Across Coral Blue
Beach ( ex. Mare Blue
Beach)
Gerakini, Grecia Continentala
Gerakini,63100 Chalkidiki,Greece

Descriere Across Coral Blue Beach ( ex. Mare Blue Beach) 3*, Gerakini, Grecia
Continentala
Pozitionat in apropierea plajei cu nisip din statiunea Gerakini la marginea glofului Toroneus, hotelul Across Coral Blue
Beach este locul ideal pentru a petrece o vacanta relxanta la umbra livezilor de maslini ce inconjoara acest hotel.
Descriere:

Pozitionat in apropierea plajei cu nisip din statiunea Gerakini la marginea glofului Toroneus, hotelul Across Coral Blue Beach es

Localizare:
Situat la o distanta de aproximativ 500 de metri de drumul principal ce face legatura cu orasul Poligyros si mai apoi te
duce catre capitala Macedoniei grecesti, cunoscut sub denumirea de Salonic, Hotelul ACROSS CORAL BLUE BEACH este
locul in care frumusetea peisajelor, padurile de pini si livezile de maslini iti creeaza spatiul ideal pentru o vacanta
reusita.
Website
http://coralblue.gr
Facilitati hotel
Hotelul dispune de 70 de camere fiind decorate in culori calde si mobilier din lemn de culoare deschisa, toate dotate cu
balcon. Ora pranzului sau chiar a cinei se poate petrece la restaurantul din incinta complexului, iar pentru a savura un
cocktail in asentiment cu natura ce inconjoara hotelul, barul de pe plaja sau cel de langa receptie este locul ideal unde
se poate face lucrul acesta. Copii vor fi incantati atat de preperatele pregatite special pentru ei cat si de locurile special
amenajate.
Facilitati camere
Camerele sunt dotate cu uscator de par, televizoare legate prin satelit, terasa, seif, minibar.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – sunt camere limitate ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri
speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca restul camerelor din ofertă, doar că, în unele situații pot apărea
anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.),
pot avea dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 22:33)

