Iris Hotel Boutique
Loutra Edipsos, Grecia
Loutra Edipsos, Grecia

Descriere Iris Hotel Boutique 3*, Loutra Edipsos, Grecia
Hotel Iris este un hotel superior de tip boutique cu servicii de calitate, construit în 2010. Acesta dispune de camere
decorate diferit în culori neuter, cu mobilier clasic, oferindu-vă tot confortul pentru petrecerea unei vacanțe reușite,
într-o atmosferă plăcută și relaxantă.
Hotel Website: http://www.hoteliris.gr/
Recomandare
De ce îți recomandăm această cazare?
✓ Aer condiționat inclus
✓ Centru SPA
✓ Internet Wi-Fi gratuit

Descriere:
Hotel Iris este un hotel superior de tip boutique cu servicii de calitate, construit în 2010. Acesta dispune de camere
decorate diferit în culori neuter, cu mobilier clasic, oferindu-vă tot confortul pentru petrecerea unei vacanțe reușite,
într-o atmosferă plăcută și relaxantă.
Localizare:
Boutique Hotel Iris este situat central, în apropierea promenade, unde sunt tavernele, cafenelele, magazinele de
suvenire și la aproximativ 100m de plaja publică (umbrele și șezlonguri gratuite, consumația la bar fiind obligatorie).
Tot aici se află și izvoarele termale care se unesc cu apa Mării Egee.
Categorie:
3*
Tip de masă:
Mic dejun
Website:
http://www.hoteliris.gr/
Facilități hotel:
Hotelul dispune de recepție, lobby, lift, centru SPA care oferă hidromasaj, hammam (baie turcească) și tratamente de
masaj (contra cost). De asemenea, Iris oferă oaspeţilor săi micul dejun, care se servește la Hotelul Artemision, situat la
100m distanță.
Facilităţi camere:
Toate camerele sunt dotate cu minifrigider, baie cu duș, televizor LCD, aer condiționat inclus, uscător de păr, internet
wireless gratuit, seif și telefon. Camerele au balcon cu vedere la oraș, mare sau la munte. Hotelul pune la dispoziția

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.10.2022 07:01)

turiștilor prosoape, care se schimbă la mijlocul sejurului, și articole de toaletă (săpun, hârtie igienică). Pe perioada
sejurului se asigură curăţenie la fiecare 2 zile.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare!
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