Adelais
Chania, Akti Olountos
Platanias, Tavronitis 73006 Chania, Crete

Descriere Adelais 3*, Chania, Akti Olountos
Adelais este o proprietate de 3 stele situată în Chania (Creta) care oferă unități de cazare cu aer condiționat, grădină și
o terasă unde oaspeții pot petrece timp împreună cu prietenii sau familia. Proprietatea are servicii de închirieri auto. Se
oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 46 camere. Camerele au balcon cu masă și scaune unde pot fi petrecute momente de relaxare.
Camerele confortabile de la Adelais au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif.
În camere există baie cu cadă sau duș prevăzută cu foehn. Curățenia in cameră se face zilnic. Fiecare unitate de
cazare are frigider. Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi
față de cele standard. Se pot rezerva de asemenea camere pentru nefumători.
La Adelais oaspeții au la dispoziție un restaurant care servește mâncare în stil bufet. Preparate din bucătăria grecească
așteaptă să fie degustate în fiecare zi. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de
vreme. 2 baruri, dintre care unul la piscină, sunt disponibile cu o ofertă variată de băuturi răcoritoare și alcoolice.
Pentru cei cu anumite nevoi de nutriție, Adelais oferă meniuri pentru diete speciale.
În cadrul proprietatății există 2 piscine în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze.
În zonă se organizează sesiuni de scufundări și se poate practica ciclism. Adelais este o alegere excelentă pentru
călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de tururi cu bicicleta. Adelais oferă serviciul
de închirieri biciclete contra cost.
Proprietatea este o alegere potrivită pentru familiile cu copii. Cei mici se pot distra în aer liber la piscina pentru copii
sau în locul de joacă special amenajat. Copiii au la dispoziție canale TV speciale pentru ei.
Facilitățile de la proprietate cuprind și o cameră pentru bagaje și un lounge cu Tv. Printre alte servicii proprietatea
oferă și serviciul de spălătorie.
Adelais are în apropiere o plajă cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă contra cost.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Souda, situat la o distanță de 29 km. La cerere proprietatea organizează
transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Adelais sunt: Piaţa Platanias - 8,6 km, Agios Dimitrios Church - 9,0 km, Stadionul din
Kissamos - 15,0 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.10.2022 22:00)

