Panorama Suite Spa Stomio,
Grecia
Larissa

Descriere Panorama Suite Spa Stomio, Grecia 4*, Larissa
Panorama Suite Spa, Stomio-Larissa, Grecia
Panorama Suite Spa este situata la poalele Kissavos, la 30 de metri deasupra nivelului mării și la doar 50 de metri în
linie dreaptă de plaja albastru-verde din Stomio Larissa, cu vedere la Marea Egee, Halkidiki și Muntele Olimp. Peisajul
luxuriant și plaja largă de nisip cu sunetul liniștitor al valurilor, creează mediul ideal pentru o vacanta adevărată.
Structura de cazare
Panorama Suite Spa pune la dispozitia turistilor 7 apartamente de lux frumoase, cu mini piscine private încălzite,
grădini private, jacuzzi interioare și exterioare și saune private este refugiul ideal pentru a întineri pentru a vă bucura
de lux, calitate și bunăstare, accesul se face pe baza de cartela.
DUBLE DELUX - este mobilă elegant, camera noastră de lux vă întâmpină într-o experiență de vis, dispune de
intrare privată, terasă privată cu jacuzzi încălzit în aer liber, cu vedere la Marea Egee, patut, sezlonguri, baie cu duș
cu efect de ploaie tropicală, lumini cu terapie prin culoare, SMART TV 43 inch, aer condiționat, minibar, gratuit la WiFi, room service gratuit. Grad de ocupare - 2 adulti;
SUPERIOR SUITE - vă va încânta cu priveliștea lor magnifică, cu vedere la Muntele Egee și Olimp,grădină privată
pe acoperiș, cu un jacuzzi încălzit în aer liber, jacuzzi interior, sezlonguri, dormitor cu pat matrimonial, living cu
șemineu de masă, baie cu duș cu efect de ploaie tropicală, două televizoare, aer conditionat in ambele camere,
minibar, telefon, gratuit la Wi-Fi, room service gratuit. Grad de ocupare - 2 adulti. Grad de ocupare - 2 adulti;
EXCLUSIVE SPA SUITE - confortabilă, spațioasă și mobilată elegant, Suita noastră superioară vă întâmpină într-o
experiență de vis, grădină privată pe acoperiș, cu un jacuzzi încălzit în aer liber, Jacuzzi interior, saună privată,
sezlonguri, dormitor matrimonial, living cu șemineu de masă, baie cu duș cu efect de ploaie tropicală, două
televizoare, aer conditionat in ambele camere, minibar, telefon fără fir, acces gratuit la Wi-Fi, room service
gratuit.Grad de ocupare - 2 adulti;
SECRET SPA SUITE - relaxarea supremă, include toate facilitățile pentru a vă relaxa și pentru a vă întineri corpul
și mintea, terasă privată cu piscină mică încălzită în aer liber, cu vedere la Marea Egee și la Muntele Olimp, șemineu
în aer liber și Smart TV de 43 inchi, jacuzzi interior, saună privată, baie cu duș cu efect de ploaie tropicală, două
televizoare de interior, doua aparate de aer conditionat, minibar, WiFi gratuit, room service gratuit. Grad de
ocupare - 2 adulti;
EXECUTIVE SUITE - vă va încânta cu priveliștea sa panoramică minunată. Bucurați-vă de priveliștile magice ale
răsăritului și apusului soarelui de pe balcon, suita dispune de: grădină privată pe acoperiș, cu un jacuzzi încălzit în
aer liber, Jacuzzi interior cu vedere la mare, sezlonguri, dormitor matrimonial, living cu șemineu de masă, baie cu
duș cu efect de ploaie tropicală și vedere la mare, două televizoare, aer conditionat in ambele camere, minibar,
telefon, acces gratuit la Wi-Fi, room service gratuit. Grad de ocupare - 2 adulti;
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SUITA 2 DORMITOARE - o suită de lux cu vedere panoramică la Marea Egee poate găzdui până la patru persoane.
Este o alegere ideala pentru un sejur placut sau pentru familii, suprafata totala 170 m². inclusiv terasa. Suita
include: intrare privată, terasa privata 110 m2 cu vedere la mare, piscină infinită mică încălzită, jacuzzi în aer liber
pentru două persoane, două dormitoare separate cu baie, televizor și aer condiționat, sufragerie. Grad de ocupare 4 adulti;
MASTER SKY SUITE - intimitate absolută combinată cu priveliști uluitoare. La ultimul etaj, izolat de restul stațiunii,
se află Master Sky Suite. Locația sa privilegiată vă va încânta cu priveliști panoramice uimitoare la 360°. Relaxați-vă
și bucurați-vă de apusul și răsăritul soarelui din jacuzzi-ul dumneavoastră privat încălzit și sauna dumneavoastră
privată. Suita dispune de o terasă privată de 126 m2, un chioșc cu un jacuzzi încălzit în aer liber protejat de
condițiile meteorologice și un chioșc suplimentar cu șezlonguri pentru relaxare completă. Suita include, de
asemenea: un dormitor, un living separat, o baie cu duș cu efect de ploaie tropicală și vedere la Marea Egee, 2
televizoare, 2 aparate de aer condiționat, un minibar, un telefon fără fir. Servicii aditionale: Acces gratuit la Wi-Fi,
Room service gratuit, Mic dejun gratuit in camera. Grad de ocupare - 2 adulti;
INFINITY SUITE - Suită de lux cu vedere panoramică la Marea Egee. Relaxați-vă în piscina privată încălzită și în
sauna privată și întineriți-vă mintea și corpul. Suita dispune de: bazin adânc încălzit cu preaplin, sezlonguri,
cromoterapia, saună privată, leagăn, dormitor matrimonial, sufragerie, baie cu cabină de duș și cromoterapie, două
televizoare, telefon, acces gratuit la Wi-Fi, room service gratuit. Grad de ocupare - 2 adulti;
RESTAURANT
Panorama Suite Spa ofera in restaurantul AVLI care este situat în hotel, oferind vederi uimitoare la Marea Egee.
În restaurantul vă veți bucura de preparate proaspăt preparate din selecțiile grecești și internaționale din meniul
nostru a la carte.
ANIMALE DE COMPANIE
Animalele de companie nu sunt acceptate.
PARCARE
Hotelul dispune de parcare proprie privata, supravegheata si este gratuita pentru turisti hotelului.

Servicii incluse
- Cazare in tipul de camera ales;
- Mic dejun sau Demipensiune(mic dejun si cina) in fuctie de pachetul ales;
- Intenet wifi si parcarea gratuita;

Servicii neincluse
- Asigurarea STORNO si Medicala de Calatorie;
- Transportul;
- Cheltuielile personale;

Informatii utile
ACTIVITATI
Yaght Cruise Vanila Croaziera de 3 ore
Relaxați-vă și bucurați-vă de plimbări de neuitat pe luxosul iaht Vanilia Croaziere private de trei ore către Riviera
Olimpică și estuarul Pinios. Croaziere zilnice și de o zi lungă în Marea Egee de Nord, Halkidiki, Muntele Athos, Sporades
etc.
- Gratuit: șampanie, fructe, șarpe, băuturi răcoritoare;
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- Preluare din Portul Platamona > Gratuit;
- Preluare din Portul Stomio > 100 EUR;
Canoe Peneus Delta / Bird Watching / Tir cu arcul pentru 2 persoane
O coborâre calmă, dar complet distractivă în apele bogate ale Peneus până la gura Mării Egee. Un tur care ne aduce în
contact cu mitologia regiunii și cu flora și fauna bogată a zonei umede. Vom observa fauna de păsări din regiune, stârci
și cormorani care cu prezența lor mențin în viață Delta. Din portul pitoresc Palaiopyrgos va trece un adăpost pentru
toate bărcile de pescuit din regiune. Vom vedea micile insule formate în deltă. Estuarul va vâsli aproximativ trei sute
de metri în larg înainte de plaja vastă de nisip din punctul Strintzos, unde ne vom răsfăța în sportul de tir cu arcul Acolo
vom gusta un grătar delicios.
Include: transferuri locale, organizare, escortă, echipament esențial, asigurare de responsabilitate urbană, grătar (cina
completă) Ce ar trebui să ai cu tine: a doua pereche de pantofi (care vor fi umezite), pălărie, ochelari de soare, cremă
de soare, costum de baie sau jumătăți de îmbrăcăminte, un prosop personal, rucsac mic pentru obiecte personale,
produse farmaceutice personale, apetit pentru distracție și bună dispoziție!
*Cea navigabilă este de aproximativ 1.30 oră, alternativ o putem face 2.30 - 3 ore începând de la podul vechi al
„Alexios Komninos”.
Trekking fluvial / Flying Fox & Tir cu arcul pentru 2 persoane
Descoperiți satul muntos Melivia din partea de sud-est a dealului Kisavos, care are simbolul Filoktiti, rege fabulos și
erou al războiului din Troia. Însoțitorii noștri vă vor conduce pentru Trekking pe râu către frumoasa potecă „Tsuvala”
care începe sub sat. O cale naturală pe lungimea pârâului, cu poduri de lemn, cascade și puncte de odihnă potrivite. La
final, după 2.30 de ore aproximativ, vom depăși pârâul cu vulpe zburătoare, vom fi livrați în sportul de tir cu arcul și ne
vom bucura de grătarul pe care vi l-am pregătit.
Durata 4-5 ore
Include: transferuri locale, organizare, escortă, echipament esențial, picnic și asigurare de responsabilitate urbană. Ce
ar trebui să ai cu tine: pantofi și haine confortabile, rucsac mic pentru obiecte personale, pălărie, ochelari de soare,
cremă de soare, sticlă de apă, produse farmaceutice personale, apetit pentru distracție și bună dispoziție!
Punct de întâlnire: Velika Café Spitaki Trekking Hellas East Thessaly Base

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Masa
Mic dejun
Demipensiune
Activitati

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
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Transfer
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Incalzire
Cutie de valori

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Balcon in toate camerele
Baie privata
Dus
Prosoape
Uscator de par
Seif
Papuci
Frigider

Tematica
Plaja
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