ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ HERMES

Αποκλειστική
Κρητική φιλοξενία

Exclusive
Cretan Hospitality

Το Ξενοδοχείο HERMES (ανοικτό από Απρίλιο µέχρι Οκτώβριο) µέλος της Αλυσίδας M HOTELS βρίσκεται στην παραλιακή γραµµή του Αγίου Νικολάου, ένα από τα λίγα
ξενοδοχεία που δεσπόζει στην παραλία λίγα µόλις µέτρα
από το κέντρο της πόλης µε θέα τον καταπληκτικό κόλπο
του Μεραµβέλου. Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραµµα ανακαίνισης διάρκειας 4 χρόνων, προσφέρει 211 δωµάτια και
6 Σουίτες. Ακολουθώντας πιστά τις αρχιτεκτονικές απόψεις
του Κρητικού στυλ, το ξενοδοχείο θα σας συνοδεύσει στο
ταξίδι σας µέσα από την ιστορία της Κρήτης.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας, το ξενοδοχείο προσφέρει:
24hour Reception, Express Check in, Υπηρεσία Συναλλάγµατος, Οργάνωση εκδροµών, Πλυντήριο, Room Service, Υπηρεσία παραγγελίας πρωινού στο δωµάτιο, Κεντρικό
εστιατόριο, Bistro Εστιατόριο στο χώρο της πισίνας,
“DEL MAR” Blue concept café , Κεντρικό Bar “HERMES” , Business facilities, Υπηρεσίες Γραµµατειακής Υποστήριξης,
Ασύρµατη σύνδεση στο διαδίκτυο, Internet Corner, Βιβλιοθήκη, Εξωτερική πισίνα, Roof garden/terrace, Γυµναστήριο, Κέντρο καταδύσεων µπροστά στο ξενοδοχείο,
Θαλάσσια σπορ, Κοσµηµατοπωλείο.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: το συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας
380 ατόµων καθώς και 4 µικρότερες αίθουσες, βρίσκονται
στον 4ο όροφο του ξενοδοχείου για όλες τις επαγγελµατικές και κοινωνικές σας συναντήσεις.

The HERMES hotel (open April - October) member of the M
HOTELS Chain, is situated at the coastal line of Agios
Nikolaos, on top of the beach and overlooking the marvelous bay of Mirabello.
Just having fulfilled its 4-year renovation program, it offers 211 rooms and 6 suites.
Following the architectural instructions of the typical
Cretan style, the hotel, will escort you to your travel
through the history of Crete.
Ideal for all of you, who want to combine the holidays in
front of the sea, with a location that is only 5 minutes
walk from the center of the cosmopolitan environment
that the city of Agios Nikolaos, is so well known of.
For our client’s best service, the hotel offers:
24hour Reception, Express Check in, Money Exchange
service, Organized excursions or city tours, Laundry
service, Room Service, Breakfast Order, Main Restaurant,
Bistro Restaurant by the pool, "HERMES" Main Bar, “DEL
MAR” Blue concept café, Business facilities, Secretarial
services, Wireless internet access, Internet Corner, Library, Outdoor swimming pool, Roof garden/terrace, Fitness Center, Diving Center in front of the hotel, Water
Sports, Jewelry shop
CONFERENCE CENTER: a conference room, with a capacity
of 380 persons, as well as 4 break out rooms are located
on the 4th floor of the hotel, for all your professional and
social meetings.

