Minos Ambassador All
Suites & Spa
Isl Crete Rethymno, Greece
isl. Crete-Rethymno

Descriere Minos Ambassador All Suites & Spa 5*, Isl Crete Rethymno, Greece
Camere
Facilități camere: aer condiționat, mini frigider, minibar (contra cost), baie (duș), uscător de păr, set de baie, halate
de baie și papuci, seif electronic (gratuit, de dimeniunea unui laptop), TV prin satelit, canale muzicale, TV cu ecran plat
, telefon direct, set de cafea / ceai (cafea și ceai gratuit), aparat de cafea Nespresso cu capsule, internet Wi-Fi gratuit,
prosoape de plajă, meniu de perne, serviciu de trezire, balcon / terasă.
La sosire - o sticlă de vin spumant, fructe, o sticlă de apă minerală. Doubles for Single (~ 20 mp) Pat dublu.
Junior Suites (~ 31 mp) Pat dublu.
Junior Suites Superior (~ 33 mp) Pat dublu, canapea pentru o a treia persoană.
Suites Deluxe (~ 35 mp) Mini-bar (băuturi răcoritoare, reumplut o dată pe săptămână), biciclete (cu depozit), pat
dublu, canapea pentru o a treia persoană.
Suite Ambassador (~ 60 mp) Suite cu două camere, pat dublu, canapea; ziare în cameră, minibar (completat o dată
pe săptămână), biciclete (cu garanție). Serviciul de menaj și schimb de lenjerie - zilnic.

Mese
Restaurantul principal Elia (bufet la mic dejun și cină)
Half Board Plus - mic dejun și cină în restaurantul principal + băuturi (apă de masă, băuturi răcoritoare, un pahar de
vin de casă (alb sau roșu), bere la draft). Mâncare și băuturi la Hotel Minos la 20 m (hotel pentru familiile cu
copii) - restaurant Ambrosia (mic dejun și cină - bufet), prânz la restaurantul Dionysus, restaurant la piscină în aer liber
(cu rezervare în prealabil) - cină de gală, seară meze, seară de grătar, seara grecească).
Distanta fata de mare: ~150 m

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (14.06.2021 09:22)

