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Elysium Boutique Hotel
Isl Crete Heraklion, Greece
isl. Crete-Heraklion

Descriere Elysium Boutique Hotel 5*, Isl Crete Heraklion, Greece
Camere
Facilități camere: încuietori electronice, aer condiționat, TV cu ecran plat, TV prin satelit, seif, cadă / duș, set de
toaletă, uscător de păr, internet Wi-Fi gratuit, telefon cu linie directă, mini-frigider, set de cafea / ceai, ceainic electric,
saltele Cocomat, halate de baie și papuci, balcon / terasă. Doubles for sgl GV (~ 20-23 mp) 2 paturi de o persoană
sau pat dublu.
Doubles Comfort GV (~ 20-23 mp) 2 paturi de o persoană sau un pat dublu, balcon mare.
Doubles Executive SSV (~ 21 mp) 2 paturi de o persoană sau pat dublu.
Doubles Comfort Independent Pool (~ 20-23 mp) 2 paturi de o persoană sau pat dublu, piscină individuală.
Elegance Open Plan Suites GV/Independent Pool (~ 30-35 mp) Pat dublu și pat de o persoană sau canapea,
piscină privată.
Maisonettes Superior GV (~ 34 mp) Living la etajul inferior, pat dublu sau 2 paturi de o persoană la nivelul
superior, terasă.
Design Rooms Independent Pool (~ 20-23 mp) 2 paturi de o persoană sau pat dublu, piscină privată.
Luxury Maisonettes Independent Pool (~ 36 mp) Zona de living la etajul inferior, pat dublu sau 2 paturi de o
persoană la etaj, terasă mare mobilată, piscină privată.
Misonettes Executive Outdoor Jacuzzi (~ 34 mp) Zona de living la etajul inferior, pat dublu sau 2 paturi de o
persoană la etaj, terasă mare mobilată cu jacuzzi.
Premier Open Plan Suite Private Pool (~ 32 mp) Zona de zi, pat dublu sau 2 paturi de o persoană, terasă mare cu
piscină privată.
Suite SV/GV (~ 30-32 mp) Pat dublu și pat de o persoană sau canapea.
Suites Grand 2 Independent Pools (~ 72 mp) Living la parter, 2 dormitoare la etajul superior, 2 paturi duble sau 4
paturi de o persoană, 2 piscine individuale.
Suite Presidential 1 Private Pool & 2 Independent Pools (~ 84 mp) Parter - zonă de living, pat dublu sau 2
paturi de o persoană, terasă mobilată, piscină; etajul superior - living, 2 dormitoare (2 paturi duble sau 4 paturi de o
persoană), terasă, 2 piscine individuale. Curățenie zilnică în camere, schimbarea lenjeriei - de 3 ori pe săptămână.

Mese
Mese
Mic dejun 07:30-10:30 (bufet american, bucătărie deschisă) la restaurantul principal Euphoria
Mic dejun devreme 05:00 - 07:30 (cu rezervare prealabila) // Mic dejun târziu 10:00-11:00
Prânz 12:30-14:30. Restaurant Euphoria - bucătărie mediteraneană - bufet, spectacole de gătit, autoservire. Gustări
17:30-17:30 (sandvișuri, pizza, pâine prăjită) la restaurantul principal Euphoria.
Băuturi (serviciu): vin de casă, apă de masă, bere, băuturi răcoritoare, cafea / ceai
Cină 18:30-21:30. Dress Code (Smart Casual) - costume de baie și îmbrăcămintea de plajă nu sunt permise; se
recomandă încălțăminte închisă. Băuturi (serviciu): vin de casă, apă de masă, bere, băuturi răcoritoare, cafea / ceai
Restaurantul principal Euphoria - bucătărie mediteraneană - bufet tematic, spectacole de gătit, autoservire. Colț
cretan, pizza, salate, pește, carne, legume.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:53)

Restaurantul à la carte Bliss - Dress Code (Smart Elegant). Cină cu rezervare prealabilă cu o zi mai devreme (până
la ora 20.00). Serviciu (mâncare și băutură, în funcție de condițiile meteorologice).
Divine Lobby Bar 17:30-01:00 (după ora 23:00 - contra cost). Bliss Bar-Restaurant 10:00-22:00
Serviciu Premium "All Inclusive" 10:00 - 22:00
O selecție de băuturi spirtoase locale și internaționale, băuturi spirtoase de marcă, cocktailuri, apă, bere, vin local,
cafea greacă, cafea cu filtru, cacao, espresso, cappuccino, fredo, ceai, băuturi răcoritoare, sucuri și sucuri proaspete.
Hotelul determină alegerea băuturilor alcoolice de marcă sau locale, a băuturilor răcoritoare etc.
Note suplimentareGratuit - sală de fitness, yoga, pilates. Pachet de bun venit în camera dvs. la sosire; seif în
camere, set de baie de lux, halate de baie și papuci în camere, aparat de cafea espresso (2 capsule - zilnic), 15 minute
de masaj gratuit de persoană (pe întregul sejur), sezlonguri, umbrele, prosoape de plajă - gratuit.
Contra cost- servicii spa, saună, hamam etc. lecții de scufundări, călărie.
Muzică live - o dată pe săptămână. ! Administrația hotelului își rezervă dreptul de a aduce unele modificări programului
fără notificare prealabilă.
Distanta fata de mare: 20 m

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:53)

