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Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την
περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και
θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα της Μεσογείου.
Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο στην πλαγιά ενός λόφου και έχει
πανοραμική θέα στα καταγάλανα νερά της Μεσογείου, στο κόλπο της
Ελούντας και στο νησάκι της Σπιναλόγκας με το μεσαιωνικό του κάστρο.
Η πεντακάθαρη και γαλανή θάλασσα είναι κατάλληλη για κάθε είδους
θαλάσσια σπορ. Η ομορφιά, η ησυχία και το φιλόξενο περιβάλλον
καθιστούν την Ελούντα ως έναν από τους πιο δημοφιλής προορισμούς.
Το ξενοδοχείο Elounda Ilion χτίστηκε το 1990. Έκτοτε έχουν γίνει επεκτάσεις, καθώς
και πολλές ανακαινίσεις, με τελευταία το 2009. Συνολικά στο ξενοδοχείο υπάρχουν 85
καταλύματα, εκ των οποίων τα 11 είναι σουίτες, τα 37 είναι δωμάτια, τα 9 είναι
μπανγκαλόου και τα 28 Superior Bungalows..
Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου
Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
1.1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Δωμάτια, bungalows & σουίτες: 85

Κρεβάτια: 160

1.2. Τύποι δωματίων
Standard Δωμάτιο με θέα στον κήπο: (2 άτομα)
Δίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα : (2-3 άτομα)
Δίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα superior : (2-3 άτομα)
Bungalow με θέα στη θάλασσα (2-3 άτομα)
Superior Bungalow με θέα στη θάλασσα (2-3 άτομα)
Οικογενειακό δωμάτιο με θέα στη θάλασσα (2-4 άτομα)
VIP Σουίτα Πανόραμα με θέα στη θάλασσα (2 άτομα)
Οικογενειακή Superior σουίτα με δύο υπνοδωμάτια και θέα στη θάλασσα (2-5 άτομα)

1.3. Τετραγωνικά Δωματίων
Standard Δωμάτιο με θέα στον κήπο: 30-35 τ.μ.
Δίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα: 35-40 τ.μ.
Δίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα superior : 30 τ.μ.
Bungalow με θέα στη θάλασσα: 30-35 τ.μ.
Superior Bungalow με θέα στη θάλασσα: 30-35 τ.μ.
Οικογενειακό δωμάτιο με θέα στη θάλασσα: 30-40 τ.μ.
VIP Σουίτα Πανόραμα : 55 τ.μ.
Οικογενειακή Superior σουίτα με δύο υπνοδωμάτια και θέα στη θάλασσα: 50-60 τ.μ.

2. Παροχές
2.1. Παροχές Δωματίων
Θέα στη θάλασσα

Θυρίδα ασφαλείας *

Ατομική μονάδα κλιματισμού (ζεστό-κρύο) Στεγνωτήρας μαλλιών
Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση

Δορυφορική τηλεόραση

Ψυγείο *

Μπάνιο

Μπαλκόνι ή βεράντα

2.2. Παροχές ξενοδοχείου
Κεντρικό εστιατόριο

Τένις *
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Σνακ μπαρ

Mini Golf

Μπαρ

Πισίνα γλυκού νερού

Δωμάτιο Δορυφορική TV

Παιδική πισίνα

Παιδική χαρά

24h Reception

Πινγκ πονγκ

Room Service (09:00-21:00) *

Μπιλιάρδο *

Γωνιά Internet *

Δεκτές οι Visa Card & Master Card

Συνάλλαγμα

Ιδιωτικό Parking

Wi - fi

* Επιπλέον χρέωση

3. Συνέδρια
Στο ξενοδοχείο Elounda Ilion μπορείτε να συνδιάσετε πολύ άνετα τις διακοπές σας με
κάποιο συνέδριο ή ημερίδα. Και αυτό χάρι στο συνεδριακό κέντρο που διαθέτει το
ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσα συνεδριάσεων με πλήρη εξοπλισμό και
χωρητικότητα 150 ατόμων σε θεατρικό στυλ και 120 ατόμων σε σχολικό στυλ. *

* Επιπλέον χρέωση

3.1. Συνεδριακές Αίθουσες
Διαστάσεις
Συνεδριακών
Αιθουσών
Elounda Hall

Μέτρα
Μήκος x Πλάτος x Ύψος

μ²

12.00 x 10.00 x 3.5

130

Κεντρική
Είσοδος
(Μέτρα)
1,5

Είδος Δαπέδου
ΠΛΑΚΑΚΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Theatre

Classroom

Elounda Hall

150

120

4. Παροχές Αναψυχής
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4.1. Πισίνα και παραλία
Ενοικίαση πετσέτας για την
πισίνα/βραχώδη παραλία *

Δωρεάν ομπρέλες στην
πισίνα/βραχώδη παραλία

4.2. Άλλες παροχές για άθληση μέσα στο ξενοδοχείο
Ένα (1) Γήπεδο Τένις *

Πινγκ-Πονγκ

Μπιλιάρδο *
Ενοικίαση ποδηλάτου / mountain bike / αυτοκινήτων *
* Επιπλέον χρέωση

4.3 Θεματικές βραδιές
Μουσική βραδιά μια φορά την εβδομάδα

4.4. Εξωτερικές Δραστηριότητες
Στην περιοχη που βρισκεται το Elounda Ilion έχετε την δυνατότητα να κάνετε διάφορα
θαλάσσια σπορ, καθώς και να εξερευνήσετε τον βυθό του κόλπου του Μεραμπέλου
και να δείτε από κοντά την έντονη θαλάσσια ζωή μέσω των κέντρων καταδύσεων και
των θαλάσσιων σπορ που βρίσκονται στην περιοχή.

4.5. Εκδρομές
Η Κρήτη έχει πάρα πολλά αξιοθέατα για να επισκευθείτε. Το παλάτι της Κνωσού και
το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, το νησί Σπιναλόγκα με το μεσαιωνικό του
κάστρο, η παραλία Βάι με το Φοινικόδασος, το νησί Χρυσή με τις άσπρες παραλίες
και τη σμαραγδένια θάλασσα του, είναι μόνο μερικά από τα αμέτρητα μέρη, ιστορικού
ενδιαφέροντος ή φυσικής ομορφιάς, που ένας επισκέπτης μπορεί να δει στη Κρήτη.

5. Παιδιά
Παιδικά κρεβατάκια
Παιδικά καθίσματα εστιατορίου
Παιδική χαρά

6. Εστιατόριο
Διαστάσεις
Εστιατορίων

Μέτρα
Μήκος x Πλάτος x
Ύψος
5

μ²

Κεντρική
Είσοδος
(Μέτρα)

Είδος
Δαπέδου

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΠΕΡΓΚΟΛΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

11.50 x 4.50 x 3.50

112,27

16.80 x 5.50 x 3.50

92

Λειτουργία από Μάιο εώς Οκτώβριο
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2m

ΠΛΑΚΑΚΙ
ΜΑΡΜΑΡΟ
ΠΛΑΚΑΚΙ

Ελούντα, Αγ. Νικόλαος
720 53 Κρήτη
Ελλάδα
Τηλ. +30 28410 41703 / 90370
Φαξ +30 28410 41781
info@elounda-ilion.com
www.elounda-ilion.com
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