ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

Ανισσαράς, Λιμάνι Χερσονήσου, 70014, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ. 0030 28970 23561 Φαξ. 0030 28970 21322
Το Annabelle Beach Resort είναι ένα 5* All inclusive ξενοδοχείο που βρίσκεται στον
Ανισσαρά, σε κοντινή απόσταση από το δημοφιλές και ζωντανό θέρετρο της Χερσονήσου
και 22 χιλ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το ξενοδοχείο είναι ένα κομψό
συγκρότημα με μπανγκαλόου σε αιγαιοπελαγίτικο αρχιτεκτονικό στιλ, μέσα σε μία μεγάλη
έκταση όμορφων κήπων που προσφέρει μία εξωτική ατμόσφαιρα, δημοφιλές για τη δική
του παραλία με λευκή άμμο/βότσαλα, η οποία έχει επανειλημμένα βραβευτεί με το βραβείο
European Blue Flag για τα κρυστάλλινα, καθαρά νερά της.
Το θέρετρο περιλαμβάνει 262 δωμάτια σε στιλ bungalow, 2 VIP σουίτες και 3 βίλες, όλα
διακοσμημένα σε υψηλά πρότυπα και προσφέρουν πολυτέλεια και άνεση για μία αξέχαστη
διαμονή.
Το κεντρικό εστιατόρια Ambrosia με μπουφέ και πανοραμική θέα στη θάλασσα, η a la carte
ταβέρνα Athina δίπλα στη θάλασσα και 3 διαφορετικά μπαρ που προσφέρουν αναψυκτικά
και κοκτέιλ στους επισκέπτες μας.
2 κεντρικές πισίνες είναι διαθέσιμες, κάθε μία με πισίνα για παιδιά ξεχωριστά από την
κεντρική πισίνα με ομπρέλες και σεζλόνγκ.
Εντός του ξενοδοχείου, υπάρχουν διάφορα καταστήματα, όπως μίνι μάρκετ, κατάστημα με
σουβενίρ, κοσμηματοπωλείο, μπουτίκ που καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες, ένα spa με
διάφορα προγράμματα μασάζ, σάουνας και υπηρεσίες ομορφιάς, ένα γυμναστήριο, 2
γήπεδα τέννις, μία ορθόδοξη εκκλησία, ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, συνεδριακές
εγκαταστάσεις και παιδική χαρά.
Στο Annabelle Beach Resort, η ποιότητα των υπηρεσιών και το φιλικό προσωπικό
συναντιούνται με το εξωτικό περιβάλλον και την παραλία, προσφέροντας στους επισκέπτες
μας μία μοναδική εμπειρία διακοπών.

ΝΕΑ
ιστοσελίδα: www.annabellebeachresort.gr
email: info@annabellebeachresort.gr

ΔΩΜΑΤΙΑ
• 204 βασικά bungalows
Χωρητικότητα: για 2 ενήλικες ή 2 ενήλικες & 1 παιδί, ή 3 ενήλικες.
24 τ.μ., θέα στον κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι, μπανιέρα ή ντουζιέρα, πιστολάκι μαλλιών, A/C,
δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, χρηματοκιβώτιο, σύνδεση Wi-Fi
(με επιπλέον χρέωση).

•58 βασικά Οικογενειακά bungalows:
Μέγιστη χωρητικότητα: 3 ενήλικες, 1 παιδί
27 τ.μ., δωμάτιο με φιλοσοφία ενιαίου χώρου με θέα στον κήπο, ΜΟΝΟ βεράντα, μπανιέρα,
πιστολάκι μαλλιών, A/C, δορυφορική flat TV, ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή,
χρηματοκιβώτιο, σύνδεση Wi-Fi (με επιπλέον χρέωση).
Κλίνες: 1 διπλό κρεβάτι, 1 μονό κρεβάτι και 1 cube – bed (ανοίγει).

•2 Σουίτες με Κοινή πισίνα 20τ.μ.

Μέγιστη χωρητικότητα: 2 ενήλικες & 2 παιδιά

50 τ.μ. με θέα στον κήπο, μοντέρνα διακόσμηση, ποιότητα vip, κοινή πισίνα (20 τ.μ.), καθιστικό με
καναπέ, γραφείο, ψυγείο mini bar, μπανιέρα με Jacuzzi & ντουζιέρα, πιστολάκι μαλλιών, A/C,
βεστιάριο, ιδιωτικός κήπος, άμεση τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική flat TV 50’’, CD & DVD player,
ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, σύνδεση Wi-Fi (επιπλέον χρέωση), ντουλάπες, παντόφλες και σεζλόνγκ
δίπλα στην πισίνα.
Μία σουίτα βρίσκεται στο ισόγειο και διαθέτει βεράντα και η δεύτερη σουίτα βρίσκεται στον 1ο όροφο
και διαθέτει μπαλκόνι.

•3 Βίλες για οικογένεια 5 ατόμων

Μέγιστη χωρητικότητα: 3 ενήλικες& 2 παιδιά, 4 ενήλικες & 1 παιδί, 5 ενήλικες.
70 τ.μ., θέα στον κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι, διαμέρισμα με δύο ξεχωριστά υπνοδωμάτια (1 δωμάτιο με 1
διπλό κρεβάτι, ένα άλλο δωμάτιο με 2 μονά κρεβάτια και δυνατότητα επιπλέον κρεβατιού), κουζίνα με
τραπέζι, καθιστικό με καναπέ, τζάκι, μπανιέρα, πιστολάκι μαλλιών, A/C, δορυφορική flat TV, ψυγείο,
άμεση τηλεφωνική γραμμή, χρηματοκιβώτιο, και σύνδεση Wi-Fi (επιπλέον χρέωση), ντουλάπες,
παντόφλες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ALL-INCLUSIVE
Εστιατόρια & μπαρ:
Το κεντρικό εστιατόριο “Ambrosia”, εστιατόριο με κλιματισμό σε στιλ μπουφέ.
Μπουφές πρωινού αμερικάνικου στιλ 07:15 – 10:00
Μπουφές μεσημεριανού γεύματος12:30 – 14:00
Μπουφές βραδινού γεύματος 18:30 – 21:30, συμπεριλαμβάνει επίδειξη μαγειρικής.
Τρεις θεματικές βραδιές (μπουφές) ανά εβδομάδα.
Ελληνικό, Μεσογειακό και Ιταλικό Gala (πρώτη εβδομάδα)
Black and white gala, βραδιά με διεθνή μπουφέ, Κρητική βραδιά (δεύτερη εβδομάδα)
Μπουφές για παιδιά διαθέσιμος κατά τη διάρκεια του βραδινού γεύματος από
20 Μαΐου - 30 Σεπτεμβρίου.
Διαθέσιμα ποτά all inclusive: Αναψυκτικά σε ποτήρι, χυμοί φρούτων και τοπική ντραφτ
μπύρα, καραφάκι με μεταλλικό νερό και τοπικό κρασί, τσάι (self service).
Ταβέρνα “Athena”:
Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00:
Περιλαμβάνει: Αναψυκτικά, χυμοί σε ποτήρι, γαλλικός καφές, εσπρέσο, καπουτσίνο, ελληνικός
καφές, τσάι, τοπική ντραφτ μπύρα σε ποτήρι, καραφάκι με τοπικό κρασί και μεταλλικό νερό σε
ποτήρι, παγωτό (self service).
Ζεστά και κρύο σνακ 11:00 – 17:00 (self service).
Σερβίρισμα καφέ: 16:00 -17:00 με καφέ φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, ελληνικό καφέ, τσάι,
μπισκότα & γλυκά.
Ταβέρνα “Athena a la carte Restaurant ” 19:30 – 21:15 (από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες την εβδομάδα)
Ελληνικό, ιταλικό μενού ή μενού ψαριών
Ειδικός κατάλογος διαθέσιμος με επιπλέον χρέωση.

ΜΠΑΡ:
Το κεντρικό μπαρ “Bacchus”
Ώρες λειτουργίας: 18.00-01.00
Το beach bar “Pelagos”
Ώρες λειτουργίας: 10.00-01.00
Σημείωση: η αναμενόμενη λειτουργία του beach bar είναι περίπου από
15 ΜΑΪΟΥ - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Το “wet” bar “Poseidon”
Ώρες λειτουργίας: 10.00-18.00

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αναψυκτικά, διάφοροι χυμοί σε ποτήρι (συμπυκνωμένοι), γαλλικός καφές, εσπρέσο, καπουτσίνο,
ελληνικός καφές, τσάι, μπύρα ντραφτ σε ποτήρι, τοπικό κρασί και μεταλλικό νερό σε ποτήρι
(υπηρεσία μπαρ)
Τοπικά αλκοολούχα ποτά (υπηρεσία μπαρ και υπηρεσία σερβιρίσματος για premium μάρκες)
Κοκτέιλ και long drinks (υπηρεσία μπαρ και υπηρεσία σερβιρίσματος για premium μάρκες)
Τοπικά αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνονται: ρακί, ούζο, μπράντι.
Αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνονται (μόνο τοπικές μάρκες): ουίσκι, τζιν, βότκα, τεκίλα, ρούμι,
λικέρ, κοκτέιλ και long drinks.
Σημείωση: 4 συγκεκριμένα κοκτέιλ θα προσφέρονται σαν μέρος του προγράμματος all inclusive.
-Ειδικός κατάλογος μπαρ διαθέσιμος με επιπλέον χρέωση.
Η υπηρεσία all inclusive ισχύει από 10:00 - 24:00

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Δωρεάν στάθμευση
δωρεάν Wi-Fi στο λόμπι και στον χώρο της υποδοχής
δωρεάν πετσέτες πισίνας και παραλίας
δωρεάν σεζλόνγκ & ομπρέλες στην παραλία του ξενοδοχείου και στις πισίνες
δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, πινγκ πονγκ και τέννις (φωτισμός τις βραδινές ώρες με
επιπλέον χρέωση)
δωρεάν παιδική χαρά

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:

Ελαφρύ πρόγραμμα ψυχαγωγίας θα είναι διαθέσιμο από την αρχή μέχρι το τέλος της σεζόν και πλήρες
πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της σεζόν (20 ΜΑΪΟΥ - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ περίπου).

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ:
Ώρες λειτουργίας: 10.00-12.30 & 15.00- 17.30
Ηλικίες παιδιών: 4-12 ετών
Mini-club με πολύγλωσσο προσωπικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους (εστιατόρια, μπαρ και κοινόχρηστους
χώρους του ξενοδοχείου).
Ενδυματολογικός κανόνας εφαρμόζεται σε όλα τα εστιατόρια και μπαρ.
Πλαστικά ποτήρια/πιάτα χρησιμοποιούνται στην περιοχή της πισίνας και της παραλίας για λόγους
ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι το all inclusive πρόγραμμα εφαρμόζεται για επιλεγμένες τοπικές εμπορικές φίρμες μόνο. Όλα
τα άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται, είναι διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση.
Κάποιες παροχές εξωτερικού χώρου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στις αρχές Απρίλη και στα τέλη
Οκτωβρίου.
Κάποια μπαρ μπορεί να λειτουργούν περιοδικά.
Όλες οι υπηρεσίες εξωτερικού χώρου εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες

ΜΠΟΥΦΕΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ
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