
R O M A N T I C  P A C K A G E S



Φαγητό

Άλλες Παροχές

Πρόσθετες Παροχές

Spa

Κατόπιν αίτησης, έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε και τα εξής:

Πρωινό στο δωμάτιο

Πρωινό με σαμπάνια στο δωμάτιο

Δείπνο στο δωμάτιο

Δείπνο στο εστιατόριο Elaion

Ιδιωτικό δείπνο στην παραθαλάσσια ταβέρνα Ouzaki

Ιδιωτικό δείπνο στην παραλία

• Σαμπάνια, κρασί ή ειδικό ποτό της αρεσκείας σας
• Εξατομικευμένα πιάτα με υλικά της επιλογής σας
• Μουσικές εκδηλώσεις
• Ιδιωτική εκδήλωση με ζωντανή μουσική (πιάνο, κιθάρα, βιολί)

Σαφάρι με Jeep

Μονοήμερη εκδρομή στο φαράγγι της Σαμαριάς

Μονοήμερη εκδρομή στον Μπάλο

Διήμερη εκδρομή στη Σαντορίνη

Εκδρομή με ιστιοφόρο – ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα

Εκδρομή με ταχύπλοο – ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα

Αφρώδης οίνος, καλάθι με φρούτα και γλυκά

Λουλούδια στο δωμάτιο

Διακόσμηση στο δωμάτιο (κεριά, μπαλόνια)

Πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια του δείπνου

Μαθήματα μαγειρικής (ιδιαίτερα)

Μαθήματα τάνγκο (ιδιαίτερα)

Μάθημα γιόγκα (ιδιαίτερα)

Μαθήματα κρητικών χορών (ιδιαίτερα)

Ιδιωτική φωτογράφηση - στην παραλία, στους χώρους του 

ξενοδοχείου ή στο δωμάτιο

Βιολιστής που θα συνοδεύσει το ιδιωτικό δείπνο σας ή κάποια 

ρομαντική στιγμή σας

Thermal Suite (εσωτερική πισίνα, σάουνα, τζακούζι,

Tropical Shower) διάρκειας 1 ώρας

Θεραπεία spa «BFF» διάρκειας 2 ωρών

Θεραπεία spa Sweethearts διάρκειας 1,5 ωρών

Θεραπεία spa Luxury διάρκειας 2,5 ωρών
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Εμπιστευτείτε μας για τον εορτασμό σημαντικών στιγμών της ζωής σας. Είτε 
πρόκειται για γαμήλιες επετείους, γενέθλια, ειδικές περιστάσεις είτε απλά επειδή 
σας αρέσει, οι ειδικοί μας θα χαρούν να αναλάβουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
κάθε είδους, όπως γεύματα, εκδρομές ή ωραίες εκπλήξεις με τρόπο που θα σας 
αποζημιώσει απόλυτα!
ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΜΊΑ ΛΊΣΤΑ ΜΕ ΤΊΣ ΣΧΕΤΊΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ.
Επικοινωνήστε μαζί μας, μοιραστείτε τις ρομαντικές ιδέες σας και αφήστε όλα τα 
υπόλοιπα πάνω μας. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο ώστε η 
διαμονή σας να χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη σας!

• Δείπνο σε επιλεγμένα εστιατόρια των Χανίων
• Κρατήσεις σε επιλεγμένα bar και club των Χανίων
• Εκδρομές
• Ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή λιμουζινών με σοφέρ 

Ειδικές εκδηλώσεις για
• Γενέθλια
• Μήνα μέλιτος
• Γαμήλια πρόταση
• Γαμήλια επέτειο


