Vasia Ormos (Adult
Only)
Zona Heraklion, Grecia Continentala
Agios NIkolaos - Crete 72100 Greece

Descriere Vasia Ormos (Adult Only) 4*, Zona Heraklion, Grecia Continentala
Localizare Situat în faţa unui golf frumos, Hotel Vasia Ormos este locul ideal pentru cei care doresc un sejur relaxant.
Hotelul Ormos este numai pentru adulţi. Acesta se află în frumoasa staţiune Agios Nikolaos, una dintre cele mai
cautate staţiuni ale insulei renumită datorită siturilor pitoreşti, plajelor curate şi bine organizate precum şi datorită
vieţii sale cosmopolite. Facilitățile hotelului Acest hotel oferă oaspeţilor săi facilităţi şi servicii de calitate: acces la
internet în zonele publice, recepţie, restaurant, lobby bar, exchange, servicii de spălătorie, serviciu de rent a car,
parcare. Oaspeţii hotelului se vor putea relaxa la cele 2 piscine exterioare cu şezlonguri şi umbreluţe şi vor putea servi
o băutura răcoritoare de la barul acestora. Hotelul oferă programe de animaţie seara şi activităţi sportive pe durata
zilei. Facilitățile camerelor Hotelul oferă oaspeţilor săi camere duble standard şi superioare. Acestea sunt modern
mobilate şi complet echipate : minifrigider, uscător de păr, telefon cu linie directă, acces la internet, LCD, aer
condiţionat. Plaja Plaja este situata în apropierea hotelului, iar şezlongurile şi umbrelele sunt contra cost.
Hotel Website: http://www.vasiabeach.gr/vasia-hotels/vasia-ormos.html
Localizare
Hotelul este situat in fata unui golf, la 1,5 km de centrul statiunii cosmopolite Agios Nikolaos, una dintre cele mai
frumoase zone ale Europei, cu numeroase centre comerciale si cluburi de noapte. Aeroportul International din
Heraklion se afla la 60 km (cca. 50 min de mers cu masina), iar orasul Heraklion la 62 km de proprietate (aprox. o ora
de mers cu masina).
In zona se gasesc urmatoarele puncte de atractie dupa cum urmeaza: Lacul Voulismeni (la 20 min de mers pe jos),
Portul Agios Nikolaos (la 23 minute), Elounda (9 km), Biserica Panagia Kera (10,4 km), Lato (11,5 km), Castelul
Spinalonga (13 km), Portul Heraklion (63 km).
Facilitati hotel
Hotelul pune la dispozitia turistilor receptie deschisa 24 de ore, doua piscine exterioare, prosoape (cu depozit), sala de
fitness, restaurant principal, un restaurant a la carte, lobby bar, pool bar, parcare, camera de bagaje, schimb valutar,
acces internet Wi-Fi (gratuit in zonele comune, iar in restul hotelului contra cost), inchirierea de masini sau a altor
mijloace de transport, loc de parcare (spatiu limitat), serviciu de transfer de la si/ sau la aeroport (contra cost), gradina,
terasa la soare, aer conditionat, serviciu de spalatorie, doctor la cerere (cost suplimentar), personal multilingv.
Proprietatea dispune de doua restaurante care servesc delicii din bucataria cretana, mediteraneana si internationala si
doua baruri unde pot savura o bautura racoritoare sau inghetata.
Animalele de companie nu sunt acceptate in acest resort.
Facilitati camera
Camerele hotelului Vasia Ormos sunt decorate si mobilate in stil modern, spatioase, confortabile si luminoase, dotate
cu aer conditionat cu control individual, TV LCD, canale radio prin intermediul televizorului, telefon direct, acces
internet (contra cost), mini bar (cost suplimentar), baie privata, uscator de par, accesorii de baie, seif (cost extra),
room service (contra cost), veranda sau terasa mobilata cu gradina sau piscina sau vedere la mare.
Activitati/Divertisment

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 17:29)

Oaspetii au la dispozitie, in cadrul hotelului, pentru relaxare si divertisment urmatoarele: doua piscine cu apa dulce in
aer liber, sezlonguri si umbrele de soare langa piscina, plaja, sezlonguri si umbrele de soare langa mare (cost extra),
sporturi acvatice (contra cost), program de animatie usoara, inclusiv divertisment de zi si de seare.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 17:29)

