International Hotel
Rhodos Town, Akti Olountos
I. Kazouli 12, Rodos 851 00, Greece

Descriere International Hotel 2*, Rhodos Town, Akti Olountos
International Hotel este o proprietate care se află în Rhodos Town (Rhodos), la o distanță de 200 m de plaja Elli și oferă
unități de cazare cu aer condiționat și terasă în aer liber. Proprietatea are recepție cu program non - stop, unde clienții
sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Parcarea este posibilă pe stradă, în imediata apropiere a proprietății.
Camerele confortabile de la International Hotel au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin
satelit și seif. În camere există baie cu cadă sau duș ce are în dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Camerele au
balcon cu vedere la mare sau la oraș, unde oaspeții pot admira apusul sau răsăritul soarelui. Fiecare cameră dispune
de cană-fierbător. 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.
La proprietate există un bar care oferă cafea și diverse băuturi. Acestea pot fi servite atât în interior, cît si în aer liber,
pe terasă, în funcție de vreme.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje, un seif și Tv în spațiile comune. Printre alte
servicii proprietatea oferă și serviciul de spălătorie. Oaspeții se pot relaxa pe terasa de la International Hotel.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Rodos, situat la o distanță de 13 km.
Cele mai apropiate atracții de International Hotel sunt: Santa Maria della Vittoria - 100 m, Palatul Guvernatorilor - 200
m, Biserica Evanghelică - 300 m.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:55)

