Christa Hotel
Limenas, Afandou

Descriere Christa Hotel 2*, Limenas, Afandou
Amplasată în Limenas (Thassos), la 200 m de plaja Papias, Christa Hotel este o proprietate de 2 stele care oferă o
piscină în aer liber, terasă cu șezlonguri și umbrele de soare și unități de cazare cu aer condiționat. Se oferă acces
gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
În camere există baie prevăzută cu foehn. Camerele de la Christa Hotel sunt dotate cu aer condiționat, Tv cu canale
prin satelit și seif. Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. Oaspeții au
acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Fiecare unitate de cazare are frigider. Proprietatea oferă camere pentru
familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele standard.
La Christa Hotel oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare à la carte. Preparate din bucătăria
grecească și internațională așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Masa poate fi servită
atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau
alcoolice la bar. În cadrul proprietății există și un snack bar care servește băuturi și gustări. Pentru cei cu anumite
nevoi de nutriție, Christa Hotel oferă meniuri pentru diete speciale.
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.
În grădina de la Christa Hotel există un loc de joacă pentru copii special amenajat.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Megas Alexandros din Kavala, situat la o distanță de 17 km.
Cele mai apropiate atracții de Christa Hotel sunt: Agios Athanasios - 800 m, Portul din Thassos - 1,2 km, Muzeul de
Arheologie - 1,4 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.01.2022 05:30)

