Panorama Studio
Golden Beach, Grecia
GOLDEN BEACH, THASSOS ISLAND, GREECE

Descriere Panorama Studio 3*, Golden Beach, Grecia
Studio Panorama este un studio superior, format din două corpuri. Corpul A – clădirea principală – are la etajul superior
camere cu balcon și la etajul inferior camere cu terasă înaltă. Intrarea în camerele de la etajul inferior se face prin
terasă. Corpul B – clădirea anexă – este construit ulterior în curtea unității de cazare, acesta are 2 camere, situate la
parter, dotate cu terase care dau spre curtea comună. Camerele din corpul B au aceleași facilități ca și cele din corpul
A. Le recomandăm familiilor cu copii deoarece sunt mai spațioase și au terasă.
Hotel Website: http://www.panorama-thassos.gr
Recomandare:
De ce îți recomandăm această cazare?
✓Aproape de plajă
✓Recenzii foarte bune
✓Se află în portofoliul agenţiei de 11 sezoane

Descriere:
Studio Panorama este un studio superior, format din două corpuri. Corpul A – clădirea principală – are la etajul superior
camere cu balcon și la etajul inferior camere cu terasă înaltă. Intrarea în camerele de la etajul inferior se face prin
terasă. Corpul B – clădirea anexă – este construit ulterior în curtea unității de cazare, acesta are 2 camere, situate la
parter, dotate cu terase care dau spre curtea comună. Camerele din corpul B au aceleași facilități ca și cele din corpul
A. Le recomandăm familiilor cu copii deoarece sunt mai spațioase și au terasă.
Localizare:
Studioul Panorama este situat central în stațiunea Golden Beach, la aproximativ 70m de plaja certificată Blue Flag,
ideală pentru familii cu copii, având intrare lină în mare (umbrele și șezlonguri contra-cost, de la 7euro/zi/set).
Categorie:
3* Superior
Tip masa:
Selfcatering
Website:
http://http://www.panorama-thassos.gr
Facilitati studio:
Studioul Panorama dispune de o bucătărie exterioară echipată complet, terasă și masă mare. De asemenea, în curte
există un grătar ce se poate folosi de către oaspeți.
Facilitati camere:

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 04:14)

Camerele au chicinetă utilată, frigider, televizor LCD, balcon/ terasă, uscător de păr, prosoape, grup sanitar cu duș, seif
(3euro/zi/cameră), aer condiționat contra cost (aproximativ 5 €/zi/cameră), internet wireless gratuit, plase de țânțari și
obloane la balcoane. Se asigură curăţenie, schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor o dată pe sejur.

ATENTIE / OFERTELE CU "TARIF UNIC" - PLECARI 17.05, 24.05 - SUNT VALABILE DOAR PENTRU PLECARE DIN
BUCURESTI. PENTRU TRANSFER DIN ALT ORAS, SUPLIMENTUL DE TRANFER (conform document transport), SE VA
ADAUGA LA FACTURARE!

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 04:14)

