Aloe Hotel
Skala Potamias, Akti Olountos
Skala Potamias,64004 Thassos Island,Greece

Descriere Aloe Hotel 3*, Skala Potamias, Akti Olountos
Această proprietate de 3 stele se află în Skala Potamias (Thassos) și oferă unități de cazare cu aer condiționat și o
piscină în aer liber, cu șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are recepție cu program non - stop, unde clienții
sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 32 camere. Camerele luminoase de la Aloe Hotel sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. În camere
există baie cu duș prevăzută cu foehn. Unele camere au balcon, cu vedere la piscină, unde oaspeții se pot relaxa în
voie. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Fiecare unitate de cazare
include o chicinetă utilată cu frigider, plită de gătit și ustensile de bucătărie.
Aloe Hotel servește zilnic un mic dejun tip bufet în zona de luat masa. La proprietate există un bar care oferă cafea și
diverse băuturi. Acestea pot fi servite atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii îşi pot
pregăti micul dejun şi alte mese şi le pot savura chiar pe balcon.
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.
Copiii se pot distra la piscina special amenajată pentru ei.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru bagaje și un seif. Oaspeții se pot relaxa în grădina frumos
amenajată de la proprietate.
Aloe Hotel are în apropiere o plajă cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Aloe Hotel se află la 10 km de Orașul Limenas și la 25 km de Aeroportul Kavala.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:34)

