Esperia
Laganas, Akti Olountos

Descriere Esperia 3*, Laganas, Akti Olountos
Esperia este o proprietate de 3 stele situată în Zakynthos care oferă camere cu vedere la mare, un restaurant, o
piscină în aer liber și o terasă cu șezlonguri și umbrele de soare. Facilitățile de la Esperia includ și sală de fitness.
Pentru petrecerea timpului liber oaspeții au la dispoziție activități de agrement pe timpul zilei și programe de
divertisment seara. Proprietatea are, de asemenea, servicii de recepție cu program non - stop și închirieri auto. Se
oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Unele camere au balcon cu vedere la mare sau la piscină. Camerele de la Esperia sunt dotate cu aer condiționat, Tv cu
canale prin satelit și seif. În camere există baie cu cadă sau duș prevăzută cu foehn. Oaspeții au acces gratuit la
serviciul Wi-fi în camere. Fiecare unitate de cazare are frigider. Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
Esperia pune la dispoziția oaspeților un restaurant. Bucătăria locală de la Esperia propune preparate delicioase care
satisfac gusturi diverse. 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 proprietății există și un snack bar care servește
băuturi și gustări.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc facilitățile spa, unde oaspeții se pot relaxa în voie la diverse tipuri de
masaj. Esperia are în dotare cadă cu hidromasaj. 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.
Oaspeții au la dispoziție numeroase activități, atât ziua cât și seara. În timpul zilei, la Esperia amatorii de divertisment
pot juca biliard sau tenis de masă. Seara, Esperia organizează diverse show-uri atrăgătoare pentru oaspeții proprietății.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați.
În grădina de la Esperia există un loc de joacă pentru copii special amenajat.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje, un seif și Tv în spațiile comune. Printre alte
servicii proprietatea oferă și serviciul de schimb valutar.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Dionysios Solomos Zakynthos, situat la o distanță de 3,6 km.
Cele mai apropiate atracții de Esperia sunt: Caretta's Fun Park Centre - 3,0 km, Archelon - 4,8 km, Lacul Keri - 5,5 km.
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