Acandia Hotel
Rhodos Town, Grecia

Descriere Acandia Hotel 4*, Rhodos Town, Grecia
Cu o locatie excelenta in inima insulei, Hotelul Acandia este locul perfect pentru un sejur de neuitat in Rodos. Acest
hotel de 4 stele complet renovat este aproape de toate atractiile principale pentru a va putea bucura de istoria
fascinanta a insulei Rodos.
Hotel Website: https://www.acandia.gr/
Facilitati camere
Camerele duble deluxe sunt spatioase de 21 mp decorate elegant cu pardoseala de gresie sau marmura cu o multime
de facilitati de lux si au vederea la oras sau la piscina. Acestea dispun de minibar, seif, TV cu ecran plat, aer
conditionat, uscator de par, balcon, plasa de tantari, birou, priza langa pat. Camerele duble superioare ofera o
atmosfera relaxanta prin designul lor elegant dar si prin facilitatile acestora, pachet de bun venit cu fructe si vin,
facilitati pentru cafea, aer conditionat, balcon privat, plasa de tantari, birou. Camera este spatioasa de 27mp cu un pat
king size si o canapea extensibila. In baia dumneavoastra privata gasiti toate articolele necesare de toaleta, prosoape,
papuci de casa, uscator de par.

Facilitati hotel
Hotelul Acandia dispune de o piscina sezoniera incalzita dotata cu umbrele, sezlonguri, paturi si prosoape de plaja;
aceasta este exclusiv pentru adulti cu acces gratuit. Restaurantul hotelului are o bucatarie mediteraneana cu un meniu
a la carte avand si room service, micul dejun servit este de tip bufet sau american. Hotelul ofera WiFi gratuit, receptie
deschisa non-stop, o zona de lounge comuna si facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa.
Localizare hotel
Proprietatea se afla in centrul orasului Rodos si este aproape de urmatoarele atractii turistice: Turnul cu ceas, Muzeul
de Arheologie din Rhodos, Templul lui Apollon, Acropola din Insula Rodos si la 6 minute de mers pe jos de plaja Elli.
Aeroportul International Rodos se afla la o distanta de aproximativ 15km.

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

Avans 20% la inscriere si diferenta cu 21 zile inainte de plecare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:04)

