
Η Βίλα Αφροδίτη βρίσκεται στο ξεχωριστό για την αισθητική και φιλοξενία του χωριό Άδελε 

στο Ρέθυμνο. Ο σημερινός επισκέπτης του χωριού γρήγορα διαπιστώνει ότι ο κεντρικός 

οικιστικός πυρήνας του ανάγεται στην εποχή της βενετοκρατίας. Με μια ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική και με τους απέραντους ελαιώνες να συμπληρώνουν την ομορφιά του 

τοπίου, το Άδελε αποτελεί ιδανικό προορισμό αναψυχής και χαλάρωσης. 

Στο κέντρο αυτού του επίγειου παράδεισου η Βίλα Αφροδίτη είναι ενδεικτική της 

μοναδικής ατμόσφαιρας και της κουλτούρας του χωριού. Σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 

1200 τ.μ. βρίσκεται χτισμένη η μεζονέτα 85 τμ. σε μοντέρνα αρχιτεκτονική γραμμή χωρίς 

όμως να έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αισθητική και το ύφος του τόπου.  

Εξαιτίας της ίδιας της τοποθεσίας, η Βίλα προσφέρει υπέροχη θέα στη Βόρεια ακτή αλλά 

και στο βουνό. Προσεκτικά επιπλωμένη με γούστο σε μοντέρνο στυλ αλλά ταυτόχρονα και 

με πινελιές παραδοσιακών στοιχείων, μπορεί να φιλοξενήσει έως και πέντε άτομα, 

κάνοντάς την ιδανική επιλογή για οικογενειακές διακοπές.  

Το ισόγειο της βίλας αποτελείται από ένα ευρύχωρο σαλόνι με παραδοσιακό τζάκι, 

τραπεζαρία και τουαλέτα. Υπάρχει επίσης πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με πόρτα που 

οδηγεί σε υπαίθρια ψησταριά. Οι πόρτες του σαλονιού οδηγούν σε βεράντα επιπλωμένη 

και διακοσμημένη με ιδιαίτερη φροντίδα, προσφέροντας απολαυστικές στιγμές 

ξεκούρασης αγναντεύοντας την εξαιρετική θέα. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν δύο 

κρεβατοκάμαρες και τουαλέτα με μπανιέρα. Στον χώρο του μπάνιου υπάρχει 

εγκατεστημένο πλυντήριο. 

Η πρώτη κρεβατοκάμαρα είναι επιπλωμένη με ένα διπλό, άνετο κρεβάτι και διακοσμημένη 

καλαίσθητα και εργονομικά. Στον χώρο της κρεβατοκάμαρας υπάρχει πόρτα που οδηγεί σε 

ευρύχωρη βεράντα με μοντέρνα ξύλινη πέργκολα, ιδανική για χαλάρωση. Η δεύτερη 

κρεβατοκάμαρα περιλαμβάνει δύο μονά κρεβάτια που μπορούν εύκολα να μετατραπούν 

σε διπλό αν ζητηθεί. Η πόρτα οδηγεί σε βεράντα με πέργκολα ενώ μια δεύτερη πόρτα 

οδηγεί σε μικρότερο μπαλκόνι. Δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και με γνώμονα το 

ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, έχουμε φροντίσει ώστε τα στρώματα των κρεβατιών να 

είναι από φυσικά προϊόντα και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο πλευρές. 

Φτιαγμένα από φυσικό λάτεξ είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για άνετο και ξεκούραστο ύπνο. 

Και τα δύο υπνοδωμάτια διαθέτουν κλιματισμό και σύγχρονες τηλεοράσεις επίπεδης 

οθόνης.  

Η βίλα στο σύνολό της είναι εξοπλισμένη με δορυφορική κεραία, κλιματισμό, συναγερμό, 

πλυντήριο πιάτων και ρούχων. Παρέχεται επιπλέον δωρεάν ασύρματη σύνδεση Internet 

καθώς και κρεβατάκι μωρού κατόπιν ενημέρωσης των πελατών μας. 

Η βίλα Αφροδίτη διαθέτει εξωτερική πισίνα 21 τμ. προσφέροντας στους φιλοξενούμενους 

αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Οι διακοπές σας 

αποκτούν αίσθηση πολυτέλειας ενώ παράλληλα απολαμβάνετε την ξεκούραση που 

χρειάζεστε μέσα στην ηρεμία και τη γαλήνη της, προσεγμένα διαμορφωμένης για της 

ανάγκες σας, μεζονέτας. Μπορείτε να χαλαρώσετε κάνοντας ηλιοθεραπεία στις ξαπλώστρες 

δίπλα στην πισίνα ή απολαμβάνοντας το παιχνίδι και τις βουτιές με τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας. 

Στον εξωτερικό χώρο της βίλας η φυσική ομορφιά κυριαρχεί και οι τριανταφυλλιές, τα 

κυπαρίσσια, το γιασεμί και οι πορτοκαλιές συνθέτουν ένα μαγευτικό σκηνικό χρωμάτων και 

ευωδιών. Στη γωνία του κήπου βρίσκεται εγκατάσταση υπαίθριου ψησίματος για τους 

λάτρεις των barbeque και φυσικά υπάρχει ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.  



Σκοπός μας στη βίλα Αφροδίτη είναι να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους 

φιλοξενούμενούς μας και να κάνουμε τις διακοπές τους μοναδική εμπειρία χαλάρωσης και 

διασκέδασης. Είμαστε δίπλα σας σε οτιδήποτε μας χρειαστείτε και στοχεύουμε να 

αισθάνεστε «σαν στο σπίτι σας» κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Θέλοντας πάντα να 

υποδεχόμαστε παραδοσιακά τους φιλοξενούμενούς μας και να τους μεταφέρουμε τη 

σημασία που έχει για μας η τοπική κουλτούρα, τους προσφέρουμε υψηλής ποιότητας 

ελαιόλαδο από τους δικούς μας ελαιώνες, τοπικό οίνο και ρακή από τους αμπελώνες μας 

και φρέσκα φρούτα εποχής, ως καλωσόρισμα.   

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της Βίλας μπορεί να είναι όσο συχνή 

χρειάζεται. 
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