ODEON HOTEL
Lefkada, Afandou
Vasiliki, Lefkada

Descriere ODEON HOTEL 2*, Lefkada, Afandou
Această proprietate de 2 stele se află în Lefkada (Lefkada) și oferă unități de cazare cu aer condiționat și o piscină în
aer liber, cu șezlonguri și umbrele de soare. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este
disponibilă la proprietate gratuit.
Camerele de la Odeon Hotel sunt dotate cu aer condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif. Oaspeții au la dispoziție
serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse băuturi. În camere există baie cu cadă sau duș prevăzută cu
foehn. Unele camere au balcon cu vedere la munte. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Toate
camerele spațioase de la Odeon Hotel au zonă de relaxare. Fiecare unitate de cazare include o chicinetă utilată cu
frigider. Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele
standard. Se pot rezerva de asemenea camere pentru nefumători.
La proprietate există un snack-bar care oferă cafea, băuturi și gustări. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer
liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii îşi pot pregăti micul dejun şi alte mese şi le pot savura chiar pe balcon.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare.
Odeon Hotel oferă serviciul de închirieri biciclete gratuit.
Printre alte servicii proprietatea oferă și serviciul de spălătorie. Oaspeții se pot relaxa în grădina frumos amenajată de
la proprietate.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Aktion, situat la o distanță de 36 km.
Cele mai apropiate atracții de Odeon Hotel sunt: Portul din Vasiliki - 1,0 km, Portul Katsiki - 5,5 km, Cascada Dimosari 13,0 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (16.05.2021 14:22)

