Dolphin Bay
Creta Heraklion, Grecia

Descriere Dolphin Bay 4*, Creta Heraklion, Grecia
Situat lângă o stradă principală, acest hotel pe plajă se află la cam 200 de m de obiectivele turistice populare, în
centrul Amoudarei se poate ajunge în 1 km. Lângă locul de cazare (la în jur de 5 minute de mers pe jos) se află locuri
de făcut cumpărături și de ieșit în oraș, precum și stații ale mijloacelor locale de transport în comun (stație de trenuri
suburbane/metrou la în jur de 200 de m). Dotări Într-o clădire principală cu 3 etaje și 2 clădiri auxiliare, clienții vor găsi
260 de camere, 32 de apartamente, 18 camere single și 112 camere duble. Recepția din zona de primire este
disponibilă la orice oră și oferă flexibilitate în ce privește serviciile de check-in/check-out. În spațiile comune,
conexiunea Wi-Fi le oferă clienților acces la internet. Un supermarket și un magazin de suveniruri și alte magazine
oferă distracție la cumpărături. Hotelul are o grădină frumoasă și un loc de joacă. Printre celelalte facilități ale locului
de cazare se numără un spațiu cu televizor. Cei ce călătoresc cu autoturismul propriu îl pot parca în parcarea unității
de cazare. Printre alte servicii se găsesc un serviciu de îngrijire a bebelușilor, servicii de bonă, asistență medicală, un
serviciu de apel de trezire și un serviciu de spălătorie. Locul de cazare Un aparat de aer condiționat și o pardoseală
încălzită ce poate fi ajustată individual creează o atmosferă plăcută în camere. În majoritatea spațiilor de cazare clienții
beneficiază de vedere spre mare de pe balcon sau de pe terasă. Camere dispun de un pat dublu și de o canapea. Sunt
disponibile dormitoare separate. În plus, pentru cei mici sunt disponibile paturi pentru copii. De asemenea, sunt
disponibile un seif și un minibar. Echiparea de bază cuprinde de asemenea și un minifrigider. Se garantează diverse
posibilități de comunicare și divertisment prin echiparea cu acces la internet, un telefon cu apelare directă, un televizor
cu canale prin satelit/cablu TV, un radio și WiFi (gratuit). Baia dotată cu un duș și o cadă există un uscător de păr. De
asemenea, stau la dispoziție camere adaptate pentru scaun cu rotile cu baie fără bariere. Pentru familiile cu copii stau
la dispoziție camere de familie. Sport/divertisment În zona cu piscină exterioară există 2 bazine pentru copii. Relaxare
agreabilă în cada cu hidromasaj (contra cost), distracție pe toboganul de apă și băuturi răcoritoare la barul piscinei –
clienții vor descoperi cât de mult se pot distra în apă. Clienții își pot savura concediul pe terasa însorită cu șezlonguri și
umbrele. Hotelul oferă un program cuprinzător de sport în aer liber cu tenis, boccia, volei de plajă, volei și baschet. Și
iubitorii sporturilor acvatice se vor simți minunat datorită unor activități precum windsurfing, canoe, scufundări
subacvatice și aqua-fitness. Schi nautic și plimbări cu scuterul acvatic sunt organizate de ofertanți terți. La locul de
cazare cu o sală de fitness, tenis de masă, biliard, un joc de darts și aerobic, clienții pot alege dintr-o serie
cuprinzătoare de activități sportive în interior. În unitatea de cazare sunt propuse diverse oferte de relaxare, ca de
exemplu spa, saună, baie de aburi, hamam, salon de înfrumusețare, terapii prin masaj și solariu. În timpul liber, un
program de recreere, muzică live, un miniclub și o minidiscotecă oferă distracție pe măsură.
Localizare
Localizat pe plaja din Amoudara, Dessole Dolphin Bay Resort este situat ideal, oferindu-va acces usor la centrul
orasului Heraklion fiind la o distanta de 7 km. Atractiile principale, Heraklion Venetian Harbour, Muzeul de Arheologie
Heraklion, Stadionul Pankritio, Muzeul de Istorie Naturala a Cretei se afla la aproximativ 7 km fata de proprietate.
Aeroportul International Nikos Kazantzakis este la o distanta de 12 km.
Facilitati Hotel
Bauturile calde sau reci, alcoolice sau nealcoolice, cele mai populare ceaiuri, cafele si cocktail-uri foarte, diferite
preparate de restaurante „a la carte” sunt disponibile pentru oaspetii hotelului. Dessole Hotels & Resorts ofera
distractie nelimitata in activitati sportive si de divertisment pe tot parcursul zilei. Nopti pline de spectacole distractive
au loc la discoteca in aer liber pana la miezul noptii. Aceasta proprieta ofera beneficii de sport avand tenis de masa,
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fotbal de masa, darts, jocuri de biliard si o varietate de sporturi acvatice. Copii se pot distra cu activitati de
divertisment si educationale la clubul special conceput pentru copii, Rino. Centrul de spa si welness asigura o
atmosfera relaxanta prin diversitatea masajelor si a tratamentelor spa pe care acesta il ofera. Hotelul dispune de doua
piscine in aer liber, una dintre ele fiind special conceputa pentru copii cu tobogan de apa. Ambele au sezlonguri sau
paturi de paturi de plaja.
Facilitati camere
Dessole Dolphin Bay Resort au camere de familie sau standard de tipul single, dubla sau tripla. Aceste camere au fost
concepute special pentru a va face sa va simtiti confortabil. Toate camerele dispun de aer conditionat, minibar, uscator
de par, televizor, sistem audio, telefon, birou, priza langa pat.

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