Hellinis Hotel
Kanoni, Afandou
108 Fygareto Street, Kanoni

Descriere Hellinis Hotel 3*, Kanoni, Afandou
Hellinis Hotel este o proprietate de 3 stele situată în Corfu (Corfu) care oferă un restaurant și o piscină în aer liber cu
șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de recepție cu program non - stop și concierge. Se oferă acces
gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. Camerele confortabile de la Hellinis
Hotel sunt dotate cu pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv și seif. În camere există baie cu duș.
Curățenia in cameră se face zilnic.
La Hellinis Hotel oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare à la carte. Preparate din bucătăria
internațională așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Masa poate fi servită atât în interior,
cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la bar. De
asemenea , în cadrul proprietății, există cafenea și snack bar ideale pentru o gustare rapidă.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc facilitățile spa, unde oaspeții se pot relaxa în voie la diverse tipuri de
masaj. 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.
Oaspeții își pot petrece timpul liber jucând biliard. O altă variantă de petrecere a timpului liber la proprietate este
camera de jocuri electronice.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje și Tv în spațiile comune. Printre alte servicii
proprietatea oferă și serviciul de schimb valutar.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Corfu, situat la o distanță de 1,5 km.
Cele mai apropiate atracții de Hellinis Hotel sunt: Pontikonisi - 800 m, Palatul Mon Repos - 1,6 km, Parcul Trion Martiron
- 2,0 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.08.2021 07:01)

