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Rethymno Village Hotel
Isl Crete Rethymno, Greece
isl. Crete-Rethymno

Descriere Rethymno Village Hotel 3*, Isl Crete Rethymno, Greece
Camere
Facilități camere: aer condiționat (contra cost), TV prin satelit, telefon, baie (cadă / duș), uscător de păr, seif (contra
cost), frigider, balcon / terasă. Double Promo (~ 20-25 mp) Camerele sunt situate la parter. Pat dublu sau 2 paturi
de o persoană.
Double (~ 20-25 mp) Pat dublu sau 2 paturi de o persoană.
Family Room (~ 32 mp) 4 paturi de o persoană. Curățenie în camere - 6 ori pe săptămână, schimbarea lenjeriei de
pat - de 2 ori pe săptămână.

Mese
Restaurant - stil bufet în restaurantul central
Mic dejun 07:30 - 09:30
Prânz 12:30 - 14:00
Cină 19:00 - 21:00
Gustări & Ceai și cafea & Înghețată
Gustări zilnice în bar între orele 11:00 - 12:00 și 14:30 - 15:30.
Ceai / cafea / tort după-amiaza între orele 16:30 - 17:30.
Înghețată. Cel puțin două tipuri de înghețată pentru copii și adulți de la 12:30 la 21:00.
Băuturi
Băuturi alcoolice și nealcoolice între orele 10:00 - 23:00 în bar și restaurant. Vin de casă (alb, roșu). Bere locală la
draft, Cola, Sprite, sifon, suc de portocale, limonadă, cafea (filtrată), ceai și apă.
Ouzo, Raki, Brandi între orele 19:00 - 23:00.
Băuturile alcoolice nu sunt furnizate copiilor cu vârsta sub 18 ani.
După ora 23:00, toate băuturile sunt contra cost.
Informații suplimentare
Piscină: de la 09:00 la 19:00, șezlonguri și umbrele (gratuit).
Prosoapele de piscină nu sunt furnizate.
Siguranță pe mare: vă rugăm să fiți atenți în fiecare zi înainte de a intra în mare la culoarea steagului de pe plajă.
VERDE: Marea este calmă, nu există pericol pentru înot. GALBEN: atenție sporită. ROȘU: valuri periculoase, înotul este
interzis.
Recepție deschisă non-stop.
CHECK OUT: 12:00.
CAMERĂ PENTRU O ZI - de la 12:00 la 18:00 (în funcție de disponibilitate, la un cost suplimentar)
Seif - contra cost.
Aer condiționat - contra cost. ! Administrația hotelului își rezervă dreptul de a aduce unele modificări programului fără
notificare prealabilă.
Distanta fata de mare: 100 m

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 07:59)

