VIETA:
ant kalvos, apie 600 m nuo Istro centru su barais ir parduotuvėmis, apie 800 m nuo Agios
Panteleimonas, apie 2 km nuo Kalo Horio, apie 10 km nuo AGIOS NIKOLAOS; apie 70 km nuo
Herakliono oro uosto, apie 220 km nuo Chanijos oro uosto; autobusų stotelė priešais viešbutį
(Heraklios/Agios Nikolaos/2 EUR).
PAPLŪDIMYS:
Saint Panteleimon, viešas, smėlio-žvirgždo, nuolaidus įėjimas į jūrą, apie 700 m nuo viešbučio,
priėjimas vietiniu keliu; Voulisma, viešas, smėlio, nuolaidus įėjimas į jūrą, apie 1 km nuo viešbučio,
priėjimas vietiniu keliu; iki paplūdimių nemokamas pervežimas viešbučio autobusu (kelis kartus per
dieną), skėčiai ir gultai (apie 8 EUR/2 gultus ir skėtį).
VIEŠBUTIS:
keturių žvaigždučių, gerai išlaikytas, pastatytas 1980 metais, renovuotas 2013-2016 metais, 121
kambariai, 4 pastatai, 4 aukštų, vestibiulis, visą parą veikiantį registratūra, 3 restoranai: pagrindinis
– švediškas stalas, Kretos ir pasaulio virtuvė, yra kėdutės ir meniu vaikams, vegetariški patiekalai,
taverna Shara prie baseino – grilio patiekalai, taverna Fournos, 3 barai: Saloni, prie baseino ir
kavinė; terasa su vaizdu į jūrą, sodas, nemokamas bevielis internetas vestibiulyje; už papildomą
mokestį: interneto prieiga, kambarių aptarnavimas, vaikų auklė, skalbykla; pasitaiko lygių skirtumai
– nerekomenduojamas žmonėms su negalia; galimybė mokėti kortele: Visa, MasterCard.
KAMBARYS:
standartinis:2-is, apie 17 m², gerai išlaikytas, individualiai valdomas oro kondicionierius, vonios
kambarys (dušas, tualetas; plaukų džiovintuvas), palydovinė televizija, telefonas, šaldytuvas, kavos
ir arbatos rinkinys, seifas (už papildomą mokestį: apie 2,5 EUR/dieną); balkonas arba vidinis
kiemas (staliukas ir kėdutės);superior:2-is (galima 1 papildoma vieta), įranga kaip standartiniame
kambaryje;suite:2-is (galimos 1 ar 2 papildomos vietos), svetainė ir miegamasis atskirti durimis,
įranga kaip superior tipo kambaryje, vonios kambaryje vonia arba dušas; taip pat yra suite tipo
kambarys su 2 miegamaisiais; superior, suite i suite su 2 miegamaisiais pagal užklausą, už
papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
baseinas, nereguliarios formos, gėlo vandens, apie 140 m², gylis 1,8-2,8 m, braidymo baseinas
vaikams, gėlo vandens, apie 50 m², gylis 0,6-1,1 m, prie baseino nemokami skėčiai ir gultai,
rankšluosčiai (apie 2 EUR/dieną, apie 7 EUR/sav.); stalo tenisas, dartai, fitneso kambarys; žaidimų
aikštelė vaikams; už papildomą mokestį: biliardas.
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:
pusryčiai (7.00-10.00), pietūs (12.30-14.00), vakarienė (19.00-21.00) švediškas stalas
pagrindiniame restorane; kartą per savaitę vakarienė tavernoje Shara (privaloma išankstinė
rezervacija), kartą per savaitę pietūs tavernoje Fournos (privaloma išankstinė rezervacija); kava ir
arbata atrinktame bare (11.00-12.00), užkandžiai atrinktame bare (15.00-16.00); nealkoholiniai
gėrimai ir vietinės gamybos alkoholiniai gėrimai atrinktame bare (10.00-22.45); privaloma nešioti
all inclusive apyrankes.

