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Grecotel Hotels & Resorts, de grootste hotelketen 
in Griekenland, staat garant voor gesofisticeerde 
lifestyle ervaringen in de mooiste bestemmingen 
van het land.

Elk van de 30 luxe hotels en resorts vormen 
een unieke architecturale ervaring op zich, 
geïnspireerd door hun prachtige locatie aan 
het strand. De uitgebreide voorzieningen, 
gastronomische restaurants en oog voor het 
allerkleinste detail belichamen de essentie van de 
echte Griekse gastrvrijheid.

Grecotel Hotels & Resorts ontving reeds meer dan 
1500 internationale onderscheidingen van gasten en 
prestigieuze internationale toeristische organisaties.
De kracht van Grecotel Hotels & Resorts schuilt in de 
betrouwbare, vriendelijke en gastvrije medewerkers 
die reeds 40 jaar meewerken aan dit prachtige 
verhaal van Griekse luxe vakanties



Heerlijke biologische keuken

Een vakantie in Griekenland is altijd 
een feest voor uw smaakpapillen. In elk 
hotelrestaurant van Grecotel Hotels & 
Resorts kunt u genieten van lokale en 
internationale keuken, met zorg en smaak 
klaargemaakt. Buiten zitten, in open lucht, 
is altijd mogelijk.

tip

Zeus & Amalthia Sky Bar Restaurant mag 
niet ontbreken bij uw bezoek aan Grieken-
land! Proef fingerfood en unieke cocktails 
op het dak van het Creta Palace hotel in 
Kreta (Rethymnon) terwijl u geniet van een 
schitterend uitzicht op de omgeving en de 
sterrenhemel.

Spa & wellness

De Elixir filosofie tilt uw zuiverings- en 
relaxatie ervaring naar een hoger niveau! 
Laat u verwennen in een Elixir Spa of 
Thalasso center, of geniet van een Ayurve-
da behandeling uitgevoerd door Indiaase 
therapisten.

 

tip

Kos is de geboorteplek van Hippocrates, 
de vader van de moderne geneeskunde en 
de eerste om de genezende werking van 
zeewater te ontdekken. In het welness-
center van Kos Imperial Thalasso in Kos 
(Psalidi) kunt u zelf genieten van de ont-
spannende werking.



Hedendaagse hotels met 
lokale invloeden

Grecotel blijft sterk inzetten op ver-
nieuwingen, zodat u uw vakantie in alle 
comfort kunt doorbrengen. U wenst snelle 
WiFi in uw kamer? Check! U zoekt een un-
iek hotel dat past in zijn omgeving? Check! 
U verwacht dat het hotel respect heeft 
voor natuur en ecologie? Check! 

tip

Recent onderging Daphnila Bay in Corfu 
(Dassia-Gouvia) heel wat vernieuwingen, 
waaronder een nieuwe bar & restaurant 
aan het strand en vernieuwe kamers in het 
hoofdgebouw. Ontspan in een hotel dat 
opgebouwd is in de typische stijl van Corfu, 
gelegen in een natuurlijke exotische tuin in 
de schaduw van olijfbomen... 

Zonder zorgen op vakantie  
met kinderen

Volg uw passie en beleef verrijkende avon-
turen! Dankzij GrecoBaby kunt u ter plaat-
se materiaal lenen (zoals flessenwarmer, 
kinderwagen, babyfoon, verschoningsmat...). 
Uw kinderen komen niets tekort door de 
Tasty Corner, een gratis All-Inclusive formule 
aangeboden in het Grecoland. In deze Grecol-
and kidsclub verzorgt een internationaal 
team activiteiten op maat verzorgt voor alle 
kinderen vanaf 3 jaar. Nieuw: We organiseren 
specifieke cursussen voor kinderen en jonger-
en: Engels leren, make-up en modellencursus, 
Arsenal Soccer Academy... Het aanbod van 
GrecoBaby, Tasty Corner, Grecotel en extra 
cursussen verschilt per hotel.

tip

Het familiehotel Club Marine Palace in Kreta 
(Panormo) heeft in juli en augustus een 
Nederlandstalige kinderanimator in de Barkie 
Kids Club

Volg ons!

 facebook.com/Grecotel
 facebook.com/groups/Grecotel.
 reisagent.agentdevoyages
 twitter.com/Grecotel
 youtube.com/user/grecotelOfficial
 instagram.com/Grecotel/



Agreco Farm

Grecotel Agreco Farm in de buurt van Rethymno, 
Kreta, geeft een geheel nieuwe betekenis aan 
'echte ervaring.' Op een 40 hectare groot landgoed 
met traditionele boerderij krijgt u een fascinerend 
inzicht in de biologische productie van eenvoudige 
en gezonde voeding van het eiland.

Op de boerderij vindt u een olijfpers, een water-
molen, een houtoven en een wijnkelder. U kan 
er ook workshops volgen. Breng zeker ook een 
bezoek aan de Taverna, waar u kan genieten van 
een weelderig zes gangen menu van Kretenzische 
gerechten, op basis van biologische producten van 
de boerderij. 

In de shop vindt u een selectie van huisgemaakte 
producten, waaronder biologische olijfolie, wijn, 
olijven, honing, kruiden en de nieuwe reeks van 
geuren & body care producten. Eau De Grece - 
Agreco producten zijn ook verkrijgbaar bij alle 
Grecotel hotels.

Uitmuntende en discrete service

Intuïtieve service op uw maat, dat mag u 
verwachten. Dankzij hun jarenlange ervaring en 
een hart voor hun job, zal het hotel personeel 
uitstekend voor u zorgen. Roomservice, een 
romantisch privé diner aan het strand, een 
intieme huwelijksceremonie... wij maken van 
uw vakantie een unieke beleving! 

tip

Amirandes is een uniek hotel gebouwd rond 
lagunes. Er heerst een perfecte belans tussen 
traditionele Kretenzische eenvoud en chique 
elegantie. Dit hotel wordt alom geprezen voor 
zijn persoonlijke service. Alle luxe villa’s en 
suites komen rechtstreeks uit op een exclusief 
stand. Bij verblijf in deze villa’s en suites geniet 
u van Famous Class services: stijlvolle welkom 
met champagne en vrs fruitsap, express 
checkin/checkout, uw kamer wordt tweemaal 
per dag schoongemaakt, kwalitatieve bad-
kamerproducten van het Eau de Grèce gamma, 
thee- en koffie faciliteiten in de kamer, dgelijks 
mineraalwater in de kamer, 2 gratis à la carte 
avondmaaltijden per verblijf... 
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