Across Potidea Golden
Beach
Nea Potidea, Grecia Continentala
Potidea,63077 Chalkidiki,Greece

Descriere Across Potidea Golden Beach 2*, Nea Potidea, Grecia Continentala
Hotelul Across Potidea Golden Beach, este localizat pe bratul Kassandra din peninsula Halkidiki, la o distanta de
aproape 5o m de plaja cu nisip ce iti va incanta momentele petrecute la mare.
Descriere:

Hotelul Across Potidea Golden Beach, este localizat pe bratul Kassandra din peninsula Halkidiki, la o distanta de aproape 5o m

Localizare:
Hotelul Potidea Golden Beach este situat la numai 50m de plaja din Nea Potidea, pe bratul Kassandra. Localitatea Nea
Potidea este la o plimbare de doar 3 minute de hotel. Aici puteti degusta preparate traditionale grecesti in tavernele cu
specific pescaresc.
Website
http://potideagoldenbeach.gr
Facilitati hotel
Hotelul are 3 cladiri - Cladirea Prinipala: cu recepţie 24 de ore, bar, gradina, camere nefumatori, seif, camera de
bagaje, aer condiţionat, , snack bar, birou de turism; - Cladirea anexa1: cu piscina, barul principal, restaurant (à la
carte); - Cladirea anexa 2: cu camere.
Facilitati camere
Camerele hotelului Golden Beach sunt dotate cu TV prin satelit şi aer condiţionat, iar chicineta cu un frigider. Baby-coturile si seiful din camere sunt cu extra-plata achitata pe loc la hotel. De asemenea, aerul conditionat din tipurile de
camere ''promo'' este cu plata extra.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – sunt camere limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri
speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca restul camerelor din ofertă, doar că, în unele situații pot apărea
anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.),
pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 06:17)

