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Domes Noruz Chania,
Autograph Collection
Hotel
Isl Crete Chania, Greece
isl. Crete-Chania

Descriere Domes Noruz Chania, Autograph Collection Hotel 5*, Isl Crete Chania,
Greece
Despre Hotel
Haute Living Selection - un nou concept pentru camerele Sublime Lofts SV și toate tipurile de Haven Suites din 2018
(descrierea detaliată a conceptului în descrierea camerelor).

Camere

Facilitati camere: aer conditionat, mini bar (contra cost), TV cu ecran plat, canale prin satelit, telefon, seif, set de
cafea / ceai, dus, uscator de par, oglinda machiaj, set de baie luxos, halate de baie si papuci, Wi-Fi internet, CD / DVD
player (la cerere), meniu de perne, balcon / terasă. Menaj zilnic și schimb de lenjerie.La sosire - apa tonică și dulciurile
tradiționale grecești “spoon sweets”; o sticlă de vin și fructe de sezon în cameră, apă minerală în cameră (completată
zilnic).Încălzire Plunge and Private Pool 07 / 04-15 / 05 și 01 / 10-03 / 11 (până la 26 de grade).
Upbeat Retreat Pool View with Plunge Pool(~ 55 mp) Zona de zi, pat dublu, duș, terasă cu piscină privată.
Accesorii de baie bioactive dintr-o clasă premium, un sistem de iluminare inteligent (4 circuite), un colț de fitness
(există un fitball și o saltea de yoga).
Upbeat Retreat Sea View with Heated Plunge Pool(~ 55 mp) Zona de zi, pat dublu, duș, terasă cu piscină
privată. Accesorii pentru baie bioactive dintr-o clasă premium, un sistem inteligent de iluminat (4 circuite), un colț de
fitness (există o saltea de fitball și yoga).
Wellness Loft Suites Pool View with Outdoor Heated Jacuzzi(~ 75 mp) Suite duplex, zonă de zi, canapea, pat
dublu sau 2 paturi de o persoană, duș cu WC, WC pentru oaspeți, terasă cu jacuzzi. Cu un sejur minim de 5 nopți,
sunt furnizate următoarele: săruri de marcă și uleiuri de baie și un kit Spa pentru utilizare într-un jacuzzi în aer liber
(o dată pe sejur); Produse de lux categoria premium pentru îngrijirea pielii Elemis® (gel pentru ochi, scrub, spray
pentru corp, balsam); masaj gratuit 15 minute de persoană (o dată pe ședere) / tratamente spa exclusiviste în cameră
/ consultații individuale, o băutură gratuită de wellness de persoană (seara), 20% reducere la spa Soma; Set de articole
de toaletă extinse Elemis.
Sublime Loft Suite Sea View Heated Plunge Pool(~75 mp) Zona de zi, pat dublu la nivelul superior, canapea,
cameră cu duș cu WC, WC separat, terasă cu piscină privată, 2 televizoare LED Smart, minibar, halate de baie și meniu
de perne, accesorii de baie bioactive dintr-o clasă premium a mărcii O.live, sistem de iluminare inteligent (4 circuite).
Pure Haven Sea Front Private Pool(~ 55-75 mp) Prima linie de coastă, vedere la mare, pat dublu, baie cu duș,
terasă cu mini-piscină, TV LED Smart, boxe Smart TV în baie, minibar, halate de baie și meniu de perne; Accesorii de
baie bioactive dintr-o clasă premium a mărcii O.live, sistem de iluminare inteligent (4 circuite).
Absolute Haven Sea Front with Heated Private Pool(~ 85 mp) Prima linie de coastă. Cameră duplex, living,
canapea extensibilă, pat matrimonial, cameră cu duș cu WC, WC pentru oaspeți, terasă cu mini-piscină privată, TV LED
inteligent, difuzoare Smart TV în baie, minibar, halate Frette și perne din care să alegeți; Accesorii de baie bioactive
dintr-o clasă premium a mărcii O.live, un sistem inteligent de iluminare (4 circuite).
Ultimate Haven Sea Front with Heated Private Pool(~ 102 mp)
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Prima linie de coastă. Cameră în stil duplex, living, canapea, pat dublu, duș cu WC, WC pentru oaspeți, terasă cu minipiscină privată, TV LED inteligent, difuzoare Smart TV în baie, minibar, halate de baie și meniu de perne; Accesorii de
baie bioactive dintr-o clasă premium a mărcii O.live, un sistem inteligent de iluminat (4 scheme). Pentru luna de
miere(este necesar certificatul de casatorie) - decorarea camerei, o sticlă de vin spumant, fructe de sezon,
dulciuri tradiționale grecești, primul mic dejun într-o cameră cu flori, un tratament spa pentru cuplu. Haute Living
Selection - un nou concept pentru camerele Sublime Loft Sea View with Plunge Pool și Haven Suites
(toate tipurile).
UPGRADE GRATUIT LA DINE AROUND HALF BOARD (pentru Sublime Loft Sea View with Plunge Pool și
Haven Suites (all types) (Mic dejun la restaurantul Zeen. Pranz sau cina (Meals Around Basis) - selecție (Zeen
Restaurant, Raw Bar sau Domes Beach) - cu rezervare prealabila cu o zi mai devreme. Pentru sejur minim 7 nopți,
oaspeții au posibilitatea de a vizita un restaurant din vechea parte a orașului Chania (Dine Out Session). Haute Living
Room – salonul Elite pentru oaspeți Haute Living Selection – diverse servicii pe parcursul zilei, statut îmbunătățit:
acces non-stop, aperitive calde și reci, fructe, salate, delicatese tradiționale, ceai și cafea, vin de marcă, bere, băuturi
răcoritoare, sucuri, băuturi alcoolice de seară ; Zona de agrement cu tablete, reviste; sală de gimnastică exclusivistă,
duș și dulapuri; concierge, calculatoare și internet Wi-Fi de mare viteză.
SARONG & BEACH TOWEL oaspeții primesc un set - un prosop de plajă și o geantă de plajă.
5 ITEM Ironing ServiceHaute Living - posibilitatea de a călca gratuit (5 lucruri pe cameră pe sejur).
Articole de toaletă Elemis® Toate camerele Haute Living au facilități de baie Elemis®.
One Button Phone Haute Living - Oaspeții primesc un telefon mobil special pentru a comunica direct cu managerul
Haute Living Selection și echipa de relații cu clienții.

Mese
Mic dejun la restaurant Zeen Și un prânz sau o cină pe zi (Dine Around Basis) - la alegere (Zeen Restaurant, Raw Bar
sau Domes Beach) - cu rezervare prealabilă cu o zi mai devreme. Cu un sejur minim de 7 nopți sau mai mult, oaspeții
au posibilitatea de a vizita un restaurant în partea veche a orașului Chania (Dine Out Session).
Distanta fata de mare: 0 m
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