Alea
Rodos, Grecia
Ierou Lochou str 25, Ialysos 85101, Rhodes,
Greece

Descriere Alea 3*, Rodos, Grecia
Hotel Website: http://www.aleahotel.gr
Localizare
Alea Hotel Apartments este o proprietate de familie care iși are locația în centrul oraşului Ialyssos, funcționând pe tot
parcursul anului. În zonă există numeroase restaurante, baruri şi magazine. Hotelul este situat la aproximativ 7 km de
orașul Rodos (8-10 min de mers cu mașina) fiind punctul de plecare cel mai potrivit pentru turul insulei, datorită
locației sale ideale. Aeroportul Internațional Diagoras este situat la o distanță de 7,3 km de proprietate (7-12 min de
mers cu mașina). În apropiere există o stație de autobuz și de taxi.
Cele mai apropiate și populare puncte de atracșie sunt reprezentate de: Acropole din Ialyssos (2,3 km), Filerimos (2,4
km), Acropole din Rhodos (5 km), Parcul Rodini, Templul lui Apollon, Plaja Rhodos, Parcul Andreas Papandreou (6 km),
Old Town of Rhodes (6,8 km), Turnul cu Ceas, Parcul Sf. Fragkiskos, Grand Master's Palace, Strada Cavalerilor, Muzeul
de Arheologie din Rhodos, Portul Mandraki, Acvariul din Rhodos (7 km), Rhodes Waterpark (7,7 km).
Facilitati hotel
Hotelul dispune de internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, sala de mic, seif, colț de internet, lounge cu TV, Café Bar
deschis între orele 08:00 și 03:00, recepție de 24 ore, închiriere mașini, Express Check-In/ Check-Out, încălzire,
parcare, bancomat, bărbier-salon de frumusețe, personal multilingv (greacă, engleză standard), terasă, piscină în aer
liber, snack bar, zonă pentru fumători, lift.
Facilitati camere
Hotelul pune la dispoziție camere de tip studio pentru două, trei sau patru persoane, acestea fiind spațioase,
confortabile și bine îngrijite. Unitățile de cazare sunt dotate cu balcon, acces internet Wi-Fi (cost extra), telefoan cu
linie directă, serviciul de menaj disponibil zilnic, aer, chicinete cu frigidere, baie privată cu duş sau cadă.
Activitati/Divertisment
Pentru relaxare și divertisment, hotelul dispune de piscina pentru adulți, bar apropiat unde se servesc bauturi reci,
fitness & spa cu jacuzzi este deschis pentru adulții care vor sa se relaxeze, bibliotecă, piscină în aer liber (deschisă în
sezon), cameră de jocuri. Activități care pot fi desfașurate în apropierea hoteului sau chiar în incina sa sunt: scufundări,
echitație, windsurfing.
Se poate închiria maşină sau bicicletă cu motor pentru a explora zonele înconjurătoare. Plaja oferă de asemenea
numeroase opţiuni de divertisment pe timpul nopţii. După o zi de explorare oaspeții se pot relaxa cu tratamentele de
hidromasaj disponibile sau se pot destinde la piscina care este potrivită atât pentru adulţi, cât şi pentru copii.
Facilitati pentru copii
Piscina pentru copii este deschisă pe tot parcursul zilei. Divertismentul și jocurile pentru copii sunt desfășurate în spații
amenajate special pentru ei ca de exemplu camera de jocuri.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.04.2021 18:12)

