Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην
Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και
του θέρετρου του Πλατανιά.
Χτισμένο σε προνομιακή θέση, το ξενοδοχείο Kambos Village βρίσκεται σε μια
όμορφη και ήσυχη τοποθεσία, παρόλα αυτά πολύ κοντά στην κύρια επαρχιακή οδό της
περιοχής, κάνοντας την πρόσβαση τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά μέσα
μεταφοράς πραγματικά εύκολη.
Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο
δημοφιλές για τα ζευγάρια.
Η πρωτότυπη, σχήματος “U” δομή του ξενοδοχείου Kambos Village, επιτρέπει
άφθονη θέα, ήλιο και καθαρό αέρα σε κάθε δωμάτιο ή σουίτα. Τα περισσότερα
δωμάτια και σουίτες έχουν πλήρη θέα προς την πισίνα ή τη θάλασσα.
Για να κολυμπήσετε και να χαρείτε τον ήλιο, η αμμώδης παραλία της Αγίας Μαρίνας,
μια από τις καλύτερες της Κρήτης, βρίσκεται πολύ κοντά στο ξενοδοχείο. Επιπλέον, η
περιοχή της Αγίας Μαρίνας διαθέτει πολύ καλή υποδομή για όλες τις ανάγκες των
επισκεπτών.
Αν, εκτός από την παραλία, θέλετε να κολυμπήσετε και να χαρείτε τον ήλιο σε μια
ωραία πισίνα, θα βρείτε χρήσιμες τις 3 εξαιρετικές πισίνες του Kambos Village – οι
οποίες συμπεριλαμβάνουν και μια αυθεντική θερμαινόμενη πισίνα ολυμπιακών
διαστάσεων!

ΔΙΑΜΟΝΗ
Το ξενοδοχείο Kambos Village χτίστηκε το 2002 και αποτελείται από 74 δωμάτια
και σουίτες.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 3 είδη δωματίων:




Διπλά δωμάτια (για 2-3 άτομα)
Σουίτες δύο δωματίων (για 2-4 άτομα)
Σουίτες τριών δωματίων (για 4-6 άτομα)

Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες του ξενοδοχείου Kambos Village είναι άνετα και
έχουν αυτόνομο μπάνιο-τουαλέτα. Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες είναι πλήρως
επιπλωμένα και συμπεριλαμβάνουν μικρή κουζίνα.
Οι σουίτες δύο και τριών δωματίων έχουν ένα σαλόνι ενιαίο με την τραπεζαρία και την
κουζίνα. Οι σουίτες τριών δωματίων έχουν επίσης δύο μπάνια-τουαλέτες.
Το ξενοδοχείο Kambos Village έχει σχήμα σε μορφή “U”, επιτρέποντας άφθονη θέα,
ήλιο και καθαρό αέρα σε όλα τα δωμάτια και τις σουίτες του.
Στο εσωτερικό της δομής σχήματος “U”, στο κέντρο του ξενοδοχειακού
συγκροτήματος, βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου,
κάνοντας το το απόλυτο σημείο συγκέντρωσης, χαλάρωσης και δραστηριοτήτων για
μικρούς και μεγάλους. Οι 3 εξαιρετικές πισίνες του Kambos Village – μια
αυθεντική θερμαινόμενη πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, μια μεγάλη οικογενειακή
πισίνα 420 τ.μ. και μια ασφαλής παιδική πισίνα 30 τ.μ. – παίζουν μεγάλο ρόλο σε
αυτό. Οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες στις πισίνες είναι δωρεάν για όλους τους
ενοίκους του ξενοδοχείου.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Παροχές του ξενοδοχείου Kambos Village:









Μικρή κουζίνα με ψυγείο, μαγειρικά σκεύη και καφετιέρα
Air condition
Τηλέφωνο (απευθείας γραμμή)
Δορυφορική τηλεόραση
Σεσουάρ μαλλιών
Μικρό χρηματοκιβώτιο ασφαλείας
Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα
Χώρος ψυχαγωγίας για τα παιδιά

Προαιρετικές παροχές (με επιπλέον χρέωση)








Παιδικά κρεβατάκια
Wi-Fi internet
Γυμναστήριο
Τζακούζι
Σάουνα
Μασάζ
Καθαρισμός ρούχων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Το ξενοδοχείο Kambos Village βρίσκεται πολύ κοντά στην εξαιρετική παραλία της
Αγίας Μαρίνας. Η παραλία της Αγίας Μαρίνας έχει ακτογραμμή 2,5 χιλιομέτρων και
είναι μια από τις πιο όμορφες και καλά οργανωμένες παραλίες της Κρήτης.
Η Αγία Μαρίνα είναι ένα πολύ γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο, με πάρα πολλές ανέσεις
οι οποίες θα ικανοποιήσουν κάθε επισκέπτη, όπως super market, mini market,
καταστήματα, εξειδικευμένα μαγαζιά, τράπεζες και φαρμακεία.
Η Αγία Μαρίνα βρίσκεται στην τέλεια τοποθεσία: ανάμεσα στη μαγευτική πόλη των
Χανίων και το διάσημο θέρετρο του Πλατανιά. Η ίδια η Αγία Μαρίνα είναι ένα μεγάλο
θέρετρο, έχοντας την πιο ενδιαφέρουσα νυχτερινή ζωή στην περιοχή των Χανίων.
Αν θέλετε – ή, καλύτερα, αν μπορείτε – να “αποδράσετε” από την υπέροχη Αγία
Μαρίνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πολύ καλή δημόσια συγκοινωνία, ή ένα
αυτοκίνητο, που μπορείτε εύκολα και φθηνά να ενοικιάσετε στην περιοχή, για να δείτε
τα θαυμάσια κοντινά αξιοθέατα. Από τα αξιοθέατα αυτά, το πιο διάσημο είναι φυσικά
η υπέροχη πόλη των Χανίων – η οποία θεωρείται από πολλούς ως η ομορφότερη
πόλη της Ελλάδας.
Η πόλη των Χανίων έχει υπάρξει πολιτιστικό, πολιτικό και οικονομικό κέντρο για
αιώνες. Από τα αρχαία Μινωικά χρόνια, την κλασική Ελλάδα, τη Βυζαντινή
αυτοκρατορία, την Ενετοκρατία, τους Άραβες, τους Σαρακηνούς πειρατές, την
Οθωμανική αυτοκρατορία, μέχρι τη σύγχρονη Ελλάδα, η πόλη των Χανίων έχει
πάντοτε παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία της Κρήτης – και την Ελληνική ιστορία
γενικότερα.

RESERVATIONS +30 28210 68963, 60411-4, 68901
http://www.kambos-village.gr
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