Nefeli Studio
Skala Potamia, Grecia
SKALA POTAMIA, THASSOS ISLAND, GREECE

Descriere Nefeli Studio 3*, Skala Potamia, Grecia
Magazine, restaurante, taverne și cafenele, toate iti sunt la indemana atunci cand esti cazat la Studio Nefeli, asa ca nu
trebuie sa iti faci griji ca nu vei gasi ceva pe gustul tau, atunci cand vei iesi seara la plimbare. Un studio cu traditie pe
piata turistica romaneasca, verificat de oaspetii care aleg sa ii treaca pragul an de an.
Hotel Website: http://www.studiosnefeli.gr
Recomandare:
De ce îți recomandăm această cazare?
✓Situat la 50 de metri distanta de mare
✓Recomandat familiilor
✓ Top vanzari 2017

Descriere:
Magazine, restaurante, taverne și cafenele, toate iti sunt la indemana atunci cand esti cazat la Studio Nefeli, asa ca nu
trebuie sa iti faci griji ca nu vei gasi ceva pe gustul tau, atunci cand vei iesi seara la plimbare. Un studio cu traditie pe
piata turistica romaneasca, verificat de oaspetii care aleg sa ii treaca pragul an de an.

Localizare:
Localizat în Skala Potamia, la doar 1 minut distanta de mare.
Categorie:
3*
Tip masa:
Selfcatering
Website:
http://www.studiosnefeli.gr
Facilitati studio:
Studioul dispune de grădină, gratar, parcare cu locuri limitate.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu chicineta complet utilata, televizor, minifrigider, balcon, aer condiționat (5 €/zi/ camera – se
achita la fata locului), prosoape, grup sanitar cu dus, uscator de par, seif (1 €/ zi/camera – se achita la fata locului),
internet wireless (gratuit). Se asigura curatenie o data pe sejur, precum și schimbarea lenjeriei și a prosoapelor.

Studioul Nefeli este potrivit atât pentru persoanele dornice de distracție cât şi pentru familiile cu copii. Unitatea de

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:05)

cazare pune la dispoziție o grădină cu grătar și parcare privată proprie
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