Aelia Villa
Limenas (Pieria), Afandou
Limenas, Thassos 64004, Greece

Descriere Aelia Villa 3*, Limenas (Pieria), Afandou
Aelia Villa este o proprietate de 3 stele situată în Limenas (Thassos) care oferă unități de cazare cu aer condiționat,
grădină și o terasă unde oaspeții pot petrece timp împreună cu prietenii sau familia. Proprietatea are servicii de
recepție cu program non - stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea
este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 18 camere. Camerele luminoase de la Aelia Villa sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. În camere
există baie cu duș, foehn, articole de toaletă gratuite, precum și halate de baie și papuci. Camerele au balcon cu masă
și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia
in cameră se face zilnic. În fiecare unitate de cazare există o bucătărie utilată cu frigider, plită de gătit și ustensile de
bucătărie. De asemenea, sunt disponibile o zonă de luat masa și un cuptor pentru prepararea mâncărurilor.
Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele
standard.
Oaspeţii îşi pot pregăti micul dejun şi alte mese şi le pot savura chiar pe balcon.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați. În zonă se organizează sesiuni de scufundări și se
poate practica ciclism. Aelia Villa oferă serviciul de închirieri biciclete contra cost.
În grădina de la Aelia Villa există un loc de joacă pentru copii special amenajat.
Aelia Villa are acces imediat la o plajă publică. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Megas Alexandros din Kavala, situat la o distanță de 17 km.
Cele mai apropiate atracții de Aelia Villa sunt: Portul din Thassos - 500 m, Agios Athanasios - 800 m, Muzeul de
Arheologie - 1,4 km.
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