Creta Beach Hotel &
Bungalows
Zona Heraklion, Grecia

Descriere Creta Beach Hotel & Bungalows 4*, Zona Heraklion, Grecia
Hotel Website: http://www.cretabeach.com/
Localizare
Creta Beach este un complex hotelier de 4 stele situat pe plaja de 9 km de nisip alb din Ammoudara.
Hotelul este situat ideal pentru oaspeţii care doresc să exploreze zona din jur. Numeroase magazine, taverne și baruri
se află la câțiva pași. Aeroportul Internaţional din Heraklion este situat la apriximativ 10 km de proprietate, iar
statiunea Heraklion la 7 km distanţă.
Cele mai populare puncte de atractie din zona sunt reprezentate de: Muzeul de Istorie a Cretei (4,6km), Zidurile
venețiene (4,9 km), Muzeul de Arheologie Heraklion si Koules (5,2 km), Muzeul Bătăliei pentru Creta (5,3 km), Muzeul
de Istorie Naturală a Cretei (8 km), Palatul Minoic din Knossos (8,7 km), El Greco Museum (12,1 km), Nikos Kazantzakis
Museum (16,4 km), Labyrinth -Musical Workshop (18,3 km).
Facilitati hotel
Hotelul pune la dispozitia turistilor acces imediat la plajă, grădina, bar, restaurant terasat (à la carte şi bufet), scaune
pentru copii in restaurant, snack bar la piscina, camera de bagaje, camera TV, piscina exterioara, parcare gratuita,
piscina pentru copii, loc de joaca pentru copii, fax/copiator (cost suplimentar), birou de turism, închirieri auto, schimb
valutar, curăţătorie chimică (cost suplimentar), spălătorie (contra cost), babysitting/servicii pentru copii (cost extra),
business centre, internet wireless disponibil în zonele publice gratuit, personal multilingv (engleza standard, greaca,
franceza, germana).
Facilitati camera
Oaspetii au la dispozitie unitati de cazare cu interioare complet renovate, spatioase si confortabile (camere standard
cu balcon cu vedere la mare sau bungalouri cochete aflate în grădinile hotelului), facilități de primă clasă și o ambianță
uimitoare care se potrivește cu experiența de pe litoral.
Toate camerele sunt cu balcon sau terasă, aer condiționat (control individual), baie privata cu dus, uscator de par,
articole de toaleta, prosoape de baie/ plaja, telefon cu linie directă, seif, TV cu canale prin satelit/ cablu, mini-bar, seif
(3 euro/zi), internet Wi-Fi, serviciu de wake-up call, frigider, serviciu de curatenie zilnic, patuturi pentru infanti,
înfrumusețate pe exterior numai cu piatră naturală grecească și pereți pe interior vopsiti în alb, așa cum se găsesc în
majoritatea satelor cretane.
Activitati/Divertisment
Facilitățile de agrement ale hotelului includ o piscină mare în aer liber, zonă de facut plajă, precum şi terenuri de tenis
și de volei pe plajă, echipa de animație, dansuri folclorice, tir cu arcul, masă de biliard, fotbal de plaja, darts, tenis de
masa, teren de minigolf, sporturi acvatice (în apropierea locatiei), amfiteatru cu evenimente speciale (300 de locuri).
De asemenea, seara este oferit un program de divertisment. Copiii au la dispoziţie un miniclub, loc de joaca, dar şi o
zonă separată la piscină.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:53)

