Africa
Rhodes Town Rhodes, Grecia
Rodos Town

Descriere Africa 2*, Rhodes Town Rhodes, Grecia
Africa Hotel se este localizat pe partea vestică a orasului, la doar 9 minute de mers pe jos de o plajă cu nisip auriu (Elli
Beach), chiar vizavi de plaja Psaropoula, într-o zonă foarte aproape de toate atracțiile majore. Centrul vechi din Rodos,
cu Castelul Cavalerilor Ioaniţi este la 15 minute de mers pe jos, iar acvariul la mai puţin de 10 minute. La aproximativ
50 de metri de hotel se găsește o staţie de autobuz care asigură conexiune cu Aeroportul Internaţional Diagoras din
Rodos, situat la 14 km.
Hotel Website: www.africahotelrhodes.com
Localizare
Africa Hotel se află situat pe partea vestică orașului Rhodos, la doar 9 minute de mers pe jos de plajă cu nisip auriu.
Castelul Cavalerilor Ioaniţi este la 15 minute de mers pe jos, iar acvariul la mai puţin de 10 minute. La aproximativ 50
de metri de hotel se găsește o staţie de autobuz care asigură conexiune cu Aeroportul Internaţional Diagoras din
Rodos, situat la 14 km.
Cele mai apropiate și populare puncte de atracție sunt reprezentate de: Plaja Rhodos (200 m), Santa Maria della
Vittoria (400 m), Templul lui Apollon și Palatul Guvernatorilor (600 m), Biserica Evanghelică, Collachium și Grand
Master's Palace (800 m), Turnul cu Ceas (900 m), Muzeul de Arheologie din Rhodos (1,1 km), Acropole din Rhodos (1,2
km), Sinagoga Kahal Shalom și Parcul Sf. Fragkiskos (1,5 km), Parcul Rodini (2,5 km), Kalithea Springs (8,2 km),
Acropole din Ialyssos (8,5 km), Golful Anthony Quinn (14,4 km).
Facilitati hotel
În incinta hotelului oaspeții au la dispoziție acces gratuit la internet Wi-Fi în hol, mic dejun tip bufet, recepţie deschisă
nonstop, terasă pe acoperiș, restaurant, bar de zi, cafenea, snack bar, terasă frumoasă cu vedere la mare și sala unde
se poate servi micul dejun bogat de tip bufet, bancomat, fax/ copiator, închirieri auto, schimb valutar, check-in/ checkout express, bărbier/ salon de frumuseţe, spălătorie, lift, seif, încălzire, servicii de baby-sitting/ copii.
Barul da posibilitatea oaspeților de a servi băuturi răcoritoare, cocktailuri, snacks-uri, pizza și sandwich-uri. Oaspeţii
pot savura o cafea pe terasa cu vedere la mare.
Facilitati camere
Africa este un hotel de 5 etaje, cu 76 de camere cu ascensor. Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV prin satelit,
baie privată cu duş, uscător de păr, conexiunea Wi-Fi este gratuită în toate tipurile de camere, cantină cu TV prin
satelit și internet wireless, 2 PC cu internet, telefon direct, frigider, balcon, iar unele se bucură de vedere la Marea
Egee sau la zona înconjurătoare.

Avans 20% la inscriere si diferenta cu 21 zile inainte de plecare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:13)

