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Cynthiana Beach
Położenie
Kameralny hotel położony na ustronnym cyplu, w niedalekiej odległości od Paphos
Prywatna piaszczysto-kamienista plaża przy hotelu
Ładnie urządzone pokoje, wyposażone w najpotrzebniejsze udogodnienia
Szeroka oferty sportów wodnych, w tym nurkowania
Wieczorne programy rozrywkowe

Lokalizacja Hotelu
w Kissonerga, przy plaży, ok. 7 km od centrum Paphos , w pobliżu centrum miejscowości, ok. 20 km od lotniska, w pobliżu
przystanku komunikacji publicznej.

Wyposażenie Hotelu
liczba pokoi: 230, restauracje: 2, windy: 3, bar na plaży, bar przy basenie, koktajl bar, snack bar, lobby, pralnia/czyszczenie
chemiczne (płatne), internet bezprzewodowy (bezpłatny), kawiarnie, recepcja, sklep z pamiątkami, taras słoneczny, parking,
ogród, wymiana walut, grill, centrum konferencyjne, brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Basen
2 baseny odkryte, leżaki i parasole bezpłatne na plaży i przy basenie; basen kryty (podgrzewany); brodzik dla dzieci.

Pokoje
klimatyzacja indywidualnie sterowana, ogrzewanie przez klimatyzację, telewizja satelitarna, sejf (płatny 2 euro/dzień), internet
bezprzewodowy (bezpłatny, dostępny tylko w kilku pokojach bardzo blisko recepcji), lodówka (płatna 5 euro/dzień), telefon,
taras/balkon, radio, suszarka do włosów- w biurku w sypialni, łazienka z prysznicem, żelazko- na zapytanie w recepcji, deska do
prasowania, przybory toaletowe w łazienkach.

STANDARD: pokoje dla max. 3 osób (z widokiem na ogród)
STANDARD Z WIDOKIEM NA MORZE: za doplata

Plaża
prywatna, piaszczysto-kamienista, parasole i leżaki (bezpłatne), ręczniki plażowe (bezpłatne)

Sport I Fitness
siatkówka, tenis ziemny (płatny), tenis stołowy, centrum fitness (płatne), sauna (płatna), siłownia (bezpłatna).

Sport Na Plaży
nurkowanie (płatne), sporty wodne (płatne).

Rozrywka
muzyka na żywo, karaoke, dyskoteka.

Dla Dzieci
opiekunka (płatna) na zapytanie, menu, plac zabaw, łóżeczko dziecięce, krzesełka w restauracji.
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Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, możliwość dopłaty do pełnego wyżywienia.

All Inclusive Zawiera
all inclusive 10:00-23:00 (10-18 Beach Bar, 18-23:00 Bar hotelowy) obejmuje:
- śniadania 7:00-10:00 bufet
- lunch 12:30-14:30 bufet
- kolacja 19:00-21:30 bufet
- beach bar 10:00-18:00
- snack bar przy basenie 11:00-15:00
- lody dla dzieci w Beach Bar 15-18
Napoje :
- do posiłków wino i woda w karafce, dla dzieci sok,
- w barach : woda, soki, nescafe, kawa, herbata, lokalne alkohole.

Informacje Dodatkowe
Internet bezprzewodowy na terenie lobby (bezpłatny) , dodatkowo 2 stanowiska stacjonarne internetowe (bezpłatne), w
pokojach nie ma internetu.
Zestaw do parzenia kawy i herbaty na zapytaniew pokojach- płatny ok 2,5 euro /dzień.
sejf hotelowy w pokojach 2 euro/dzień
lodówka za opłatą 5 euro za dzień- na potwierdzenie
klimatyzacja bezpłatnie (sterowana indywidualnie w pokojach)
łóżeczko dla dzecka bezpłatnie
sauna 5euro/osoba
adaptor depozyt w recepcji 5 euro/dzień
możliwość wypożyczenia żelazka w recepcji

Oferta:
Wylot
01.01.1970

Powrót
01.01.1970

godz.

godz.

Zakwaterowanie
-()

Dni
dni

Cena
os. dorosła
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