ACHILLEOS CITY
Larnaca, Ayia Napa

Descriere ACHILLEOS CITY 2*, Larnaca, Ayia Napa
Situată în Larnaca, Achilleos City este o proprietate de 2 stele care oferă unități de cazare cu aer condiționat.
Facilitățile de la Achilleos City includ sală de fitness și business center. Proprietatea are, de asemenea, servicii de
recepție cu program non - stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Unele camere cu balcon cu vedere la oraș. Fiecare cameră dispune de minibar și cană pentru preparare apă caldă.
Camerele confortabile de la Achilleos City au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit
și seif. În camere există baie cu cadă, foehn și articole de toaletă gratuite. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în
camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Anumite camere au zonă de relaxare cu canapea și cadă cu hidromasaj
care asigură un plus de confort și răsfăț. Fiecare unitate de cazare are frigider. Proprietatea oferă camere pentru
familie cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele standard. Se pot rezerva de asemenea
camere pentru nefumători.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați. Achilleos City este o alegere excelentă pentru
călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de tururi cu bicicleta. Achilleos City oferă
serviciul de închirieri biciclete contra cost.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind și un lift, o cameră pentru bagaje și un seif. Printre alte servicii proprietatea
oferă și serviciul de spălătorie.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Larnaca, situat la o distanță de 4 km.
Cele mai apropiate atracții de Achilleos City sunt: Primăria - 100 m, Promenada Finikoudes - 100 m, Armenian Church
of Saint Stephanos - 200 m.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.07.2022 16:43)

