EROS HOTEL
Benitses, Akti Olountos
Benitses, Corfu

Descriere EROS HOTEL 1*, Benitses, Akti Olountos
Eros Hotel este o proprietate situată în Benitses (Corfu), 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 închirieri auto. Se
oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Camerele confortabile de la Eros Hotel sunt dotate cu pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv și seif.
Fiecare cameră dispune de cană-fierbător. În camere există baie cu cadă sau duș ce are în dotare foehn și articole de
toaletă gratuite. Unele camere au balcon cu vedere la mare sau la grădină. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în
camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Toate camerele spațioase de la Eros Hotel au canapea în living, ceea ce
oferă un plus de confort. 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. Se pot rezerva de asemenea camere pentru
nefumători.
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. Pentru cei cu anumite nevoi de nutriție, Eros Hotel oferă meniuri pentru diete
speciale.
Oaspeții își pot petrece timpul liber jucând biliard. În anumite seri există cine tematice.
În imediata apropiere se pot practica sporturi nautice, precum windsurfing, caiac sau schi nautic. Eros Hotel este o
alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de tururi de mers pe
jos sau cu bicicleta, ore de călărie, sesiuni de snorkelling și de pescuit. Eros Hotel oferă serviciul de închirieri biciclete
contra cost. Există, de asemenea, la proprietate și tururi pentru cunoașterea culturii locale.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru bagaje și un seif. Printre alte servicii proprietatea oferă și
serviciul de spălătorie. Oaspeții se pot relaxa în grădina frumos amenajată de la proprietate. Biroul de turism de la Eros
Hotel poate furniza informații turistice.
Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Corfu, situat la o distanță de 7,2 km. La cerere proprietatea
organizează transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Eros Hotel sunt: Achilleion - 2,3 km, Pontikonisi - 4,8 km, Palatul Mon Repos - 7,1 km.
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