Efstratios Hotel
Loutra Edipsos, Grecia
Loutra Edipsos, Grecia

Descriere Efstratios Hotel 2*, Loutra Edipsos, Grecia
Un hotel cochet, oferă o atmosferă familială, plăcută, îmbină confortul cu serviciile de calitate, și este situat în
apropierea apelor termale. Cu personalul sau calificat și atent la nevoile clienților, este o alegere bună din punct de
vedere calitate-preţ.
Hotel Website: http://efstratioshotel.gr/
Recomandare
De ce îți recomandăm această cazare?
✓Localizare centrală, la 100m de băile termale publice
✓Internet Wi-Fi gratuit
✓Aer conditionat inclus
Descriere:
Un hotel cochet, oferă o atmosferă familială, plăcută, îmbină confortul cu serviciile de calitate, și este situat în
apropierea apelor termale. Cu personalul sau calificat și atent la nevoile clienților, este o alegere bună din punct de
vedere calitate-preţ.
Localizare:
Hotel Efstratios este situat central, la aproximativ 50m de mare și la 100m de cea mai apropiată plajă (cu umbrele și
șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie). În apropiere se găsesc și renumitele izvoare termale din
staţiunea Edipsos.
Categorie:
2*
Website:
http://http://efstratioshotel.gr/
Facilităţi hotel:
Hotel Efstratios dispune de recepție deschisă până la ora 24:00, lift, baie comună la recepţie, acces pentru persoanele
cu dizabilităţi, sală pentru micul dejun, seif la recepţie, iar parcarea este publică. Se acceptă animale de companie de
talie mică.
Facilități camere:
Camerele hotelului, de dimensiuni reduse, sunt decorate simplu şi cu bun gust. Toate camerele au băi cu duş, uscător
de păr, pase de ţânţari, televizor LCD, telefon, frigider, aer conditionat inclus, internet wireless gratuit. Intrarea în
camere se face printr-un balcon comun la fiecare etaj. Hotelul pune la dispoziția clienților prosoape, care se schimbă
odată cu lenjeria la mijlocul sejurului, şi articole de toaletă (săpun, hârtie igienică). Curățenia se face o dată la 2 zile.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare!

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.07.2022 06:15)

