
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2019 
 Ε1 «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Ο.Α.Α. 

 
Η λίστα θα εμπλουτιστεί και με άλλα ξενοδοχεία όταν μας στείλουν την 
προσφορά τους 
 

 

ATLANTIS HOTEL 

Υγείας 1 

71202 Ηράκλειο 

Tel. 2810-229103 

Fax.2810-226265 

roomdiv.at@aquilahotels.com  

www.aquilahotels.com 

 

85,00 € το μονόκλινο με θέα πόλη(comfort) 

105,00 € το δίκλινο με θέα πόλη (comfort) 

131,00 € το τρίκλινο με θέα πόλη (comfort) 

120,00 € το μονόκλινο με θέα λιμάνι (executive) 

120,00 € το δίκλινο με θέα λιμάνι (executive) 

150,00€ το τρίκλινο με θέα λιμάνι (executive) 

(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 
 

 
ASTORIA HOTEL  

Πλατεία Ελευθερίας 
71202 Ηράκλειο 
Tel.: 2810-343080 
Fax: 2810-229078 

info@astoriacapsis.gr 
69,00 € το μονόκλινο Economy 

81,00 € το δίκλινο Economy 

80,00€ το μονόκλινο Superior 

95,00€ το δίκλινο Superior 

112,00€ το τρίκλινο Superior 

(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 
 
ATRION HOTEL  

Χρονάκη 9 
71202 Ηράκλειο 

Tel.: 2810-246000 

Fax: 2810-2232-92 

info@atrion.gr  
86,50 € το δίκλινο  

105,50€ το τρίκλινο 

(Στις τιμές περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 
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GALAXY HOTEL IRAKLIO 5* 

Δημοκρατίας 75 

71306 Ηράκλειο 

Tel.  2810-238812 

Fax. 2810-211211 

reservations@economouhotels.com    

https://www.galaxy-hotel.com 

 

75,00€  το μονόκλινο Superior 
85,00€  το δίκλινο Superior 

95,00€  το τρίκλινο Superior 
90,00€  το μονόκλινο Executive  
100,00€  το δίκλινο Executive 

160,00€  το family έως 4 άτομα 
170,00€  η Executive Σουίτα 
(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 
 
LATO BOUTIQUE HOTEL  

Επιμενίδου 42 
71202 Ηράκλειο  
Tel. 2810302920(1) 
 
reservation@lato.gr 
www.lato.gr 
 
70,00 το μονόκλινο Superior με θέα πόλη 
80,00 το δίκλινο Superior με θέα πόλη 
95,00 το τρίκλινο Superior με θέα πόλη 
100€ το δωμάτιο με θέα θάλασσα 

(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 

 
OLIVE GREEN HOTEL 
Ιδομενέως 22 
71202 Ηρακλειο 
Tel. 2810302920(1) 
 
reservation@olivegreenhotel.com  
www.olivegreenhotel.com 
 
80,00€ το μονόκλινο popular 
90,00€ το δίκλινο popular 
105,00€ το τρίκλινο popular 
90,00 το μονόκλινο urban 

100,00 το δίκλινο urban 
115,00 το τρίκλινο urban 

(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 
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Ξενοδοχεία για την κατηγορία 18 ετών και το ACE TENNIS ACADEMY 
 

CIVITEL CRETA BEACH  
Ανδρέα Παπανδρέου 74 
71414 Αμμουδάρα Ηρακλείου 

Tel. 2810-372630 
Fax. 2810-251777 
 

reservations@cretabeach.com  
www.cretabeach.com  

 
Τιμή με all-inclusive:  
100,00 € ημερησίως ανά μονόκλινο δωμάτιο 

120,00 € ημερησίως ανά δίκλινο δωμάτιο 
162,00 € ημερησίως ανά τρίκλινο δωμάτιο 
(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής) 
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