Nautilus
Corfu, Afandou
Main Street, Barbati, Corfu

Descriere Nautilus 3*, Corfu, Afandou
Nautilus este o proprietate de 3 stele situată în Corfu (Corfu) care oferă un restaurant și o piscină în aer liber cu
șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în
spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
În camere există baie cu cadă sau duș. Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de
relaxare. Camerele de la Nautilus sunt dotate cu aer condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif. Fiecare unitate de
cazare are frigider.
La Nautilus oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet. Preparate din bucătăria
grecească așteaptă să fie degustate în fiecare zi. 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 au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Nautilus amatorii de divertisment
pot juca biliard sau tenis de masă.
În zonă se poate practica caiac. Nautilus este o alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile
oferă posibilitatea organizării de tururi de mers cu bicicleta, sesiuni de snorkelling și de pescuit. Nautilus oferă serviciul
de închirieri biciclete contra cost.
În grădina de la Nautilus există un loc de joacă pentru copii special amenajat.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru bagaje și un seif. Printre alte servicii proprietatea oferă și
serviciul de schimb valutar.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Corfu, situat la o distanță de 12 km.
Cele mai apropiate atracții de Nautilus sunt: Vido Island - 10,0 km, Muzeul Kapodistrias - 10,0 km, Portul din Corfu 10,0 km.
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