PHILOXENIA INN
Thasos, Akti Olountos
Pavlou Mela Str. 26, Limenas Thassos Τ.Κ 64004

Descriere PHILOXENIA INN, Thasos, Akti Olountos
Philoxenia Inn este situat în Thasos, la 350 m de plaja Limenas, și oferă piscină în aer liber, terasă cu șezlonguri și
umbrele de soare, precum și centru spa/wellness care asigură servicii pentru un sejur extrem de relaxant. Facilitățile
de la Philoxenia Inn includ și sală de fitness. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare. În camere există baie cu cadă sau
duș ce are în dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Camerele de la Philoxenia Inn sunt dotate cu aer condiționat,
Tv cu canale prin satelit și seif. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Fiecare unitate de cazare are
frigider.
La proprietate există un bar care oferă cafea și diverse băuturi. Acestea pot fi servite atât în interior, cît si în aer liber,
pe terasă, în funcție de vreme.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsește centrul de wellnes și spa, unde oaspeții se pot relaxa în voie la diverse
tipuri de masaj. Philoxenia Inn are în dotare cadă cu hidromasaj. 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.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați.
Oaspeții se pot relaxa pe terasa de la Philoxenia Inn.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Megas Alexandros din Kavala, situat la o distanță de 18 km.
Cele mai apropiate atracții de Philoxenia Inn sunt: Muzeul de Arheologie - 100 m, Vechea Agora - 200 m, Portul din
Thassos - 200 m.
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