Athena Hotel
Rodos, Grecia
27 G. Leon Str., Rodos (oraș), 85100,

Descriere Athena Hotel 3*, Rodos, Grecia
Hotelul Athena beneficiaza de o locatie buna in Rodos Town, cu facilitati moderne si servicii de calitate.
Hotel Website: www.athenahotel.gr
Localizare
Hotelul Athena este situat în centrul orașului Rhodos, la numai 50 m de plajă. Splendidul centru vechi medieval,
Acvariul şi principalele puncte de atracţie din Rhodos se află la câţiva paşi. Aeroportul Internațional Diagoras este
situat la 14,6 km de proprietate (15-20 min de mers cu mașina în funcție de trafic), la 6 km de Centrul de Conferințe al
Palatului Rodos și la 900 m de Portul Mandraki (10 min de mers pe jos). La mai puțin de 700 m, se găsesc mai multe
restaurante și piețe, precum: Corner (supermarket 50 m), Aspro Piato, Tamam și Kerasma (restaurante 150 m), Niohori
Market (piață 400m), Ronda (café bar 600 m).
Cele mai cunoscute și apropiate puncte de atrcție sunt reprezentate de: Santa Maria della Vittoria (250 m), Plaja
Rhodos, Plaja Elli și Palatul Guvernatorilor (500 m), Biserica Evanghelică (650 m), Templul lui Apollon (850 m),
Collachium și Grand Master's Palace (900 m), Turnul cu Ceas și Strada Cavalerilor (1 km), Muzeul de Arheologie din
Rhodos (1,1 km), Acropole din Rhodos și Sinagoga Kahal Shalom (1,5 km), Parcul Rodini (2,8 km), Kalithea Springs (8,4
km), Acropole din Ialyssos (8,8 km).

Facilitati camere
Athena Hotel dispune de camere și apartamente spațioase, decorate în stil minimalist și confort contemporan,
dispunând de podele de teracotă, ziduri albe cu un strop de culoare, mobilier de designer, băi elegante cu cadă sau
duș, uscător de păr, aer condiționat, telefon direct, frigider, TV (prin satelit), noptieră, dulap, acces internet Wi-Fi
gratuit, balcon cu vedere panoramică. Decorul este definit de eleganță și gust excelent; camera acoperă astfel nevoile
fiecărui oaspete, ceea ce garantează un sejur de neuitat.
Facilitati hotel
Hotelul a fost construit în anul 1969, renovat în 1995 și pune la dispoziția oaspeților următoarele servicii și facilități:
recepție deschisă nonstop, terasă la soare, grădină, cameră de bagaje, piscină în aer liber (deschisă în sezon), acces
internet Wi-Fi gratuit, restaurant, bar, cofetarie, snack bar, schimb valutar, servicii de babysitting la cerere, internet
café, serviciu de concierge, serviciu de vânzare bilete, birou de turism, schimb valutar, zonă de joacă pentru copii în
incinta hotelului, jocuri și puzzle-uri, lounge/cameră cu TV comună, transfer de la și/ sau la aeroport (cost suplimentar),
zonă pentru fumători, aer condiţionat (gratuit)/ încălzire, închirieri auto, seif (cost suplimentar), lift, room service,
personal multilingv (greacă, engleză standard, finlandeză). Restaurantul hotelului serveşte mic dejun tip bufet în stil
american.

• Sejururi externe, plecari 2022: 10% avans la inscriere; 20% pana la 31.05.2022 Diferenta de 70% se achita cu pana
la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 19:22)

