Το Knossos Royal θυμίζει τρισδιάστατη μινωική ζωγραφιά που χάνεται στον ορίζοντα, γεμάτη φως και
έμπνευση. Εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά, αθροίζοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και απόλαυσης. Στα κομψά
και άνετα δωμάτια με την ανεπανάληπτη θέα στη γαλάζια παραλία, στις διάφανες πισίνες, στις σύγχρονες
αθλητικές εγκαταστάσεις και στα εκλεκτά εστιατόρια, οι στιγμές περνούν αργά και ηδονικά, σαν ωδή στο
ελληνικό καλοκαίρι.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το Knossos Royal βρίσκεται στο λιμένα Χερσονήσου στην Κρήτη, 23χλμ από το διεθνή αερολιμένα του
Ηρακλείου, 25χλμ από την πόλη του Ηρακλείου και 2χλμ από τη Χερσόνησο.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Αριθμός δωματίων: 413

VIP δωμάτια μπροστά
στη θάλασσα με
μοιραζόμενη πισίνα:
Οικογενειακά δωμάτια,
οικογενειακές σουίτες
& μεζονέτες με
μοιραζόμενη πισίνα
Οικογενειακά δωμάτια:

Εμφιαλωμένο νερό
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VIP Σετ μπάνιου 3



Λουλούδια




Φρέσκα φρούτα












Mini bar 4

Κρασί




Μπουρνούζι

Επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα




Παντόφλες

Χρηματοκιβώτιο




Πετσέτες Παραλίας

Ψυγείο




Σετ μπάνιου Aldemar2

Πρόσβαση στο διαδίκτυο 24ώρες



Στεγνωτήρας μαλλιών




Εξοπλισμός για προετοιμασία
καφέ/τσάι




Μπάνιο με μπανιέρα ή ντους

24,5
19-24

Καναπές – κρεβάτι

2 κρεβάτια

Τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική
γραμμή

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κλιματισμός 1

Με θέα κήπο *
Με θέα θάλασσα
VIP δωμάτια μπροστά στη
θάλασσα με μοιραζόμενη
πισίνα
Οικογενειακά δωμάτια
Οικογενειακά δωμάτια με
μοιραζόμενη πισίνα
Οικογενειακή σουίτα με
μοιραζόμενη πισίνα
Οικογενειακή μεζονέτα με
μοιραζόμενη πισίνα

Τετραγωνικά μέτρα

ΤΥΠΟΙ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Δορυφορική τηλεόραση με μουσικά
κανάλια

ΠΑΡΟΧΕΣ





* Κάποια από αυτά με ενδιάμεση πόρτα (46 m2 – 2 μπάνια)
Τα οικογενειακά δωμάτια έχουν 1 μπάνιο
1
Μέσα Μαΐου έως μέσα Σεπτεμβρίου τουλάχιστον, ανάλογα τις καιρικές συνθήκες
2
Σαπούνι, σαμπουάν, αφρόλουτρο, λίμα, αδιάβροχο σκουφάκι, μπατονέτες και σετ ραπτικής
3 Σαπούνι, σαμπουάν, αφρόλουτρο, λοσιόν σώματος, μαλακτική κρέμα μαλλιών, αδιάβροχο σκουφάκι, λίμα, μπατονέτες και σετ ραπτικής
4 Mini Bar κατά την άφιξη στα VIP δωμάτια, οικογενειακές σουίτες και μεζονέτες: αναψυκτικά, χυμοί.

Καθημερινή αναπλήρωση σε: καφέ, τσάι, εμφιαλωμένο νερό, φρέσκα φρούτα και απογευματινή υπηρεσία καμαριέρας

Καθημερινή αναπλήρωση σε εμφιαλωμένο νερό. Πρωινό στο Εστιατόριο Βιλών.
Με θέα στον κήπο, 1 υπνοδωμάτιο, 1 υπνοδωμάτιο / καθιστικό, 1 μπάνιο με πρόσβαση και από τα 2 δωμάτια. 2-4 άτομα.

Οικογενειακά δωμάτια με
μοιραζόμενη πισίνα
(ενιαίος χώρος):
Οικογενειακή σουίτα με
μοιραζόμενη πισίνα
Οικογενειακή μεζονέτα με
μοιραζόμενη πισίνα

Με θέα στον κήπο και την πισίνα, 1 υπνοδωμάτιο / καθιστικό με διπλό καναπέ κρεβάτι, 1 μπάνιο με μπανιέρα υδρομασάζ, 23 άτομα.
Με θέα στον κήπο και την πισίνα, 1 υπνοδωμάτιο, 1 καθιστικό-τραπεζαρία, 1 μπάνιο με μπανιέρα υδρομασάζ και ντους. 2+2
άτομα
Με θέα στον κήπο και την πισίνα, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο με Jacuzzi και χωριστό WC στον πρώτο όροφο. Στο ισόγειο 1
καθιστικό-τραπεζαρία και WC με ντους. 2+2 άτομα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δεν διατίθενται στο
ξενοδοχείο

Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται
στους χώρους του ξενοδοχείου

Απρίλιο – Οκτώβριο

Knossos Royal Conference Center
χωρητικότητας 600 ατόμων

ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πρότυπο κέντρο θαλασσοθεραπείας “Royal Mare Thalasso” (World’s Leading Thalasso & Spa Resort από το 2006, World Travel Awards), στο
γειτονικό Aldemar Royal Mare για χαλάρωση, ευεξία και ομορφιά.

ALDEMAR TENNIS CLUB
Το Tennis Club βρίσκεται στο γειτονικό Aldemar Royal Mare 5* και διαθέτει 7 διεθνών-προδιαγραφών χωμάτινα γήπεδα, με το κεντρικό να έχει
χωρητικότητα 250 θεατών. Διαθέτει επίσης γήπεδο εξάσκησης με εκπαιδευτικό τοίχο. Το club προσφέρει ποικιλία παροχών που
συμπεριλαμβάνουν: χώρο υποδοχής-σαλόνι με τηλεόραση, αποδυτήρια και τουαλέτες, κατάστημα, ημιυπέθρια βεράντα και χώρο
στάθμευσης. Το Tennis Club λειτουργεί καθημερινά 07:00 – 00:00 από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο.

FOOD & BEVERAGE
Πρόγραμμα για πελάτες με πρωινό, ημιδιατροφή και πλήρη διατροφή
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & BARS *

ΓΕΥΜΑΤΑ (σερβίρονται στο κεντρικό εστιατόριο)

Κεντρικό εστιατόριο για πρωινό και δείπνο

Πρωινό

Gourmet εστιατόριο “Fontana Amorosa”
Ταβέρνα “Abeliona”

Δείπνο

07:00 – 07:30

Πρωινό Continental

07:30 – 10:00

Μπουφέ αμερικάνικού τύπου

18:30 – 21:15

Μπουφέ (συμπεριλαμβάνεται στο ΗΒ/FB)

Snack Bar / Εστιατόριο, Μπουφέ, Καφετέρια
Εστιατόριο παραλίας 15.05 - 30.09
Main Bar
Manitari Bar
Pool Bar
Kafenio 15.05 – 30.09
Room Service (07:30 – 00:00)
Open Disco
Ιουν–Σεπ περιστασιακά στο κεντρικό μπαρ

* Ορισμένα τμήματα ενδέχεται να λειτουργούν
περιοδικά αναλόγως καιρικών συνθηκών και
πληρότητας ξενοδοχείου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα ποτά δε συμπεριλαμβάνονται στην τιμή

Τα γεύματα που παραλείπονται δεν αναπληρώνονται

BB αφορά σε πρωινό στο κεντρικό εστιατόριο

HB αφορά σε πρωινό και δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο

FB αφορά σε πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο.

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα-υπηρεσίες είναι με επιπλέον χρέωση

Γεύματα χωρίς γλουτένη διαθέσιμα κατόπιν αίτησης.

Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση.

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Οι επισκέπτες παρακαλούνται να φροντίζουν ώστε να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι
σε όλα τα εστιατόρια και μπαρ του ξενοδοχείου (σορτς και μαγιό δεν επιτρέπονται)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

MINI CLUB “ALDY’

Πάρκο/κρεβάτι μωρού (κατόπιν αίτησης/χωρίς
χρέωση)
Φύλαξη παιδιών (κατόπιν αίτησης/επιπλέον
χρέωση)
Τηλέφωνο-παιδική ενδοεπικοινωνία (κατόπιν
αίτησης)
2 παιδικές εξωτερικές πισίνες (η 1 με θαλασσινό
νερό)

Για παιδιά ηλικίας 4-12, 7 ημέρες την εβδομάδα, 10:00-18:00. Πολύγλωσσοι
ψυχαγωγοί

Νεροτσουλήθρα (45 μέτρων)

MINI μπουφές στο mini club “ALDY” ο οποίος συμπεριλαμβάνει κέικ, σάντουιτς,
χυμούς, νερό και ένα παγωτό για κάθε παιδί

Παιδικά καθίσματα

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Mini Disco
Πρόγραμμα για όλες της ηλικίες (special maxi club 1/7 – 31/8)

Παιδική χαρά
Παιδικό καροτσάκι (κατόπιν αίτησης)
Μενού για μωρά (κατόπιν αίτησης)

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Αλλαγή συναλλάγματος

24- ωρη φύλαξη του ξενοδοχείου

Πλυντήριο / καθαριστήριο

Ναυαγοσώστης παραλίας και πισίνας

Ενοικίαση αυτοκινήτου, μηχανής, ποδηλάτου / Λιμουζίνα
Ταξί – Καθημερινά δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων από και προς
Ηράκλειο & Άγιο Νικόλαο
Οργανωμένες εκδρομές

Πρώτες βοήθειες
Φύλαξη αποσκευών
Ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια δωρεάν
(διαθέσιμα premium πακέτα με έξτρα χρέωση)

Κέντρο ιππασίας (22χλμ από το ξενοδοχείο)

Μεταφορά από και προς το κέντρο θαλασσοθεραπείας
Royal Mare Thalasso

Γήπεδο γκολφ με 18 τρύπες (7χλμ από το ξενοδοχείο)

Γαμήλια πακέτα

Ενυδρείο Κρήτης (10χλμ από το ξενοδοχείο)

ΠΙΣΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ
Αμμώδης παραλία με ναυαγοσώστη

ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ


2 εξωτερικές κεντρικές πισίνες (θαλασσινό νερό)



1 εσωτερική πισίνα (γλυκό νερό)



Νεροτσουλήθρα (45 μέτρων)



2 παιδικές εξωτερικές πισίνες (η μία με θαλασσινό νερό)
Ξαπλώστρες & ομπρέλες σε πισίνα και παραλία




Εξωτερικά ντους, αποδυτήρια, WC (παραλία & κεντρική πισίνα)



Πετσέτες παραλίας



Gazebos

ΜΕ
ΧΡΕΩΣΗ



ΣΠΟΡ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

2 γήπεδα τένις (quartz sand) – κατόπιν αίτησης



Πινγκ-πονγκ – mini golf



Γυμναστήριο



Ειδικές αθλητικές διοργανώσεις



ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ

7 χωμάτινα γήπεδα τένις – στο γειτονικό ξενοδοχείο Royal Mare



Νυχτερινό τένις σε φωταγωγημένα γήπεδα – Μαθήματα τένις




Γήπεδο squash


Water games, water polo, beach volley



Κέντρο θαλάσσιων σπορ / Κέντρο καταδύσεων


Πρόγραμμα άθλησης με εκπαιδευτές

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Βραδινά προγράμματα και shows από την ομάδα των ψυχαγωγών μας στο ανοικτό αμφιθέατρο (ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες)
Αίθουσα bridge & TV



Καθημερινές επιλογές διασκέδασης (ζωντανό μουσικό πρόγραμμα, disco κλπ)–ποτά με χρέωση



Διαγωνισμοί χορού, μαθήματα μαγειρικής



Quiz, Bingo, διαγωνισμοί



ΜΕ
ΧΡΕΩΣΗ



Beach Party



Μπιλιάρδα



Σάουνα



Αίθουσα παιχνιδιών



Θεματικές βραδιές (κατόπιν κράτησης)



Ιδιωτικό δείπνο (κατόπιν κράτησης)



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Aldemar Shop
Boutiques
Κατάστημα παραδοσιακής τέχνης

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Κοσμηματοπωλείο
Mini-market
Κομμωτήριο
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΡΤΕΣ
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ALDEMAR KNOSSOS ROYAL – BEACH RESORT
Λιμ. Χερσονήσου 700 14
Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ.: 28970 27400, Φαξ: 28970 23150
e-mail: kr@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR RESORTS - Κεντρικά γραφεία
Λ. Κηφισίας 262, Κηφισιά 145 62
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.:210 62 36 150, Φαξ: 210 62 88 599
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

DISCLAIMER
Το ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα του ανωτέρω
περιεχομένου, των εγκαταστάσεων – τμημάτων ή των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αυτές, των αλλαγών ή των τροποποιήσεων οι οποίες κρίνονται
κατάλληλες ή / και απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε ισχύοντα κανόνα, και τις ενημερώσεις αυτού,
που επιβάλλεται από τις ελληνικές αρχές.

