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Η Κρητική φιλοξενία συντροφεύει όλες σας τις εκδηλώσεις !

Πολυτέλεια και κομψότητα, γνήσια, κρητική φιλοξενία και προσωπική φροντίδα.
Το Galaxy Hotel Iraklio, προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του μέσα σ’ ένα περιβάλλον

μοναδικής αισθητικής, λειτουργικότητας και άνεσης. Ανακαλύψτε τους φιλόξενους χώρους μας,
αφεθείτε στην εγκάρδια εξυπηρέτησή μας, διοργανώστε και απολαύστε τις πιο ξεχωριστές,

προσωπικές και επαγγελματικές, εκδηλώσεις σας! 

Επιλέξτε μέσα από το μεγαλύτερο εύρος χώρων ανάπαυσης και ψυχαγωγίας αλλά και συνεδριακών 
αιθουσών στην πόλη του Ηρακλείου, συνδυάζοντας τη χρήση τους με τον ιδανικότερο τρόπο ώστε να 

καλύψετε πλήρως τις ανάγκες των εκδηλώσεών σας. Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό μας καθώς 
απολαμβάνετε τις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις μας και τους ζεστούς χώρους των εστιατορίων και των bar, 

συνδυάζοντας την επαγγελματική εμπειρία με την ψυχαγωγία.

Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία από εξωτερικούς χώρους δίπλα στην πισίνα, που προσφέρουν 
αναζωογόνηση και έμπνευση μέσα στην καρδιά της πόλης, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον
για κάθε πολύτιμη στιγμή ξεκούρασης και για κάθε είδους εορταστική και κοινωνική εκδήλωση. 

Περιηγηθείτε και επωφεληθείτε από κάθε μικρή και μεγάλη πολυτέλεια των εγκαταστάσεών μας,
όπως είναι το 24ωρο γυμναστήριο με το χαμάμ και τις υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης,

το υπερσύγχρονο business center, το γήπεδο του golf και μια σειρά από πολλές ακόμα παροχές
που σας προσφέρουμε!

Ακολουθήστε μας σε μια μοναδική εμπειρία άνεσης, υψηλής αισθητικής και άψογης φιλοξενίας.
Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί τις πιο υπεύθυνες, φιλόξενες και ευχάριστες εκδηλώσεις!



Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
(3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Mezzo I 26 5,3x4,8x2,4 No 14 12 9 10 10  6

Mezzo II 47 10x4,7x2,4 No 49 36 33 20 20 12 18

Mezzo III 32 5,3x5,9x2,4 No 28 18 15 10 15 7 12

Mezzo I & II 73 15,3x4,8x2,4 No 63 54 39 30 40 24 24

Mezzo II & III 79 15,3x4,7x2,4 No 70 54 24 30 35   

Mezzo I & II & III 105 20,6x4,8x2,4 No    40 70   

Phaedra I 37 6,1x5,9x2,4 Yes 50 24 15 20 25 15 12

Phaedra II 38 6,4x5,9x2,4 Yes 50 24 15 20 25 15 12

Phaedra I & II 75 12,5x5,9x2,4 Yes 120 54 36 60 60 35 36

Hermes 130 17,4x7,5x2,3 No 136 84 45 70 140 49 54

Ballroom 100 12,5x7,9x3,9 Yes 120 54 42 60 100 35 42

Ballroom Veranda 110 21x5,2 Yes    80 120   

Park 80 12,8x6,2x2,6 Yes 80 42 33 45 80 28 30

Park Veranda 104 16x6,5 Yes    40 100   

Plaza 167 12,8x13x2,9 Yes 200 84 30 110 200 63 36

Pool Deck 182 13x14 Yes    100 140   

*Pool Level Deck 160 12,8x12,5 Yes - - - 70 110 - -

*Upper Deck 45 9,2x4,9 Yes - - - 30 30 - -

Vetri Restaurant Indoor 117 13x9x2,9 Yes - - - 56 100 - -

Vetri Restaurant 
Outdoor Upper Veranda

22.5 7,5x3 Yes - - - 24 20 - -

Vetri Restaurant 
Outdoor Lower Veranda

33 7,5x4,4 Yes - - - 44 60 - -

Vetri Restaurant Indoor
& Outdoor

227 13x11,9x2,9 Yes - - - 120 180 - -

Total Pool Area 397 50x8 Yes    200 350   

Per Se Lounge Indoor 
Avenue

79 12,2x6,5 Yes - - - 34 45 - -

Per Se Lounge Indoor 
Fireplace

40 6,9x5,8 Yes - - - 22 30 - -

Per Se Lounge Indoor 
Lobby

75 12,5x6 Yes - - - 40 40 - -

Per Se Lounge Outdoor 
Avenue

58 16x3,6 Yes - - - 24 30 - -

Per Se Lounge Outdoor 
Pool Balcony

23 6,7x3,4 Yes - - - 15 20 - -

Per Se Lounge Indoor
& Outdoor

227 13x16x2,8 Yes - - - 135 165 - -

ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

THEATRE CLASSROOM U-SHAPE BANQUET CABARET

ΠΑΡΟΧΕΣ

Αυτόνομος έλεγχος ήχου, φωτισμού και κλιματισμού σε κάθε αίθουσα

Δωρεάν WiFi & ενσύρματο Internet

Μικροφωνική συνεδριακή εγκατάσταση

Ασύρματα μικρόφωνα πέτου και χειρός

Ηχητική εγκατάσταση με ενισχυτές και κονσόλες

Podium

Προβολέας data

Μεγάλες οθόνες προβολής

Laser pointers

Τηλεοράσεις LCD (και για προβολή)

Flip charts & μαρκαδόροι

CD, DVD & VHS player

Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Οθόνες υπολογιστή

Προβολέας διαφανειών

Αναλόγιο

Βάθρο

Πίστα χορού

Αυτόνομες τηλεφωνικές γραμμές (& Data)

Δυνατότητα Τηλεδιάσκεψης (Video Conferencing)

Τριφασική παροχή ρεύματος

Πρόσβαση για ΑμΕΑ

Βεστιάριο

Υπηρεσίες μετάφρασης και γραμματείας (με ή χωρίς καμπίνες)

Υπηρεσίες υποδοχής και εγγραφής συνεδρίων
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1 Swimming Pool

2 Ballroom

3 Ballroom Veranda

4 Vetri Restaurant

5 Vetri Upper Veranda

6 Vetri Lower Veranda

7 Mezzo I

8 Mezzo II

9 Mezzo III

10 Phaedra I

11 Phaedra II

1 Swimming Pool

2 Pool Level Deck

3 Plaza

4 Upper Deck

5 Park

6 Park Veranda

7 Hermes

4



MEZZO I  II  III
26-105m2

MEZZO I  SCHOOL

Οι αίθουσες Mezzo I, II και III αποτελούν μια μοναδική στην πόλη συστάδα αιθουσών που ταιριάζουν για 
συναντήσεις και εκδηλώσεις μικρής, μεσαίας αλλά και μεγάλης κλίμακας. Προσφέρουν μεγάλη ευελιξία 
(χρησιμοποιούμενες χωριστά, με άριστη ηχομόνωση μεταξύ τους και πλήρη ανεξαρτησία φωτισμού και 
κλιματισμού ή συνδυαστικά) και εξαιρετικές συνθήκες ηρεμίας και συγκέντρωσης.  Με ειδικό, εργονομικό 
φωτισμό και μεγάλες δυνατότητες διαρρύθμισης, οι Mezzo είναι ιδανικές για εκπαίδευση, teamwork, board 
meetings, private dining ακόμη και για χρήση ως γραφεία.  Επίσης, οι Mezzo γειτνιάζοντας άμεσα με την 
υπέροχη Ballroom, δίνουν την κατάλληλη λύση ως εκθεσιακοί χώροι, βοηθητικοί χώροι ή ως χώροι 
breakout, registration κλπ. 

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
(3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Mezzo I 26 5,3x4,8x2,4 No 14 12 9 10 10  6

Mezzo II 47 10x4,7x2,4 No 49 36 33 20 20 12 18

Mezzo III 32 5,3x5,9x2,4 No 28 18 15 10 15 7 12

Mezzo I & II 73 15,3x4,8x2,4 No 63 54 39 30 40 24 24

Mezzo II & III 79 15,3x4,7x2,4 No 70 54 24 30 35   

Mezzo I & II & III 105 20,6x4,8x2,4 No    40 70   



PHAEDRA Ι  ΙΙ
PHAEDRA BOARDROOM

37-75m2

Οι υπέρκομψες, ευέλικτες Phaedra I και ΙΙ είναι ιδανικές για συναντήσεις και εκδηλώσεις μικρής αλλά και 
μεσαίας κλίμακας.  Προσφέρουν άπλετο, φυσικό φωτισμό μέσα από τις υπέροχες, διπλές κουρτίνες 
(με δυνατότητα συσκότισης) και τις μεγάλες, ανοιγόμενες τζαμαρίες αλλά και ήρεμη θέα προς το μικρό 
πάρκο που γειτονεύει με το Galaxy.  Οι Phaedra διαθέτουν άνετο, εξωτερικό μπαλκόνι, για μικρές παύσεις 
ξεκούρασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα, με άριστη ηχομόνωση μεταξύ τους και πλήρη 
ανεξαρτησία φωτισμού και κλιματισμού ή συνδυαστικά.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
(3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Phaedra I 37 6,1x5,9x2,4 Yes 50 24 15 20 25 15 12

Phaedra II 38 6,4x5,9x2,4 Yes 50 24 15 20 25 15 12

Phaedra I & II 75 12,5x5,9x2,4 Yes 120 54 36 60 60 35 36



HERMES
HERMES THEATER

130m2

Η πρακτική και ευρύχωρη Hermes είναι από τις μεγαλύτερες αίθουσες του Galaxy. Είναι ιδανική για 
φιλοξενία εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, ιδιαίτερα όταν προτεραιότητα είναι η διακριτικότητα και η 
ησυχία.  Με χειροποίητες απλίκες και πολυελαίους που παραπέμπουν στη Φύση, άριστη ηχομόνωση και 
εντυπωσιακούς καθρέπτες κατά μήκος, η Hermes αποτελεί μια ιδανικά αξιόπιστη επιλογή.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
 (3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Hermes 130 17,4x7,5x2,3 No 136 84 45 70 140 49 54



BALLROOM
BALLROOM U-SHAPE

100m2

Μια αίθουσα μοναδικής αισθητικής και άνεσης, με μοντέρνους πολυελαίους Murano, μεγάλο ύψος και 
εντυπωσιακούς καθρέπτες, με άφθονο φυσικό φως μέσα από τις υπέροχες, διπλές κουρτίνες (με δυνατότητα 
συσκότισης) και τεράστιες, ανοιγόμενες τζαμαρίες.  Η Ballroom προσφέρει υπέροχη θέα και άμεση πρόσβαση 
στη βεράντα της πισίνας (για διάλειμμα, γεύματα, cocktails κλπ.) και παρέχει μια εμπειρία για όλες τις 
αισθήσεις, μοναδική στην πόλη. 
Η Ballroom μπορεί να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από 
την πισίνα (Vetri Restaurant, Park, Plaza και αντίστοιχες βεράντες και deck), δημιουργώντας μια τεράστια, 
εντυπωσιακή αστική όαση.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
(3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Ballroom 100 12,5x7,9x3,9 Yes 120 54 42 60 100 35 42

Ballroom Veranda 110 21x5,2 Yes    80 120   



PARK BANQUET

80m2

PARK
Η Park βρίσκεται δίπλα στην πισίνα και διατρέχεται από floor to ceiling, ανοιγόμενες τζαμαρίες εκατέρωθεν 
(με κομψές διπλές κουρτίνες για ατμόσφαιρα και συσκότιση).  Προσφέρεται για μικρές, μεσαίες και 
μεγαλύτερες εκδηλώσεις και συναντήσεις.  Η τοποθεσία της εξασφαλίζει μια μαγευτική αίσθηση κοντά στο 
νερό (αλλά και στο πράσινο από την πλευρά του πάρκου).  Μπροστά στην Park υπάρχει βεράντα με άνετο 
καθιστικό χώρο υψηλής αισθητικής, που μπορεί να μεταβληθεί σε συνέχεια της αίθουσας  για breakout, 
διάλειμμα και socializing.  Η Park είναι ιδανική για επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις 
(private dining, parties κλπ.).
Η Park μπορεί να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από την 
πισίνα (Vetri Restaurant, Ballroom, Plaza και αντίστοιχες βεράντες και deck), δημιουργώντας μια τεράστια, 
εντυπωσιακή αστική όαση.  Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με τη γειτονική, μεγαλύτερη Plaza ως δευτερεύων 
χώρος, ως εκθετήριο, registration office, αποθηκευτικός χώρος κλπ.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   (3 
pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Park 80 12,8x6,2x2,6 Yes 80 42 33 45 80 28 30

Park Veranda 104 16x6,5 Yes    40 100   



PLAZA
PLAZA BANQUET

167m2

Η ναυαρχίδα των χώρων μας, με μεγάλη επιφάνεια, άπλετο φυσικό φως και πρόσβαση στο χώρο της πισίνας 
μέσω του Pool Deck με το οποίο μπορεί να ενωθεί.  Οι τεράστιες ανοιγόμενες τζαμαρίες προς την πισίνα και τα 
μεγάλα παράθυρα με όψη πρασίνου (με κομψές, διπλές κουρτίνες για ατμόσφαιρα και συσκότιση) προσδίδουν 
στην Plaza αέρα κύρους και γαλήνης.  Η αίθουσα διαθέτει δικό της ανεξάρτητο pantry για διάφορες  χρήσεις 
(από αποθηκευτικό χώρο έως satellite kitchen ή καμαρίνια) καθώς και foyer ακριβώς έξω από την αίθουσα για 
registration, coffee station κλπ. (για παρόμοιες χρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η άμεσα γειτνιάζουσα 
Park).  Η Plaza είναι ιδανική για συναντήσεις μεγάλης κλίμακας καθώς και για εντυπωσιακές κοινωνικές 
εκδηλώσεις.
Η Plaza μπορεί να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από την 
πισίνα (Vetri Restaurant, Ballroom, Park και αντίστοιχες βεράντες και deck), δημιουργώντας μια τεράστια, 
εντυπωσιακή αστική όαση.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
(3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Plaza 167 12,8x13x2,9 Yes 200 84 30 110 200 63 36



POOL DECK
POOL DECK BANQUET

104-397m2

Το επίκεντρο της όασης του Galaxy μέσα στην πόλη.  Στο επίπεδο του νερού με τον ήχο και τη θέα από τα 
σιντριβάνια της πισίνας, με ατμοσφαιρικό φωτισμό και φυσικά υλικά και βλάστηση (δάπεδο από ειδικό ξύλο 
Iroko Δυτικής Αφρικής, ένα περιβάλλοντα τοίχο από πέτρα, μια γυάλινη «αιωρούμενη» γέφυρα κατά μήκος 
της πισίνας), δεν είναι τυχαίο που το Pool Deck του Galaxy είναι ο πιο περιζήτητος χώρος στο Ηράκλειο.  
Σε συνδυασμό με τη γειτονική Plaza, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο, μαγευτικό indoor-outdoor χώρο.  
Δίπλα στο Pool Deck, ένα μικρότερο υπερυψωμένο deck μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μουσική ή χορό ή 
απλά για περισσότερο exclusive και ιδιωτικές περιστάσεις.
Το Pool Deck μπορεί να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από 
την πισίνα (Vetri Restaurant, Ballroom, Park, Plaza και αντίστοιχες βεράντες), δημιουργώντας μια τεράστια, 
εντυπωσιακή αστική όαση.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
 (3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Pool Deck 182 13x14 Yes    100 140   

*Pool Level Deck 160 12,8x12,5 Yes - - - 70 110 - -

*Upper Deck 45 9,2x4,9 Yes - - - 30 30 - -



VETRI  RESTAURANT

VETRI  RESTAURANT

VETRI  RESTAURANT
Αέρινο, με υπέροχη Ιταλική επίπλωση και floor to ceiling παράθυρα με θέα προς τις βεράντες του σε δύο 
επίπεδα και προς την πισίνα, το Vetri δεν είναι μόνο το «βασικό» εστιατόριο του Galaxy (για όλη την ημέρα) 
αλλά και ένας μοναδικός χώρος εκδηλώσεων.  Στο Vetri μπορεί να προσφερθεί το cocktail, το coffee break 
ή το γεύμα μιας εκδήλωσης, προσφέροντας ένα χώρο εσωτερικό και εξωτερικό που διαφοροποιείται από τα 
συνηθισμένα «συνεδριακά» πλαίσια και παρασύρει σε ένα γαστρονομικό ταξίδι υψηλών αξιώσεων.
Το Vetri Restaurant και οι βεράντες του, μπορούν να συνδυαστούν με τους υπόλοιπους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους γύρω από την πισίνα (Ballroom, Park, Plaza και αντίστοιχες βεράντες και deck), 
δημιουργώντας μια τεράστια, εντυπωσιακή αστική όαση.

Space Name Area (m²) LxWxH (m)
Natural 

Light
Theatre

Classroom   
 (3 pax/desk)

U-shape
Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Vetri Restaurant Indoor 117 13x9x2,9 Yes - - - 56 100 - -

Vetri Restaurant 
Outdoor Upper Veranda

22.5 7,5x3 Yes - - - 24 20 - -

Vetri Restaurant 
Outdoor Lower Veranda

33 7,5x4,4 Yes - - - 44 60 - -

Vetri Restaurant Indoor
& Outdoor

227 13x11,9x2,9 Yes - - - 120 180 - -



PER SE RESTAURANT

PER SE RESTAURANT

PER SE LOUNGE
BAR RESTAURANT
Ένα μοντέρνο Bar / Brasserie για όλες τις ώρες, το Per Se είναι το σημείο συνάντησης του Ξενοδοχείου 
αλλά και της πόλης.  Με minimal, κομψή αισθητική, τρείς εσωτερικούς, αναπαυτικούς, καθιστικούς χώρους 
(έναν από την πλευρά του lobby, έναν από την πλευρά της πόλης και τη ζεστή γωνία του τζακιού), δύο bars 
και δύο εξωτερικούς χώρους με πρόσβαση μέσω των μεγάλων, ανοιγόμενων τζαμαριών με πολυτελείς 
κουρτίνες (ένα μπαλκόνι με θέα στην πισίνα και μια βεράντα περικυκλωμένη με πράσινο σε επαφή με 
την πόλη).  Το Per Se είναι ένας ζωντανός, ανάλαφρος, elegant χώρος για καφέ, cocktails, γεύματα και 
εκδηλώσεις.  Προσφέρεται για private dining, cocktail parties και coffee breaks (αν επιθυμείτε, οι τέσσερεις 
μεγάλες τηλεοράσεις προβάλλουν όλα τα μεγάλα γεγονότα, δίνοντας μια ζωντανή νότα, ενώ η κονσόλα του dj 
είναι πάντα έτοιμη…) αλλά και σαν breakout χώρος παράθεσης γευμάτων των εκδηλώσεων.

Space Name
Area 
(m²) 

LxWxH 
(m)

Natural 
Light

Theatre
Classroom   

(3 pax/desk)
U-shape

Round 
tables

Cocktail Cabaret Boardroom

Per Se Lounge Indoor 
Avenue

79 12,2x6,5 Yes - - - 34 45 - -

Per Se Lounge Indoor 
Fireplace

40 6,9x5,8 Yes - - - 22 30 - -

Per Se Lounge Indoor 
Lobby

75 12,5x6 Yes - - - 40 40 - -

Per Se Lounge Outdoor 
Avenue

58 16x3,6 Yes - - - 24 30 - -

Per Se Lounge Outdoor 
Pool Balcony

23 6,7x3,4 Yes - - - 15 20 - -

Per Se Lounge Indoor
& Outdoor

227 13x16x2,8 Yes - - - 135 165 - -



RELAX
IN LUXURY

Στο 5άστερο και πολυβραβευμένο Galaxy Hotel Iraklio αντλούμε καθημερινά
την έμπνευσή μας από το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία του τόπου

που μας φιλοξενεί. Οι ομορφιές και οι αξίες της κρητικής παράδοσης βρίσκονται 
στο θεμέλιο της αισθητικής και της φιλοξενίας μας! 

Φυσική πέτρα, ξύλο και νερό αλλά και όλες οι αποχρώσεις του πράσινου 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ήσυχου περιβάλλοντος, ιδανικού για κάθε 

πολύτιμη στιγμή χαλάρωσης, εορτασμού και επικέντρωσης σε σημαντικά, 
επαγγελματικά γεγονότα. Ανακαλύψτε μας σε μια τοποθεσία εύκολα προσβάσιμη, 

κοντά στο κέντρο της πόλης και αναζητήστε μαζί μας την ουσία της κομψής και 
λιτής πολυτέλειας.



Δωρεάν, γρήγορο WiFi.

Ανατομικά στρώματα Simmons™.

Πάπλωμα και μαξιλάρια, με τη σκληρότητα που επιθυμείτε.

Γραφείο με μελετημένο φωτισμό.

Ένα μεγάλο αριθμό από πρίζες, εύκολα προσβάσιμες, για κάθε συσκευή.

Ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο (διαθέτει χώρο και για το laptop).

Άνετη πολυθρόνα και χώρο ανάπαυσης.

Διπλά ηχομονωτικά τζάμια και κουρτίνες συσκότισης.

Premium προϊόντα μπάνιου, παντόφλες και massage showers.

Business δωμάτια, για μεγαλύτερη άνεση τις ώρες της εργασίας σας.

Pure - allergy free δωμάτια, με 99% καθαρή ατμόσφαιρα.

Executive δωμάτια, μεγέθους 30 τ.μ., καθιστικό χώρο με καναπέ
(και επιπλέον χώρο φαγητού για τις σουίτες), μεγάλο γραφείο, jacuzzi, μηχανές Nespresso™,
βραστήρες και Κρητικά αφεψήματα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Επιλέξτε ανάμεσα σε 127 δωμάτια και σουίτες
(Superior, Business, Pure, Executive) και ζήστε
μια μοναδική εμπειρία ανάπαυσης και άνεσης. 



Ρεσεψιόν - θυρωρός  24/7.

Δωρεάν, γρήγορο WiFi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

Δωρεάν πάρκινγκ σε εξωτερικό χώρο στάθμευσης, περιφραγμένο και απόλυτα ασφαλή.

Δύο εστιατόρια που υπηρετούν με σεβασμό την παράδοση της Κρητικής και Μεσογειακής κουζίνας. 

Wellness Club, με δωρεάν χρήση του πλήρως εξοπλισμένου γυμναστηρίου (24ωρο), με σύγχρονα όργανα, 
ντους, αποδυτήρια με στεγνωτήρα και lockers, πετσέτες, yoga mats, τηλεοράσεις και μεταλλικό νερό. 

Δωρεάν χαμάμ (ανοικτό 24 ώρες) σε ειδικό, μαρμάρινο χώρο με ντους εσωτερικά,
για απόλυτη χαλάρωση και τόνωση 

Υπηρεσίες Μασάζ σε ειδική αίθουσα, με εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές και beauty experts.

Τη μεγαλύτερη Πισίνα του Ηρακλείου με γλυκό νερό και όμορφους κήπους. 

Business Center, με δωρεάν χρήση προσωπικών H/Y, ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση Internet, 
εκτυπώσεις και φωτοτυπίες, γραμματειακή υποστήριξη με υπηρεσίες δακτυλογράφησης και μετάφρασης.

Lounge bar και Room Service με το πιο διάσημο πρωινό στην Κρήτη.

Προνομιακή πρόσβαση στο The Crete Golf Club, 18 οπών.

Υπηρεσία transfer από και προς το ξενοδοχείο με πολυτελές αυτοκίνητο και πολύγλωσσο οδηγό,
σε προνομιακές τιμές

Ανακαλύψτε την μεγαλύτερη ποικιλία εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας παροχών
στην πόλη του Ηρακλείου και απολαύστε τη μαγεία της πολυτέλειας!

ΠΑΡΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ



75 Dimokratias Av. - 71306 Heraklion, Crete - Greece
T. +30 2810 238812  |  F. +30 2810 211211 | E. galaxy@economouhotels.com 

www.galaxy-hotel.com


