Philoxenia Inn
Thassos, Grecia Continentala
Pavlou Mela Str. 26, Limenas Thassos Τ.Κ 64004

Descriere Philoxenia Inn 2*, Thassos, Grecia Continentala
Hotel Philoxenia Inn is located at the city of Thassos, capital of the island, just opposite of the Archeological museum,
close to the Church and the Ancient Market. It is about 100 m. distance to the market of Limenas, and from the wellknown port of the area, and 200 m. from the nearest beach of Thassos (Limenas). Hotel Philoxenia Inn is built in a
perfect spot, because it can offer to the guests an easy and quick access to the center, on foot. Philoxenia Inn hotel is
also a magnificent place for rest and peace, and the reason is that it is noise-free from any kind of sound. It’s
neoclassic style of architect offers luxury along with all the comforts.
Localizare
Hotelul Philoxenia Inn 3*este situat în Limenas, vis-à-vis de Muzeul de Arheologie, la aproximativ 200 de metri de plajă
şi de portul Limenas. Este poziţionat la 100 de metri de centrul staţiunii, iar cea mai apropiată staţie de autobuz este la
800 de metri. Aeroportul din Kavala este la 25 de km distanţă.
Hotelul Philoxenia Inn 3* a fost construit în anul 1991 şi este ideal pentru o vacanţă relaxantă, cu arhitectură
neoclasică şi facilităţi moderne.
Facilitati hotel
Hotelul Philoxenia Inn 3* este înconjurat de o gradină de flori, şi oferă recepţie, restaurant pentru servirea micului
dejun, piscină cu şezlonguri şi umbreluţe gratuite, bar la piscină, bar în interior, lobby, internet gratuit.
Alte informatii: Hotelul nu permite animale de companie.
Auto-gospodărire (fără servicii de întreținere).
Facilitati camere
Hotelul a fost renovat în 2014 şi are 24 de camere standard şi 3 studiouri. Camerele sunt decorate într-un mod special
şi atrăgător şi au în dotare: telefon, TV, radio, internet Wi-Fi gratuit, aer condiţionat (contra cost – 5 €/cameră/zi),
încălzire centralizată, frigider, seif (contra cost – 2 €/zi), baie, prosoape, uscător de păr, balcon.
Plaja
Plaja publică este cu nisip şi pietricele şi este amenajată cu umbreluţe şi şezlonguri contra cost.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare!

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.12.2021 02:45)

