Blue Sky (Adults Only)
Rodos, Grecia
Psaropoulas Square, P.O. Box 474, 85100 Rhodes

Descriere Blue Sky (Adults Only) 4*, Rodos, Grecia
Hotelul Blue Sky Beach se află la 5 minute de mers pe jos de oraşul medieval din Rodos. Centrul şi Acvariul sunt la mai
puţin de 10 minute de mers pe jos. Există o parcare publică gratuită aproape de hotel.
Hotel Website: blueskyhotel.gr
Localizare
Hotelul Blue Sky Beach este situat în partea de vest a orașului Rhodos, chiar vizavi de plaja Psaropoula, la 5 minute de
mers pe jos de oraşul medieval din Rodos. Cartierul comercial al orașului, istoricul oraș medieval din Rhodos, piața,
locurile de divertisment, Acvariul, cazinourile, muzeele și Mantraki (portul turistic din Rhodos) se găsesc la 10 minute
distanta de mers pe jos.
Câteva dintre cele mai importante puncte de atracție se găsesc la maxim 3 km distanță de proprietate, după cum
urmează: Plaja Rhodos (200 m), Santa Maria della Vittoria (450 m), Templul lui Apollon (550m), Palatul Guvernatorilor
(700 m), Plaja Elli (750 m), Biserica Evanghelică (800 m), Collachium și Grand Master's Palace (850 m), Turnul cu Ceas
și Acvariul din Rhodos (900 m), Muzeul de Arheologie din Rhodos și Yeni Hammam (1,1 km), Acropole din Rhodos (1,2
km), Sinagoga Kahal Shalom (1,5 km), Parcul Rodini (2,5 km), iar la o distanță mai mare, se poate vizita Kalithea
Springs (8,2 km) și Acropole din Ialyssos (8,5 km).
Facilitati camere
Complexul de 4 stele oferă camere clasic mobilate și decorate, confortabile, spațioase și luminoase, cu vedere
panoramică la Marea Egee, grădină sau zona înconjurătoare. Blue Sky City Beach dispune de unități de cazare echipate
cu toate facilitățile moderne pe care un hotel din oraș le poate oferi, și anume: aer condiţionat, DVD player, balcon
privat, TV prin satelit, seif, minibar, acces internet Wi-Fi în cameră este disponibil la un cost suplimentar, baie privată
cu duș, uscător de păr, facilități pentru prepararea de cafea și ceai. Pătuțul pentru copii este oferit la cerere, gratuit.
Camerele Single sunt doar Garden View si nu au balcon.
Facilitati hotel
În incinta complexului, oaspeții au la dispoziție următoarele servicii și facilități precum: terasă la soare, acces internet
wireless gratuit în tot hotelul, meniuri cu diete speciale (la cerere), snack bar, restaurant (bufet), mic dejun în cameră,
bar, cameră de bagaje, birou de turism, schimb valutar, recepţie deschisă nonstop, lounge/ cameră comună cu TV, aer
condiţionat (gratuit), magazine (în unitatea de cazare), închirieri auto, magazin de suveniruri/cadouri, seif (cost
suplimentar), lift, facilităţi VIP în cameră, camere pentru nefumători, room service, bar la piscină, piscină în aer liber
(deschisă în sezon), şezlonguri şi umbrele gratuite, spa și centru de wellness (cost suplimentar), sală de fitness (cost
extra), personal multilingv (greacă, engleză standard, germană). Există o parcare publică gratuită aproape de hotel.
Restaurantul hotelului serveşte meniuri à la carte, iar preparate mai uşoare se pot savura la snack barul de lângă
piscină.
Activitati/Divertisment
Turiștii cazați în incinta acestui hotel, au la dispoziție pentru relaxare și divertisment, următoarele: bar la piscină,
piscină în aer liber (deschisă în sezon), baie turcească/baie de aburi (cost suplimentar), cadă cu hidromasaj/jacuzzi
(contra cost), masaj (cost extra), spa și centru de wellness (contra cost), sală de fitness (cost suplimentar), saună (cost
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extra).
Centrul Spa include o saună, o cadă cu hidromasaj şi o sală de sport. Hotelul Blue Sky City Beach are o piscină cu cadă
cu hidromasaj şi un cocktail-bar.

• Sejururi externe, plecari 2022: 30% avans la inscriere; Diferenta de 70% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
calatoriei propriu-zise.
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