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Elpida ApartHotel 2*
Localizare:
Pentru amatorii de sporturi nautice, Gouves reprezintă locul ideal. Elpida Aparthotel se află în Kato Gouves, la 600 m
față de plajă, fiind înconjurat de o grădină.Oraşul Heraklion este situat la 16 km de unitatea de cazare.In imprejurimi
se găsesc sate frumoase, pitoreşti şi atracţii interesante, cum ar fi mănăstirea Saint John "Theologos", peştera Skotino
şi peştera Eileithyia. Cele mai importante situri arheologice din zona sunt oraşele minoane Kokkíni Hani şi Amnísos.
Facilități hotel:
Elpida ApartHotel pune la dispoziţia turiştilor facilităţi precum: restaurant, bar, gradină, piscină in aer liber, mini
market, facilităţi pentru barbeque, Wi-Fi şi parcare.In apropiere se găsesc numeroase magazine, baruri şi restaurante.
Camerele sunt dotate cu chicinetă, mini frigider, cuptor, baie cu duş, terasă sau balcon.Unele camera sunt cu vedere
la munte.
Pret de la 692 euro /camera dubla / 7 nopti

Nikos Hotel 2*
Localizare:
Nikos este un hotel cochet administrat de o familie ospitalieră ,situat în cea mai liniştită zona din Chania.Acesta se
află la 1 km distanţă de centrul oraşului plin de viaţă Malia şi 30 km de aeroportul din Heraklion.Nikos este situat întro locaţie ideală, astfel cei care vor alege acest hotel vor avea parte de o vacanţă liniştită şi relaxantă.
Facilitati hotel:
Hotelul oferă servicii şi facilităţi precum: recepţie, piscină exterioară cu şezlonguri şi umbreluţe, bar la piscină, parcare.
Hotelul Nikos dispune de 22 camere duble, 10 triple şi 8 single.Acestea sunt frumos mobilate şi utilate cu servicii şi
facilităţi precum: aer condiţionat, frigider, radio, baie cu duş şi uscător de păr, balcon cu vedere la piscină sau la
munte.
Pret de la 756 euro / camera dubla / 7 nopti cu mic dejun

Australia 2*
Localizare:
Hotelul Australia este situat in linistita statiune Amoudara, la doar 350 m de plaja cu nisip lunga de 6 km, la 7 km de
Aeroportul International din Heraklion si la 4 km de centrul plin de viata al orasului Heraklion.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor o piscina in aer liber (deschisa in sezon) cu sezlonguri gratuite, terasa la piscina,
ideala pentru relaxare, acces internet Wi-Fi gratuit in zonele publice, loc de joaca pentru copii, sala de jocuri, seif
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(contra cost), parcare.
Hotelul Australia detine un numar de 25 camere distribuite pe 3 etaje. Toate camerele sunt mobilate traditional,
confortabile si luminoase, dotate cu TV prin satelit, balcon, baie proprie, aer condiționat (contra cost), frigider, uscator
de par si patuturi pentru copii (la cerere, contra cost).
Pret de la 758 euro / camera standard / 7 nopti cu mic dejun

Albatros 4*
Localizare:
Hotelul este situat la 1 minut distanta fata de plaja, 5 minute de mers pe jos de orasul Hersonissos si foarte aproape
de zonele de promenada. Cele mai apropiate puncte de atractie ale zonei sunt: Acvariul Aquaworld (0.6 km), Muzeul
Folclorului Lixnostatis (2.7 km), Labyrinth Park (4.1 km), Water City (4.2 km), The Crete Golf Club (4.5 km), Nikos
Kazantzakis Museum (18.9 km), aeroportul international Heraklion (19.5 km), aeroportul Sitia (65.7 km).
Plaja:
Plaja publică se află la 30 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 10 euro/zi.
Facilitati hotel:
Hotelul Albatros oferă 2 restaurante (unul a-la-carte), 2 baruri, 2 piscine exterioare, sală TV, internet-cafe, servicii
medicale, centru SPA, frizerie, salon de înfrumuseţare, spălătorie, curăţătorie chimică, internet Wi-Fi contracost,
bancomat, magazin de accesorii, mini-market şi sală de fitness, Jacuzzi, masaj, saună, programe de animație pe timpul
serii, o dată pe săptămână lecții de gătit de mâncare grecească.
Hotelul dispune de camere standard şi camere superioare având în dotare: baie, balcon sau terasă, minifrigider, aercondiţionat (inclus), telefon, internet (contracost), TV satelit, uscător de păr, room service (contra cost), seif (în tipul
de cameră superior), fier de călcat (la cerere).
Pret de la 1004 euro / camera dubla / 7 nopti cu demipensiune

Manos Maria 4*
Localizare:
Hotelul Manos Maria este situat la doar 25 km de Heraklion și Aeroportul Internațional Nikos Kazantzakis. Hotelul a
fost construit în anul 1999, iar ultima renovare a avut loc în 2015. La doar câteva minute de hotel se află numeroare
atracții precum: Aquaworld Aquarium, Star Beach Water Park, Lychnostatis. În zonă se mai găsesc și Palatul din Malia
(9 km), Cretaquarium (10 km), Peștera lui Zeus (18.5 km), Muzeul Nikos Kazantzakis (19 km).
Plaja:
Plaja publică este situată la 2 minute de mers pe jos. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 umbrelă este de 8 euro/zi.
Facilitati hotel:
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Hotelul pune la dispoziția oaspeților o multitudine de facilități precum: bar, seif, cafenea, piscină exterioară, snack bar,
servicii rent-a-car, restaurant, recepție deschisă 24h, masa de tenis
Manos Maria dispune de camere superioare confortabile dotate cu TV, telefon, aer condiționat, frigider, balcon,
televiziune prin satelit, telefon cu linie direct, Wifi gratuit și uscător de păr.
Pret de la 1078 euro / camera dula / 7 nopti cu all inclusive

Sun (Adult Only) 3*
Localizare:
Hotelul Sun Boutique este localizat in Creta, la o distanta de doar 150 metri de plaja Amoudara. Statia de autobuz se
afla la 10 metri, centrul orasului Heraklion la 4 km, iar aeroportul din Heraklion la 7 km fata de hotel.
Facilitati hotel:
Hotelul Sun Boutique pune la dispozitia oaspetilor sai o piscina in aer liber, lobby bar, conexiune Wi-fi gratuita in
spatiile publice, restaurant Kivotos (legumele si fructele fiind cultivate in gradina hotelului), servicii inchiriere auto si
biciclete, servicii medicale la cerere, parcare contracost, servicii spalatorie, servicii fax/Xerox.
In imediata apropiere a hotelului, turistii au numeroase optiuni de divertisment: sporturi de apa, cafenele, baruri,
restaurante, taverne, mini marketuri, magazine de suveniruri.
Hotelul Sun Boutique are 58 de camere, decorate in stil modern si traditional. Camerele sunt dotate cu aer conditionat
(6 euro/zi), TV, mini frigider, telefon, baie privata cu uscator de par, seif contra cost, balcon cu vedere la mare, piscina
sau munte, conexiune Wi-fi contra cost, serviciu de trezire.
Pret de la 1184 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

Gouves Water Park Family Club 4*
Localizare:
Complexul se află la numai 300 de metri de plaja cu nisip din Gouves. Plaja cu nisip se afla la doar cateva minute de
mers. Hersonissos, cu numeroasele sale restaurante, magazine, baruri si cluburi de noapte, se afla la o scurta calatorie
de 10 min (9,6 km) cu masina de la hotel. Aeroportul International din Heraklion este situat la 14,5 km, iar vibrantul
oras Heraklion la o distanta de 17, 3 km distanta fata de hotel.
Cele mai populare puncte de atractie sunt reprezentate de: Watercity Waterpark (8,5 km), Labyrinth Park (9,2 km),
Palatul Minoic din Knossos (12,8 km), Muzeul Bătăliei pentru Creta (14,5 km), Muzeul de Arheologie Heraklion (14,6
km), Koules (14,7 km), Zidurile venețiene (14,9 km), Muzeul de Istorie a Cretei (15,3km), Labyrinth -Musical Workshop
(18,8 km), Nikos Kazantzakis Museum (28 km).
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de trei piscine exterioare, doua piscine pentru copii, meniuri speciale pentru copii, terasa la soare,
gradina, mini club, corabia piratilor cu activitati zilnice & divertisment, teren de joaca, animatori, competitii sportive,
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babysitting (la cerere), baby cots si scaune speciale pentru masa - in restaurant, baby sitting (la cerere), restaurant
principal, bar principal cu lounge & terasa panoramica, pool bar Naiades, pool bar Poseidon, cafe-bar, check out tarziu
la cerere, doi salvatori de serviciu in timpul orelor de functionare a parcului acvatic, personal multilingv (greaca,
engleza standard, germana, franceza, italiana, rusa, poloneza, olandeza). Personalul de la receptie poate oferi sfaturi
utile pentru cei care vor sa viziteze zona.
Camerele complexului sunt recent renovate, combinand simplitatea si confortul, modern decorate si mobilate,
spatioase, luminoase si confortabile, avand mobilier de culoare deschisa si usile balconului/ terasei din tavan pana in
podea astfel incat lumina naturala patrunde in intreaga camera.
Toate camerele au in dotare telefon cu linie directa, frigider, grup sanitar propriu cu cada sau dus, uscator de par, TV
satelit, paturi pentru copii (la cerere), aer conditionat (control individual), seif (contra cost), pat suplimentar (la cerere)
si balcon/ terasa. Servicii zilnice de menaj, iar schimbarea lenjeriei de 2 ori pe saptamana.
Pret de la 1255 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

St. Constantin 4*
Localizare:
Hotelul St Constantin este situat în stațiunea Gouves, într-un decor unic, înconjurat de plaje cu nisip auriu, parcuri și
grădini, menite să ofere vizitatorilor săi o vacanță de neuitat. Hotelul a fost construit în anul 1998, iar ultima renovare
a avut loc în 2011. Aeroportul se află la o distanță de 16 km.
Plaja:
Plaja publică cu nisip auriu se află la doar 100 de metri distanță, iar turiștii se pot bucura de o mulțime de sporturi
acvatice aici. Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 8 euro/zi.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de recepție, lobby (cu internet wi-fi contra cost), gradină pe acoperiș cu șezlonguri, numeroase zone
de relaxare, 3 piscine exterioare înconjurate de palmieri și verdeață, o piscină interioară, șezlonguri și umbrele la
piscină. De asemenea, hotelul pune la dispoziție Aegeo Spa Massage & Face Tratament, cu servicii de cea mai bună
calitate. În incinta hotelului se mai găsesc, de asemenea, sală de cinema și disco.
Hotelul oferă camere standard și superioare, dotate cu aer condiționat, minifrigider, TV prin satelit, telefon, uscător
de păr, balcon/terasă. Contra cost, oaspeții pot beneficia, de asemenea, de seif.
Pret de la 1302 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

Grand Holiday Resort 4*
Localizare:
Resortul este amplasat într-o locație privilegiată, fiind situat în apropiere de orașul cosmopolit Heraklion, capitala
insulei. Hotelul este situat la 25 km est de Aeroportul Internaţional din Heraklion şi la 2.5 km de Hersonissos, pe coasta
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de nord a Insulei Creta. Staţia de autobuz se află la 30 m de hotel. Hotelul a fost construit în anul 2001, iar ultima
renovare a avut loc în 2016.
Plaja:
Plaja publică se află la o distanță de 300 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 9 euro/zi.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția turiștilor TV corner, magazin de bijuterii, mini-market, cameră de bridge, rent-a-car, internet
wi-fi (3 euro/zi), biserică, seif (30 euro/săptămână), parcare, serviciu de spălătorie, centru welness, 4 piscine, sală de
jocuri, restaurant principal, restaurant à-la-carte, pizzerie, lobby bar, bar de vinuri, bar la piscină, servicii de curățătorie,
piscină interioară încălzită. Pentru relaxare și divertisment hotelul oferă tenis de câmp, volei pe plajă, mini-fotbal, tenis
de masă, biliard şi șah. De asemenea hotelul oferă un water park cu 5 tobogane atât pentru adulți cât și pentru copii.
Hotelul dispune de camera dotate cu baie, AC, telefon, frigider, TV prin satelit, uscător de păr şi seif.
Pret de la 1446 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

Santa Marina Ag. Nikolaos 3*
Localizare:
Hotelul este situat la 600 de m de lacul din Agios Nikolaos, la 10 km de Elounda, aproape de taverne, restaurante,
magazine. Hotelul a fost contruit în anul 1995 și a fost renovat în 2014. Aeroportul este situat la 60 km de hotel.
Plaja:
Plaja publică cu nisip din Agios Nikolaos se află la 35 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 8
euro/zi.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția turiștilor recepţie deschisă 24 de ore, piscină, grădină, restaurant propriu, bar, wi-fi gratuit
la recepţie. Oaspeții își pot petrece timpul în camera de joacă amenajată cu o multitudine de jocuri și billiard, sau se
pot relaxa la piscina cu apă dulce a hotelului.
Camerele dispun de aer condiţionat, balcon cu vedere la grădină, TV prin satelit, minifrigider, baie privată cu uscător
de păr și Wifi gratuit.
Pret de la 1026 euro / camera standard / 7 nopti cu mic dejun

Marilena 4*
Localizare:
Hotel Marilena este situat la maxim cinci minute de mers pe jos fata de plaja, in statiunea Amoudara. Centrul oraşului
Heraklion este la 7 km, iar Aeroportul Internaţional Nikos Kazantzakis din Heraklion este la 11 km. De asemenea, satul

Str.Bolyai nr.3/8
Targu Mures
www.thomashux.ro
Agia Pelagia este la aproximativ 14 km, unde se afla o plaja de nisip si numeroase taverne pe malul marii.
Oaspetii pot vizita diverse puncte de atractie, ca de exemplu: Koules (5,4 km), Muzeul de Istorie a Cretei (5,8 km),
Muzeul de Istorie Naturală a Cretei (6 km), Muzeul de Arheologie Heraklion (6,5 km), Heraklion Fortress (6,7 km), El
Greco Museum (21,8 km), Nikos Kazantzakis Museum si Watercity Waterpark (21,9 km).
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de urmatoarele servicii si facilitati: receptie deschisa nonstop, aer conditionat in zonele publice,
lounge, snack bar, restaurant (bufet), terasa cu vedere la piscina, bar, piscina cu sezlonguri si umbrele, gradina cu
palmieri, schimb valutar, internet Wi-Fi gratuit in tot hotelul, magazin de cadouri, stand cu ziare, parcare, serviciu zilnic
de menaj, lounge/ camera cu TV comuna, camera de bagaje (cost suplimentar), fax/copiator, inchirieri auto, personal
multilingv (greaca, engleza standard, germana, franceza), seif (contra cost), lift.
Camerele sunt spatioase si confortabile, decorate si mobilate modern, dotate cu seif, baie privata cu dus sau cada,
uscator de par, telefon, frigider, Tv LCD cu satelit, balcon, mobila de gradina, aer conditionat, dulap/ garderoba,
lenjerie, prosoape, pardoseala cu parchet/ marmura.
Pret de la 1069 euro / camera dubla / 7 nopti cu al inclusive

Pela Maria 3*
Localizare:
Hotelul Pela Maria este situat în Hersonissos, la 28 km de aeroport. Stația pentru transport în comun, baruri, cluburi
și magazine sunt chiar lângă hotel. Hotelul a fost contruit în anul 1979 și renovat în 2016.
Plaja:
Plaja publică cu nisip fin se află la 60 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și o umbrelă este de 8 euro/zi.
Facilitati hotel:
Hotelul oferă turiștilor o piscină în aer liber, cu șezlonguri și umbrele gratuite, restaurant, bar și o sală de jocuri.
Hotelul este construit în stil cretan modern și conține unități de cazare confortabile și moderne, mobilier practic și un
balcon cu o vedere impresionantă la mare. Camerele au în dotare televizor cu satelit, telefon, grup sanitar propriu, aer
condiționat (7 euro/zi), TV, radio, mini bar (3 euro/zi), telefon, seif (contra cost), balcon sau terasă.
Pret de la 1111 euro / camera dubla / 7 nopti cu all inclusive

Silva Beach 4*
Localizare:
Hotel Silva Beach este situat pe plaja din Hersonissos, in centrul statiunii. Distanta fata de orasul Heraklion este de
29,9 km (o plimbare de 30 minute de mers cu masina). Aeroportul International se gaseste la 27 km de proprietate,
iar satul Stalida de pe malul mării se află la 5 km.
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Cele mai populare puncte de atractie sunt reprezentate de: Acvariul Aquaworld (1,2 km/ 15 minute de mers pe jos),
Muzeul Folcorului Lixnostatis (1,2 km), Labyrinth Park (6,1 km), The Crete Golf Club (7,7 km), WaterCity Waterpark
(22,1 km), Nikos Kazantzakis Museum (35,8 km).
Facilitati hotel:
La Silva Beach oaspetii vor beneficia si de: restaurant principal bufet cu preparate grecesti, italienesti si internationale,
restaurant cu specific mediteraneean a la carte, sushi bar, romantic bar la piscina, bar pe plaja, 2 piscine cu sezlonguri,
umbrelute si prosoape, acces internet WiFi, inchiriere laptop, casa de schimb valutar, salon TV, sala gimnastica, baie
de aburi, jacuzzi, sauna, amfiteatru, tenis de masa, program de animatie si divertisment, camera de bagaje,
fax/copiator (cost suplimentar), inchirieri auto, schimb valutar, spalatorie (contra cost), personal multilingv (greaca,
engleza standard, germana, italiana, rusa).
Camerele sunt simplu mobilate si cu bun gust, confortabile si luminoase. Spatiile de cazare dispun de: baie proprie,
uscator de par, aer conditionat (control individual), acces internet Wi-Fi, TV LCD satelit, DVD player, seif (contra cost),
telefon direct, mini frigider, balcoane mobilate cu vedere la gradini, la pietele mici si piscine sau cu vedere laterala la
mare, patuturi pentru copii disponibile la cerere, room service (07:00 - 23:00, cost suplimentar), apel de trezire,
serviciu de menaj zilnic.
Pret de la 1353 euro / camera dubla / 7 nopti cu all inclusive

Stella Village & Bungalows 4*
Localizare:
Hotelul este situat la doar 10 metri de micuta plaja privata a hotelului si la 170 de metri de plaja publica a statiunii.
Satul turistic Analipsi (are o multime de taverne si magazine) se afla la aproximativ 1,1 (aproximativ 15 min de mers
pe jos), iar orasul Hersonissos se afla la 5,7 km (10 min de mers cu masina). La 18,7 km se afla Aeroportul International
din Heraklion (21 minute).
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de restaurante si baruri: restaurant principal, restaurant a la carte, doua baruri la piscina, bar principal,
doua piscine exterioare pentru adulti si trei piscine exterioare pentru copii, plaja privata cu nisip, sezlonguri & umbrele,
servicii & facilitati: lobby, aer conditionat & incalzire in spatii publice, mini market, magazind e suveniruri, salon cu TV,
facilitati pentru persoane cu dizabilitati, receptie deschisa 24 de ore, loc de depozitare a bagajelor, internet corner/wifi (in cladirea principala - contra cost), facilitati pentru copii: miniclub, teren de joaca, baby sitting, distractie: echipa
de animatori, seri tematice, spectacole live, dans, competitii sportive, sport: doua terenuri de tenis, teren de fotbal,
fotbal pe plaja, teren de baschet, volei pe plaja, teren de badminton, aerobic & aerobic in apa, masa de ping-pong,
biliard, masaj (contra cost).
Camerele de la Stella Village sunt luminoase si spatioase, modern decorate si mobilate, dotate cu: frigider, aer
conditionat, seif (contra cost), TV satelit cu posturi muzicale, cosmetice de baie, minibar (contra cost - la cerere), baie
cu cada sau dus, uscator de par si balcon vedere laterala la mare, munte sau gradina.
Pret de la 1487 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive
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Arina Beach 4*
Localizare:
Hotelul este situat chiar pe malul marii, in statiunea Kokkini Hani, la 8 km de Aeroportul din Heraklion si la 15 km de
orasul Hersonissos.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia turistilor piscina exterioara cu sectiune si pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscina,
receptie 24 h, 2 restaurante, 3 baruri, internet Wi-Fi, aer conditionat, babysitting (la cerere), parcare privata, loc de
depozitat bagaje, patut pentru copil (la cerere), seif, club pentru copii, loc de joaca pentru copii, jocuri electronice si
biliard (contra cost), masaj, tratamente faciale si corporale (la cerere, contra cost), teren de tenis, fotbal pe plaja.
Camerele sunt dotate cu aer condiționat, TV prin satelit, telefon direct, internet Wi-Fi, mini-frigider, seif (contra cost),
baie / duș, uscător de păr, set de baie, facilități pentru prepararea de cafea / ceai.
Pret de la 1541 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

Sea Side Resort & Spa 5*
Localizare:
Sea Side Resort & Spa se afla intr-o zona linistita din golful Mononaftis, la circa 80 de metri de plaja. Hotelul se afla la
18 km de centrul orasului Heraklion si la 22 km de aeroport.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de restaurant principal, restaurant chinezesc, 2 baruri la piscina, centru spa, sala conferinta,
minimarket, snack bar, sala TV, piscina, coafor, sala fitnes
Camerele moderne au un design exotic si aerisit, toate dotate cu aer conditionat, televizor LCD sau normal (satelit),
DVD/CD player (la cerere), seif, telefon, filtru cafea/ceai, uscator de par si balcon sau terasa.
Pret de la 1654 euro / camera dubla / 7 nopti cu all inclusive

Star Beach Village 4*
Localizare:
Hotelul Star Beach este situat la aproximativ 50 m de plaja, langa Star Beach Water Park, la aproximativ 4 km de centrul
statiunii Hersonissos si 25 km de aeroportul international din Heraklion. Star Beach Village este situat la 10 minute de
mers pe jos de strada principală, care oferă o varietate de magazine, baruri şi restaurante.
Cele mai populare atractii din zona sunt reprezentate de: Muzeul Folcorului Lixnostatis (600 m), Acvariul Aquaworld
(1,8 km), Water City (4,1 km), Labyrinth Park (4,5 km), The Crete Golf Club (4,9 km), Nikos Kazantzakis Museum (19,5
km).
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Facilitati hotel:
Hotelul dispune de acces imediat la plajă, terasă la soare, grădină, restaurant principal, snack bar la piscina, bar,
prosoape de piscină, piscina cu sectiune pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscina, jacuzzi, mini club, animatie,
salon TV, tobogane de apă, prosoape de piscină, loc de joacă pentru copii, parcare gratuită, magazin de
suveniruri/cadouri, seif, lift, camere de familie, bărbier/salon de frumuseţe, facilităţi pentru persoane cu mobilitate
redusă, bancomat, cameră de bagaje, birou de turism, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop, personal multilingv
(greaca, engleza standard, franceza, italiana, germana, rusa, olandeza). Există o mulțime de opțiuni de luat masa la
Star Beach Village & Water Park, inclusiv restaurantul principal, un restaurant care servește preparate din bucătăria
cretana. În toate zonele este disponibil acces gratuit la internet Wi-Fi, iar în cadrul proprietăţii este un colţ de internet
cu computere.
Facilitati camere:
Acest complex plin de viaţă oferă 214 unităţi de cazare spaţioase, moderne si confortbile, cu vedere spectaculoasă la
marea albastra sau la zona inconjuratoare. Există studiouri şi apartamente cu 1 dormitor bine utilate şi cu zonă de
living. Camerele de familie au baie şi toaletă separate.
Camerele dispun, in general de balcon sau terasa, aer conditionat (inclus in pret, control individual), chicineta (frigider,
cuptor cu microunde, filtru de cafea, boiler), TV (canale cu muzica), acces internet (contra cost), linie telefonica directa,
radio, seif (contra cost), baie cu cada/dus, uscator de par, patut pentru copii (disponibil la cerere).
Hotelul dispune de 6 camere în clădirea principală, special concepute pentru persoanele cu handicap (acces ușor cu
scaunul cu rotile). Acestea au usi mai mari conform standardelor internationale, acces direct la receptie, lobby si
restaurant principal cu lift, la baie - duș in loc de cada si tot echipamentul necesar.
Pret de la 1692 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

Bella Beach 5*
Localizare:
Hotelul este situat în statiunea Anissaras, pe plajă, la 25 km distantă de aeroport.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispoziția turiștilor salon tv, masă bridge, internet wireless gratuit în incinta hotelului, lobby, 2 săli
conferințe (max 170 pers), restaurant principal, 2 restaurante tematice, unul tradițional grecesc și unul mediteranean,
3 baruri, 2 piscine exterioare, piscină interioară cu apă dulce, șezlonguri și umbrele la piscină și la plajă gratuit,
prosoape de plajă (gratuit), Welness SPA (contra cost) programe de animație, mini club, piscină și loc de joacă pt copii,
2 terenuri tenis, tenis de masă, volei, biliard (contra cost), sală fitness, sală jocuri electronice (contra cost), cameră de
bagaje, servicii de rent a car, mini teren de golf, mini market.
Camerele au baie cu duș sau cadă, aer condiționat, uscător de păr, TV led, telefon, minifrigider, A/C, seif (contra cost),
radio, Wi-Fi gratuit, DVD player, facilități pentru prepararea ceaiului și a cafelei, halat și papuci de baie, balcon sau
terasă.
Pret de la 1806 euro / camera standard / 7 nopti cu all inclusive

