IRO HOTEL
Hersonissos, Akti Olountos
El. Venizelou 178, Hersonisos, Insula Creta, Grecia
70014

Descriere IRO HOTEL 2*, Hersonissos, Akti Olountos
Amplasată în Hersonissos (Creta), la 150 m de plaja Glaros, Iro Hotel este o proprietate de 2 stele care oferă o piscină
în aer liber, terasă cu șezlonguri și umbrele de soare și unități de cazare cu aer condiționat. Proprietatea are servicii de
recepție cu program non - stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea
este posibilă pe stradă, în imediata apropiere a proprietății.
Camerele luminoase de la Iro Hotel sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. Camerele au balcon cu masă și scaune
unde pot fi petrecute momente de relaxare. În camere există baie cu cadă sau duș. 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 Iro Hotel oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet. Preparate din bucătăria
mediteraneeană și italiană sunt preparate zilnic. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în
funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la bar.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare.
Oaspeții își pot petrece timpul liber jucând biliard.
Printre alte servicii se regăsesc schimb valutar și serviciul de spălătorie.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Heraklion, situat la o distanță de 20 km.
Cele mai apropiate atracții de Iro Hotel sunt: Acvariul Aquaworld - 1,0 km, Muzeul Folcorului Lixnostatis - 1,4 km, Parcul
acvatic Acqua Plus - 3,9 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.07.2021 05:50)

