Διαμονή στον Πλακιά,Ρέθυμνο,Νότια Κρήτη

Τα Creta-spirit Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα & studios βρίσκονται σε μια
προνομιακή τοποθεσία ανάμεσα στο παραθαλάσσιο χωριό του Πλακιά και τον
εντυπωσιακό κόλπο της Σούδας στην πανέμορφη παρθένα νότια ακτή της Κρήτης.

Η θέα είναι συναρπαστική, και ένα πανόραμα από μπλε ουρανό και μια θάλασσα τουρκουάζ
ξετυλίγεται μπροστά σας. προς τα δυτικά είναι η χερσόνησος Σταυρί του Δράκου και το
Κακομούρι προς τα ανατολικά.

Η ευρύτερη ορεινή περιοχή είναι επίσης εντυπωσιακή. Βραχώδη Όρη, καταπράσινοι
λόφοι, γόνιμα λιβάδια και ελαιόδεντρα σας οδηγούν σε περιπάτους και οι απόκρυμνες
βραχώδεις πλαγες να σκαρφαλώσετε, διασκεδάζοντας την επισφάλεια που προκαλούν.
Επίσης μπορείτε να απολαύστε την εξερεύνηση στα στενά λιθόστρωτα δρομάκια του
παραδοσιακού χωριού Σελλιά,απολαμβάνοντας την απίστευτη θέα του κόλπου του
Πλακιά.

Από το Creta-Spirit απολαύσετε την ιδιατερότητα της περιοχής : τον ήλιο, τη
θάλασσα. Καταδυσεις στα κρυστάλλινα νερά της Σουδας με τους βραχώδεις όρμους.
Τα αρώματα από τα
βότανα & τα άρωματικα φυτά που μεγαλώνουν στην περιοχή. Χαλαρώστε σαν να ειστε
σπίτι σας και απολαύστε τη ευρυχωρία της βεράντας σας με την εκπληκτική θέα στο
Λυβικό. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας, δοκιμάζοντας θαλασσινές απολαύσεις σε μια
παραδοσιακή κρητική ταβέρνα καθώς το φρέσκο ψάρι είναι στο καθημερινό μενού της
ταβέρνας της περιοχής.
Αφεθείτε στις α
ισθήσεις σας και το αληθινό πνεύμα της Κρήτης. feel the spirit!
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Creta-Spirit είναι

αισθητικά προσεγμένα. Διακοσμημένα σε παστέλ αποχρώσεις,

1/3

Διαμονή στον Πλακιά,Ρέθυμνο,Νότια Κρήτη

προσφέρουν καθαριότητα, ευρυχωρία, ασυναγώνιστη θέα και ποιότητα διαμονής.
Επιλέγοντας ένα από τα επιπλωμένα διαμερίσματα και στούντιο προς ενοικίαση, μπορείτε
να είστε σίγουροι για την καλή ποιότητα του εξοπλισμού και των προσφερόμενων
υπηρεσιών. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί σε κάθε λεπτομέρεια στην ασφάλεια, το σχεδιασμό
και την παρουσίαση.

Όλα τα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε δροσερές, ουδέτερες αποχρώσεις, ενώ προσφέρ
ουν σύγχρονες ανέσεις, μοντέρνα έπιπλα και καλά εξοπλισμένη κουζίνα με εξοπλισμό για
μαγείρεμα, σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα και ποτήρια - ιδανικό για δείπνο, ή, «al fresco» στήν
ευρύχωρη, ιδιωτική βεράντα, που είναι εξοπλισμένη με πρακτικά έπιπλα.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

- Multi-channel TV, ADSL σύνδεση στο internet (Υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο
internet για τους φιλοξενούμενους που μεταφέρουν το δικό τους φορητό υπολογιστή)
- Κλιματισμό και θέρμανση.
- Στεγνωτήρα μαλλιών.
- Διπλά τζάμια στα παράθυρα και οι πόρτες αίθριο με σήτες για τα κουνούπια και
παντζούρια ασφαλείας.
- Δίκλινα, διπλά και μονά κρεβάτια.
- Λουτρά στα διαμερίσματα και τα ντους στο στούντιο.
- Καφέ-μπαρ με μια άνετη βεράντα και σκιά στο κάτω αίθριο, απολαύσετε την
εκπληκτική θέα.
- Η υποδοχή των διαμερισμάτων λειτουργεί καθημερινά 12 ώρες από 9:00 το πρωί έως
21:00 το βράδυ.
- Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μεταφέρουν τις αποσκευές τους κατά
την άφιξή τους και κατά την αναχώρηση τους.
- Μπορούμε να παρέχουμε καθαριότητα κατόπιν αιτήματος, επιπλέον της καθημερινής,
με επιπλέον χρέωση.
- Μπορούμε να παρέχουμε αλλαγή σεντονιών και πετσετών πέραν της υποχρεωτικής
υπηρεσίας με επιπλέον χρέωση.
-
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Εκτός από την παροχή πρωινού στο καφέ-σνακ για όποιους πελάτες το επιθυμούν,
υπάρχει και η δυνατότητα παροχής πρωινού στα στούντιο/διαμερίσματα με επιπλέον
χρέωση για την υπηρεσία αυτή.
Ιδιοκτήτες – Ο Θεόδωρος και η Μαρία Αραμπατζή θα σας προσφέρουν μια ποικιλία
σνακ καθώς και πλούσιο μενού για πρωινό, ελαφρά γεύματα, ποτά και κοκτέιλ.

Η θαυμάσια τοποθεσία, τα εξαιρετικά καταλύματα και η φιλική ατμόσφαιρα
προσφέρει στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία διακοπών – Feelthe spirit !
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