Amphitryon Boutique
Rodos, Grecia

Descriere Amphitryon Boutique 4*, Rodos, Grecia
Hotel Website: amphitryonhotel.gr/home/en
Localizare
Amphitryon Boutique Hotel este situat în centrul orașului Rodos, la doar 200 de metri de castelul medieval. Portul din
Rodos se află la 2 km și la câţiva paşi de la hotel se găsesc restaurante, baruri și magazine. Aeroportul Internațional
Diagoras este la 15 km (aproximativ 15-20 min de mers cu mașina, în funcție de trafic), iar staţiunea plină de viață
Faliraki se află la 14,7 km (aproximativ 15-20 min de mers cu mașina, în funcție de trafic). În apropiere există o
parcare publică gratuită.
Cele mai populare și apropiate puncte de atracție sunt reprezentate de: Collachium și Old Town of Rhodes (300 m),
Grand Master's Palace (350 m), Palatul Guvernatorilor și Portul Mandraki (400 m), Strada Cavalerilor, Turnul cu Ceas și
Biserica Evanghelică (450 m), Santa Maria della Vittoria (500 m), Muzeul de Arheologie din Rhodos (550 m), Yeni
Hammam (650 m), Templul lui Apollon (850 m), Sinagoga Kahal Shalom (950 m), Acvariul din Rhodos (1 km), Acropole
din Rhodos (1,3 km), Parcul Rodini (2,3 km), Kalithea Springs (7,9 km), Acropole din Ialyssos (8,8 km).
Facilitati hotel
În incinta hotelului oaspeții au la dispoziție următoarele facilități și servicii precum: terasă la soare, piscină în aer liber
cu terasă mobilată (deschisă în sezon), grădină, zonă pentru fumători, restaurant, bar, internet Wi-Fi gratuit în zonele
comune, parcare publică la o locație în apropiere gratuit, cameră de bagaje, fax/ copiator, închirieri auto, recepţie
deschisă nonstop, săli de conferinţă şi petreceri, room service, aer condiţionat, seif, lift, babysitting/ servicii pentru
copii, camere de familie, bar-restaurant, recepție deschisă nonstop. Restaurantul elegant oferă mâncăruri rafinate de
bufet grecesc și internațional.
Facilitati camere
Camerele de la Amphitryon sunt decorate modern în tonuri de gri, alb şi accente de negru, cu vedere la piscină sau la
împrejurimi. Aceste camere sunt dotate cu tot ceea ce au nevoie oaspeții pentru o cazare excelentă, ca de exemplu:
aer condiționat, frigider, TV cu ecran plat (canale prin satelit), baie privată cu cabină de duș, uscător de păr și articole
de toaletă gratuite, birou, izolare fonică, balcon/ terasă, pătuțuri gratuite pentru copii, pardoseală de gresie/ marmură,
unele camere au și canapea extensibilă, radio, zonă de luat masa.
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