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 ברוכים הבאים
כרתים דנאה לוילת  

 

 
 
 
 
 

 ג שלהנההמ ממש מחוץ לכפר, יםיוקרתי שינה  חדרי 5 תמספק כרתים דנאה וילה ',רידג Lagada על מתממוק
Makrygialos הרגוע לחופשה התפאורה המושלמת היא דנאה וילה, הים על פהמשקי .כרתים בדרום מזרח 
  .שלך החברים ובני המשפחה בשמש עם אולטימטיבית

  
 אוהד בסגנון, בפנים ובחוץ יאיכות אירוחמספקת ו,  Konstantinos  Korakakis אדריכלהעל ידי  התוכנןהווילה 
  .הלסביבת

  
עם  מוקפת במרפסת ,מזמינהה שחיה הפרטיתה תמסביב לבריכ מחוץ משוכפלים אוכלהופינת  המטבח, סלוןה אזורי

  .תחת לכוכביםמ ערביםלו בשמש לימים עצלים וספות מיטות שיזוף
  

 הבישול שלהם להוכיח את כישורי יכולים שבו הגברים ,קיו בנוי-בי-מתחם בר מסופק על ידיהסופי הליטוש 
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:חדרי שינה  
.וחדר אמבטיה צמוד עם מיטת קינג סייז 1חדר שינה   
.וחדר אמבטיה צמוד עם מיטת קינג סייז 2 חדר שינה  

מתקפלת מיטה+  למיטה זוגית שניתן לחברן, נפרדותמיטות  2 עם 3חדר שינה   
שניתן לחברן למיטה זוגית, מיטות נפרדות 2 4חדר שינה   
.נכיםלקשישים או בקומת הקרקע ל וחדר אמבטיה צמוד עם מיטת קינג סייז 5 חדר שינה  

 
:חדרי אמבטיה  

.5-ו  2 1 לחדרי שינה יםחדרי אמבטיה צמוד  
4-ו  3 לחדרי שינה יבית חדר אמבטיה  

 
:מטבח.   

.מקרר מקפיא ,מדיח כלים, מכונת כביסה, מכונת קפה, מיקרוגל, כיריים ,תנור  
 

:סלון  
שולחן , CDנגן , iPod-הנגן , DVDנגן , 3פלייסטיישן  ,Wiiמשחק , וויןבאמצעות ל במסך רחבטלביזיה , ספות עור
שלנו בפס רחב צלחת הלוויןבאמצעות ) תחוטית או אלחוטי( וגישה לאינטרנט כוננית ספרים, כתיבה  

 
:אוכל חדר  

  תינוק סאכי+ בה מקומות ישי 11עם  בגודל מלא חדר אוכל
 

 בחוץ
פרטית מחוממתשחייה בריכת   

 מקום אירוח
בחוץ ופינת אוכל קיו- בי-בר  

פאטיו אזור  
 גן

  שמשרצפת 
גגהעל  שמש רצפת  

 
:עוזרתשירות  / מצעים / יוןניק  

.משלך וףמגבות ח נא להביא .מסופקות ומגבות בריכת רחצה מגבות  
.סדיניםהמגבות וה כל החלפת שבוע עםאחת ל מנוקההווילה   

 
:ציוד/  שירותים  
קיו-בי-בר מתחם  

אורחיםה בלעדי של לשימוש פרטית בריכת מחוממת  
מיזוג אוויר, גישה לאינטרנט אלחוטי ,גישה לאינטרנט, טלוויזיה בלווין  

גיהוץ קרש   
 מייבשי שיער

 
:לתינוקות מתקנים ידידותיים  

–זמינה  מלאה רשימה - 'וכו צעצועים, אמבטיה לתינוק, כיסא גבוה  ,נסיעותעריסה ל ,סהערי  
 

 גישה לנכים
בחוץורמפות רחבות  דלתות עם  קרקעהקומת עם מיטה כפולה עם אמבטיה צמודה ב חדר שינה  
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www.Villa-Danae-Crete.com 
 

steve@Villa-Danae-Crete.com 
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