Image not found or type unknown

LYTTOS MARE 5 *
Creta Heraklion

Descriere LYTTOS MARE 5 *, Creta Heraklion
Camere
Facilități camere: aer condiționat, TV LED cu ecran plat, canale prin satelit, telefon cu linie directă, internet Wi-Fi
gratuit, mini-frigider, set de cafea și ceai (completat zilnic), ceainic electric, seif (gratuit), cadă / duș, uscător de păr ,
set de baie, balcon / terasă. Doubles Superior PP (~ 32 mp) Pat dublu, canapea, terasă, piscină privată.
Doubles Superior (~ 32 mp) Pat dublu, canapea.
Doubles Superior SV or PV (~ 32 mp) Pat dublu, canapea.
Family Rooms Private Pool/GV (~ 36 mp) Pat dublu și 2 paturi de o persoană, terasă, piscină privată.
Family Rooms (~ 36 mp) Pat dublu și 2 paturi de o persoană.
Family Rooms SV or PV (~ 36 mp) Pat dublu și 2 paturi de o persoană.
Family Rooms Outdoor Jacuzzi/SV (~ 36 mp) Pat dublu și 2 paturi de o persoană, jacuzzi.
Junior Suites FSV/Private Pool (~ 37 mp) Pat dublu, canapea, terasă, piscină privată. Piscine private cu apă de
mare.
Camerele sunt curățate zilnic, iar lenjeria de pat este schimbată de 3 ori pe săptămână.

Mese
Restaurant principal (bufet, bucătărie internațională și grecească, spectacol de gătit)
Mic dejun 07:30-10:30
Mic dejun târziu 10:30-11:00
Prânz 12:30-15:00
Cină 18:30-21:30
Cină târzie 22:00-24:00 (cu băuturi și între 24:00-05:00 - apă).
Tavernă
Mic dejun 07:30-10:30
Prânz (bufet) 13:00-16:00 (bucătărie internațională și grecească, spectacol de gătit).
Cină tematică (greacă, italiană, mexicană, asiatică etc.) 19:00-21:30 (este necesară rezervare).
Restaurant asiatic
Bufet asiatic, spectacole de gătit
Cină 19:00-21:30 (rezervare obligatorie)
Gustări
Street Food: 11:00 - 18:30
Baruri
Bar în lobby: 12:00 - 24:00
Bar la piscină: 09:30 - 24:00
Beach Bar: 10:00 - 23:00
Băuturi - „All inclusive”
Băuturi în timpul prânzului și cinei în restaurante: băuturi răcoritoare, sucuri, bere la draft locală, vin de casă, ceai,
cafea (cafea la filtru și grecească).
Băuturi în diferite departamente ale hotelului: băuturi răcoritoare și sucuri, bere la draft locală, vin de casă, băuturi

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:35)

alcoolice internaționale și locale de marcă, ceai, cafea.
Înghețată, gustări reci și calde, salate, pizza, mini sandvișuri - la barul de la piscină 11:00-17:00.
Note
Cod vestimentar: casual.
Unele departamente hoteliere funcționează în funcție de condițiile meteorologice.
Bufet pentru copii în restaurantul principal. ! Administrația hotelului își rezervă dreptul de a aduce unele modificări
programului fără notificare prealabilă.
Distanta fata de mare: 0 m
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