IONIAN PARADISE
Nidri, Akti Olountos
Balaoriti 15, Nidri, Lefkada

Descriere IONIAN PARADISE 3*, Nidri, Akti Olountos
Situat în Nidri (Lefkada), Ionian Paradise se află la 150 m de plaja Nidri și oferă unități de cazare cu aer condiționat,
grădină și terasă în aer liber. Proprietatea are servicii de închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în
spațiile publice. Parcarea este posibilă pe stradă, în imediata apropiere a proprietății.
În camere există baie cu cadă sau duș prevăzută cu foehn. Camerele confortabile de la Ionian Paradise au pardoseală
de gresie/ marmură, aer condiționat și Tv cu canale prin satelit. Unele camere au balcon, cu vedere la grădină, unde
oaspeții se pot relaxa în compania celor dragi. Fiecare cameră dispune de cană-fierbător. Oaspeții au acces gratuit la
serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Toate camerele spațioase de la Ionian Paradise au canapea
în living, ceea ce oferă un plus de confort. Fiecare unitate de cazare include o chicinetă utilată cu frigider, plită de gătit
și ustensile de bucătărie. De asemenea, este disponibilă o zonă de luat masa. 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.
Oaspeţii îşi pot pregăti micul dejun şi alte mese şi le pot savura chiar pe balcon.
În zonă se organizează sesiuni de scufundări și se poate practica caiac. Ionian Paradise este o alegere excelentă pentru
călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de ore de călărie, sesiuni de snorkelling și de
pescuit. Ionian Paradise oferă serviciul de închirieri biciclete contra cost.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru bagaje și un lounge cu Tv. Printre alte servicii se regăsesc
schimb valutar și serviciul de spălătorie.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Aktion, situat la o distanță de 25 km. La cerere proprietatea organizează
transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Ionian Paradise sunt: Cascada Dimosari - 200 m, Insula Scorpionilor - 3,5 km, Peștera
Papanicolis - 6,9 km.
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