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Viešbučio aprašymas
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Herakliono oro uosto:
~30 km
Malijos barų gatvės:
~500 m
Lichnostačio muziejaus:
~5km
paplūdimio:
ant jūros kranto

Stilingas 5*viešbutis kurortiniame Malijos miestelyje, ant jūros kranto. Pastatytas 2017-2018 metais.Viešbutį sudaro du pastatai
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 80 numerių, su išėjimu prie bendro arba individualaus baseino. Komplekso teritorijoje
yra restoranas, baras, nemokamas bevielis internetas, baseinas, SPA centras, televizijos salė, automobilių stovėjimo aikštelė.
Viešbutyje nevyksta pramoginiai renginiai. Rekomenduojamas porų ir jaunimo poilsiui.

Paplūdimys
Smėlio. įėjimas į jūrą stambaus žvyro su akmenukais (nuožulnus). Gultai ir skėčiai paplūdimyje nemokami.

Kosmopolitiškasis Chersoniso regionas
Buvęs paprastas žvejų kaimelis, į kurį patekti buvo galima tik jūros keliu, šiandien yra vienas populiariausių ir
kosmopolitiškiausių kurortų visoje Kretos saloje. Apie 26 km į rytus nuo Herakliono įsikūrusiame kurorte gausu viešbučių, barų,
diskotekų, suvenyrų parduotuvių. Šis kurortas yra puikus pasirinkimas vakarėlių mylėtojams – daugybė per visą naktį
nenuilstančių barų, klubų ir diskotekų paplūdimyje. Tačiau, nepaisant visų Chersoniso linksmybių, į šį kurortą palanku rinktis
tiems, kurie keliauja į Kretą su šeimomis, kadangi ir vaikams čia siūlomas daug pramogų, veikia vaikų dienos centrai.
Norintiems bent trumpam atsikvėpti nuo didelio šurmulio, verta apsilankyti visai šalia Chersoniso įsikūrusiuose labai jaukiuose,
tradiciniuose Anisaro ir Analipsio kaimeliuose. Norintiems išmėginti vandens sportą, verta nuvykti į greta esantį Guveso miestelį
Malija plačiai žinoma nuostabiais smėlio paplūdimiais ir linksmu kurortiniu gyvenimu. Miestelis įsikūręs to paties pavadinimo
įlankoje, jį supa tik Kretai būdingas kraštovaizdis. Šiandien Malija – gerai žinomas ir ypač jaunimo mėgstamas kurortas su
daugybe tavernų, krautuvėlių, naktinių klubų, barų. Rytinėje dalyje už 4 km nuo Malijos įsikūręs archeologijos centras, kuriame
saugomi Malijos rūmų griuvėsiai. Čia archeologai rado Malijos bičių atvaizdą, kuris dabar laikomas vienu Kretos simbolių –
gerovės ir turto talismanu.

Rekomenduojamos ekskursijos
Apart individualių ekskursijų, organizatoriai siūlo ir grupines ekskursijas, tokias kaip: ‚‚Knosas– Heraklionas‘‘ , „Lasitis – Dzeuso
urvas“ , Spinalonga - Agios Nikolaos“ , Retimnas – Preveli“ , Gramvousa - Balos“ , Samarijos tarpeklis“ , Santorinio kruizas“ bei
daugelis kitų. Taip pat yra galimybė nuomotis automobilį ir susidaryti savo maršrutą. Sala tikrai turi ką pasiūlyti kaip smalsiems,
savarankiškiems, taip ir „tingiems“, bet norintiems šiek tiek pažinimo
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