Diagoras Hotel
Faliraki, Afandou
Rodos Town

Descriere Diagoras Hotel 3*, Faliraki, Afandou
Această proprietate de 3 stele se află în Rhodes și oferă unități de cazare cu aer condiționat și o piscină în aer liber, cu
șezlonguri și umbrele de soare. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la
proprietate gratuit.
Camerele confortabile de la Diagoras Hotel au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit
și seif. Unele camere au balcon cu vedere la mare sau la piscină. În camere există baie cu cadă sau duș ce are în
dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Fiecare cameră dispune de mașină pentru preparare cafea sau ceai și
fierbător Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Toate camerele spațioase de la Diagoras Hotel au zonă
de relaxare cu canapea, ceea ce oferă un plus de confort. În fiecare unitate de cazare există o bucătărie utilată cu plită
de gătit și ustensile de bucătărie. De asemenea, sunt disponibile o zonă de luat masa și un cuptor cu microunde.
Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
Oaspeţii îşi pot pregăti micul dejun şi alte mese şi le pot savura chiar pe balcon.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare. Proprietatea are o piscină care oferă o vedere
panoramică asupra întregii zone
Copiii au la dispoziție canale TV, cărți și DVD-uri.
Diagoras Hotel se află la 4,9 km de Kamiros și la 12 km de Aeroportul Internaţional Rodos. La cerere proprietatea
organizează transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Diagoras Hotel sunt: Valley of the Butterflies - 8,6 km, Seven Springs - 15,0 km, Filerimos
- 17,0 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:22)

