Irene Studios
Pefki (Evia), Akti Olountos
PEFKI, EVIA ISLAND, GREECE

Descriere Irene Studios, Pefki (Evia), Akti Olountos
Amplasat în Pefki (Evia), Irene Studios se află la 500 m de plaja Pefki și oferă apartamente cu aer condiționat, grădină
și terasă în aer liber. Proprietatea are servicii de închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile
publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 12 camere. Unele camere au balcon cu vedere la mare, unde oaspeții pot admira apusul sau răsăritul
soarelui. Camerele de la Irene Studios au în dotare aer condiționat și Tv. În camere există baie cu articole de toaletă
gratuite. Fiecare cameră dispune de cană pentru prepararea apei calde. Oaspeții pot solicita serviciul de room service
pentru a servi masa sau diverse băuturi. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Toate camerele
spațioase de la Irene Studios au canapea în living, ceea ce oferă un plus de confort. Fiecare unitate de cazare include o
chicinetă utilată cu frigider, plită de gătit și ustensile de bucătărie. De asemenea, este disponibilă o zonă de luat masa.
Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele
standard. Se pot rezerva de asemenea camere pentru nefumători.
La Irene Studios oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet și à la carte. 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. Oaspeţii îşi pot pregăti
micul dejun şi alte mese şi le pot savura chiar pe balcon.
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.
Irene Studios oferă serviciul de închirieri biciclete contra cost.
Irene Studios are în apropiere o plajă cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Skiathos, situat la o distanță de 30 km. La cerere proprietatea organizează
transfer la/de la aeroport contra cost.
Church of Osios David Gerontou se află la 19,0 km de proprietate.
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