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H E R A K L I O N | C R E T E

A HOME AWAY 
FROM HOME



 Το 68 δωματίων ξενοδοχείο, στο οποίο έγινε  

ανακαίνιση το 2017, λειτουργεί όλη την διάρκεια 

του χρόνου παρέχοντας ιδανικές λύσεις διαμονής 

σε ταξιδιώτες, τουρίστες και επαγγελματίες που 

επισκέπτονται την πόλη. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 

στην περιοχή της Χανιώπορτας που είναι η 

κεντρικότερη είσοδος του ιστορικού κέντρου της πόλης 

το οποίο μπορεί κάποιος να επισκεφθεί εύκολα με τα πόδια. 

Με άμεση πρόσβαση τόσο στις στάσεις λεωφορείων προς 

όλες τις κατευθύνσεις αλλά και τον σταθμό ταξί που 

βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο, το Castello 

City Hotel μπορεί να αποτελέσει την ιδανική αφετηρία για αυτούς 

που επιθυμούν να εξερευνήσουν όχι μόνο το Ηράκλειο αλλά και 

ολόκληρο το νησί της Κρήτης.

THE ULTIMATE CHOICE

FOR LEISURE & BUSINESS

Μέλος του ομίλου Castello 

Hotels Group , το Castello City 

Hotel βρίσκεται απέναντι από 

τα μεγαλειώδη Ενετικά τείχη 

που περικλείουν την παλιά 

πόλη του Ηρακλείου. 

68
ROOMS

1
CONFERENCE ROOM

ΒAR

RESTAURANT



ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ιστορία των ξενοδοχείων Castello Hotels είναι μια 

ιστορία έμπνευσης, αφοσίωσης και σκληρής 

δουλειάς από τον ιδρυτή της εταιρίας, κύριο Χάρη 

Κασμιρλή. Η λέξη “Castello„ είναι ιταλική και 

σημαίνει κάστρο. Κατά την Ενετική κατοχή της 

Κρήτης ταυτόχρονα με τις οχυρώσεις που 

χτίστηκαν γύρω από την πόλη εγέρθηκε στο 

παλιό λιμάνι το κάστρο Rocca a Mare. Το 

κάστρο, το οποίο είναι σήμερα γνωστό με την 

ονομασία “Κούλες„, αποκαλούνταν από 

τους Ενετούς και “Castel di Candia„ μια και 

το Ηράκλειο τότε ονομαζόταν “Candia„ 

που σήμαινε το κάστρο της Κάντια.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Το εστιατόριο Fifth Floor Bar & Restaurant, που 
βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του Castello City 
Hotel, προσφέρει θαυμάσια πανοραμική θέα 
του Κρητικού πελάγους, της παλιάς πόλης του 
Ηρακλείου και των μεγαλοπρεπών Ενετικών 
τειχών της πόλης. Πάντοτε ζωντανό, με 
εμπνευσμένο στυλ, είναι το ιδανικό μέρος 
συνάντησης για μια συγκέντρωση, ένα 
επαγγελματικό ραντεβού ή για στιγμές 
χαλάρωσης.

Από νωρίς το πρωί σερβίρεται παραδοσιακό 
πρωινό και ποικιλία ροφημάτων, ενώ κατά το 
απόγευμα, το εστιατόριο μας θα ετοιμάσει το 
γεύμα ή το δείπνο σας με τα καλύτερα υλικά 
και θα δελεάσει τις αισθήσεις σας με μια 
μεγάλη συλλογή από ποτά και κρασιά. Στο 
Fifth Floor Bar & Restaurant ο χρόνος περνάει 
χωρίς να το καταλάβετε και καθώς πέφτει η 
νύχτα μπορείτε να περάσετε στον χώρο του 
μπαρ για να δοκιμάσετε ενδιαφέροντα 
κοκτέιλς και ποτά που μπορείτε να 
συνοδεύσετε με τα απαραίτητα σνακ.



DELUXE
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

Deluxe μονόκλινο
Αυτό το δωμάτιο αποτελεί την ιδανική επιλογή για όποιον 
ψάχνει μια πολύ οικονομική λύση. Είναι εξοπλισμένο με 
οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε για μια σύντομη αλλά άνετη 
διαμονή όσο βρίσκεστε στην πόλη.

Διαθέτουν μονό κρεβάτι και παρέχουν λουτρό με γυάλινη 
καμπίνα, wc & προϊόντα μπάνιου, ανεξάρτητη αθόρυβη 
μονάδα κλιματισμού VRV της Daikin, τηλεόραση LED 32" και 
δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω WiFi.

Οι πόρτες λειτουργούν με κάρτες RFID και κάθε δωμάτιο έχει το 
δικό του κουδούνι με οθόνη στην οποία μπορείτε να 
προβάλλετε τα σύντομα μηνύματα Do Not Disturb και Clean My 
Room για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.
 

Άνεση & φιλοξενία
στην καλύτερη τιμή

1 ADULT SINGLE BED14 m2



Deluxe δίκλινο
Τα δωμάτια παρέχουν ανεξάρτητο αθόρυβο σύστημα 
κλιματισμού RVR της Daikin, δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ 
μέσω WiFi και τηλεόραση LED 32". Τα ευρύχωρα μπάνια των 
δωματίων είναι εξοπλισμένα με αξεσουάρ “Grohe”, καμπίνα 
ντους, τουαλέτα και υψηλής ποιότητας προϊόντα μπάνιου.

Τα δίκλινα Deluxe δωμάτια βρίσκονται σε όλους τους ορόφους 
και το κάθε ένα από αυτά προσφέρει μπαλκόνι με θέα είτε προς 
την θάλασσα, την πόλη, είτε προς τον ακάλυπτο στο 
εσωτερικό του ξενοδοχείου. Οι πόρτες λειτουργούν με κάρτες 
RFID και κάθε δωμάτιο διαθέτει το δικό του κουδούνι με οθόνη 
στην οποία μπορείτε να προβάλλετε τα σύντομα μηνύματα Do 
Not Disturb και Clean My Room για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
σας.

2 ADULTS

1 DOUBLE
or

2 SINGLE20 – 22m2

DELUXE
ΔΙΚΛΙΝΟ

Άνεση & φιλοξενία
στην καλύτερη τιμή



3 ADULTS

1 DOUBLE & 
1 SINGLE

or 3 SINGLE
23 – 24m2

DELUXE
TΡΙΚΛΙΝΟ

Άνεση & φιλοξενία
στην καλύτερη τιμή

Deluxe τρίκλινο
Ιδανικό για φίλους ή τριμελής οικογένεια. Αυτά τα δωμάτια 
παρέχουν άφθονο χώρο, παρέχουν ανεξάρτητο αθόρυβο 
σύστημα κλιματισμού VRV της Daikin, δωρεάν πρόσβαση στο 
ίντερνετ μέσω WiFi και τηλεόραση LED 32". Τα ευρύχωρα μπάνια 
των δωματίων είναι εξοπλισμένα με αξεσουάρ “Grohe”, καμπίνα 
ντους, τουαλέτα και υψηλής ποιότητας προϊόντα μπάνιου.

Τα τρίκλινα Deluxe δωμάτια βρίσκονται σε όλους τους ορόφους 
και κάθε ένα από αυτά προσφέρει μπαλκόνι με φανταστική 
πανοραμική θέα είτε προς τα Ενετικά τείχη, την πόλη, είτε προς 
το Κρητικό Πέλαγος. Οι πόρτες λειτουργούν με κάρτες RFID και 
κάθε δωμάτιο έχει το δικό του κουδούνι με οθόνη στην οποία 
μπορείτε να προβάλλετε τα σύντομα μηνύματα Do Not Disturb 
και Clean My Room για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.



Deluxe οικογενειακό
Δωμάτια ευρύχωρα, με κομψή διακόσμηση, ιδανικά για 
οικογένειες που ψάχνουν ποιοτική διαμονή σε έναν άνετο 
χώρο. Τα δωμάτια παρέχουν ανεξάρτητο αθόρυβο σύστημα 
κλιματισμού VRV της Daikin, δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ 
μέσω WiFi και τηλεόραση LED 32". Τα ευρύχωρα μπάνια των 
δωματίων είναι εξοπλισμένα με αξεσουάρ “Grohe”, καμπίνα 
ντους, τουαλέτα και υψηλής ποιότητας προϊόντα μπάνιου.
Τα οικογενειακά Deluxe δωμάτια βρίσκονται σε όλους τους 
ορόφους και το κάθε ένα από αυτά προσφέρει μπαλκόνι με θέα 
είτε προς την θάλασσα ή την πόλη είτε προς τον ακάλυπτο 
χώρο στο εσωτερικό του ξενοδοχείου. Οι πόρτες λειτουργούν με 
κάρτες RFID και κάθε δωμάτιο έχει το δικό του κουδούνι με 
οθόνη στην οποία μπορείτε να προβάλλετε τα σύντομα 
μηνύματα Do Not Disturb και Clean My Room για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση σας.

4 ADULTS

1 DOUBLE & 
2 SINGLE

or 4 SINGLE24 – 25m2

DELUXE
OIKOΓΕΝΕΙΑΚΟ

Άνεση για όλη την οικογένεια
στην καλύτερη τιμή



RECEPTION - 
ΣΑΛΟΝΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - 

BAR - RESTAURANT

ΚΟΙΝΟXΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ

Αυθεντική φιλοξενία



ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Χειμερινή περίοδος

7:00πμ ‐ 12:00μμ
6:30μμ ‐ 12:00πμ

Καλοκαιρινή περίοδος
7:00πμ ‐ 12:00μμ
6:30μμ ‐ 12:00πμ

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟΥ
7:00πμ ‐ 10:15πμ

ΣΕΡΒΙΣ
Πρωινό σε μπουφέ

à la carte για το γεύμα & το 
δείπνοDINING

Ο χώρος παρέχει υψηλής 
ποιότητας εστιατόριο και 

μπορεί να φιλοξενήσει 
δείπνα, επαγγελματικά 

γεύματα ή παιδικά πάρτι. 
Επιπλέον ο χώρος έχει τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για 

να διοργανώσετε 
παρουσιάσεις, συνέδρια, 

κοινωνικές εκδηλώσεις

FIFTH FLOOR
RESTAURANT

Mediterranean
Cuisine



ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΣ

32" LCD Δορυφορική TV
Δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω Wi-Fi
Αθόρυβη μονάδα κλιματισμού VRV της Daikin
Φυσικά λινά κλινοσκεπάσματα  & μαξιλάρια 
Πιστολάκι μαλλιών
Τηλεφωνική γραμμή
Ψυγείο μικρού μεγέθους (μπορεί να εφοδιαστεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
Σίδερο (κατόπιν αιτήματος)
Μπαλκόνι (στα περισσότερα δωμάτια)
Υπηρεσία στεγνοκαθαριστηρίου (κατόπιν αιτήματος)
Φάκελος αλληλογραφίας & γραφική ύλη
Χρηματοκιβώτιο

CHECK IN – CHECK OUT
Το check-in γίνεται στις 15:00 την ημέρα της άφιξης σας. 
Το check-out γίνεται στις 11:00 το πρωί.
επιθυμεί να παραμείνει στο δωμάτιο μπορεί να το κάνει 
κατόπιν συνεννόησης με την υποδοχή.

ΥΠΟΔΟΧΗ
Το γραφείο υποδοχής λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. 
Καλέστε 0 από το τηλέφωνο του δωματίου σας για απευθείας επικοινωνία.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟΥ
Το πρωινό σερβίρεται από τις 7:00 έως τις 10:15.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Το ξενοδοχείο παρέχει δωρεάν στάθμευση σε συνεργασία με ιδιωτικό πάρκινγκ 
σε απόσταση 150 μέτρων από το ξενοδοχείο. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ




