Mitsis Laguna Exclusive
Anissaras Creta Heraklion, Grecia
Anissaras

Descriere Mitsis Laguna Exclusive 5*, Anissaras Creta Heraklion, Grecia
Mitsis Laguna oferă servicii si facilități ideale pentru turiștii în cautare de lux, relaxare și liniște. Hotelul este situat în
zona Anissaras, pe plajă, cu o apropiere favorabilă de atracțiile majore. Acest hotel del lux ofera servicii si facilitati
precum: 8 restaurante (1 restaurant principal si 7 restaurante cu specific – italian, asiatic, grecesc, mexican, italian), 1
bar principal, 2 baruri la piscina, 1 bar pe plaja, 1 theatre bar, centru spa cu talazoterapie, tratamente faciale si
corporale, tratamente spa pentru cupluri, masaj, centru fitness, coafor, hamam, centru fitness, 4 piscine, teren de
tenis, mini fotbal, hidrobiciclete, canoe, volei pe plaja, polo, tenis de masa, biliard, darts, aerobic, tobogane cu apa,
sala de bridge, windsurfing, sporturi nautice (contra cost). Camerele sunt luxoase si frumos decorate : aer conditionat,
telefon, mini bar, televizor LCD, balcon/terasa, seif, acces internet, baie cu uscator de par, telefon, halat si papuci.
Pentru cei mici exista program complet cu animatori, piscină pentru copii cu tobogane de apă, loc de joacă în aer liber
şi o cameră de joacă
Hotel Website: http://www.mitsishotels.com
Localizare
Hotelul este situat la 3 km de Hersonissos, la 22 km de aeroporti și aproape de Aquaworld Aquarium Hersonissos Creta
Beach Park.
Plaja
Hotelul este situate pe plaja cu nisip fin din Anissaras. Șezlongurile și umbreluțele la plajă sunt gratuite.
Facilitati hotel
Hotelul oferă oaspeților săi 7 restaurante (un restaurant principal şi 6 restaurante cu specific – italian, asiatic, grecesc,
mexican, italian). De asemenea, hotelul dispune de un bar principal, 2 baruri la piscină, 1 theatre bar, centru SPA cu
talazoterapie, tratamente faciale şi corporale, tratamente SPA pentru cupluri, masaj, centru fitness, coafor, hamam,
centru fitness, 4 piscine, teren de tenis, mini fotbal, hidrobiciclete, canoe, volei pe plajă, polo, tenis de masă, darts,
aerobic, tobogane cu apă, sală de bridge, windsurfing, sporturi nautice (contra cost).
Facilitati camere
180 camere în bungalow-uri, 80 camere în clădirea principală, 80 camere Family şi 2 apartamente cu piscină privată,
toate dotate cu aer condiţionat, telefon, mini bar, televizor LCD, balcon sau terasă, seif, acces internet (contra cost),
baie cu uscător de păr, telefon, halat şi papuci.
Facilitati copii
Hotelul oferă piscină cu apă de mare și tobogane, teren de joacă, mini disco, mini club (4-12 ani), animație, sală de
jocuri pentru adolescenţi, internet corner.

***Descrierea este cu caracter informativ!
Pentru descrierea completa este necesara consultarea site-ului oficil al hotelului (https://www.mitsishotels.com/en) si a
fact sheet-ului!

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:55)

Conditii de plata: 20% avans la inscriere; Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:55)

