Konstantinos Studio
Pefki, Grecia
INSULA EVIA, PEFKI

Descriere Konstantinos Studio 3*, Pefki, Grecia
Așezat într-o localitate încărcată de istorie, studioul este construit în apropierea mării, dar într-o locație liniștită, cu o
grădină mare și frumoasă și constituie alegerea optimă pentru petrecerea concediilor.
Hotel Website: www.konstantinos-pefki.gr
Recomandare
De ce iti recomandăm această cazare?
✓ Aer condiționat inclus
✓ Internet Wi-Fi gratuit
✓ Terasă mare cu grădină și grătar

Descriere
Așezat într-o localitate încărcată de istorie, studioul este construit în apropierea mării, dar într-o locație liniștită, cu o
grădină mare și frumoasă și constituie alegerea optimă pentru petrecerea concediilor.
Localizare
Studio Konstantinos este localizat în stațiunea Pefki, pe strada principală la aproximativ 150m de mare și 250m de
plaja amenajată (cu umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie) și la 300m de centrul stațiunii.
Categorie
3*
Tip Masa
Self-catering
Website:
http://www.konstantinos-pefki.gr
Facilitati hotel:
Studioul dispune de terasă mare cu mese şi scaune, grătar, restaurant (deschis ocazional), loc pentru depozitarea
bagajelor şi toaletă pentru schimbul de serie.

Facilitati camere
Camerele sunt dotate cu chicinetă utilată, minifrigider(fără congelator), televizor LCD, grup sanitar cu duș, aer
conditionat inclus şi internet wireless gratuit. Camerele au balcon cu vedere la mare sau la stradă. Se pun la dispoziția
clienților prosoape. Curăţenia se face doar la check în (pe perioada sejurului nu se asigură curățenie şi consumabile).

*TRANSFERURILE DIN TARA NU SUNT INCLUSE PENTRU OFERTA "TARIF UNIC"! *Promo/Economy Rooms – sunt camere
limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de
cazare ca restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:28)

în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot
avea vederea obstrucţionată.
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