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AMARA HOTEL
Limassol, Cyprus

Descriere AMARA HOTEL 5*, Limassol, Cyprus
Superb 9,4 Booking.com Hotelul se afla pe plaja, in statiunea Limassol. Denumit după cuvântul grecesc vechi
Amarantos care înseamnă „veșnic”, hotelul AMARA oferă oaspeților săi o experiență unică, fiind construit pentru a oferi
o vedere panoramică asupra Mediteranei. De la hol până la bar, de la restaurantele cu stele Michelin, până la piscina
cu cascadă, fiecare cameră oferă o vedere la 180 ° a mării.
Hotel Website: https://www.amarahotel.com/
Localizare
Hotelul este localizat pe plaja, in statiunea Limassol, la numai 40 de minute fata de aeroportul international Larnaca.
Este in zona istorică Amathus din Limassol, la 10 km distanta este centrul statiunii Limassol.
Facilitati hotel
Fiecare dintre cele 207 de camere oferă o vedere panoramică clară a Mării Mediterane la 180 °.
Hotelul pune la dispozita oaspetilor dotari de inalta calitate, care includ un spa de renume, restaurant, un bar pe
acoperiș cu vedere impresionanta, o sală de bal pentru ocazii speciale și o piscină Infinity, construita in 2019, o piscina
in aer liber si o piscina interioara. Alte facilitati: WiFi gratuit în zonele publice si în camera, sezlonguri si umbrele la
piscina, săli de conferinta, recepție deschisă non-stop, servicii de concierge, salon de coafură, camera de bagaje, zona
pentru fumatori, gradina, terasa, centru de fitness, saună, hamam, cadă cu hidromasaj. Animalele de companie nu
sunt premise.
Facilitati camere
Toate camerele oferă o vedere la 180 de grade asupra mării. Sunt echipate cu Wi-Fi gratuit, TV, aer condiționat,
minibar, facilitati pentru preparare ceai sau cafea, dus, halat de baie, papuci, seif și uscător de păr.
Sport & Divertisment
Hotelul pune la dispozitia oaspetilor activitati zilnice de fitness si se poate lucra cu un antrenor personal (contra cost),
un teren de tenis, o piscină interioară încălzită, o saună antică cu influente romane, salon pentru manechiura si
coafura, o gama variata de tratamente spa – toate contra cost. Centrul spa este deschis zilnic.
Drinks & Food
Hotelul pune la dispozitie 5 restaurante cu specific diferit (japonez, Italian, mediteraneana) si 4 baruri ( barul din holul
de la receptie, care serveste cafea si produse de patiserie, barul principal, bar langa piscina si din 2019 - bar pe
acoperiș).
Facilitati copii
În timp ce adultii se relaxează lângă piscină sau în spa, oaspeții mai mici ai AMARA sunt invitați la oportunitățile de
distracție oferite în clubul destinat copiilor.
AMARA ofera o varietate de articole pentru îngrijirea bebelușilor și care pot fi precomandate. Articolele includ (fără a se
limita la): scaune auto, scaune înalte, sterilizatoare buggy, incălzitoare de sticle, cada de baie și multe altele.
CONDITII ASIGURARE!

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (17.08.2022 11:21)

Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (17.08.2022 11:21)

