πισίνας, ενώ τα 
παιδιά μπορούν να κολυμπήσουν με ασφάλεια στην 
παιδική πισίνα.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Παραλία Σταλού 0,6χλμ.
• Ναός Αγίου Δημητρίου 2,2χλμ.
• Πλατεία Πλατανιά 2,6χλμ.
• Μονή του Αγίου Φραγκίσκου 4,8χλμ.
• Δημοτικός Κήπος 4,8χλμ.

• Κοινόχρηστος χώρος lounge
• Χώρος φύλαξης αποσκευών
• Κατάστημα αναμνηστικών
• 24ωρη Ρεσεψιόν
• Κατάστημα αναμνηστικών

• Πισίνα
• Γυμναστήριο

• Παιδική χαρά

• Παιδική χαρά

Παροχές

ΓενικάΥπηρεσίες

Ευεξία Δραστηριότητες

Θυρίδα Ασφαλείας Φαγητό & Ποτό

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Πισίνα
• Οικογενειακά δωμάτια

• Μπουκάλι νερού
• Κρασί/σαμπάνια
• Σνακ Μπαρ
• Μπαρ
• Εστιατόριο
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Iolida Village Hotel 4*
Αγια Μαρίνα Νεα Κυδωνία, 73100, Ελλάδα

Το Iolida Village είναι μια εξαιρετική επιλογή όσο βρίσκεστε 
στη Αγία Μαρίνα. Με έναν ιδανικό συνδυασμό ποιότητας-τιμής 
και άνεσης, προσφέρει ένα οικογενειακό περιβάλλον με μια 
σειρά από ανέσεις σχεδιασμένες για ταξιδιώτες όπως εσείς.

Στα δωμάτια μπορείτε να βρείτε ψυγείο, κλιματισμό και μικρή 
κουζίνα, ενώ όσο είστε στο Iolida Village θα είναι εύκολο να 
συνδεθείτε στο Ίντερνετ χάρη στο δωρεάν wifi που διαθέτει.

Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει και άλλες ανέσεις όπως υπηρεσία 
δωματίου. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν το 
χώρο πισίνας και μπαρ του ξενοδοχείου κατά την επίσκεψή 
τους. Κάτι άλλο που ίσως σας βολέψει είναι το δωρεάν 
πάρκινγκ.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Παραλία Αγίας Μαρίνας   1,1 χλμ.
• Παραλία Πλατανιά   1,0χλμ.
• Πλατεία Πλατανιά   0,8 χλμ.
• Χρυσή Ακτή    2,8 χλμ.

• Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας

• Γυμναστήριο

Παροχές

Γενικά

Υπηρεσίες

Δραστηριότητες

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Ηχομονωμένα δωμάτια
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Iolida Beach Hotel 4*
Αγια Μαρίνα Νεα Κυδωνία, 73100, Ελλάδα

Το Iolida Beach Hotel απέχει λίγα μέτρα από την παραλία της 
Αγίας Μαρίνας. Στεγάζεται σε 2 κτήρια που συνδέονται με 
μια εντυπωσιακή γυάλινη γέφυρα, η οποία παρέχει εύκολη 
πρόσβαση σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Οι περισσότερες φωτεινές και καλαίσθητες, λιτά επιπλωμένες 
μονάδες του Iolida έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι. Όλες προσφέρουν 
δωρεάν ενσύρματο internet, τηλεόραση και μικρή κουζίνα 
με φούρνο και μικρό ψυγείο. Περιλαμβάνονται στεγνωτήρας 
μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Ξεκινήστε τη μέρα σας με τον μπουφέ πρωινού στο à la carte 
εστιατόριο των εγκαταστάσεων, όπου σερβίρονται επίσης 
μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. Στο σνακ μπαρ θα απολαύσετε 
ελαφριά γεύματα και δροσιστικά ποτά.

Δίπλα στην πισίνα υπάρχουν ξαπλώστρες, όπου μπορείτε 
να χαλαρώσετε, ενώ θα βρείτε και τραπέζια μπιλιάρδου. 
Διατίθενται επίσης συνεδριακές εγκαταστάσεις, αλλά και 
παιδική χαρά για την ψυχαγωγία των μικρών επισκεπτών. Εάν 
θέλετε να προπονηθείτε, επισκεφθείτε το γυμναστήριο του 
καταλύματος. Προσφέρονται περιποιήσεις μασάζ.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Παραλία Σταλού  1,1 χλμ.
• Ναός Αγίου Δημητρίου 2,2 χλμ.
• Πλατεία Πλατανιά 2,5 χλμ.
• Χρυσή Ακτή 4,8 χλμ.
• Παλιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων 7,4 χλμ.

• Υπηρεσία σιδερώματος
• Στεγνό καθάρισμα
• Πλύσιμο ρούχων
• Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας

• Πισίνα
• Παιδική πισίνα
• Πακέτα σπα/ευεξίας
• Μπαρ πισίνας
• Εξωτερική πισίνα
• Μασάζ
• Γυμναστήριο

• Παραλία
• Μπιλιάρδο

• Πυροσβεστήρες
• Κάμερες ασφαλείας
(Κλειστού κυκλώματος έξω από το κατάλυμα)

(Σε κοινόχρηστους χώρους)

• Ανιχνευτές καπνού
• Θυρίδα ασφαλείας

Παροχές

ΓενικάΥπηρεσίες

Ευεξία Δραστηριότητες

Προστασία

Φαγητό & Ποτό

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Ηχομονωμένα δωμάτια
• Ανελκυστήρας

• Φρούτα(Επιπλέον χρέωση)

• Μπουκάλι νερού(Επιπλέον χρέωση)

• Κρασί/σαμπάνια(Επιπλέον χρέωση)

• Μπουφές(Με επιλογές για παιδιά)

• Σνακ Μπαρ
• Μπαρ
• Υπηρεσία δωματίου
• Εστιατόριο
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Civitel Akali Hotel  4*
Κισσάμου 55, Χανιά 731 31 Ελλάδα

Σε βολική τοποθεσία, μόλις 500μ. από το κέντρο της Παλιάς 
Πόλης των Χανίων, κοντά στην παραλία Νέα Χώρα, το Akali 
προσφέρει δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι. Διαθέτει 
πισίνα και όμορφα επιπλωμένη βεράντα με σνακ μπαρ.

Τα δωμάτια στο Akali Hotel έχουν κλασική διακόσμηση, 
παράθυρα με ηχομόνωση και κλιματισμό. Οι ανέσεις ανέσεις 
περιλαμβάνουν επίσης δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών.

Ο μπουφές πρωινού περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από 
ζεστά και κρύα πιάτα, καθώς και σαλάτες με φρούτα εποχής. 
Το εστιατόριο σερβίρει παραδοσιακή κρητική κουζίνα. Το 
εσωτερικό μπαρ του ξενοδοχείου διαθέτει τζάκι και πέτρινη 
αψιδωτή στοά.

Το Akali Hotel απέχει μόλις 1,5χλμ. από το λιμάνι των Χανίων 
και 15χλμ. από το Αεροδρόμιο της Σούδας. Μπορείτε να 
επισκεφτείτε το παραθαλάσσιο θέρετρο του Πλατανιά σε 20 
λεπτά με το αυτοκίνητο. Η παραλίες Άγιοι Απόστολοι και 
Χρυσή Ακτή βρίσκονται σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων. Υπάρχει 
δωρεάν χώρος στάθμευσης κοντά στην ιδιοκτησία.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• 1866 Square  0,6χλμ.
• Δημοτική Πινακοθήκη  0,6χλμ.
• Εβραϊκή Συναγωγή Ετς Χαγίμ  2,6χλμ.
• Folklore Museum  0,7χλμ.
• Αρχαιολογικό Μουσείο  0,7χλμ.

• Κλιματισμός
• Θέρμανση
• Ηχομονωμένα δωμάτια
• Οικογενειακά δωμάτια

Παροχές

ΓενικάΥπηρεσίες

Ευεξία Δραστηριότητες

Προστασία Φαγητό & Ποτό

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Ανελκυστήρας
• Υπηρεσία δωματίου
• Συνάλλαγμα
• Δωμάτια / εγκαταστάσεις για ΑμεΑ

• Καφετέρια στο κατάλυμα
• Σνακ Μπαρ
• Πρωινό στο δωμάτιο
• Εστιατόριο

• Πυροσβεστήρες
• Κάμερες ασφαλείας
• 24ωρη φύλαξη
• Συναγερμός

• Happy hour
• Βιβλιοθήκη
• Ενοικίαση ποδηλάτων

• Πισίνα
• Μπαρ πισίνας
• Γυμναστήριο
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CHC Galini Sea View
Adults Only 5*
Αγία Μαρίνα Νέας Κυδωνίας, 73100, Ελλάδα

Ζήστε μια εμπειρία πολυτέλειας με άριστη εξυπηρέτηση στο 
CHC Galini Sea View- Adults Only
Σε απόσταση 150μ. από την αμμώδη παραλία της Αγίας 
Μαρίνας, το Galini Sea View προσφέρει όμορφα καταλύματα 5 
αστέρων, εξωτερική και εσωτερική πισίνα. Διαθέτει 2 μπαρ και 
ένα εστιατόριο με πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος.

Τα κλιματιζόμενα δωμάτια ανοίγουν σε επιπλωμένο μπαλκόνι, 
ορισμένα με θέα στη θάλασσα. Είναι επίσης εξοπλισμένα με 
δορυφορική τηλεόραση LCD και μίνι ψυγείο. Το σύγχρονο 
μπάνιο περιλαμβάνει παντόφλες, μπουρνούζια και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης.

Μπορείτε να χαλαρώσετε στη σάουνα ή στο χαμάμ, ενώ θα 
βρείτε και ένα άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο. Για όσους 
προτιμούν τις υπαίθριες δραστηριότητες, το Galini Sea View 
προσφέρει διάφορα θαλάσσια σπορ στην παραλία, όπως 
θαλάσσιο σκι, αλεξίπτωτο πλαγιάς και καταδύσεις.

Το κεντρικό εστιατόριο σερβίρει τοπικά και διεθνή πιάτα σε 
μπουφέ. Απολαύστε εξωτικά κοκτέιλ, αναψυκτικά και χυμούς 
στο lobby bar, ενώ το σνακ μπαρ δίπλα στην πισίνα προσφέρει 
λιχουδιές στο γκριλ.

Σημεία Ενδιαφέροντος
• Παραλία Σταλού  0,9χλμ.
• Ναός Αγίου Δημητρίου  2,3χλμ.
• Πλατεία Πλατανιά  2,5χλμ.
• Μονή του Αγίου Φραγκίσκου  4,7χλμ.
• Δημοτικός Κήπος  4,7χλμ.

• Κλιματισμός
• Θυρωρεί
• 24ωρη Ρεσεψιόν
• Χώρος φύλαξης αποσκευών

Παροχές

ΓενικάΥπηρεσίες

Ευεξία Δραστηριότητες

Προστασία Φαγητό & Ποτό

• Πρόσβαση σε Wi-Fi Internet
• Οικογενειακά δωμάτια
• Πισίνα
• Μπαρ

• Ανελκυστήρας
• Χώρος στάθμευσης
• Πισίνα
• Eγκαταστάσεις για ΑμεΑ

• Πρωινό στο δωμάτιο
• Σνακ Μπαρ
• Πρωινό στο δωμάτιο
• Μενού ειδικής διατροφής

• Ανιχνευτές καπνού
• Κάμερες ασφαλείας
• 24ωρη φύλαξη
• Συναγερμός

• Ατμόλουτρο
• Εγκαταστάσεις σπα
• Σάουνα
• Καρέκλα μασάζ

• Θεματικά δείπνα
• Καραόκε
• Αίθουσα παιχνιδιών
• Βιβλιοθήκη
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