Aethria
Limenas (Pieria), Akti Olountos
Limenas Thassos Island,Greece

Descriere Aethria 3*, Limenas (Pieria), Akti Olountos
Această proprietate de 3 stele se află în Limenas (Thassos) și oferă unități de cazare cu aer condiționat și o piscină în
aer liber, cu șezlonguri și umbrele de soare. 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 50 camere. În camere există baie cu duș ce are în dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Unele
camere au balcon cu vedere la grădină sau la piscină. Camerele confortabile de la Aethria sunt dotate cu pardoseală
de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv și seif. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in
cameră se face zilnic. Fiecare unitate de cazare are frigider. Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
Aethria servește zilnic un mic dejun tip bufet în zona de luat masa. La proprietate există un snack-bar care oferă cafea,
băuturi și gustări. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare, precum și cu un bar unde oaspeții pot degusta
băuturi alcoolice sau răcoritoare.
În grădina de la Aethria există un loc de joacă pentru copii special amenajat.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru bagaje și un lounge cu Tv. Oaspeții se pot relaxa în grădina
frumos amenajată de la proprietate.
Aethria are în apropiere o plajă cu nisip/pietriș. 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 18 km.
Cele mai apropiate atracții de Aethria sunt: Agios Athanasios - 100 m, Portul din Thassos - 500 m, Muzeul de
Arheologie - 700 m.
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