Euphoria Resort
Kolymbari, Grecia

Descriere Euphoria Resort 5*, Kolymbari, Grecia
Acest resort se află într-o zonă liniștită la cam 1.5 km de centrul localității Kolymbari. Personalul prietenos vă stă la
dispoziție pentru orice fel de ajutor la recepția din zona de primire. Servicii ca un seif și un bancomat contribuie la o
ședere confortabilă. În spațiile comune este disponibil WiFi. Pe lângă un magazin de suveniruri, aici se mai găsesc și
alte magazine. Resortul are o grădină frumoasă și un loc de joacă. Printre celelalte facilități ale locului de cazare se
numără o sală de jocuri. Cei ce călătoresc cu autoturismul propriu îl pot parca în parcarea complexului de vacanță.
Printre alte servicii se găsesc un serviciu de îngrijire a bebelușilor, servicii de bonă, room-service și un serviciu de
spălătorie. Călătorii activi care ar dori să descopere zona pe bicicletă vor aprecia serviciul de închiriere de biciclete
(contra cost). Camerele sunt amenajate cu o sufragerie, o bucătărie și o baie, de asemenea, un aparat de aer
condiționat și un sistem de încălzire contribuie la o atmosferă agreabilă. Pe balcon sau pe terasa privată a majorității
camerelor clienții pot să se relaxeze de minune și să savureze vederea spre mare. Camerele au un pat dublu sau o
canapea. Sunt disponibile dormitoare separate. De asemenea, pot fi puse la dispoziție pătuțuri pentru bebeluși și paturi
suplimentare. Stau la dispoziție un seif și un birou și, contra cost, un minibar. Pentru a înlesni aprovizionarea
ocazională prin mijloace proprii, în spațiile de cazare există un frigider și un aparat pentru cafea/ceai. Accesul la
internet, telefonul, televizorul și WiFi-ul oferă un concediu confortabil. În spațiul de cazare clienții au la dispoziție
papuci de casă. Băile sunt dotate cu un duș și o cadă. Un uscător de păr, o oglindă de machiaj și halate de baie sunt
disponibile pentru uzul zilnic. Resortul oferă camere de familie și camere de nefumători. Piscinele interioare și
exterioare se potrivesc de minune pentru antrenamente constante în apă și odihnă activă. În zona de scăldat există și
o cadă cu hidromasaj, un tobogan de apă și un bar. Clienții își pot savura concediul pe terasa însorită cu șezlonguri și
umbrele. Cei ce nu vor să renunțe la sport nici când călătoresc pot profita de tenis. Contra cost se oferă ciclism/ciclism
montan. O sală de fitness, yoga și aerobic fac parte din oferta de activități sportive și pentru timpul liber a locului de
cazare. Complexul propune diverse terapii în zona de relaxare, printre care un spa, o saună și un hamam, și, contra
unei taxe suplimentare - un salon de înfrumusețare și terapii prin masaj. Copiii sunt supravegheați cu grijă la miniclub.
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restaurante dispune de un bar. Clienții iau mesele în atmosfera plăcută a restaurantului (bufet și à la carte). Se oferă
spre rezervare regim all inclusive. Se oferă micul dejun, prânzul și cina. Cei ce au ales o ofertă all inclusive se bucură
de oferte speciale ca de exemplu gustări. Resortul oferă un sortiment de băuturi alcoolice și nealcoolice.
Hotel Website: www.euphoriaresort.gr
Localizare
Hotelul, nou deschis in 2018, se afla in statiunea Kolymbari, pe plaja.
Facilitati hotel
Hotelul pune la dispozitia turistilor 2 restaurante principale, pool bar, lobby bar, bar pe plaja, 2 terenuri de tenis, loc de
joaca pentru copii, programe de animatie, centru SPA, 2 sali de fitness, mini club pentru copii, piscina interioara,
piscina pentru copii, piscina interioara.
Facilitati camera
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, uscator de par, Wifi, TV, facilitati pentru prepaparea ceaiului/cafelei, papuci,
seif.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 23:16)

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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 23:16)

