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Välkommen till 
Villa Danae 

 
 
 
 
 

Villa Danea Crete, belägen på Ladaga Ridge, strax utanför den förtjusande byn Makrygialos på sydöstra 
Kreta, erbjuder lyxigt boende i 5 sovrum. Med utsikt över havet är Villa Danae den perfekta platsen för en 
avkopplande semestervistelse i solen med familj och vänner.  

Villan, designad av arkitekten Konstantin Korakakis erbjuder kvalitetsboende både inne och ute i en stil som 
smälter in i omgivningen.  

Vardagsrum, kök och matrum finns även utomhus runt den inbjudande privata poolen omgiven av en terrass 
med solstolar och soffor för lata dagar i solen och avkopplande kvällar under stjärnorna.  

Pricken över i:et är den specialbyggda grillen! 
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Sovrum: 
Sovrum 1 med en dubbelsäng och badrum i anslutning 
Sovrum 2 med en dubbelsäng och badrum i anslutning 
Sovrum 3 med två sängar + uppfällbar säng (de två sängarna kan sättas samman till en dubbelsäng)  
Sovrum 4 med två sängar. (de två sängarna kan sättas samman till en dubbelsäng)  
Sovrum 5 med dubbelsäng och badrum i anslutning (på bottenvåningen för äldre eller funktionshindrade) 

 
Badrum: 
Badrum i direkt anslutning till sovrum 1, 2 och 5. 
Gemensamt badrum i huset för sovrum 3 och 4. 

Kök: 
Ugn, köksö, mikrovågsugn, kaffebryggare, tvättmaskin, diskmaskin, frys och kyl. 

Vardagsrum: 
Skinnsoffor, storbilds-TV, satellit-TV, Wii, Playstation 3, DVD spelare, iPod-spelare, CD-spelare, skrivbord, 
bokhyllor och internetanslutning (fast och trådlös) via vår bredbandssatellitdisk. 

Matrum: 
Stort matrum med plats för 11 personer + barnstol 

Utomhus 
Privat uppvärmd pool 
Vardagsrum utomhus 
Grill- och matplats utomhus 
Terrassområde 
Trädgård 
Soldäck 
Takterrass med soldäck 

Städning/sängkläder och lakan/städservice: 
Badhanddukar och poolhanddukar finns. Vänligen ta med egna strandhanddukar.  
Villan städas en gång i veckan då byte av handdukar och lakan sker. 
 
Bekvämligheter/faciliteter: 
Grill 
Privat uppvärmd pool (endast för husets gäster)  
Satellit-tv, internetanslutning, Wi-Fi, luftkonditionering 
Strykjärn/strykbräda 
Hårtorkar 
 

Barnanpassning: 
Barnsäng, resesäng, barnstol, badbalja, leksaker etc. - hela listan finns att läsa på begäran -  

Handikappanpassning 
På bottenvåningen finns dubbelrum med extra breda dörrar med badrum i anslutning.  
Ramp på utsidan. 
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Läge: 
Nära till stranden 
Strax utanför den förtjusande byn Makrygialos 
Nära till restauranger och barer 
Nära till många stränder 
 

Miljöhänsyn 
Soluppvärmt varmvattenssystem 
Soluppvärmd pool 
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www.facebook.com/villadanaecrete 
steve@Villa-Danae-Crete.com 
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