Hotel Sylvia
Rodos, Grecia
Kolokotroni 114, 85100, Rhodes - Greece

Descriere Hotel Sylvia 2*, Rodos, Grecia
Hotel Website: sylvia-hotel.gr
Localizare
Hotelul Sylvia este situat la aproximativ 5 minute de mers pe jos până la plajă și lângă New Marina, la doar 600 m de
plaja Zefyros. La maxim 1,6 km de mers pe jos se găsește plaja Elli cu nisip auriu. Aeroportul Internațional din Rodos se
află la o distanță de 16,3 km față de proprietate (cca. 30 min de mers cu mașina), iar centrul vibrantului oraș Rodos la
doar 1,7 km (la doar 23 min de mers pe jos). Hotelul este foarte aproape de cinematografele din orașul Rhodos și de
stadionul Rhodos Diagoras, unde au loc multe festivaluri și concerte în timpul verii. De asemenea, este foarte aproape
de stațiile de autobuz și de taxiuri, ceea ce face ca transportul în orașul Rhodos și în jurul insulei să fie foarte ușor.
Cele mai apropiate atracții turistice sunt: Stadionul Diagoras (0,3 km), Sinagoga Kahal Shalom și Parcul SaintFragkiskos (0,4 km), Organizarea de evenimente culturale (0,6 km), Yeni Hammam (0,7 km), Muzeul de Arheologie din
Rhodos (0,75 km), Parcul Andreas Papandreou (0,8 km), Grand Master's Palace (0,95 km), Portul Mandraki (1,1 km),
Palatul Guvernatorilor și Biserica Evanghelică (1,5 km), Parcul Rodini și Santa Maria della Vittoria (1,7 km), Templul lui
Apollon (1,8 km), Acropole din Rhodos (1,9 km), Acvariul din Rhodos (2,2 km).
Facilitati hotel
Hotelul pune la dispoziția oaspeților următoarele servicii și facilități: recepție deschisă nonstop, parcare gratuită la o
locație în apropiere, acces internet Wi-Fi gratuit in toate zonele, bar, cameră de bagaje, serviciu de vânzare bilete, fax
/copiator, birou de turism, check-in /check-out express, serviciu de călcătorie (cost suplimentar), spălătorie (cost
extra), babysitting /servicii pentru copii (contra cost), aer condiţionat (cost extra), încălzire, seif (cost suplimentar), lift,
camere pentru nefumători, personal multilingv (greacă, engleză standard, olandeză).
Hotelul dispune de o cameră largă unde se servește un mic dejun tip bufet. Pentru prânz și cină există numeroase
restaurante și baruri, la o plimbare de 5 minute de hotel. Barul hotelului este locul perfect pentru ca oaspeții să se
relaxeze savurând o băutură răcoritoare.
Personalul hotelului poate aranja închirieri de mașini în rate speciale, iar la recepție oaspeții se pot informa despre
activități turistice precum: bilete de croazieră, croaziere zilnice, bilete de autobuz, excursii în orașul Rhodos, dar și în
jurul insulei Rhodos.
Facilitati camere
Hotelul Silvia este categoria C, dispunând de 42 de camere confortabile pe patru etaje, recent renovat cu podele din
lemn și decor proaspăt. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie, articole de toaletă gratuite, balcon, telefon, TV,
menaj zilnic, pătuțuri gratuite pentru copii, frigider și aer condiționat. Majoritatea camerelor au o vedere minunată spre
orașul medieval pitoresc sau către zona înconjurătoare.

• Sejururi externe, plecari 2022: 10% avans la inscriere; 20% pana la 15.04.2022 Diferenta de 70% se achita cu pana
la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.05.2022 07:35)

