Marin-Congo
Rodos, Grecia Continentala
155, N&L Tilakou Street, 85100 Rhodes, Greece

Descriere Marin-Congo 2*, Rodos, Grecia Continentala
Hotel Website: www.hotelcongo.gr
Localizare
Acest hotel este la aproximativ 2 minute de mers pe jos față de plajă și la 1,5 km de centrul orașului Rodos, cu
restaurante și cafenele. Oaspeții pot vizita Marele Maestru al Cavalerilor și Clocktower din Rhodos, aflat la 1 km.
Hotelul se află la 15 km de Aeroportul Internațional Diagoras din Rhodos.
Cele mai apropiate atracții turistice sunt urmatoarele: Stadionul Diagoras (1 km), Parcul Sf. Fragkiskos (1,1 km),
Sinagoga Kahal Shalom (1,3 km), Parcul Andreas Papandreou (1,4 km), Organizarea de evenimente culturale (1,5 km),
Rodini Park (1,5 km), Old Town of Rhodes, Strada Cavalerilor și Turnul cu Ceas (1,7 km), Collachium (1,8 km), Biserica
Evanghelică și Acropole din Rhodos (2,4 km), Templul lui Apollon (2,6 km), Acvariul din Rhodos (3,1 km), Kalithea
Springs (6 km), Rhodes Waterpark (7,8 km).

Facilitati hotel
Congo Hotel pune la dispoziția oaspeților piscină în aer liber, grădină, terasă la soare, acces internet wireless disponibil
în zone publice gratuit, posibilă parcarea publică gratuit la o locație în apropiere (rezervarea nu este necesară), aer
condiţionat, seif (cost suplimentar), lift, camere pentru nefumători
Alte servicii pe care hotelul le ofera: serviciul zilnic de menaj, spațiu comun de lounge cu TV, fax/fotocopiere (taxă
suplimentară), birou de turism, închiriere de mașini, express check-in/ check-out și recepție deschisă nonstop.
Animalele de companie sunt permise la cerere și se pot aplica taxe suplimentare.
Facilitati camere
Hotelul Congo oferă pentru cazare 36 de camere spațioase și luminoase datorită geamurilor mari, având o priveliște
superbă grație poziționării spre apă. Toate camerele sunt dotate cu TV cu canale multiple, frigider, dulap, balcon privat
cu vedere la zona înconjurătoare, baie privată cu dus, articole de toaletă gratuite, serviciu de trezire, aer condiționat,
etajul superior accesibil cu lift.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:08)

