ALDEMAR ROYAL
OLYMPIAN SUITES
Skafidia, Grecia

Descriere ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN SUITES 5*, Skafidia, Grecia
Excelent pe TripAdvisor! Recunoscut pentru serviciile de calitate superioara! Hotelul este situat in statiunea Skafidia pe
coasta de vest a Peninsulei Peloponez, in regiunea Olympia, intr-o zona foarte verde si linistita, pe malul marii. Plaja
este cu nisip fin si foarte intinsa. Distanta de la Aeroportul International Kalamata pana in statiunea Skafidia este de
125 km, iar distanta pana la situl arheologic Olympia este de 45 km. Incepand cu 01.01.2018 a fost introdusa taxa
locala. In functie de clasificarea unitatii de cazare, aceasta variaza intre 0.5eur – 4eur/ camera/ noapte si se va achita
de catre turisti la fata locului!
Hotel Website: https://www.aldemarroyalolympian.gr/
Localizare
Hotelul este situat in statiunea Skafidia pe coasta de vest a Peninsulei Peloponez, intr-o zona foarte verde si linistita,
pe malul marii. Distanta de la aeroport pana in Skafidia este de 125km.
Facilitati hotel
Hotelul este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune hoteluri ale peninsulei, cu servicii de foarte buna calitate,
personal prietenos si amabil si facilitati adaptate dorintelor celor mai pretentiosi dintre turisti. Plaja hotelului este
amenajata cu sezlonguri si umbrelute. In cadrul hotleului se afl amai multe restaurant si baruri in care turistii isi pot
petrece timpul.
Facilitati camere
Camerele sunt foarte modern mobilate, confortabile si spatioase.Ele sunt dotate cu televizor cu TV satelit cu programe
de muzica, uscator de par, seif, balcon, baie cu cada. Internetul wireless este gratuit. Aerul conditionat este disponibil
in perioada 15.06 - 15.09. Minibarul este cu taxa.
Sport & divertisment
Hotelul dispune de 4 terenuri de tenis, teren de fotbal si de baschet, volei pe plaja si ping pong, sala de fitness cu
posibilitatea de training cu antrenor. Exista aici si posibilitatea practicarii sportuilor de apa,

ATENTIE! Persoanele cu dizabilitati trebuie sa anunte gradul de invaliditate, cu toate amanuntele necesare, din
momentul inscrierii si confirmarii rezervarii. Nu ne asumam eventualele servicii speciale, ce nu pot fi oferite de terti, in
cazul in care nu au fost semnalate in rezervari si in contractul de prestari servicii.
Informatii utile
•Camerele sunt distribuite de receptie, iar cazarea in prima zi si predarea in ultima zi se va face in functie de politica
orara a fiecarui hotel si in functie de disponibilitatile de moment (in general cazarea se face dupa ora 14:00, iar
predarea camerei pana in ora 12:00);
•Tipul de camera se solicita de la inscriere. Atentie! Patul dublu( matrimonial) poate fi in unele hoteluri format din doua
paturi de o persoana alipite. Al treilea difera in functie de dotarea fiecarui hotel: pat de o persoana, pat pliant sau o
canapea.
•Exista hoteluri unde copilul pana la 12 ani este acceptat sa doarma in pat cu parintii si astfel are gratuitate la cazare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.05.2021 13:19)

sau o reducere foarte mare.
•Unii hotelieri solicita garantii si plati suplimentare pentru utilizarea facilitatilor din camera (ex. mini bar/ frigider, seif,
aer conditionat) daca nu este mentionat altfel. Recomandam turistilor, ca in momentul cazarii in hotel, sa solicite la
receptie detalii despre aceste costuri suplimentare; la unele hotelurile de 4 si 5 stele se solicita garantie numerar sau
card, ce se restituie/deblocheaza la predarea camerei. Aceste sume se blocheaza pentru garantarea platii facilitatilor
hotelului;
•Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor
de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, care difera de la o tara la alta;
•Tinuta decenta este obligatorie pentru orice cina servita la unul din restaurantele hotelului. Domnii au acces cu
pantalon lung si incaltaminte inchisa (nu in pantalon scurt si papuci sau sandale), iar doamnele in tinuta decenta.
•Corectitudinea numelor si a datelor personale ale calatorilor, intra in responsabilitatea agentiei intermediare/ a
agentului care a efectuat inscrierea. Orice modificare se taxeaza cu 25€/modificare/rezervare.
Date generale despre documentele de calatorie:
Peloponezul este o peninsula care apartine Greciei – membra a Comunitatii Europene.
Cetatenii romani pot calatori doar cu CI, dar in acelasi timp si cu pasaport turistic valabil.
Copii sub 14 ani calatoresc cu pasaport turistic individual.
Tinerii casatoriti - documentele individuale de calatorie nu trebuie sa fie cele anulate urmare a casatoriei civile!
Minorii care calatoresc fara parinti trebuie sa aiba un set de documente pentru a trece frontiera:
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acesta trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial al parintelui
care nu este prezent in deplasare;
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, iar celalalt este decedat, trebuie sa fie prezentat la organele de
frontiera certificatul de deces.
-Daca minorul calatoreste cu un singur parinte, acestia fiind in divort, trebuie sa prezinte la frontiera acceptul notarial
al celui de-al doilea parinte. Sau daca divortul s-a terminat, documente doveditoare – hotarare judecatoreasca
definitiva de incredintare si copie dupa actul de divort.
-Daca minorul calatoreste fara nici un parinte, adultul care-l primeste in grija trebuie prezinte acordul ambilor parinti
autentificat la notariat si cazierul juridic.
Date actualizate despre documentele necesare pot fi citite pe www.politiadefrontiera.ro.
Agentia de turism organizatoare nu este raspunzatoare pentru decizia organelor de frontiera de a nu accepta turistul
sa paraseasca teritoriul Romaniei sau sa-i acorde intrarea pe teritoriul statului unde face sejurul, chiar daca dispune de
toate documentele necesare deplasarii.
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