Akti Ouranoupoli
Ouranoupoli, Grecia Continentala
Ouranoupolis,630 75 Chalkidiki,Greece

Descriere Akti Ouranoupoli 3*, Ouranoupoli, Grecia Continentala
Construit pe cea mai frumoasa plaja din Halkidiki, cu vedere spectaculoasa spre muntele Ammouliani si spre bratul
Sithonia, hotelul Akti Ouranoupoli*** din statiunea Ouranoupolis este rezultatul a 25 de ani de experienta in turism.
Descriere:

Construit pe cea mai frumoasa plaja din Halkidiki, cu vedere spectaculoasa spre muntele Ammouliani si spre bratul Sithonia, h

Localizare
Hotelul Akti Ouranopoli este pozitionat la o distanta de 125 km de aeroportul "Macedonia" din Salonic, la 3 km fata de
orasul port Ouranopoli si foarte aproape de plaja cu nisip premiata cu Blue Flag, ce este marginita de o frumoasa
padure de pini, relizand un peisaj mirific.
Website
http://hotel-akti.gr
Facilitati hotel
Hotelul Akti Ouranopoli dispune de restaurante si taverne unde turistii pot gusta din mancarurile traditionale grecesti
bucurandu-se de frumoasele peisaje ce inconjoara zona, bar la piscina, bar pe plaja, sezlonguri si umbrelute pe plaja si
la piscina, piscina exterioara, piscina pentru copii, biliard, tenis de masa, loc de joaca pentru copii, internet wireless (cu
plata), parcare si magazine.
Facilitati camere
Hotelul dispune de 70 de camere ce sunt dotate cu aer conditionat (cu plata), TV telefon, frigider, uscator de par,
balcon sau veranda cu vedere la mare, piscina sau gradina, pentru o vacanta reusita.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – sunt camere limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri
speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca restul camerelor din ofertă, doar că, în unele situații pot apărea
anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.),
pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 21:57)

