
…με θέα στο
                Ενετικό κάστρο



Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο
Lato Boutique
Πλήρως ανακαινισμένο το 2011-2012, το ξενοδοχείο Lato Boutique υποδέχεται 
τους επισκέπτες του με ένα σύνολο ποιοτικών υπηρεσιών και αναβαθμισμένων 
εγκαταστάσεων, με άριστη τεχνογνωσία και αυθεντική Κρητική φιλοξενία. 
Λειτουργεί 35 χρόνια ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες των επισκεπτών του και 
ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες τους.

Η θέση του ξενοδοχείου είναι μοναδικά προνομιακή. Βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι από το παλιό λιμάνι της πόλης, με απεριόριστη θέα στο Ενετικό κάστρο 
και το Κρητικό πέλαγος. Στο κέντρο της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, σε μια από 
τις πιο όμορφες και ήσυχες γειτονιές και μόλις λίγα βήματα από την κεντρική 
αγορά και το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής. 

Το ξενοδοχείο Lato Boutique λειτουργεί όλο το χρόνο κι αποτελεί ιδανική 
επιλογή διαμονής στη πόλη του Ηρακλείου, τόσο για επαγγελματικούς λόγους 
όσο και για αναψυχή και χαλάρωση.
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Διαμονή
Τo ξενοδοχείο Lato Boutique διαθέτει 81 δωμάτια και σουίτες. Πλήρως ανακαινισμένα το 2011-2012, 
όλα τα δωμάτια μας ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επισκέπτη, προσφέροντας 
λειτουργική άνεση, μοντέρνο εξοπλισμό, εργονομία κι αισθητική.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελείται από δύο γειτονικά κτήρια επί της οδού Επιμενίδου. Στο 
κεντρικό κτήριο του ξενοδοχείου βρίσκεται η υποδοχή και όλες οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, 
καθώς και 48 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και 8 πολυτελείς σουίτες. Ακριβώς απέναντι από το 
κεντρικό κτήριο βρίσκεται νεοαποκτηθέν μοντέρνο και πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα 25 
δωματίων. Τα δύο κτήρια είναι ενοποιημένα λειτουργικά και ο επισκέπτης απολαμβάνει απολύτως 
κοινές ανέσεις, υπηρεσίες και διευκολύνσεις διαμονής.

Η ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του ύπνου και οι αυστηροί κανόνες υγιεινής, σε συνδυασμό με την 
μοντέρνα αρχιτεκτονική και την έξυπνη διαρρύθμιση, εγγυώνται μια ιδιαίτερα ευχάριστη διαμονή.

Οι τύποι δωματίων «Standard», «Superior» και «Superior με θέα στη θάλασσα» αφορούν στη θέση του 
δωματίου σε σχέση με την θέα που προσφέρει. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και οι διευκολύνσεις 
που παρέχουν είναι απολύτως ίδιες για όλους τους τύπους δωματίων 

Τα «Executive δωμάτια» και οι σουίτες «Junior» και «Εxecutive» έχουν ιδιαίτερη διαρρύθμιση, επιπλέον 
χώρο κι εξοπλισμό, καθώς και μοναδική θέα στο Κρητικό πέλαγος και το Ενετικό κάστρο στο παλιό 
λιμάνι του Ηρακλείου.

Το που μας παίρνει ο ύπνος              
             έχει σημασία…



Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και διευκολύνσεις δωματίων & σουιτών:

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

Σύστημα Πυρανίχνευσης

Κομψά λουτρά με ντους ή μπανιέρα

Οικολογικά προϊόντα και μοντέρνες συσκευές 
μπάνιου

Ανεξάρτητο τηλέφωνο στο λουτρό

Σεσουάρ μαλλιών

Υπηρεσία δωματίου (Room Service)

Υπηρεσία πλυντηρίου και στεγνού καθαρίσματος

Ευρύχωρο υπνοδωμάτιο με υπέρ-διπλό κρεβάτι

Ιδιαίτερα καλαίσθητο καθιστικό χώρο

Μοντέρνο λουτρό με μπανιέρα Jacuzzi

Αυτόνομο σύστημα μουσικής (CD player)

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

Επιπλέον εξοπλισμός και διευκολύνσεις σουιτών:



Εστίαση
Τα εστιατόρια του Lato Boutique αναδεικνύουν με τον πιο απολαυστικό τρόπο τη 
γαστρονομική δυναμική του ξενοδοχείου. Τα εστιατόρια «Brillant», «Herbs' Garden» και 
«Aroma», προσφέρουν ιδανικό περιβάλλον για κάθε είδους περίσταση, διαθέτοντας ιδιαίτερη 
«προσωπικότητα» με προσεγμένη διαρρύθμιση, μοντέρνα αισθητική και φιλόξενη 
ατμόσφαιρα.

Τα μενού των εστιατορίων μας προσφέρουν εμπειρίες γεύσεων γεννημένες από τα πιο αγνά 
προϊόντα της Κρητικής γης. Τα προσεκτικά επιλεγμένα συστατικά κάθε συνταγής και η 
δημιουργική εκτέλεση είναι το μυστικό της επιτυχίας. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 
προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς. Το αγνό παρθένο Κρητικό ελαιόλαδο, τα μοναδικά 
στον κόσμο βότανα του νησιού μας, τα ολόφρεσκα λαχανικά και φρούτα, τα παραδοσιακά 
Κρητικά γαλακτοκομικά προϊόντα, το ντόπιο μέλι, τα άγρια χόρτα, τα χειροποίητα ζυμαρικά, 
τα φρέσκα ψάρια, είναι οι «θησαυροί» της κουζίνας του ξενοδοχείου Lato Boutique.

Εμπειρίες γεύσεων
                 γεννημένες
από τα πιο αγνά προϊόντα
                 της Κρητικής γης



Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ απολαύστε το γεύμα, ή το δείπνο σας σ' ένα μοντέρνο και 
φιλόξενο χώρο με casual αισθητική, χαλαρή ζεστή ατμόσφαιρα, με γευστικά cocktails, επιλεγμένες 
μουσικές και Live μουσικά σχήματα.

To εστιατόριο Brillant, ένας φιλόξενος μοντέρνος χώρος, με 
χαλαρή ζεστή ατμόσφαιρα και φιλικό service,  από το 2007 
μέχρι και σήμερα προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές 
εμπειρίες.

Με εκλεκτές πρώτες ύλες του νησιού μαγειρεμένες με 
φαντασία και σεβασμό στην παράδοση, χαρίζουν πιάτα που 
θα απολαύσετε σε κάθε μπουκιά.

Tο φαγητό 
γίνεται τέχνη 
απόλαυσης

Με όνομα βγαλμένο
μέσα από την
Κρητική φύση

Το Ηerbs’ Garden βρίσκεται στην κορυφή του ξενοδοχείου με την 
πιο υπέροχη θέα στο Ενετικό κάστρο , στο λιμάνι της πόλης και 
στο Κρητικό πέλαγος.

Το καλύτερο «μπαλκόνι» της πόλης, το Ηerbs’ Garden, σας ανοίγει 
την όρεξή από νωρίς το μεσημέρι με φρέσκα θαλασσινά, σαλάτες 
εποχής, καθώς και σπιτικό παγωτό, αρωματικό καφέ και 
δροσιστικά κοκτέιλ, ενώ σαγηνεύει τον ουρανίσκο σας με 
εξαιρετικές γευστικές δημιουργίες, όλα με την προσωπική 
φροντίδα του chef.



Το Aroma Restaurant, πλημμυρισμένο με όμορφα χαλαρωτικά χρώματα και προσεγμένο σε 
κάθε λεπτομέρεια της μοντέρνας του διαρρύθμισης, μας υποδέχεται στον πλούσιο μπουφέ 
του. 

Με μεγάλη ποικιλία από γλυκές και αλμυρές 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.

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.

Η ημέρα σας στο Lato Boutique
                        ξεκινά με τον πιο όμορφο τρόπο



Εκδηλώσεις & Συνέδρια
Το ξενοδοχείο Lato Boutique προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με χώρους άρτιας αισθητικής και δυναμικής λειτουργικότητας, συνεδριακές αίθουσες 
και χώρους πολλαπλών χρήσεων, καθώς και με δύο a la carte εστιατόρια, η ομάδα του Lato προτείνει και οργανώνει 
εκδηλώσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, φροντίζοντας έως και την τελευταία λεπτομέρεια.

Η προνομιακή θέση του ξενοδοχείου Lato Boutqiue, σε συνδυασμό με άρτια τεχνολογική υποδομή και την έμπειρη 
και εξειδικευμένη ομάδα του σχεδιάζει και οργανώνει κάθε είδους εκδήλωση.

Σε προσεγμένους χώρους που συνδυάζουν αρμονικά τη μοντέρνα τεχνοτροπία, την αισθητική και τελευταίας 
τεχνολογίας οπτικοακουστικά συστήματα και φωτισμού, γιορτάστε με τις πιο απολαυστικές γεύσεις παράδοσης και 
προγράμματα διασκέδασης όπως ακριβώς τα έχετε ονειρευτεί.

ΑΘΗΝΑ

ΦΟΙΒΟΣ

ΑΡΩΜΑ

BRILLANT

ΑΡΩΜΑ + BRILLANT

Εμβ.
τ.μ.

Θεατρική 
διάταξη

Σχολική 
διάταξη

Γεύμα-Δείπνο
(service)

Διάταξη 
σχήμα Π

Γεύμα-Δείπνο
(μπουφέ)

Όρθιοι
(cocktail)
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-
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-
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-

-
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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 & επαγγελματικές εκδηλώσεις, παρέχοντας 

εξαιρετικές επιλογές.



Στο ξενοδοχείο Lato Boutique σχεδιάζουμε, οργανώνουμε & υλοποιούμε:

Επαγγελματικές εκδηλώσεις
Συνέδρια - Συναντήσεις

Εταιρικές συναντήσεις (corporate meetings)

Επιστημονικές & Επιχειρηματικές ημερίδες

Παρουσιάσεις προϊόντων (δειγματισμοί)

Επαγγελματικά γεύματα & δείπνα

Θεματικές εκδηλώσεις
Βραδιές Γαστρονομίας

Μουσικά events (Lives & Parties)

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

Άγιος Βαλεντίνος

Απόκριες

Πάσχα (Μ. Παρασκευή, Μ. Σάββατο)

Παιδικές εκδηλώσεις (κουκλοθέατρο, ανάγνωση 
παραμυθιών, διαδραστικά παιχνίδια)

Κοινωνικές εκδηλώσεις
Γάμοι, Βαπτίσεις, Γιορτές

Συγκεντρώσεις - Συνεστιάσεις συλλόγων

Πάρτυ

Επίσημο δείπνο (Δεξιώσεις)

Γενέθλια, Παιδικά πάρτυ



Χαμάμ-Υδρομασάζ
Απολαύστε στιγμές πολυτέλειας και άνεσης στο αυθεντικό πέτρινο χαμάμ και στο υδρομασάζ του Lato 
Boutique. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και απολαύστε χαλαρωτικές υπηρεσίες προσώπου και σώματος 
που θα σας φτιάξουν σίγουρα τη μέρα.

Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα για πλήρη και ασφαλή άσκηση καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας στο 
κατάλληλα διαμορφωμένο με σύγχρονα όργανα γυμναστικής mini gym του ξενοδοχείου μας.

Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας
             & απολαύστε χαλαρωτικές υπηρεσίες 
προσώπου και σώματος



Τοποθεσία
Το ξενοδοχείο Lato Boutique έχει μοναδική θέση. Βρίσκεται σκριβώς "πανω" από το παλιό 
λιμάνι, με ανεμπόδιστη θέα στο Ενετικό κάστρο και το Κρητικό πέλαγος. Είναι στο κέντρο 
της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, σε μια όμορφη και ήσυχη γειτονιά, μόλις λίγα βήματα από 
την κεντρική αγορά. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει εναλλακτικές προτάσεις για 
εξερεύνηση της πόλης και του νησιού.

Το ξενοδοχείο απέχει 3,5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Ηρακλείου "Νίκος Καζαντζάκης", 
550 μέτρα από τον επιβατικό λιμενικό σταθμό, 400 μέτρα από την μαρίνα σκαφών 
αναψυχής και 150 μέτρα από τον κεντρικό σταθμό αστικών λεωφορείων προς όλα τα τοπικά 
αξιοθέατα. Επίσης απέχει μόλις 300 μέτρα από το φημισμένο Αρχαιολογικό μουσείο και 
περίπου 500 μέτρα από το Ιστορικό μουσείο Ηρακλείου. Ο πεζόδρομος της 25ης Αυγούστου 
με τα ομορφότερα νεοκλασικά κτίρια, που σήμερα στεγάζουν τράπεζες, ταξιδιωτικά 
γραφεία, και τουριστικά εμπορικά μαγαζιά, απέχει μόλις 250 μέτρα από το ξενοδοχείο. 

Κέντρο Πόλης - Κρήνη Μοροζίνη                350μ

Κεντρική αγορά Ηρακλείου (οδός 1866)             450μ

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου                 300μ

Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου                 500μ

Αρχαιότητες Κνωσού                                  4χλμ

Κεντρικός Σταθμός Λεωφορείων                 150μ

Λιμάνι Ηρακλείου                                                   550μ

Αεροδρόμιο Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης          3,5χλμ

Αποστάσεις
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