
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAR BEACH VILLAGE & WATER PARK 4****  

 ALL IN RESORT (official cat.4****) 

HERSONISSOS-CRETE-GREECE 

 

 

 

Πακέτο διατροφής (ALL INCLUSIVE): 

 

Κεντρικό Εστιατόριο “Minos” 

Εστιατόριο με εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.  

Βρίσκεται στο  κεντρικό κτήριο του ξενοδοχείου. 

Πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο σε μπουφέ, self-service. 

Ώρες λειτουργίας: 

07:30 – 10:00.  Σερβίρει πλήρες αμερικάνικο πρωινό. 

13:00 – 14:30. Μεσημεριανό μπουφέ που συνοδεύεται από 

αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, τοπικό κρασί (μπουκάλι), μεταλλικό 

νερό, καφέ φίλτρου, ζεστή σοκολάτα, τσάι, χυμούς. 

18:30 – 21:30. Δείπνο σε μπουφέ, που συνοδεύεται από αναψυκτικά, 

βαρελίσια μπύρα, τοπικό κρασί, μεταλλικό νερό, καφέ φίλτρου, ζεστή 

σοκολάτα, τσάι, χυμούς. 

Έξτρα Πληροφορίες : 

- Cooking show stations:  

Κατά τη διάρκεια του πρωινού: τηγανητά αυγά, ομελέτες,κρέπες, 

βάφλες, φρέσκο ψωμί, smoothies κλπ.  

Κατά τη διάρκεια του δείπνου: Κρέας και ψάρι a la minute, Pasta 

Corner, Corner ζαχαροπλαστικής κλπ. 

-Κάθε βράδυ διαφορετικό θεματικό μπουφέ (Ιταλικό, Ελληνικό, 

Μεσογειακό, Ινδικό, Μεξικάνικο, Ευρωπαϊκό, Κρητικό κ.λπ.). 

-Ειδικό παιδικό μενού σε ξεχωριστό παιδικό station. 

-Station υγιεινής και διαιτητικής  διατροφής. 

-Vegan & Vegetarian Station. 



-Κρητική παραδοσιακή γωνιά. 

-Ειδικό χώρος για την εξυπηρέτηση των αναγκών μωρών 

(εξοπλισμένος με βραστήρα, φούρνο μικροκυμάτων, μίξερ κ.λπ.). 
 

 

 

 Ταβέρνα “Cretan Star” 

 

Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το ξενοδοχείο, μέσα στο υδάτινο 

πάρκο Star Beach και έχει εκπληκτική θέα στο Κρητικό Πέλαγος 

(απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο). 

 

Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο σε μπουφέ, self-service.. 

Ώρες λειτουργίας: 

08:00 – 10:00.  Σερβίρει πλήρες αμερικάνικο πρωινό. 

12:30 – 14:30. Μεσημεριανό μπουφέ που συνοδεύεται από 

αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα, τοπικό κρασί, μεταλλικό νερό, καφέ 

φίλτρου, ζεστή σοκολάτα, τσάι, χυμούς. 

18:30 – 21:30. Δείπνο σε μπουφέ, που συνοδεύεται από αναψυκτικά, 

βαρελίσια μπύρα, τοπικό κρασί, μεταλλικό νερό, καφέ φίλτρου, ζεστή 

σοκολάτα, τσάι, χυμούς. 

Έξτρα Πληροφορίες : 

-Cooking show stations:  

Κατά τη διάρκεια του πρωινού: τηγανητά αυγά, ομελέτες,κρέπες, 

βάφλες, φρέσκο ψωμί κλπ.  

Κατά τη διάρκεια του δείπνου: Κρέας και ψάρι a la minute, Pasta 

Corner, Grill σε σχάρα, φρεσκοψημένη  πίτσα, φρέσκα burgers, γύρος 

& doner. 

-Μια φορά την εβδομάδα βραδιά μπάρμπεκιου. 

-Μια φορά την εβδομάδα βραδιά με ψάρια & θαλασσινά. 

-Μία φορά την εβδομάδα Κρητική παραδοσιακή βραδιά. 

-Κρητική παραδοσιακή γωνιά. 

-Ειδικό παιδικό μενού σε ξεχωριστό παιδικό corner.  

-Ειδικό χώρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών μωρών (εξοπλισμένο 

με βραστήρα, φούρνο μικροκυμάτων, μίξερ κ.λπ.). 
 

Οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν κράτηση για το δείπνο τους 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν. 

 

Κινέζικο & Ιαπωνικό Εστιατόριο “Asian Star” 



Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ξενοδοχείου, ακριβώς μπροστά 

από τον οικογενειακό χώρο του Υδάτινου Πάρκου (απαγορεύεται το 

κάπνισμα στο χώρο). 

 

Δείπνο σε μπουφέ. 

Ώρες λειτουργίας: 

18:30 – 21:30.  

Δείπνο σε μπουφέ, που συνοδεύεται από αναψυκτικά, βαρελίσια 

μπύρα, τοπικό κρασί, μεταλλικό νερό, καφέ φίλτρου, ζεστή σοκολάτα, 

τσάι, χυμούς. 

Έξτρα Πληροφορίες : 

-Cooking show stations:  

Παραδοσιακό ασιατικό φαγητό (Κινέζικο, Ιαπωνικό και Ταϊλανδέζικο) 

μαγειρεμένο με φρέσκα υλικά κάθε βράδυ. 

Οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν κράτηση για το δείπνο τους 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν. 

 

“Dionyssos”  Σνακ Μπαρ 

Εξωτερικό Μπαρ (δίπλα στις πισίνες του ξενοδοχείου). 

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 24:00. 

Σερβίρει καφέ φίλτρου, ζεστά ροφήματα (εσπρέσο, καπουτσίνο και 

ζεστή σοκολάτα), τσάι, χυμούς, αναψυκτικά, ποτά, βαρελίσια μπύρα, 

καθώς και τοπικό κρασί και διεθνή οινοπνευματώδη ποτά. 

Τοστ, σάντουιτς, burgers, hot-dogs, πατάτες τηγανιτές, παγωτό, πίτσα, 

ποικιλία από σαλάτες και sorbets σερβίρονται μεταξύ 10:00-18:30. 

 

“Helios” Lobby Bar 

Το κεντρικό μας μπαρ με εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (στο 

κεντρικό κτήριο).  

Ώρες λειτουργίας: 15:00 – 23:00. 

Σερβίρει καφέ φίλτρου, ζεστά ροφήματα (εσπρέσο, καπουτσίνο και 

ζεστή σοκολάτα), τσάι, χυμούς, αναψυκτικά, ποτά, βαρελίσια μπύρα, 

καθώς και τοπικό κρασί και διεθνή οινοπνευματώδη ποτά.  

16:00 έως 17:30 “Coffee break”  σερβίρονται διάφορα 

αρτοσκευάσματα.  

17:30 έως 19:30 “Champaign time”. 

 

"Blue Star" Beach Bar 



Bar στην παραλία, σε εξωτερικό χώρο (στη δυτική πλευρά του 

υδάτινου πάρκου, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα). 

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00. 

Σερβίρει καφέ φίλτρου, ζεστά ροφήματα (εσπρέσο, καπουτσίνο και 

ζεστή σοκολάτα), τσάι, χυμούς, αναψυκτικά, ποτά, βαρελίσια μπύρα, 

καθώς και τοπικό κρασί και διεθνή οινοπνευματώδη ποτά.  

Σερβίρει επίσης τοστ, τηγανιτές πατάτες, πίτσα, παγωτό και ποικιλία 

από σαλάτες στο salad bar.   

12:00 έως 17:00 wok bar με κρέας & ψάρια (επιλογή του επισκέπτη) 

μαγειρεύονται φρέσκα a la minute.  

 

"Café Del Mar" Σνακ Μπαρ 

 Bar στην παραλία, σε εξωτερικό χώρο (μέσα στο υδάτινο πάρκο, 

ακριβώς δίπλα από τις νεροτσουλήθρες). 

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00. 

Σερβίρει καφέ φίλτρου, ζεστά ροφήματα (εσπρέσο, καπουτσίνο και 

ζεστή σοκολάτα), τσάι, χυμούς, αναψυκτικά, ποτά, μακρά ποτά, 

βαρελίσια μπύρα, καθώς και τοπικό κρασί και διεθνή οινοπνευματώδη 

ποτά. 

 

“Thalassa” Beach Bar  

Bar στην παραλία, σε εξωτερικό χώρο (στην ανατολική πλευρά του 

υδάτινου πάρκου, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα). 

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00. 

Σερβίρει καφέ φίλτρου, ζεστά ροφήματα (εσπρέσο, καπουτσίνο και 

ζεστή σοκολάτα), τσάι, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά και βαρελίσια 

μπύρα. 
 

 

 

 

Γενικές πληροφορίες: 

*Τοπικά ποτά (ούζο, ρακί και μπράντι), βαρελίσια μπύρα, ποτά, τοπικό 

κόκκινο, ροζέ & λευκό κρασί, διεθνή οινοπνευματώδη ποτά, 

αναψυκτικά, καφέδες και χυμοί, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μόνο 

κατά τις ώρες λειτουργίας των Τμημάτων του ξενοδοχείου. 

*Οι ώρες λειτουργίας των υπαίθριων μπαρ και  εστιατορίων μπορούν 

να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω των καιρικών 

συνθηκών. 



*Η λειτουργία των νεροτσουλήθρων μπορεί να αλλάξει λόγω καιρικών 

συνθηκών. 

*Όλοι οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους πρέπει να 

φορούν ειδικό βραχιόλι που παραλαμβάνεται μόνο από τη ρεσεψιόν 

κατά την άφιξη. 

*Άμεση πρόσβαση από το ξενοδοχείο στο Υδάτινο Πάρκο και μέσω 

του υπόγειου τούνελ μας! 

 

Έξτρα Παροχές Αll Ιnclusive: 

-Wi-FI Internet (σε όλα τα δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους καθώς 

και στο Internet Corner του ξενοδοχείου). 

-Χρηματοκιβώτιο (μέσα σε όλα τα δωμάτια). 

- Βρεφική κούνια στο δωμάτιο. 

-24ωρη υπηρεσία υποδοχής. 

-Υπηρεσία αποσκευών. 

- Πάρκινγκ. 

-Ξαπλώστρες  και ομπρέλες στις πισίνες του ξενοδοχείου, στο Υδάτινο 

Πάρκο και στην παραλία. 

-Καθημερινή χρήση των νεροτσουλήθρων στο Υδάτινο Πάρκο μεταξύ 

11:00-18:00 (οι γιγαντιαίες νεροτσουλήθρες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από παιδιά άνω του 1,10μ. ύψους, μόνο). 

- Πετσέτες θαλάσσης. 

-Δωρεάν χρήση των πισινών και των lazy rivers στο πάρκο. 

-Μίνι ποδόσφαιρο 

-Μπάσκετ 

-Beach volley 

-Γυμναστήριο 

-Μίνι κλαμπ (6 φορές την εβδομάδα για παιδιά 4-12 ετών). 

-Καθημερινό light Animation δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου 

(αθλήματα, παιχνίδια, διαγωνισμοί). 

-Ειδικές Βραδιές 3 φορές την εβδομάδα με διάφορες παραστάσεις και 

παιχνίδια, οργανωμένα από την Ομάδα Animation. 

- Μια φορά την εβδομάδα International Dancing Show. 

-Μία φορά την εβδομάδα Κρητική & Ελληνική παραδοσιακή ζωντανή 

μουσική & χορούς. 

- Μια φορά την εβδομάδα Magic Show. 

-Μια φορά την εβδομάδα quick change Show. 

 

Καταστήματα: 



 Ακριβώς απέναντι από τη ρεσεψιόν μας, ο επισκέπτης μας μπορεί να 

βρει ένα μίνι μάρκετ και ένα κατάστημα με σουβενίρ. 
 

Γυμναστήριο: 

Η χρήση του γυμναστηρίου, του μίνι ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και 

του beach volley  είναι δωρεάν. 
 

Δραστηριότητες: 

Star Beach Water Park (Μια πραγματική διασκέδαση τόσο για 

ενήλικες όσο και για παιδιά) είναι μέλος της ίδιας εταιρείας με το 

Star Beach Village και είναι ανοιχτό και σε εξωτερικούς πελάτες. Οι 

πελάτες του Star Beach Village μπορούν να απολαύσουν όλες τις 

δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του από τις 10.00 έως τις 19.00. 

Το Star Beach Water Park έχει 2 περιοχές, η δεξιά πλευρά είναι για 

όσους αναζητούν την χαλάρωση και το αριστερό για όσους αναζητούν 

διασκέδαση και δράση. 

Διαθέτει εξέδρα με θαλάσσια σπορ, Para-sailing, Jet Ski, Μπανάνα, 

Δαχτυλίδια, multi tubes, lazy rivers, 4 γιγαντιαίες νεροτσουλήθρες με 2 

multi tubes, τσουλήθρα kamikaze και black hole (συνολικά 6),  άλλα 

και 2 μίνι πάρκα νερού στην οικογενειακή περιοχή,  Bungee Jump, 

Καταδυτικό Κέντρο, Γυμναστήριο, Εμπορικό Κέντρο, Φωτογραφικό 

κατάστημα,  beach volley, 8 πισίνες, 2 lazy rivers, τζακούζι, παιδικό 

club, πισίνα για μωρά, μίνι τσουλήθρες, Τράπεζα ATM (2), Internet 

και μια μεγάλη ποικιλία από  "a la" carte μπαρ και εστιατόρια για όλη 

την οικογένεια. 

 

 

 

 


