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Panareti Coral Bay
Położenie
Kompleks apartamentów znajdujący się zaledwie 5 minut jazdy od miasta Paphos
Zaledwie 250 m od Zatoki Koralowej
Funkcjonalnie urządzone apartamenty
Basen odkryty, czynny w sezonie
Sala fitness, sauna oraz jacuzzi na terenie obiektu

Lokalizacja Hotelu
w Coral Bay, ok. 250 m od morza, ok. 25 km od lotniska.

Wyposażenie Hotelu
liczba pokoi: 67, restauracje: 1, bary: 2, windy: 1, baseny odkryte: 1, lobby bar, bar przy basenie, sejf (płatny),
pralnia/czyszczenie chemiczne (płatne ok 3 euro/pranie 2 euro/suszenie), recepcja 24h, sklep z pamiątkami, taras słoneczny,
przechowalnia bagażu, internet bezprzewodowy ( w miejscach publicznych bezpłatny) w pokojach nie ma internetu, brak
udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Basen
basen odkryty (dostępny w sezonie), leżaki i parasole bezpłatne; basen kryty (czynny przez cały rok)podgrzewany.

Pokoje
klimatyzacja centralnie sterowana (bezpłatna), telewizja satelitarna, sejf (płatny), lodówka, telefon, ekspres do kawy,
wyposażona kuchnia.

STUDIO STU: pokoje dla max. 3 osób. Od seoznu letniego 2016 max 2 osoby dorosłe w pokoju.
APARTAMENTY A2: pokoje dla 4 osób, 2 dorosłych i 2 dzieci, 3 dorosłych i 1 dziecka.
APARTAMENTY A4: pokoje dla 6 dorosłych (2 sypialnie).

Plaża
Corallia Beach ok 10 minut pieszo od hotelu, piaszczysto-kamienista.

Sport I Fitness
tenis ziemny (bezpłatnie, płatne tylko oświetlenie wieczorem 0,5 h= ok 1 euro), tenis stołowy, masaże (płatne), sauna (płatna 5
euro za 1 os, 8 euro za 2 pax), siłownia (płatna),jacuzzi (bezpłatne).

Rozrywka
sala gier.

Dla Dzieci
plac zabaw.

Wyżywienie
bez wyżywienia, mozliwość dopłaty do śniadań, obiadokolacji, lunchu i pakietu All Inclusive,
śniadania w formie bufetu, lunch i kolacja wybór dań z menu
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All Inclusive Zawiera
all inclusive 11:00-23:00
śniadania 8:00-10:00
przekąski 11:00-12:00
lunch 12:30-15:00
przekąski 16:00-17:30
kolacja 19:00-21:30

Informacje Dodatkowe
Max. 1 łóżeczko dla dziecka w pokoju - na potwierdzenie, bezpłatnie
Hotel nie przyjmuje zwierząt
Pokoje z aneksem kuchennym (czajnik, ekspres do kawy, stół, mikrofalówka i lodówka).
Sejf (hotelowy i w pokojach) płatny 2 EUR/dzień lub 10 EUR/tydzień

Oferta:
Wylot
01.01.1970

Powrót
01.01.1970

godz.

godz.

Zakwaterowanie
-()

Dni
dni

Cena
os. dorosła
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