
 
 

Αγαπητοί κύριοι, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις νέες - μειωμένες τιμές και τις 

υπηρεσίες μας, ειδικά για αθλητικά σωματεία, αθλητικούς συλλόγους, κτλ., που θα αγωνιστούν στα πλαίσια 
των διοργανώσεων 2015 – 2016,  

ή θα προπονηθούν στην πόλη των Χανίων. Συγκεκριμένα, προσφέρουμε ανά δωμάτιο, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και του πρωινού, τις εξής τιμές: 

Περίοδος: 13/10/15 – 30/06/16: 

Μονόκλινο:                                48,00€ 
Δίκλινο:                                      53,00€ 

Τρίκλινο:                                    72,00€ 

 
Για την περίπτωση προσφοράς γευμάτων σε επιλεγμένο εστιατόριο πολύ κοντά στο ξενοδοχείο μας, η τιμή 

χρέωσης, ανά άτομο, ανά γεύμα, είναι 13,00€. 
 

Το ξενοδοχείο μας ανακαινίστηκε πλήρως τον χειμώνα 2013-2014 και πλέον προσφέρει εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες 3 αστέρων superior. Σας επισυνάπτουμε δύο ενδεικτικές φωτογραφίες  

για μία γεύση από τις νέες εγκαταστάσεις μας. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα των ανακαινισμένων χώρων 

μας, παρακαλώ επισκεφτείτε το επίσημο website μας, στην διεύθυνση: www.kriti-hotel.gr/photos.  

Το ξενοδοχείο «Κρήτη» βρίσκεται σε μια προνομιακή θέση του κέντρου της πόλης, 70 μόλις μέτρα από 
το Εθνικό Στάδιο Χανίων, περίπου 3 χλμ. από το Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, 50 μέτρα από την 

θάλασσα (παραλία Κουμ Καπί), 200 μέτρα από το Ενετικό Λιμάνι  

και 400 μέτρα από το πιο κεντρικό σημείο της πόλης, την Πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Στα 84 
ολοκαίνουρια δωμάτιά του, προσφέρεται υψηλής ταχύτητας, δωρεάν, ενσύρματη και ασύρματη πρόσβαση 

στο Internet,  
δορυφορική τηλεόραση με επίπεδη οθόνη 32’’, κλιματισμός/θέρμανση, πλήρης ηχομόνωση και 

θερμομόνωση, ηλεκτρονική κλειδαριά εισόδου, ανεμιστήρας, mini bar, ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας, 

τηλέφωνο με κατευθείαν εξωτερική γραμμή,  
στεγνωτήρας μαλλιών, amenities μπάνιου, υπηρεσία δωματίου και στα περισσότερα δωμάτιά μας, 

μπαλκόνι. Επίσης, το ξενοδοχείο διαθέτει 24ωρης λειτουργίας υποδοχή, εξωτερική πισίνα, αίθουσα 
συνεδρίων 50 θέσεων, business center,  

γυμναστήριο, αίθουσα τηλεόρασης με DVD player, snack bar και αίθουσα πρωινού. 

Ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα ξανά κοντά μας και να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες μας. 

Με εκτίμηση, 

Ευτύχης Βουρδουμπάκης 
Διευθυντής 
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