Creta Maris Beach
Resort Hotel
Hersonissos, Grecia

Descriere Creta Maris Beach Resort Hotel 5*, Hersonissos, Grecia
Oferind vedere la plaja cu steag albastru din Hersonissos, complexul all inclusive Creta Maris Beach Resort combină
ospitalitatea cretană si facilitățile ecologice cu serviciile exclusiviste de 5 stele.
Există 6 piscine in aer liber si 1 piscină interioară incălzită, 6 piscine pentru copii, un parc acvatic, un cinematograf in
aer liber, diverse facilități sportive, inclusiv un centru de sporturi nautice si scufundări, un centru de fitness si un loc de
joacă pentru copii.
Camerele spațioase ale acestui complex ecologic combină tradiția cu eleganța și au fotolii confortabile si nuanțe calde
de ocru. Fiecare cameră are TV prin satelit, minibar, papuci, facilități pentru prepararea de ceai/cafea si balcon sau
verandă cu vedere la munte, la grădină sau la mare. Toate tipurile de camere sunt renovate. Aerul condiționat este
dotare standard.
Programul all inclusive este valabil pană la ora 24:00, iar opțiunile de luat masa includ preparate din bucătăria cretană,
mediteraneană si internațională. Proprietatea are 6 restaurante, 2 standuri cu gustări si 9 baruri. Facilitățile includ
meniuri pentru diete speciale, fără lactoză si fără gluten, seri tematice si mese romantice pe malul mării.
Centrul spa Hammam al complexului oferă camere de proceduri spa special concepute si complet echipate pentru mai
multe tratamente, inclusiv masaje faciale si corporale, tratamente si exfolieri. De asemenea, există o saună si un
hamam. Copiii au la dispoziție piscine, săli de jocuri si un loc de joacă. Există o cameră pentru copii mici cu jucării, un
club pentru copii si un club pentru adolescenți, cu activități zilnice planificate pentru aceștia.
Aeroportul Internațional Heraklion este situat la 24 km de proprietate. Personalul de la recepție poate facilita servicii de
inchirieri auto si de transfer.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 05:36)

