Plaza Palace
Zakynthos, Grecia Continentala
Tsilivi

Descriere Plaza Palace 3*, Zakynthos, Grecia Continentala
Hotelul Plaza Pallas este o capodoperă a arhitecturii locale și unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Zakynthos.
Grădina hotelului este plină de flori, de la trandafiri, iasomie, până la palmieri și flori în ghivece frumos amenajate. 
Localizare Hotelul Plaza Pallas 3* este situat în populara stațiune Tsilivi, la aproximativ 200 metri de plaja decorată cu
Steag Albastru, 3 km de orașul Zakynthos și la 6 km de Aeroportul Internațional din Zakynthos.  Facilitățile hotelului
Plaza Pallas 3*oferă clienților recepție, restaurant,cocktail bar, acces Wi-Fi în spațiile publice gratuit, TV lounge, sală de
jocuri (contra cost), seif (contra cost), seri tematice, facilități pentru persoanele cu dizabilități, grădină, terasă,
spălătorie și serviciu de călcătorie, parcare gratuită.  Facilitățile camerelor Cele 48 camere standard (pentru 2 sau 3
persoane) și apartamente (cu un dormitor sau cu doua dormitoare) sunt amplasate în clădiri de câte 3 etaje în jurul
piscinei, având un design atrăgător. Toate camerele dispun de aer condiționat gratuit, minifrigider (gratuit), uscător de
păr și balcon. Camerele standard au o suprafață de 30 mp.  Facilități copii Piscină în aer liber, loc de joacă.  Piscina
Hotelul pune la dispoziția turiștilor o piscină exterioară pentru adulți cu șezlonguri și umbrele gratuite și un bar lângă
piscină.  Plaja Plaja publică cu nisip se află la 200 de metri, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt
contra cost (aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).
Hotel Website: www.plazapallas.gr
Localizare
Hotelul Plaza Pallas este situat în populara stațiune Tsilivi, la aproximativ 200 metri de plaja decorată cu Steag
Albastru, 3 km de orașul Zakynthos și la 6 km de Aeroportul Internațional din Zakynthos.
Facilitati hotel
Plaza Pallas oferă clienților recepție, restaurant, cocktail bar, acces Wi-Fi în spațiile publice gratuit, TV lounge, sală de
jocuri (contra cost), seif (contra cost, 20 euro/saptămână), seri tematice, facilități pentru persoanele cu dizabilități,
grădină, terasă, babysitting, spălătorie și serviciu de călcătorie, parcare gratuită. Hotelul pune la dispoziția turiștilor o
piscină exterioară pentru adulți cu șezlonguri și umbrele gratuite și un bar lângă piscină.
Facilitati camere
Cele 48 camere standard (pentru 2 sau 3 persoane) și apartamente (cu un dormitor sau cu doua dormitoare) sunt
amplasate în clădiri de câte 3 etaje în jurul piscinei, având un design atrăgător. Toate camerele dispun de aer
condiționat, chicinetă complet echipată, minifrigider, uscător de păr și balcon. Camerele standard au o suprafață de 30
mp.
Facilitati copii
Piscină în aer liber, loc de joacă.
Plaja
Plaja publică cu nisip se află la 200 de metri, iar intrarea în mare este lină. Șezlongurile și umbrelele sunt contra cost
(aproximativ 8 euro/ set, 2 șezlonguri și o umbrelă).
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