Princess Sun
Kiotari Rhodes, Grecia
85109, Kiotari, South Rhodes, Greece

Descriere Princess Sun 4*, Kiotari Rhodes, Grecia
Hotelul Princess Sun este situat pe un deal mic, în sudul insulei Rodos, oferind vedere excelentă la mare și la munte.
Hotel Website: www.princesssun.com
Localizare
Hotelul Princess Sun este situat pe un deal mic, în sudul insulei Rodos, oferind vedere excelentă la mare și la munte.
Acesta este poziționat în zona Kiotari, la numai 5 km de satul tradițional Asklipio și la 17 km de centrul orașului Lindos.
Aeroportul Internațional Diagoras se află la 61 km de la proprietate (aproximativ 1h si 15 min de mers cu masina), iar
vibrantul oraș Rodos la 56 km (cca o ora de mers cu masina).
In apropiere se găsesc următoarele puncte de atracție, după cum urmează: Katafigio Agrias Zois Xortis (6,1 km),
Rhodes Fun Park (8,5 km), Lindos Acropolis (11,3 km), Vouno Kalathos (16,8 km).
Facilitati hotel
Hotelul dispune de gradină, terasă la soare, trei piscine cu umbrele, șezlonguri și prosoape de plajă gratuit, bar și bufetrestaurant cu colț pentru copii cu bufet potrivit pentru aceștia, meniuri cu diete speciale (la cerere), serviciu de
transfer cu autobuzul pus la dispoziție zilnic pentru transferuri frecvente și gratuite la plajă, internet Wi-Fi gratuit în tot
hotelul, vestiare, birou de turism, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop, lounge/ cameră comună cu TV, închiriere
cărucior pentru copii, aer condiţionat, închirieri auto, magazin de suveniruri/cadouri, lift, camere de familie, personal
multilingv (greacă, engleză standard, germană, franceză, italiană), Spa și centru de wellness, parcare gratuită la o
locație în apropiere.
Restaurantul principal Sunset pune la dispoziția oaspeților preparate internaționale, inclusiv specialități grecești,
italienești și din pește, în stil bufet. Aceștia pot savura și gustări ușoare sau băuturi răcoritoare la Diogenis,
restaurantul cu snack bar aflat chiar pe plajă.
Facilitati camere
Camerele Hotelului Princess Sun sunt luminoase, spațioase și confortabile, simplu decorate și mobilate dar cu bun gust
și oferă toate serviciile și facilitățile de care oaspeții au nevoie pentru un sejur confortabil. Acestea sunt dotate cu TV
LCD cu radio și canale prin satelit, frigider de mici dimensiuni, aer condiționat disponibil între mijlocul lunii iunie și
sfârșitul lunii septembrie, baie privată cu duș/ cadă, uscător de păr, ferestre izolate fonic, birou, dulap pentru haine,
telefon internațional cu linie directă (taxă suplimentară), seif (contra cost), camere disponibile pentru nefumători,
serviciu de curațenie zilnic, acces gratuit la internet Wi-Fi cu viteză redusă, internet Wi-Fi de mare viteză în toate
camerele și în zonele publice (cost suplimentar).
Majoritatea camerelor oferă canapea extensibilă și balcon sau terasă cu vedere la mare sau la zona înconjurătoare.
Activitati/Divertisment
Pentru relaxare și divertisment, oaspeții au la dispoziție în incinta complexului piscină în aer liber (deschisă în sezon),
prosoape de piscină, tobogan cu apă, baie turcească/ baie de aburi, cadă cu hidromasaj/ jacuzzi, masaj (cost
suplimentar), Spa și centru de wellness (contra cost), sală de fitness, saună, divertisment de seară, club pentru copii,
facilităţi de sporturi nautice (la unitatea de cazare, taxa extra), club de noapte/ DJ, animatori, închirieri biciclete (cost
extra), darts, windsurfing (în afara locației, la un cost suplimentar), karaoke, tenis de masă, teren de joacă pentru
copii, teren de tenis.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani pot participa la activități de agrement de luni până duminică între orele 10:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:04)

– 12:00 și între 14:30 – 18:30, supravegheați de către personalul instruit.
Echipa de animație oferă spectacole interesante, quiz și distracție atât pentru adulți cât și pentru copii, în timpul serii.
Cu o serie de activități tradiționale de divertisment, "seara grecească" introduce o bună perspectivă asupra culturii
grecești.
Hotelul Princess Sun oferă un Spa nou, care include o sală de fitness, hamam, saună și jacuzzi, tratamente spa, terapii
și masaje care sunt de asemenea, disponibile cu taxă suplimentară. Intrarea în Spa este permisă pentru adulți cu
vârsta minimă de 18 ani.

Avans 20% la inscriere si diferenta cu 21 zile inainte de plecare
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