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Fact Sheet 

Διεύθυνση Επιμενίδου 15, 712 02 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα 

Τηλέφωνο +30 2810 228103 

Fax +30 2810 240350 

E-mail info@lato.gr 

Website http://www.lato.gr 

Λειτουργία ξενοδοχείου Όλο το χρόνο 

Έτος λειτουργίας 1978 

Τελευταία ανακαίνιση 2013 

Συνολικός αριθμός δωματίων 79 

Κατηγορίες Δωματίων Standard Δωμάτια 
Πλήρως ανακαινισμένα το 2011-12, τα Standard Δωμάτια 
βρίσκονται στον ημιόροφο ή στο ισόγειο της νέας 
πτέρυγας, είτε στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτιρίου 
του ξενοδοχείου. Τα standard δωμάτια προσφέρουν θέα 
στην πόλη, ή στην εσωτερική αυλή της νέας πτέρυγας. 
Τα standard δωμάτια του ισογείου διαθέτουν 
αποκλειστική πρόσβαση σε μια όμορφα διακοσμημένη με 
λουλούδια εσωτερική αυλή. 

Superior Δωμάτια 
Πλήρως ανακαινισμένα το 2011-12, τα Superior δωμάτια 
βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο και στη νέα πτέρυγα του 
ξενοδοχείου και προσφέρουν θέα στην πόλη, ή μερική 
θέα στο Κρητικό πέλαγος. 
Έχουν σχεδιαστεί ώστε να τονίζεται η "προσωπικότητά" 
τους, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, διακόσμηση και 
διαρρύθμιση 

Superior Δωμάτια με θέα στη θάλασσα 
Πλήρως ανακαινισμένα το 2011-12, τα Superior δωμάτια 
με θέα στη θάλασσα βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο και 
στη νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου και προσφέρουν 
μοναδική θέα είτε στο λιμάνι της πόλης και το Ενετικό 
κάστρο, είτε δυτική θέα στο Κρητικό πέλαγος και το 
μοναδικό ηλιοβασίλεμα. 
Έχουν σχεδιαστεί ώστε να τονίζεται η "προσωπικότητά" 
τους, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, διακόσμηση και 
διαρρύθμιση. 

Οικογενειακά Δωμάτια 
Πλήρως ανακαινισμένα το 2011-12, τα οικογενειακά 
δωμάτια βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο και στη νέα 
πτέρυγα του ξενοδοχείου και προσφέρουν θέα στην πόλη 
ή στην εσωτερική αυλή της νέας πτέρυγας. Παρέχουν δύο 
υπνοδωμάτια με εσωτερική επικοινωνία με λουτρό κι 
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επιπλέον ένα WC. 
Έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν λειτουργικές 
ανέσεις σε οικογένειες και σε μικρές ομάδες ατόμων. 

Junior Σουίτες 
Πλήρως ανακαινισμένες το 2011-12, οι Junior σουίτες 
βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου, 
διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα με μοναδική θέα στο 
παλιό λιμάνι της πόλης ή/και στο Ενετικό κάστρο. 
Διαθέτουν επίσης ευρύχωρα υπνοδωμάτια με υπέρδιπλo 
κρεβάτι, ιδιαίτερα καλαίσθητο καθιστικό χώρο και 
αυτόνομο σύστημα μουσικής (CD player). 

Executive Σουίτες 
Πλήρως ανακαινισμένες το 2011-12, οι Executive σουίτες 
βρίσκονται στο κεντρικό κτήριο του ξενοδοχείου κι έχουν 
σχεδιαστεί για να προσφέρουν πολυτέλεια και άνεση, 
καθώς και την καλύτερη θέα στην πόλη. Βρίσκονται 
ακριβώς απέναντι από το παλιό Βενετσιάνικο λιμάνι, με 
άπλετη θέα στο Ενετικό Κάστρο και το Κρητικό πέλαγος. 
Οι Executive σουίτες συνδυάζουν μοντέρνα αρχιτεκτονική 
και διακόσμηση προσφέροντας υψηλή αισθητική και 
χαλάρωση μέσα από λειτουργικές ανέσεις μοναδικής 
ποιότητας. 
Ευρύχωρα υπνοδωμάτια με υπέρδιπλo κρεβάτι, 
πολυτελώς επιπλωμένο σαλόνι, μοντέρνο λουτρό με 
jacuzzi, αυτόνομο σύστημα μουσικής (CD player) και 
μπαλκόνι ή βεράντα με πανοραμική θέα στο παλιό λιμάνι 
και το Ενετικό κάστρο Κούλε. 

Τρίκλινα δωμάτια διαθέσιμα  

Baby cots δωρεάν 

Non-smoking δωμάτια διαθέσιμα 

Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και διευκολύνσεις 
των Δωματίων 

Εξαιρετικά στρώματα, παπλώματα και κλινοσκεπάσματα 

Γραφείο εργασίας 

Αυτόματες ηλεκτρονικές κλειδαριές υψίστης ασφαλείας 

Ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο 

Αυτόνομος κλιματισμός 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων (ασύρματα 
και ενσύρματα) 

Δορυφορική τηλεόραση plasma 

Μini-bar 

Αυτόνομο τηλέφωνο με δυνατότητα voice mail & DDI  

Μπαλκόνι ή βεράντα 

Πλήρως ηχομονωτικά κουφώματα με θερμοδιακοπή 
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Σύστημα Πυρανίχνευσης 

Κομψό λουτρό με ντους ή μπανιέρα 

Οικολογικά προϊόντα και μοντέρνες συσκευές μπάνιου 

Ανεξάρτητο τηλέφωνο στο λουτρό 

Σεσουάρ μαλλιών 

Υπηρεσία δωματίου (Room Servise) 

Υπηρεσία πλυντηρίου και στεγνού καθαρίσματος 

Επιπλέον εξοπλισμός και διευκολύνσεις σουιτών Ευρύχωρο υπνοδωμάτιο με υπέρ-διπλό κρεβάτι 

Ιδιαίτερα  καλαίσθητο καθιστικό χώρο 

Αυτόνομο σύστημα μουσικής (CD player) 

Μοντέρνο  λουτρό με μπανιέρα Jacuzzi 

Μπαλκόνι ή βεράντα με πανοραμική θέα στο παλιό λιμάνι 
και το Ενετικό κάστρο 

Υπηρεσίες Check in / out time: 14:00 / 12:00 

24ωρη ρεσεψιόν 

Χώρος αποθήκευσης αποσκευών 

Room Service ( Από 07:00 έως 23:00) 

Πλυντήριο, σίδερο και  στεγνό Καθάρισμα 

Υπηρεσία χώρου στάθμευσης 

Καθημερινή υπηρεσία καθαριότητας 

Δωρεάν ασύρματο (WiFi) και ενσύρματο σε όλα τα 
δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους 

Internet corner με δυνατότητα εκτύπωσης 

Διαθέσιμη ιατρική βοήθεια 

Υπηρεσία μεταφοράς και εκδρομών 

Ενοικίαση αυτοκινήτου 

Χαμάμ - Υδρομασάζ (κατόπιν αιτήματος) 

Γυμναστήριο 

220V AC 

Lunch Basket 

Επιτρέπονται μικρόσωμα κατοικίδια 

Fax / Φωτοτυπίες 

Ανελκυστήρες: 2  

Κλιμακοστάσιο: 2  
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Εστίαση 
Το ξενοδοχείο Lato Boutique διαθέτει τρία εστιατόρια : Brillant, Herbs' Garden και Aroma, τα οποία 
αναδεικνύουν με τον πιο απολαυστικό τρόπο τη γαστρονομική δυναμική του ξενοδοχείου. Τα μενού των 
εστιατορίων μας προσφέρουν εμπειρίες γεύσεων γεννημένες από τα πιο αγνά προϊόντα της Κρητικής γης. 

Brillant Restaurant Ένας φιλόξενος μοντέρνος χώρος, με χαλαρή ζεστή ατμόσφαιρα 
και φιλικό service, προσφέρει λαχταριστές γεύσεις, διαλεκτά 
κρασιά, απολαυστικά cocktails, επιλεγμένες μουσικές και πολύ 
προσιτές τιμές. Το Εστιατόριο Brillant, λειτουργεί καθημερινά, 
από τις 13:00 έως αργά το βράδυ, από το Νοέμβριο μέχρι και τον 
Απρίλιο,όπου και παραδίδει τη σκυτάλη των γεύσεων στο Herbs' 
Garden, καλωσορίζοντας έτσι την Κρητική άνοιξη. 

Herbs' Garden Με όνομα βγαλμένο μέσα από την Κρητική φύση και από τις 
μυρωδιές των βοτάνων που δεσπόζουν στο χώρο, το Herbs' 
Garden, βρίσκεται στην ταράτσα του ξενοδοχείου Lato Boutique 
με την πιο υπέροχη θέα προς στο Ενετικό κάστρο, το λιμάνι της 
πόλης και το Κρητικό πέλαγος.  
Το καλύτερο «μπαλκόνι» της πόλης του Ηρακλείου, το 
Herbs’Garden προσφέρει φρέσκες θαλασσινές νοστιμιές, ντόπια 
κρεατικά, φρέσκα λαχανικά, αλλά και σπιτικό παγωτό, μοναδικά 
επιδόρπια, μυρωδάτο καφέ, δροσερά cocktails και κρασιά. 
Το Εστιατόριο Herbs' Garden λειτουργεί καθημερινά από τις 
13:00 έως αργά το βράδυ, από αρχές Μαΐου έως αρχές 
Οκτωβρίου. 

Aroma á la carte restaurant Το Aroma Restaurant ολοκληρώνει τον κύκλο των υψηλών 
γεύσεων για το ξενοδοχείο Lato Boutique. Πλημμυρισμένο με 
όμορφα χαλαρωτικά χρώματα και προσεγμένο σε κάθε 
λεπτομέρεια της μοντέρνας του διαρρύθμισης, το Aroma, το 
οποίο αποτελεί και το χώρο πρωινού, μας υποδέχεται στον 
πλούσιο μπουφέ του. Με μεγάλη ποικιλία από αλμυρές και 
γλυκές νοστιμιές από φρέσκα κρητικά προϊόντα, λαχταριστές 
σπιτικές μαρμελάδες από ντόπια φρούτα εποχής και μυρωδάτο 
καφέ, η ημέρα σας στο Lato Boutique ξεκινά με τον πιο όμορφο 
τρόπο. 

Bar Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το bar του Lato Boutique 
είναι στη διάθεσή σας για κάθε επαγγελματική και ιδιωτική σας 
συνάντηση. Σε ένα περιβάλλον minimal αισθητικής και 
χαλαρωτικής ατμόσφαιρας, απολαύστε μεγάλη ποκιλία εκλεκτών 
καφέδων, σπιτικά μπισκότα, ελαφριά snacks, δροσιστικά 
αναψυκτικά, φρεσκοστυμμένους χυμούς, αλλά και κρασιά από 
την πλούσια κάβα μας.  
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Εκδηλώσεις & Συνέδρια 
Το ξενοδοχείο Lato Boutique προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και 
συνεδρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Στο ξενοδοχείο Lato Boutique σχεδιάζουμε, οργανώνουμε & υλοποιούμε: 

Επαγγελματικές εκδηλώσεις  4 συνεδριακές αίθουσες με φως ημέρας. Mέγιστη χωρητικότητα 
180 ατόμων 

Συνέδρια - Συναντήσεις  

Εταιρικές συναντήσεις 

Επιστημονικές & Επιχειρηματικές ημερίδες 

Παρουσιάσεις προϊόντων (δειγματισμοί) 

Επαγγελματικά γεύματα & δείπνα 

Εξοπλισμός και Υπηρεσίες συνεδριακών 
αιθουσών 

Flip charts και μαρκαδόρους 

Στυλό και σημειωματάρια 

Οθόνες προβολής 

Data video projector 

Overhead slide projector 

Δείκτες λέιζερ 

Φορητοί υπολογιστές 

DVD Players 

Led LCD TVs 

Αναλόγιο 

Εξέδρα (κατόπιν αιτήματος) 

Πλήρες σύστημα ήχου 

Wireless και μικρόφωνα χειρός 

Wi-Fi και ενσύρματη πρόσβαση στο Internet 

Απευθείας τηλεφωνικές γραμμές 

Ρυθμιζόμενος φωτισμός  

Ανεξάρτητος κλιματισμός 

Τριφασικές ηλεκτρικές πρίζες 

Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Yπηρεσίες Μετάφρασης & γραμματειακής υποστήριξης (κατόπιν 
αιτήματος) 

Κοινωνικές εκδηλώσεις  Με την εγγύηση ποιότητας του ξενοδοχείου Lato Boutique και την 
γαστρονομική σφραγίδα υπεροχής των εστιατορίων Brillant και 
Herbs' Garden, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με κάθε λεπτομέρεια 
τις πιο όμορφες κοινωνικές εκδηλώσεις, παρέχοντας εξαιρετικές 
επιλογές. 
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Γάμοι, Βαπτίσεις, Γιορτές 

Συγκεντρώσεις - Συνεστιάσεις συλλόγων 

Πάρτυ 

Επίσημο δείπνο (Δεξιώσεις) 

Γενέθλια 

Θεματικές  εκδηλώσεις Το Lato Boutique διοργανώνει όλο το χρόνο θεματικές βραδιές και 
επετειακά events, σε ανταγωνιστικές τιμές και με υψηλή ποιότητα, 
δημιουργώντας ένα ιδανικό πλαίσιο ψυχαγωγίας και 
γαστρονομικής απόλαυσης. 

Βραδιές Γαστρονομίας 

Μουσικά events (live & parties) 

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 

Άγιος Βαλεντίνος 

Απόκριες 

Πάσχα (Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο) 

Παιδικές εκδηλώσεις (κουκλοθέατρο, ανάγνωση παραμυθιών, 
διαδραστικά παιχνίδια) 

 


	Fact Sheet
	Εστίαση
	Εκδηλώσεις & Συνέδρια


