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1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
 
Στην καρδιά της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, το Olive Green βρίσκεται σε απόσταση 
αναπνοής από τα σημεία ενδιαφέροντος και την κεντρική αγορά. Περιπλανηθείτε στα σοκάκια 
γύρω από το OG και ανακαλύψτε μερικές από τις πιο γοητευτικές γωνιές της πόλης.  
 

2. Η ΖΩΗ ΣΤΟ OLIVE GREEN 
 
Σας παρουσιάζουμε και σας καλούμε να μυηθείτε σε έναν καινούριο κόσμο φωτός, φυσικής 
ομορφιάς, πολυτέλειας και απαράμιλλου ύφους. Αυτός είναι ο κόσμος του Olive Green, ένας 
κόσμος όπου η αιώνια κομψότητα της Ελιάς είναι διάχυτη στους χώρους του. Εξερευνήστε τα 
θαύματα της Μεσογειακής φύσης, περιπλανηθείτε στα αυθεντικά τοπία όπως αυτά έχουν 
σχηματιστεί μέσα στους αιώνες και απολαύστε την κάθε σας στιγμή σε ένα μεγαλοπρεπές 
ξενοδοχείο. Εάν είστε ταξιδιώτης από μακριά, επιχειρηματίας σε επαγγελματικό ταξίδι, 
οικογένεια ή ένα ερωτευμένο ζευγάρι σε αναζήτηση για το πλέον ειδυλλιακό καταφύγιο 
διακοπών, το Olive Green είναι το μέρος που αναζητάτε. Σύγχρονος τρόπος ζωής, 
εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική και μοντέρνες εγκαταστάσεις συνθέτουν τα συστατικά εκείνα 
που θα σας ταξιδέψουν στο βάθος των αισθήσεων. Από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθετε 
στον χώρο, θα γίνετε αναπόσπαστο κομμάτι του θαυμαστού Κρητικού τρόπου ζωής. Οι 
τεχνολογικές προσθήκες, σας παρέχουν την δυνατότητα, να συνδέεστε με τον υπόλοιπο κόσμο 
και να ταξιδέψετε στους πιο όμορφους προορισμούς, έχοντας πάντοτε σαν σημείο αφετηρίας, 
ένα μέρος το οποίο υμνεί την τεχνολογική καινοτομία. Το tablet που βρίσκεται στο δωμάτιο 
σας, σας επιτρέπει να ελέγχετε οτιδήποτε βρίσκεται εντός του: τον κλιματισμό, την τηλεόραση 
ακόμη και τα φώτα. Στείλτε την παραγγελία σας στο room service ή ανεβάστε την αγαπημένη 
φωτογραφία από τις διακοπές σας στο νησί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φωτισμός led 
και πολυχρηστικές πρίζες, επιλογή του δικού σας τύπου μαξιλαριού και ελεύθερη χρήση σε 
tablet, η πιο έξυπνη εφαρμογή εξυπηρέτησης 24/7 σε συνδυασμό με την πιο φιλική και 
φιλόξενή ομάδα επαγγελματιών, σας υποδέχονται με ένα τεράστιο χαμόγελο, πρόθυμοι να 
εξυπηρετήσουν κάθε σας επιθυμία και ανάγκη. Αυτό είναι το Olive Green, ένα ξενοδοχείο 
ορόσημο της πόλης του Ηρακλείου, ένα μέρος συνάντησης και συνεύρεσης των 
επιχειρηματιών του κόσμου με την τοπική κοινωνία, ένα μέρος όπου τουρίστες και ταξιδιώτες 
από όλες τις γωνιές του πλανήτη ανακαλύπτουν έναν ιδανικό προορισμό. Αισθανθείτε και 
βιώστε ένα μοναδικό είδος φιλοξενίας με το φιλικό προσωπικό να φροντίζει για κάθε σας 
ανάγκη και επιθυμία, τους χώρους να ξεδιπλώνονται μπροστά σας και να σας προσκαλούν να 
ανακαλύψετε την απόλυτη γαλήνη και ηρεμία που απλόχερα χαρίζουν τα θαυμαστά έργα της 
φύσης.   
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3. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ  

 
Η φύση, η τεχνολογία και η παράδοση σε πλήρη αρμονία! Στην καρδιά του Ηρακλείου, το Olive 
Green, ως σήμα κατατεθέν της πόλης, ξεχωρίζει μέσα από την πολυτέλεια, την ποιότητα, την 
άνεση και τον μοντέρνο χαρακτήρα του, ο οποίος συνδυάζεται αρμονικά με την τοπική 
κουλτούρα. Η Ελιά, ως ορόσημο του νησιού, η Κρητική παράδοση, η τεχνολογία αιχμής και η 
αδιαμφισβήτητη Κρητική φιλοξενία δημιουργούν ένα αμιγώς ισορροπημένο κράμα 
αντιθέσεων. Μία πρόταση πολυτελούς διαμονής που παράλληλα όμως είναι προσιτή, μέσα σε 
ένα σύγχρονο περιβάλλον που αγκαλιάζει φύση και αειφορία χωρίς να χάνει ούτε στιγμή το 
ανώτερο τεχνολογικό της επίπεδο. Διαχρονική αξία και σύμβολο αναλλοίωτο στο πέρασμα του 
χρόνου, η ελιά είναι ένα δέντρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Κρήτη ενώ η ομορφιά της είναι 
έκδηλη σε κάθε γωνιά του eco-friendly Olive Green. Γιατί, για όλους εμάς, δεν έχει σημασία το 
πόσο μακριά θα ταξιδέψουμε, αρκεί να επιστέψουμε πίσω στις ρίζες μας για να 
ανακαλύψουμε τελικά την δική μας ισορροπία στον κόσμο. Η ιδέα αυτή, μας οδήγησε στο να 
δώσουμε ζωή στο Olive Green, ένα μέρος όπου το παρελθόν συναντάει το μέλλον σε ένα 
μαγευτικό σκηνικό. Αιώνες από τον Κρητικό τρόπο ζωής ξετυλίγονται μπροστά σας, καθώς 
διασχίζετε τους χώρους του Olive Green με τις κορυφαίες τεχνολογικές εξελίξεις να 
προσθέτουν μοντέρνες νότες στην εμπειρία σας. Εμπειρία που σεβόμαστε, γιατί την 
θεωρούμε πολύτιμη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα αυθεντικό ταξίδι μέσα στον χρόνο και σας 
καλούμε να γίνετε μέρος του Κρητικού τρόπου ζωής! 
 
 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ  MasterCard, Visa, American Express, Diners, Maestro, Debit card 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ  12:00 
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 14:00 
ΝΟΜΙΣΜΑ  Euro 
ΖΩΝΗ ΩΡΑΣ  Greenwich Mean Time ( GMT+2 ) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 35°20'23.53"Β 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 25° 8'9.81"Α 
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5. ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 

 
Η διαμονή σε ένα από τα 48 διαθέσιμα δωμάτια προσφέρει την αίσθηση της παραμονής στο 
σπίτι όσο μακριά κι αν πραγματικά βρίσκεται αυτό. Η επίπλωση έχει ειδικά σχεδιαστεί για να 
παρέχει την μέγιστη εργονομία σε διαθέσιμους χώρους. Υψηλής ποιότητας υλικά και 
υφάσματα σε συνδυασμό  με προσεγμένες λεπτομέρειες δίνουν μια απεριόριστη αίσθηση 
φιλοξενίας.  
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POPULAR 11 2  ʘ ʘ ʘ ʘ  ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ  
POPULAR 

TRIPLE 5 3 ή 2+1  ʘ ʘ ʘ  ʘ ʘ  ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ 

URBAN 13 2 ʘ ʘ ʘ ʘ  ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ 
URBAN 
TRIPLE 5 3 ή 2+1 ʘ ʘ ʘ ʘ  ʘ ʘ  ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ 

OG CLUB 9 3 ή 2+1 ʘ  ʘ ʘ  ʘ ʘ  ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ ʘ 
FAMILY 
ROOMS 5 4               

                  

TOTAL 
ROOMS 48 

 
TOTAL BEDS 109 ROOMS 39 CLUB 9 FLOORS 6 LIFTS  1 
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POPULAR ΔΩΜΑΤΙΑ (18-22τμ) 
 
Τα Popular δωμάτια βρίσκονται στον 1 ο έως 4 ο όροφο του ξενοδοχείου. Διαθέτουν σύγχρονο 
χαρακτήρα μέσα από την απλότητα που ορίζει η διακόσμηση, η οποία γίνεται διακριτή από τις 
μεγάλες εικόνες και τα έντονα χρώματα που απλόχερα προσφέρουν τα μοναδικά τοπία της 
Κρήτης. Σε κάθε δωμάτιο, υπάρχει walk-in ντους, υψηλής πίεσης και τηλεόραση μεγέθους 32 
ιντσών. Υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις, επιτρέπουν να ανακαλύψετε την Κρήτη και σας 
παρέχουν ιδιαίτερες ανέσεις. Το ξύλο, οι γήινες αποχρώσεις και το άπλετο φυσικό φως 
επικρατούν στους εσωτερικούς χώρους. Ένας απόλυτα οικείος και ζεστός χώρος για να 
χαλαρώσετε! 
  
 Λεπτομέρειες δωματίων 
 Τοποθεσία   1ος – 4ος όροφος 
 Θέα    Πάρκο 
 Κρεβάτια   1 Queen ή 2 μονά 
 Extra κρεβάτια   1 Παιδικό κρεβάτι (κατόπιν αιτήματος) 
 Μέγιστη χωρητικότητα   2 ενήλικες 
 
 
URBAN ΔΩΜΑΤΙΑ (24 – 26τμ) 
 
Τα Urban δωμάτια εκτείνονται από τον 2 ο έως τον 5 ο όροφο. Είναι μοντέρνα δωμάτια με 
minimal διακόσμηση και εκλεπτυσμένη αισθητική, προβάλλοντας πάντοτε εικόνες της Κρήτης, 
οι οποίες διεγείρουν την φαντασία και σας συντροφεύουν κατά την διάρκεια της διαμονής 
σας. Προσφέρουν λειτουργίες τελευταίας τεχνολογίας και τηλεοράσεις 42 ιντσών. Τα δωμάτια 
παρέχουν γυάλινα walk-in ντους υψηλής πίεσης, ενώ είναι πιο ευρύχωρα από τα Popular, 
καθώς μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 3 άτομα στο φιλικό και άκρως εκλεπτυσμένο 
περιβάλλον τους. 
  
 Λεπτομέρειες δωματίων 
 Τοποθεσία   2ος  – 5ος όροφος 
 Θέα    Πάρκο ή Πόλη  
 Κρεβάτια   1 King ή 2 μονά 
 Extra κρεβάτια   1 Παιδικό κρεβάτι 1 extra κρεβάτι (κατόπιν αιτήματος) 
 Μέγιστη χωρητικότητα   3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 1 παιδί 
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OLIVE GREEN CLUB ΔΩΜΑΤΙΑ (26 – 30τμ) 
 
Τα OG Club, βρίσκονται κυρίως στον 6 ο όροφο προσφέροντας απόλυτη υπεροχή και 
πολυτέλεια. Το ρεύμα του Μοντερνισμού έρχεται να συναντήσει την Κρητική κουλτούρα, 
δημιουργώντας ένα αισθητικά διαχρονικό αποτέλεσμα σε minimal γραμμές και αρχιτεκτονική. 
Άπλετο το φως του ήλιου, δίνει ζωή τόσο στο εσωτερικό των δωματίων όσο και στην πλήρως 
επιπλωμένη βεράντα τους. Απολαύστε το αιώνιο φως της Κρήτης και το ατελείωτο μπλε του 
ουρανού από το προσωπικό σας καταφύγιο, καθώς χαλαρώνετε βουλιάζοντας μέσα στις πιο 
αναπαυτικές ξαπλώστρες. Ανέσεις που προσφέρει η τεχνολογία αιχμής, όπως τηλεοράσεις 49 
ιντσών και γυάλινα walk-in ντους υψηλής πίεσης, έρχονται να προσθέσουν στον χαρακτήρα 
των OG Club κάτι το μοναδικό. Τίποτα δεν είναι συμβατικό στην πολυτέλεια της διαμονής σε 
αυτά τα δωμάτια, από την σύγχρονη, χαλαρωτική ατμόσφαιρα μέχρι το παραδοσιακό Κρητικό 
κέρασμα που σας καλωσορίζει με τοπικά γλυκά, ρακί, παξιμάδι, ελιές κι αλάτι.  
 
 
 Λεπτομέρειες δωματίων 

Τοποθεσία Κυρίως στον 6ο όροφο και ένα δωμάτιο σε κάθε έναν 
από τους υπόλοιπους 

 Θέα    Πόλη  
 Κρεβάτια   1 King ή 2 μονά 
 Extra κρεβάτια   1 Παιδικό κρεβάτι 1 extra κρεβάτι (κατόπιν αιτήματος) 
 Μέγιστη χωρητικότητα   3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 1 παιδί 
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6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 
Τα δωμάτια διαθέτουν: 
 
 

  POPULAR URBAN OG CLUB 

Features: 
   

Work desk with table lamp v v v 

Satellite Interactive 32” flat screen TV v 
  

Satellite Interactive 42” flat screen TV 
 

v 
 

Satellite Interactive 49” flat screen TV 
  

v 

USB Plugs v v v 

Direct phone line v v v 
In-room Electronic 15’’ laptop size safe v v v 

Complimentary tea & coffee making facilities v v v 

Complimentary Espresso coffee machine       v 

High security electronic card keys v v v 

Individually Controlled Air-Conditioning and Heating v v v 

Led Lighting  v v v 

Walk-in, XL High pressure rain showers   v v v 

Phone in W.C. v v v 

Double glazed soundproof windows v v v 

Window v   

Balcony  v  

Terrace   v 

Balcony furniture  v  

Balcony furniture + sunloungers   v 

    

    



 

8 
 

 

 POPULAR URBAN OG CLUB 

Amenities:    

Basic equipped Mini Bar (extra charge) v v 
 

Upgraded stocked Mini Bar (extra charge) 
  

v 

2200 Watt Hairdryer v v v 

Premium Natural Hair & Body care products v v 
 

Luxurious Natural Hair & Body care products 
  

v 

Magnifying /Make-up mirror in bathroom v v v 

Scales 
  

v 

Cotton Bathrobes and slippers 
 

v v 

100% Cotton Linen v v v 

Premium line Linen 
  

v 

Good bye Gift   v 

  POPULAR URBAN OG CLUB 

Services:    

24h Front Desk v v v 

Welcome drink upon arrival v v v 

Standard welome offer v v  

Premium welcome offer    

Express check-in, Express Check-out v v v 

Complimentary Wireless and cable high- speed 
internet connection 

v v v 

Complimentary pillow menu   v 

Daily maid service v v v 

Daily turn down service 
  

v 

12-hour room service v v v 

Express laundry and dry cleaning (extra charge) v v v 

100% Smoke free rooms v v v 
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Private car park with valet parking (extra charge) v v 
 

Private car park with valet parking (free) 
  

v 

Doctor on call  v v v 

Shuttle Service (extra charge) (ΤΑΧΙ) v v v 

"OG Guide" app on your in-room tablet device. Your 
own personal guide to control personalized services, 
your room temperature, entertainment, and 
communications 

v v v 

 

 

7. ΦΑΓΗΤΟ + ΠΟΤΟ  
 
Χώρος πρωινού «Λιοτρίβι»   Ώρες λειτουργίας: 7:30πμ-10:30πμ  
 
Αυτός ο χώρος του πρωινού δίνει  πραγματικά μία άλλη πνοή στην ημέρα! Αστικό και κομψό 
ύφος, χρησιμοποιώντας ως κυρίαρχα υλικά τούβλο και μέταλλο, ξύλο και τσιμέντο, βιώστε την 
μοναδική εμπειρία του να βρίσκεστε μέσα σε ένα σύγχρονο Λιοτρίβι (παλαιά μορφή 
ελαιοτριβείου). Ακολουθήστε τις εικόνες που απεικονίζουν τα στάδια της συγκομιδής, 
σύνθλιψης καθώς και όλη την διαδικασία από τον καρπό της ελιάς στα δέντρα έως και το 
τελικό προϊόν του ελαιολάδου, το ελιξίριο της ζωής. Επιπλέον, ολόγυρα βρίσκονται 
πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα και τα οφέλη του ελαιολάδου. Ο χώρος του πρωινού 
λειτουργεί επίσης σαν ανοιχτό πέρασμα με την κουζίνα. Το πρωινό αποτελείται μόνο από 
φρέσκα και ανώτερης ποιότητας υλικά, ενώ τα πάντα παρασκευάζονται με την χρήση 
ελαιολάδου. Χειροποίητα εδέσματα θα δώσουν μία νότα φρεσκάδας στην ημέρα σας. 
Παρασκευάζουμε τα πάντα από το μηδέν – τίποτα δεν είναι επεξεργασμένο. Χειροποίητο 
ψωμί, κέικ, πίτες, αυγά σε οποιαδήποτε μορφή μόνο με την χρήση ελαιολάδου. Αυθεντικές 
γεύσεις και αρώματα χαρίζουν μία αίσθηση αυθεντικότητας που δεν μπορεί παρά να σας 
αιχμαλωτίσει. Κάθε πρωί γίνετε μέρος μίας πρωτότυπης και μοναδικής εμπειρίας:  
γευσιγνωσία ελαιολάδου στην αίθουσα του πρωινού, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε υψηλής 
ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από όλη την Κρήτη! 
 
626 all day café & city garden   Ώρες λειτουργίας: 7:30πμ-10:30πμ  
 
Εδώ βρίσκεται η καρδιά του Olive Green, ένα ιδιαίτερο μέρος στο οποίο η τοπική γαστρονομία 
εορτάζεται κάθε μέρα. Το μενού προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ελαφριά σνακ και 
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διασκευασμένα τοπικά πιάτα. Μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες από τον σεφ Ζήνωνα 
Χριστοφίδη και την ομάδα του θα εκπλήξουν και θα προκαλέσουν τον ουρανίσκο σας σε κάθε 
μπουκιά. Ότι κι αν επιλέξετε: πρωινό à la carte, πρόγευμα, γεύμα ή δείπνο αυτό που θα 
συναντήσετε θα είναι μια ποικιλία φρέσκων και γευστικών εδεσμάτων. Κάθε βράδυ, το bar 
επιμελείται ο μοναδικός στο είδος του mixologist Γιάννης Κοροβέσης, ο οποίος δημιουργεί και 
υπογράφει τα δικά του μαγικά ποτά και cocktails αποκλειστικά για εσάς. Αφεθείτε σε ένα 
παραμυθένιο σκηνικό που διαδραματίζεται σε ένα καταπράσινο πάρκο μοναδικής αστικής 
ομορφιάς. Το καλοκαίρι είναι πανταχού παρόν με τον ήλιο της Μεσογείου και την 
αναζωογονητική αύρα του καλοκαιριού. Ένα γοητευτικό, άνετο και κομψό περιβάλλον το 
οποίο συνδυάζει αρμονικά την παράδοση και το μοντέρνο ύφος μέσα από μια μοναδική 
δημιουργικότητα, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πρωτοποριακή σχεδίαση. Η επιβλητική μαύρη 
οροφή με τις χειροποίητες δημιουργίες του Κώστα Κοτζαμπάση, αποσπά την προσοχή και 
αιχμαλωτίζει το βλέμμα με μια υπόσταση άκρως εμβληματική. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
πρωτοποριακές εκδηλώσεις συμβαίνουν εδώ. Είναι εκείνες οι φορές όπου η οροφή 
αναδημιουργείται αναλόγως την εποχή του χρόνου και κάτι καινούριο γεννιέται. Ένα μέρος 
ορόσημο για όλους στο Ηράκλειο! 
 
 

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
 
Εδώ θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Olive Green από 
τον διεθνή αερολιμένα Ν. Καζαντζάκη και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και 
αναλυτικές οδηγίες οδικής πρόσβασης από την ανατολική και δυτική Κρήτη. 
 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ": 
 
Με Αυτοκίνητο: 
1. Βγαίνοντας από τον χώρο του αεροδρομίου, κατευθύνεστε δεξιά στον κυκλικό κόμβο 
(δυτικά) προς το κέντρο της πόλης στη Λεωφόρο Ικάρου. 
2. Προχωρήστε επί της Λεωφόρου Ικάρου για περίπου 3 χιλιόμετρα μέχρι να συναντήσετε τα 
Ενετικά τείχη. Εκεί όπου ο δρόμος τερματίζει ακριβώς μπροστά σας βρίσκεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου. 
3. Στρίψτε αριστερά μένοντας στην δεξιά πλευρά κυκλοφορίας και αμέσως στρίψτε πάλι δεξιά 
στην οδό Ιδομενέως. 
4. Μετά από 190μ το Olive Green θα βρίσκεται μπροστά σας. 
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Με Ταξι: Υπάρχουν πάντα διαθέσιμα taxi στο αεροδρόμιο. Το κόστος διαδρομής δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα 12€. 
 
Με Λεωφορείο: Ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο, απέναντι από τον χώρο αφίξεων, βρίσκεται 
η στάση του αστικού λεωφορείου. Η στάση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στην οποία 
θα πρέπει να κατεβείτε, είναι η “Πλατεία Ελευθερίας”. Από εκεί ακολουθείστε την οδό 
Ιδομενέως (στην αριστερή μεριά της στάσης) και μετά από 150μ το Olive Green θα 
αποκαλυφθεί μπροστά σας. 
 
  
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
 
Με Αυτοκίνητο: 
1. Στα φανάρια που βρίσκονται ακριβώς στην έξοδο του λιμανιού συνεχίστε ευθεία (Βόρεια) 
στην Λ. Εθνικής Αντιστάσεως για 250μ μέχρι τα επόμενα φανάρια. 
2. Στρίψτε δεξιά (Δυτικά) στην Λ. Ικάρου μέχρι το τέλος του δρόμου, ακριβώς μπροστά σας 
βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. 
3. Στρίψτε αριστερά μένοντας στην δεξιά πλευρά κυκλοφορίας και αμέσως στρίψτε πάλι δεξιά 
στην οδό Ιδομενέως. 
4. Μετά από 150μ το Olive Green θα αποκαλυφθεί μπροστά σας. 
 
Με Taxi: Το κόστος διαδρομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9€. 
 
Πεζός: Το Olive Green είναι πολύ κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας και απέχει 20 λεπτά περίπου 
με τα πόδια από το λιμάνι της πόλης. 
1. Καθώς βγαίνετε από το λιμάνι στρίψτε δεξιά, ακολουθώντας την παραλιακή οδό, μέχρι να 
συναντήσετε τον πρώτο κυκλικό κόμβο (πλατεία Ναυάρχου Κουντουριώτη). 
2. Ακριβώς απέναντι (δίπλα στα Νεώρια) υπάρχουν σκάλες που οδηγούν στην οδό Επιμενίδου.  
Εναλλακτικά, έχοντας περάσει απέναντι από τον κυκλικό κόμβο, λίγο πριν τις σκάλες, κινηθείτε 
αριστερά (δίπλα στο τοίχος) έως την οδό Δουκός Μποφώρ και στρίψτε δεξιά στην οδό 
Επιμενίδου. 
3. Προχωρήστε στην οδό Επιμενίδου για 100μ μέχρι να συναντήσετε την οδό Ιδομενέως στα 
αριστερά σας. 
4. Στρίψτε αριστερά στην οδό Ιδομενέως, προχωρήστε για ακόμα 150μ και το Olive Green θα 
αποκαλυφθεί μπροστά σας. 
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ΟΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ (Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία): 
 
1. Κατευθυνθείτε δυτικά, προς Ηράκλειο, ακολουθώντας την Εθνική οδό Ε-75. 
2. Προσεγγίζοντας το Ηράκλειο ακολουθήστε την πρώτη έξοδο για την πόλη προς αεροδρόμιο 
και στρίψτε αριστερά στα φανάρια. 
3. Προχωρήστε όλο ευθεία για 4 χιλιόμετρα διασχίζοντας ολόκληρη την Λ. Ικάρου. 
4. Στο τέλος της Λ. Ικάρου το Αρχαιολογικό Μουσείο θα εμφανιστεί μπροστά σας. 
5. Στρίβετε αριστερά μένοντας στην δεξιά πλευρά κυκλοφορίας και αμέσως στρίβετε πάλι 
δεξιά στην οδό Ιδομενέως. 
6. Μετά από 150μ το Olive Green θα αποκαλυφθεί μπροστά σας. 
  
 
ΟΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ (Ρέθυμνο, Χανιά): 
 
1. Κατευθυνθείτε ανατολικά, προς Ηράκλειο, ακολουθώντας την Εθνική οδό Ε-75. 
2. Προσεγγίζοντας το Ηράκλειο ακολουθείστε την έξοδο για την πόλη προς Μοίρες. 
3. Μείνετε αριστερά στη διακλάδωση και ακολουθήστε τα σήματα για ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 
4. Στρίβετε αριστερά και συνεχίζετε ευθεία, με κατεύθυνση το Παγκρήτιο στάδιο, έως τη 
διασταύρωση (κόμβος) με την Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. 
5. Διασχίζετε ευθεία την διασταύρωση προς Λεωφόρο Παναγιωτάκη με κατεύθυνση προς το 
λιμάνι (προχωρώντας, αριστερά θα δείτε το Παγκρήτιο στάδιο). 
6. Συνεχίζετε να κινείστε επί της παραλιακής οδού (Ελ. Βενιζέλου και Σοφοκλή Βενιζέλου) για 
περίπου 2 χιλιόμετρα. 
7. Συνεχίζοντας επί της παραλιακής λεωφόρου και περνώντας δύο κυκλικούς κόμβους 
συνεχίζετε ευθεία στην οδό Μητσοτάκη, στο τέλος της οποίας βλέπετε το παλιό λιμάνι της 
πόλης και το Ενετικό κάστρο απέναντι σας. 
8. Στρίβετε δεξιά στον κυκλικό κόμβο (πλατεία 18 Άγγλων) και συνεχίζετε κατηφορικά στην 
Λεωφόρο Νεάρχου για περίπου 1 χιλιόμετρο, αφήνοντας δεξιά σας τα Ενετικά Νεώρια και την 
στάση των Λεωφορείων μέχρι την συμβολή της με την Λ. Εθνικής Αντιστάσεως. 
9. Στρίβετε δεξιά στην Λ. Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι τα πρώτα φανάρια και στρίβετε και πάλι 
δεξιά στην Λ. Ικάρου. 
10. Στο τέλος της Λ. Ικάρου θα συναντήσετε ακριβώς μπροστά σας το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου. 
11. Στρίβετε αριστερά μένοντας στην δεξιά πλευρά κυκλοφορίας και αμέσως στρίψτε πάλι 
δεξιά στην οδό Ιδομενέως. 
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12. Μετά από 150μ το Olive Green θα αποκαλυφθεί μπροστά σας. 
 

9. ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΞΙΕΣ  
 
Η σχεδίαση του Olive Green έχει βασιστεί στην ιδέα ενός σύγχρονου και τεχνολογικά 
ανώτατου επιπέδου διαβίωσης, το οποίο συνδυάζει αριστοτεχνικά την παράδοση με τα 
θαύματα της φύσης. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον, είναι η ακρογωνιαίος λίθος της ιδέας 
αυτής, για αυτό δημιουργήσαμε ένα “σκεπτόμενο” κτίριο το οποίο είναι 100% eco-friendly και 
βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον περιβάλλον του χώρο. Από την πρώτη στιγμή που θα 
εισέλθετε στο εσωτερικό του Olive Green, θα χαθείτε στους επιβλητικούς του χώρους, καθώς, 
όλα είναι εμπνευσμένα από την φύση και το αιώνιο ορόσημο του νησιού, την Ελιά. Ένα 
σύγχρονο lobby, στην καρδιά του ξενοδοχείου, σας υποδέχεται στην πιο αναζωογονητική 
διαμονή της ζωής σας. Κάθε δωμάτιο διέπεται από σύγχρονες αρχιτεκτονικές γραμμές, λιτή 
διακόσμηση και έξυπνη λειτουργικότητα που συνδυαστικά προσφέρουν μία πολύ ιδιαίτερη 
νότα πολυτέλειας. Στο Olive Green εφαρμόζουμε τις αρχές ανακύκλωσης υλικών, ενώ είμαστε 
υπερήφανοι για την ενεργειακή αυτονομία που απλόχερα μας χαρίζουν τα ηλιακά πάνελ και 
τα υπόλοιπα καινοτόμα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε. Αυτή η διαδικασία για εμάς 
αντανακλά τον κύκλο της ζωής, όπου το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον 
σεβαστούμε. Για αυτόν το λόγο καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών μας 
αναγκών εκ των έσω, προωθώντας την αειφόρο ανάπτυξη και προσθέτοντας αξία στον 
πράσινο χαρακτήρα του ξενοδοχείου. Καλώς ήρθατε στο Olive Green, εκεί όπου η φύση 
υμνείται και δεν παραβιάζεται. Πάρτε βαθιές αναπνοές καθαρού αέρα, ελάτε πιο κοντά στη 
φύση και απολαύστε στο έπακρο έναν πιο εκλεπτυσμένο τρόπο σύγχρονης ζωής. 
 

10. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  
 
Στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου το Olive Green προσφέρει το ιδανικό σημείο εκκίνησης 
από το οποίο μπορείτε να ανακαλύψετε το νησί και να επισκεφτείτε όλα τα αξιοθέατα και 
κύρια σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Για την διευκόλυνσή σας, βρείτε παρακάτω 
χιλιομετρικές αποστάσεις για τα κυριότερα αξιοθέατα και μουσεία.  
 
 

Κέντρο Πόλης - Κρήνη Μοροζίνη 300 μ 

Κεντρική αγορά Ηρακλείου (οδός 1866) 350 μ 

Αεροδρόμιο Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης 3,5 χλμ 
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Λιμάνι Ηρακλείου 850 μ 

Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων 450 μ 

Ενετικό Φρούριο Κούλες 800 μ 

Αρχαιότητες Κνωσού 5 χλμ 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 150 μ 

Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου 800 μ 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου 1 χλμ 

Τάφος Καζαντζάκη (Μαρτινέγκο) 1,2 χλμ 

Καθεδρικός Ναός Αγίου Τίτου 150 μ 

Καθεδρικός Ναός Αγίου Μηνά 650 μ 

Παραλίες Ηρακλείου 5 χλμ 

Ενυδρείο Κρήτης - CretAquarium  16 χλμ 

Οινοποιεία 20 χλμ 

Κρητικά Golf 28 χλμ 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 5 χλμ 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας          9,5 χλμ 

ΤΕΙ Κρήτης 5,5 χλμ 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 7 χλμ 

Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 4,5 χλμ 

Άγιος Νικόλαος - Ελούντα 65 χλμ 

Ρέθυμνο 78 χλμ 

Χανιά 137 χλμ 

Ελαφονήσι 210 χλμ 
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Μπάλος 190 χλμ 

Φαράγγι Σαμαριάς 180 χλμ 

Αρχαιότητες Γόρτυνας 50 χλμ 

Μινωικό Ανάκτορο Φαιστού 55 χλμ 

 
 

11. ΚΑΙΡΟΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 
 
Κάποια μηνιαία στατιστικά στοιχεία: 
 

 Κατά μέσο όρο οι θερμότεροι μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. 
 Το Ηράκλειο διανύει περιόδους ξηρασίας τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο.  
 Κατά μέσο όρο ο θερμότερος μήνας είναι ο Αύγουστος. 
 Κατά μέσο όρο ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Φεβρουάριος. 
 Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες βροχοπτώσεις. 
 Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με την πιο έντονη ξηρασία.  

 

ΜΙΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

ΜΗΝΕΣ Φυσιολογική Υψηλότερη Χαμηλότερη Φυσιολογική 
Ιανουάριος 12.0°C 15.2°C 9.0°C 10 

Φεβρουάριος 12.2°C 15.5°C 9.0°C 9 
Μάρτιος 13.6°C 16.8°C 9.8°C 6 
Απρίλιος 16.6°C 20.2°C 12.0°C 3 

Μάιος 20.3°C 23.5°C 14.9°C 1 
Ιούνιος 24.3°C 27.3°C 19.0°C 0 
Ιούλιος 26.1°C 28.6°C 21.7°C 0 

Αύγουστος 25.9°C 28.4°C 21.7°C 0 
Σεπτέμβριος 23.5°C 26.4°C 19.3°C 1 

Οκτώβριος 19.9°C 23.1°C 16.5°C 4 
Νοέμβριος 16.6°C 20.1°C 13.4°C 6 

Δεκέμβριος 13.8°C 17.0°C 10.9°C 8 
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12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Μεραμβέλλου & Ιδομενέως 22, 71202, Ηράκλειο, Κρήτη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  +30 2810 302900 
ΦΑΞ   +30 2810 302925 
URL   www.olivegreenhotel.com  
E-mail   contact@olivegreenhotel.com  
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ reservations@olivegreenhotel.com  
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ sales@olivegreenhotel.com  


