SANTORINI PALACE
Firostefani, Grecia

Descriere SANTORINI PALACE 4*, Firostefani, Grecia
Fabulos 8.7 Booking.com Santorini Palace este situat la doar câțiva metri de Caldeira cu cea mai frumoasa vedere
panoramica asupra vulcanului. Complet renovat, arhitectura tipic cicladica, atmosfera linistita, panorama superba si un
mix de facilitati de inalta clasa fac acest hotel ideal pentru toate categoriile de turisti: familii cu copii, grupuri de
prieteni sau cupluri. Incepand cu 01.01.2018 a fost introdusa taxa locala. In functie de clasificarea unitatii de cazare,
aceasta variaza intre 0.5eur – 4eur/ camera/ noapte si se va achita de catre turisti la fata locului!
Hotel Website: http://www.santorinipalace.gr
Localizare:
Pe coasta de vest a insulei Santorini, chiar pe Caldeira in Firostefani, intre Imerovigli si Fira. Distante: capitala Fira 800m, statie de autobuz - 200m. Aeroportul International - 7km, Portul Athinios - 12km, plaja - 8km.
Desi oficial este o localitate distincta, Firostefani este considerata o continuare a capitalei Fira, distanta dintre ele finnd
de doar 800 m.
Facilitati hotel:
receptie 24/24, piscina 300m2 cu apa dulce in aer liber, piscina copii, restaurant (demipensiune bufet), salon mic
dejun, bar, snack bar la piscina, sezlonguri la piscina, prosoape pentru piscina si plaja, sala conferinte (80 persoane),
servicii curatatorie, sauna, parcare, internet WIFI in lobby (gratuit), A/C, sala bagaje, room service, SPA, baby sitter (la
cerere, contra cost), concierge, bell boy, welcome drink la sosire (gratuit).
Facilitati camere:
106 camere spatioase, decorate cu stil in spiritul traditiei insulei, au in dotare: TV satelit, A/C individual, frigider,
telefon direct, uscator de par, muzica, priza aparate electronice de uz individual, minbar, radio, balcon sau terasa,
articole cosmetice la baie, seif, internet WIFI.
Drinks & Food:
Restaurantul principal ofera mic dejun american, prânz și cină intr-o divesitate de produse proaspete locale și rețete
tradiționale.
Pool Snack Bar - Oaspeții se pot bucura de soare si apa bazinului în timp ce ce savureaza bauturi racoritoare, gustări
ușoare și preparate la gratar.
Barul principal. Un punct de întâlnire pentru a savura diverse băuturi și cocktail-uri la lasarea serii.
Room service este disponibil pe tot parcursul zilei, de dimineața devreme până la miezul nopții.
Spa & Wellness:
SPA-ul hotelului va rasfata cu o atmosfera relaxata, lumanari parfumate si muzica linistitoare, Jacuzzi incalzit, baie
turceasca, sauna si salon de masaj.
Aditional, o sala de gimnastica echipata si utilata modern va ajuta sa va mentineti in forma pe toata durata sederii.

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in
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cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
Protectia datelor cu caracter personal:
Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de fiecare client, solicitate de prestatorii de servicii (transport,
hoteluri, politie de frontiera, companie asigurari, etc ), se face cu acordul fiecarui client in parte. Prelucrarea se va face
in conformitate cu dispozitiile Regulamentului UE679/2016 in scopul furnizarii serviciilor turistice.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (24.05.2022 00:53)

