Indigo Inn
Creta

Descriere Indigo Inn, Creta
Camere

Facilități camere: aer condiționat (contra cost), telefon direct, mini frigider, TV prin satelit, internet Wi-Fi gratuit, seif
(contra cost), duș, uscător de păr, ceainic electric, balcon / terasă. Baby cot - gratuit.
Doubles Superior (~ 25-30 mp) Pat dublu sau 2 paturi de o persoana.
Family 1-Bedroom (~ 35-45 mp) Prima cameră cu 2 paturi de o persoană, dormitor separat cu pat dublu.
Maisonettes Loft (~ 35-45 mp) Stil duplex, plan deschis. La nivelul inferior - 2 paturi de o persoană, la etajul
superior - un pat dublu. Pat suplimentar pentru a 5-a persoană - standard.
Maisonettes Superior (~ 45-55 mp) Stil duplex, plan deschis. La nivelul inferior - 2 paturi de o persoană, la etaj - un
pat dublu. Pat suplimentar pentru a 5-a persoană - standard.
Serviciu de menaj - zilnic, schimb de lenjerie - de 2 ori pe săptămână.

Mese

Programul All Inclusive începe la ora 11:00 și se încheie la 12:00 în ziua plecării.
Zilnic între orele 11:00 și 22:00
Restaurant
Mic dejun (american) 07:30–09:30 - bufet
Pranz 13:00-14:30 - bufet
Cina 19:00-21:30 - bufet
Dress Code
Pachet de prânz (la cerere cu o zi mai devreme)
Cafea, prajituri la barul de la piscină 15:00-16:00
Inghetata pentru copii la barul de la piscina 15:00-16:00
Băuturi locale incluse în programul All Inclusive: băuturi racoritoare, sucuri, cafea (cafea filtrată, espresso,
cappuccino, Nescafe, greacă), ceai, bere locala la draft, vin de casă, raki, brandy, ouzo, vodka, gin, rom, tequila
cocktail-uri. ! Hotelul își rezervă dreptul de a face unele modificări ale programului fără notificare prealabilă.
Lista serviciilor oferite oaspeților in sistemul „All Inclusive” 2019
Programul All Inclusive începe la ora 11:00 și se încheie la 12:00 în ziua plecării.
Zilnic între orele 11:00 și 22:00
Restaurant
Mic dejun (american) 07:30–09:30 - bufet
Pranz 13:00-14:30 - bufet
Cina 19:00-21:30 - bufet
Cafea, prajituri la barul de la piscină 15:00-16:00
Inghetata pentru copii la barul de la piscina 15:00-16:00
Băuturi locale incluse în programul ”All Inclusive”: bere la draft, vin de casă, brandy, cocktail-uri (4 tipuri), apă

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.08.2021 11:50)

de masă, apă carbogazoasă, cola, sprite, cafea, ceai. Self-catering la bar și la barul de la piscină.
! Hotelul își rezervă dreptul de a face unele modificări ale programului fără notificare prealabilă.
HB - Demipensiune Mic dejun - bufet, Cina - meniu setat.
Distanta fata de mare: ~150 m

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.08.2021 11:50)

