Hotel G.L
Paralia Katerini (Pieria), Akti Olountos
Paralia Katerinis,600 65 Pieria,Greece

Descriere Hotel G.L 3*, Paralia Katerini (Pieria), Akti Olountos
Hotel G.l este o proprietate care se află în Paralia Katerini (Pieria), la o distanță de 150 m de plaja Paralia Katerinis și
oferă unități de cazare cu aer condiționat și terasă în aer liber. Proprietatea are servicii de recepție cu program non stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este posibilă pe stradă, în
imediata apropiere a proprietății.
Sunt disponibile 20 camere. În camere există baie cu duș prevăzută cu foehn. Camerele luminoase de la Hotel G.l sunt
dotate cu aer condiționat, Tv și seif. Oaspeții au la dispoziție serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse
băuturi. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Fiecare unitate de
cazare are frigider. Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi
față de cele standard.
Hotel G.l pune la dispoziția oaspeților un restaurant care servește mâncare în stil bufet. 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 anumite seri există cine tematice.
Hotel G.l oferă serviciul de închirieri biciclete contra cost.
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.
Hotel G.l are în apropiere o plajă cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Salonic, situat la o distanță de 85 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.09.2021 13:54)

