Lardos Bay
Rodos, Grecia
Lardos

Descriere Lardos Bay 3*, Rodos, Grecia
Hotel Website: https://www.lardosbay.eu/eng/the-hotel/
Localizare
Lardos Bay dispune de o locaţie excelentă, situat în oraşul Lardos, pe insula Rhodos, la maxim 200 m de frumoasa
plajă de nisip și de prundis, echipată cu umbrele și șezlonguri (contra cost). Aeroportul Internațional Diagoras se află
situat la 54 km (cca. 50-55 min de mers cu mașina), centrul vibrant al orașului Rodos la 50 km (cca. 50 min de mers cu
mașina), iar la doar 10 km (10-14 min de mers cu mașina) de la hotel, se găsește pitorescul sat Lindos, accesibil cu
autobuzul. Stația de autobuz este în fața hotelului.
În zonă se pot vizita următoarele puncte de atracție: Pefkos Beach (6,3 km), Lindos Acropolis (7 km), Kiotari Beach (7,7
km), Vlycha Beach (8,6 km), Acropolis of Lindos (10,3 km), Asklipio Castle (12,2 km), Haraki Beach (16,4 km), Moni
Thari (17,4 km), Faraklos Castle (18,5 km), Faethon Association Rhodes (19 km).
Facilitati hotel
Hotelul Lardos Bay este situat într-o zonă înconjurată de grădini minunate, format din 4 clădiri dotate cu aer
condiţionat, piscină pentru adulți (deschisă în sezon) şi o piscină separată pentru copii, acces imediat la plajă,
restaurant (bufet), acces internet Wi-Fi gratuit în hotel, parcare publică gratuită la o locație din apropiere, birou de
turism, recepţie deschisă nonstop, serviciu zilnic de menaj (gratuit), spălătorie (cost suplimentar), mini-market propriu,
lounge/ cameră comună cu TV, transfer de la și/ sau la aeroport (cost extra), servicii medicale la cerere, aer
condiţionat, magazine (în unitatea de cazare), închirieri auto, magazin de suveniruri/cadouri, seif (contra cost),
personal multilingv (rusă, italiană, franceză, engleză standard, greacă, germană).
La primul etaj al clădirii principale se găsește restaurantul care servește preparate culinare grecești și internaționale,
iar în zona lounge- barului, oaspeţii se pot relaxa şi bucura de o băutură rece şi răcoritoare.
Facilitati camere
Toate camerele Hotelului Lardos Bay sunt spațioase, curate și confortabile, decorate și mobilate simplu dar cu bun
gust. Acestea dispun de aer condiţionat (control individual), telefon, TV prin satelit, frigider, acces internet Wi-Fi
(contra cost), curățenie zilnică, baie proprie, balcon cu vedere la Marea Egee, paturi pentru copii gratuit, paturi
suplimentare pentru adulți (contra cost), pardoseală cu gresie.
Activitati/Divertisment
Pentru distacție și divertisment, oaspeții au la dispoziție în incinta hotelului divertisment de seară, animatori,
bibliotecă, darts, karaoke, tenis de masă (toate gratuit), biliard (cost suplimentar), teren de joacă pentru copii, cameră
de jocuri și contra cost: discotecă (deschisă de 2-3 ori pe săptămână), piscină, snacks bar, închiriere de biciclete și
mașini, jocuri video. Un mic centru de frumusețe este disponibil cu următoarele servicii: masaj, manichiură și
pedichiură.

• Sejururi externe, plecari 2022: 30% avans la inscriere; Diferenta de 70% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
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calatoriei propriu-zise.
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