
 

 

Lux Me White Palace. Waterfront wonen op zijn best. Dit is er nieuw in 2020 !  

LUX ME Luxury living, is de essentie dit prachtige resort. Verwen uzelf met dit luxe all-inclusive 

concept, met onbeperkte à la carte maaltijden, sommeliersservice, chocolatier & pâtissier, 24/7 

hapjes en premium drankjes en nog veel meer voor u om te ontdekken. Nieuw is het Hot Steak 

Restaurant, met een gedurfde nieuwe kaart met gastronomische hapjes, en een rooftop lounge. 

Het hotel ligt meteen aan een lange zand- en kiezelachtige kustlijn nabij Rethymnon in Kreta. Het 

uitgestrekte strand heeft bamboe parasols, zachte ligstoelen en een Adult-Only gedeelte. Chill out in 

White Palace, gedurfd en spectaculair, en vol met live muziek acts en super DJ shows.  

Gezinnen zullen versteld staan van de keuze aan familieaccommodatie en de Kids Tasty Corner 

maaltijden. Het resort is de speeltuin van uw familie, met een nieuw familiezwembad, een nieuw 

kinderbad (verwarmd in april en oktober) en een nieuw Grecoland met een schat aan leuke dingen 

om te doen voor alle leeftijdsgroepen. Neem de kinderen mee naar Kingdom of Poseidon Aqua Park 

in de buurt, of bezoek de legendarische Agreco Farm, Grecotel's traditionele boerderij & mini-

dierentuin en proef eeuwenoude recepten van de voortreffelijke Kretenzische keuken (unieke 

ervaring voor Lux Me gasten, transfer niet inbegrepen). Meer waterpret voor allen is ook te vinden in 

het volledig gerestylde zwembad en de omliggende lounge. 

Het nieuw ingerichte fitnesscentrum is de perfecte plek om in vorm te blijven! Het is een prachtige 

volledig uitgeruste fitnessruimte (alleen 16+) met Technogym Cardio apparatuur en Fitness Studio, 

met ook een buitenruimte voor buitensporten inclusief Aerial Yoga (alleen 16+) en Yoga. Gasten 

kunnen ook genieten van tal van andere fitness- en wellnessactiviteiten zoals stretching, Morning 

Walk en Personal training of gebruik maken van het watersportstation. 

Voor zakelijke bijeenkomsten of incentive groepen tot 100 personen is er een nieuwe moderne, 

volledig uitgeruste conferentieruimte met daglicht.  

Met een bevoorrechte toegang tot het gedeelde zwembad, zullen de gezellige tweepersoons of 

familie swim-up kamers in mediterrane stijl eindeloze ontspanning bieden. De familiekamer 

beschikt over een apart slaap- en woongedeelte. Schuifdeuren leiden naar de lichte woonkamer met 

balkon aan de voorzijde, die dient als een ontspannende lounge. We gaan door met het vernieuwen 

van de kamers in de wit-blauwe moderne stijl, de kenmerkende kleuren van het resort.  

Heeft u meer informatie nodig? Kijk dan op onze volledige presentatie! 

https://www.dropbox.com/s/6yqiv144pc3obuv/2020_LuxMeWhitePalace_news.pdf?dl=0. Deze 

informatie zal regelmatig worden bijgewerkt, zodra we het nieuwe seizoen en de openingsdatum 

naderen. Zie ook www.thewhitepalace.com  
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