Lito
Paralia Katerini (Pieria), Afandou
Paralia Katerinis,60100 Pieria,Greece

Descriere Lito 2*, Paralia Katerini (Pieria), Afandou
Situată în Paralia Katerini (Pieria), Lito este o proprietate de 2 stele care oferă unități de cazare cu aer condiționat și o
grădină frumos amenajată. Facilitățile de la Lito includ și sală de fitness. Proprietatea are, de asemenea, 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 confortabile de la Lito au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif.
Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. În camere există baie cu cadă sau
duș ce are în dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Oaspeții au la dispoziție serviciul de room service pentru a
servi masa sau diverse băuturi. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Fiecare unitate de cazare are
frigider. Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele
standard.
La Lito oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet.
O altă variantă de petrecere a timpului liber la proprietate este camera de jocuri electronice.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați.
Copiii au la dispoziție jocuri și puzzle-uri.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind un lift și o cameră pentru bagaje.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Salonic, situat la o distanță de 43 km.
Cele mai apropiate atracții de Lito sunt: Bazilica Agia Fotini - 100 m, Dion - 15,0 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 09:45)

