Almare Beach
Kokkini Hani, Afandou
Kokkini Chani

Descriere Almare Beach 3*, Kokkini Hani, Afandou
Almare Beach este o proprietate de 3 stele situată în Heraklion care oferă camere cu vedere la mare, un restaurant, o
piscină în aer liber și o terasă cu șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de închirieri auto. Se oferă
acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Camerele confortabile de la Almare Beach au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit
și seif. Oaspeții au la dispoziție serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse băuturi. Unele camere au
balcon cu vedere la mare sau la grădină. În camere există baie cu duș prevăzută cu foehn. Oaspeții au acces gratuit la
serviciul Wi-fi în camere. Toate camerele spațioase de la Almare Beach au zonă de relaxare cu canapea, ceea ce oferă
un plus de confort. Fiecare unitate de cazare are frigider. De asemenea, este disponibilă o zonă de luat masa.
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.
La Almare Beach oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet și à la carte. Preparate din
bucătăria grecească așteaptă să fie degustate în fiecare zi. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe
terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la bar.
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, precum și cu un bar unde oaspeții pot degusta
băuturi alcoolice sau răcoritoare. Almare Beach dispune de aqua park, ceea ce oferă un plus de amuzament copiilor,
dar și adulților.
Almare Beach organizează seri de muzică live.
Almare Beach este o alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea
organizării de tururi cu bicicleta.
Printre alte servicii proprietatea oferă și serviciul de schimb valutar.
Almare Beach are plajă în apropiere.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Heraklion, situat la o distanță de 7,2 km.
Cele mai apropiate atracții de Almare Beach sunt: Parcul de agrement Watercity - 2,2 km, Cretaquarium
Thalassocosmos - 2,7 km, Parcul de agrement Dinosauria Park - 3,2 km.
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