
BUSINESS RENTAL
De perfecte setting om jouw business te boosten 
of om je medewerkers te motiveren of te 
bedanken!

• Executive Board Meetings
• Incentives, Offsite meetings
• Bonussen voor medewerkers
• Workations
• Feestgelegenheden
 • Recepties
 • Jubilea

• Bootcamps
 • Trainings • Sports
 • Diets • Yoga
 • …

• Out-of-the-box activiteiten

VILLA ATALANDIA

Uw oase van rust en licht in de ongerepte 
Kretenzische natuur.

Een exclusief verblijf waar verleden en toekomst 
elkaar ontmoeten, waar zee en bergen elkaar 
omhelzen, en waar genieten geen luxe, maar een 
evidentie is. 
 
Of u nu een workation in gedachten hebt,  een 
incentive of een weekje genieten met familie of 
vrienden, wij bieden u alvast graag een blik in 
deze stijlvolle, exclusieve villa.

www.VILLA-ATALANDIA.GR
www.ATALANDIA.EU



EEN VERBLIjf IN ALLE comfoRT EN RUST,  
op EEN kLIf, DIREcT AAN zEE.

Gesitueerd op een klif, juist naast een zandstrand, 
verrast Villa Atalandia haar gasten van zonsopgang 
tot zonsondergang op licht en zon.

Villa Atalandia bevindt zich op een unieke locatie, 
wat ervoor zorgt dat u vanuit zo goed als alle 
ruimtes zicht heeft op zee. 

Daarenboven streven wij niet enkel naar een 
ultieme hotelervaring voor onze gasten, maar willen 
wij ook dat zij zich thuis voelen in een exclusieve 
setting, ongeacht de duur van hun verblijf.

Villa Atalandia biedt niet enkel slaapcomfort 
tot 12 à 14 personen, er is ook een modulaire 
fitnessruimte, een prachtig tuincomplex met 
amfitheater, overdekte BBQ, masterzwembad 
& relaxbaden, gratis wifi in het hele complex, 
alarmsysteem verbonden met controlekamer, 
privéparking voor 6 wagens, E-Bike, ...

Villa Atalandia werd zo geconcipieerd dat u de 
ganse dag in het licht baadt; zowel vanuit de 
overvloedige en overdekte terrassen, als vanuit  
de ruime salons, kamers en keukens.

pRIVATE RENTAL
Verwen jezelf, je familie & vrienden van 
zonsopgang tot zonsondergang met quality-time, 
op een unieke locatie, badend in zon, zee & rust.

FAMILIEVAKANTIES
• In jouw cocoon
• Als kangoeroegezin met gescheiden etages  
 en extra aparte studio naar wens ingericht als:

• Studio voor inwonend personeel
• Babykamer met nanny
• Speelruimte
• Adolescentenruimte
• Fitness-studio
• …

FEESTGELEGENHEDEN
• Recepties
• Bruiloften
• Doopfeesten, Communies
• Verjaardagen
• Feestdagen
• …

Ook ideaal als studievakantie voor jeugd


