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GRAND LEONIKI
RESIDENCE BY GRECOTEL
4*
Creta Rethymno

Descriere GRAND LEONIKI RESIDENCE BY GRECOTEL 4 *, Creta Rethymno
Camere

Facilitati camere: bucătărie echipată, cuptor cu microunde, prăjitor de pâine, mașină de spălat vase, aer condiționat,
cada / duș, uscător de păr, telefon, TV prin satelit, DVD player, internet Wi-Fi gratuit, frigider, seif (gratuit), masa si fier
de calcat, terasă / balcon mobilat. Baby cot - gratuit.
Serviciul de curatenie in camere - zilnic, schimbarea prosoapelor - de 3 ori pe săptămână, schimbarea lenjeriei de pat de 2 ori pe săptămână.
Studio GV (~ 32-38 mp) Studiouri în plan deschis includ dormitor principal combinat cu zona de living, zonă de luat
masa și chicinetă. Pat dublu sau 2 paturi de o persoană și o canapea.
Apartment 1-Bedroom GV (~ 40-45 mp) Dormitor separat și living cu zonă de luat masa și chicinetă. Pat dublu sau
2 paturi de o persoană în dormitor și 2 paturi de o persoană în camera de zi.
Suite Maisonette 1-Bedroom GV (~ 45-50 mp) Cameră cu două nivele. Nivel inferior cu zonă de luat masa și
chicinetă și două paturi de o persoană. Nivel superior: dormitor (pat dublu sau 2 paturi de o persoană). Etaj inferior:
chiuvetă și duș (în unele camere). Etajul superior: chiuvetă, baie și toaletă (unele camere cu jacuzzi).

Mese
Mic dejun
Restaurant Bufet
Restaurant principal, bucătărie mediteraneană
Bufet american gourmet cu o gamă suplimentară de produse de fitness natural și un colț cu produse tradiționale și
ceaiuri din plante locale.
Prânz
A la carte
Restaurantul Central & Pool Bar, bucătărie mediteraneană
Preparate din bucătăria cretană și delicatese mediteraneene.
Cina
Restaurant Bufet
Restaurant principal, bucătărie mediteraneană
Selecție de feluri de mâncare dintr-un bufet bogat. Seri culinare tematice săptămânal. Gratuit pentru oaspeții in regim
de masa HB / FB.
Ferme Agreco
Taverna Cretan Farm & À La Carte, la 2 km de hotel
Vizitați ferma unică Agreco, ca o oportunitate suplimentară à la carte, un meniu prestabilit de mâncăruri cretane
bazate pe produse ecologice de fermă. Transfer contra cost.
Room service

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.09.2022 07:29)

De la 08:00-22:00 - contra cost.
Distanta fata de mare: 400 m

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.09.2022 07:29)

