Rethymno Mare & Water
Park
Isl Crete Rethymno, Greece

Descriere Rethymno Mare & Water Park 5*, Isl Crete Rethymno, Greece
Despre Hotel
10 camere noi Family Suites (parter) cu piscină privată, etaje noi, culori și design nou.
Culori noi în toate camerele.
Mobilier nou în camerele clădirii principale și într-una dintre cele trei clădiri.
Wifi gratuit în toate camerele.
Televizoare Samsung Smart TV în 75% din camere.
Ascensor nou de la parcare la recepție.
Bufet nou în restaurantul principal și în zona de gătit.
Design nou la recepție, în hol și în barul principal.
3 mașini electrice noi în stațiune.
Noul restaurant a la carte lângă marea Thalassa - contra cost.NOU - 2018! Water Park (7 tobogane si 2 bazine noi)
Piscină cu apa dulce pentru adulți (130 mp), tobogane pentru rafting (62 m), caderi libere - kamikaze (21,5 m), 3 linii
de tobogane (22 m).
Piscină pentru copii (178 mp), 2 turnuri - 2 tobogane pentru copii și o ciupercă.

Locatie

Camere
Facilități camere: aer condiționat, TV prin satelit (canale rusești), TV cu ecran plat Smart TV, telefon direct, internet
Wi-Fi gratuit, baie (cadă / duș), uscător de păr, seif (contra cost), mini frigider, halate de baie și papuci, set pentru
prepararea de cafea / ceai (ceainic, căni), balcon / terasă. Single GV Pat dublu sau 2 paturi de o persoana.
Double Superior SV Pat dublu sau 2 paturi de o persoana, canapea pentru a treia persoană.
Doubles Superior Private Pool Piscină privată, pat dublu sau 2 paturi de o persoana, canapea pentru a treia
persoană.
Deluxe Doubles SV / Jacuzzi in Bath Pat dublu sau 2 paturi de o persoana, una sau doua canapele, jacuzzi în baie.
Suite Family 2-Bedroom SV 2 camere cu ușă de conectare, pat dublu într-o cameră, 2 paturi de o persoana sau pat
supraetajat în a doua cameră.
NOU! Suite Family 2-Bedroom SV / Private Pool (Ground floor) Piscină privată, 2 camere cu ușă de conectare,
pat dublu într-o cameră, 2 paturi de o persoana sau pat supraetajat în a doua cameră. Pachet de bun venit la sosire:
sticla de apă, fructe.
Serviciu zilnic de curatenie in camere, schimb de lenjerie - de 3 ori pe săptămână.

Mese
Programul all inclusive este valabil până la ora 24:00.Mese
"HERMES" - Restaurant principal

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.07.2021 00:37)

Mic dejun continental devreme înainte de ora 07:30
Mic dejun 07:30-10:00 - bufet american, spectacole de gătit
Mic dejun târziu 10:00-11:00 (continental)
Prânz 12:30-14:30 (bufet, spectacole de gătit)
Cină 19:00-21:30 (bufet, spectacole de gătit) - 3 nopți tematice pe săptămână (italiană, grătar, greacească). Cină
pentru copii 19:00-21:30 (bufet pentru copii)
Bauturi (cina) - apa minerala, sucuri, bauturi racoritoare, ceai, cafea, vin local (alb, rosu, retsina), bere. Auto servire.
JASMINE Restaurant specific Cretan(din mai până în octombrie, gratuit)
Cina - Restaurant A la Carte 19:00 - 22:00 (bucatarie delicioasa cretana)
Apă, suc, băuturi racoritoare, ceai, cafea, vin local (alb, roșu, retsina), bere, ouzo, raki. - Self service.
Cina in restaurantul "JASMINE" - gratuit, inclus in sistemul "All inclusive"
! Rezervările sunt necesare la recepție, cu o zi mai devreme de la 08:00 la 21:00 "Jasmin" - snack-bar lângă piscină
10:00-18:00
10:00-18:00 - băuturi racoritoare, apă, sucuri de fructe, vin local (alb, roșu), retsina și bere, brandy, ouzo, raki,
șampanie, cocktailuri, cafea, ceai
11:00-17:00 - sandvișuri, pizza, fructe, înghețată, iaurt
16:00-17:00 - ceai, cafea, brioșe, fursecuri "Poseidon" - snack bar 11:00-23:00
11:00-23:00 - băuturi răcoritoare, apă, sucuri de fructe, vin local (alb, roșu), retsina, bere, brandy, raki, șampanie,
cocktail-uri
11:00-17:00 - sandvișuri, pizza, înghețată, iaurt Afrodite - cafe-bar 16:30-24:00
Programul all inclusive este valabil până la ora 24:00
Cocktailuri, băuturi internaționale, șampanie, băuturi racoritoare, sucuri de fructe, vin local (alb, roșu), retsina, bere,
vodcă, gin, rom, whisky, tequila, brandy, ouzo, raki.
Atmosferă unică, vedere panoramică la mare.
Muzică live la pian - de câteva ori pe săptămână. Barul pe plajă "Anemos" 10:00-19:00
10:00-19:00 - băuturi racoritoare, apă minerală, sucuri de fructe, vin local (alb, roșu), retsina, bere, brandy, ouzo, raki,
șampanie, cafea, ceai
10:00-19:00 - sandvișuri, pizza, fructe proaspete, înghețată, iaurt Noul restaurant a la carte lângă mare Thalassa - contra cost (deschis din mai până în octombrie) - Uzerie tradițională (fructe de mare, bucătărie
locală). Prânz 12.30-15.30; Cina 19.30-21.30. Rezervarea este necesară cu o zi mai devreme. Notițe
Masaj spa (10.00-18.00) - 15 minute de persoană (gratuit) pentru întreaga ședere într-o zonă specială, lângă piscină.
Parc acvatic (10.30-19.00) - 7 tobogane de apă, 2 bazine noi (rafting, kamikaze, multislide, tobogane pentru copii).
Miniclub pentru copii între 4-14 ani.
Sport și animație.
Program de animație și sport
Amfiteatru în aer liber (în funcție de condițiile meteorologice) pentru seară.
Tenis, volei pe plajă, polo pe apă, tenis de masă, boccia, plimbări către cele mai apropiate sate tradiționale.
Animație ziua si seara (de 6 ori pe săptămână), seara folclorică grecească (1 dată pe săptămână), jocuri, bingo,
aerobic, săgeți, jocuri, tir cu arcul Contra cost(servicii oferite de colaboratori)
Călărie, biliard, inchiriere de biciclete.
Cursuri de scufundare în piscina hotelului (la final oaspeții primesc un certificat).
Masaj spa (contra cost) Masaj spa și tratamente speciale într-un loc special lângă piscină, de la 10:00 la 18:00 (7 ori pe
săptămână) - cu taxă suplimentară. Mini Club Pentru copii (4-14 ani), loc de joacă pentru copii, desene animate,
desene, jocuri de masă, jocuri de apă în piscina pentru copii.
Programul All Inclusive este valabil până la plecarea din hotel.! Unele baruri și restaurante operează în
funcție de condițiile meteorologice. ! Hotelul își rezervă dreptul de a efectua anumite modificări în program fără
notificare prealabilă.
Distanta fata de mare: 150 m

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.07.2021 00:37)

