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ברוכים הבאים
לוילת דנאה כרתים

ממוקמת על  Lagadaרידג' ,וילה דנאה כרתים מספקת  5חדרי שינה יוקרתיים ,ממש מחוץ לכפר המהנהג של
 Makrygialosבדרום מזרח כרתים .משקיפה על הים ,וילה דנאה היא התפאורה המושלמת לחופשה רגועה
אולטימטיבית בשמש עם החברים ובני המשפחה שלך.
הווילה תוכנןה על ידי האדריכל  ,KorakakisKonstantinosומספקת אירוח איכותי בפנים ובחוץ ,בסגנון אוהד
לסביבתה.
אזורי הסלון ,המטבח ופינת האוכל משוכפלים מחוץ מסביב לבריכת השחיה הפרטית המזמינה ,מוקפת במרפסת עם
מיטות שיזוף וספות לימים עצלים בשמש ולערבים מתחת לכוכבים.
הליטוש הסופי מסופק על ידי מתחם בר-בי-קיו בנוי ,שבו הגברים יכולים להוכיח את כישורי הבישול שלהם
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חדרי שינה:
חדר שינה  1עם מיטת קינג סייז וחדר אמבטיה צמוד.
חדר שינה  2עם מיטת קינג סייז וחדר אמבטיה צמוד.
חדר שינה  3עם  2מיטות נפרדות ,שניתן לחברן למיטה זוגית  +מיטה מתקפלת
חדר שינה  2 4מיטות נפרדות ,שניתן לחברן למיטה זוגית
חדר שינה  5עם מיטת קינג סייז וחדר אמבטיה צמוד בקומת הקרקע לקשישים או לנכים.
חדרי אמבטיה:
חדרי אמבטיה צמודים לחדרי שינה  2 1ו .5-
חדר אמבטיה ביתי לחדרי שינה  3ו 4-
 .מטבח:
תנור ,כיריים ,מיקרוגל ,מכונת קפה ,מכונת כביסה ,מדיח כלים ,מקרר מקפיא.
סלון:
ספות עור ,טלביזיה במסך רחב באמצעות לווין ,משחק  ,Wiiפלייסטיישן  ,3נגן  ,DVDנגן ה ,iPod-נגן  ,CDשולחן
כתיבה ,כוננית ספרים וגישה לאינטרנט )חוטית או אלחוטית( באמצעות צלחת הלווין בפס רחב שלנו
חדר אוכל:
חדר אוכל בגודל מלא עם  11מקומות ישיבה  +כיסא תינוק
בחוץ
בריכת שחייה מחוממת פרטית
מקום אירוח
בר-בי-קיו ופינת אוכל בחוץ
אזור פאטיו
גן
רצפת שמש
רצפת שמש על הגג
ניקיון  /מצעים  /שירות עוזרת:
מגבות רחצה ומגבות בריכת מסופקות .נא להביא מגבות חוף משלך.
הווילה מנוקה אחת לשבוע עם החלפת כל המגבות והסדינים.
שירותים  /ציוד:
מתחם בר-בי-קיו
בריכת מחוממת פרטית לשימוש בלעדי של האורחים
טלוויזיה בלווין ,גישה לאינטרנט ,גישה לאינטרנט אלחוטי ,מיזוג אוויר
קרש גיהוץ
מייבשי שיער
מתקנים ידידותיים לתינוקות:
עריסה ,עריסה לנסיעות ,כיסא גבוה ,אמבטיה לתינוק ,צעצועים וכו' -רשימה מלאה זמינה –
גישה לנכים
חדר שינה עם מיטה כפולה עם אמבטיה צמודה בקומת הקרקע עם דלתות רחבות ורמפות בחוץ
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