ALEA HOTEL STUDIOS
Ialysos, Afandou

Descriere ALEA HOTEL STUDIOS 3*, Ialysos, Afandou
Această proprietate de 3 stele se află în Ialyssos (Rhodos) și oferă unități de cazare cu aer condiționat și o piscină în
aer liber, cu șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de recepție cu program non - stop și închirieri
auto. Se oferă acces contra cost la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 24 camere. Camerele luminoase de la Alea Hotel Studios sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. În
camere există baie cu duș. Curățenia in cameră se face zilnic. Fiecare unitate de cazare include o chicinetă utilată cu
frigider, plită de gătit și ustensile de bucătărie. 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.
Oaspeții se pot bucura zilnic de un mic dejun continental în zona de luat masa. La proprietate există un snack-bar care
oferă cafea, băuturi și gustări. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme.
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.
Alea Hotel Studios oferă serviciul de închirieri biciclete contra cost.
De asemenea oaspeții au la dispoziție un lounge cu televizor. Oaspeții se pot relaxa pe terasa de la Alea Hotel Studios.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Rodos, situat la o distanță de 6,2 km.
Cele mai apropiate atracții de Alea Hotel Studios sunt: Filerimos - 2,4 km, Acropole din Rhodos - 5,4 km, Parcul Rodini 5,7 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.02.2021 12:17)

