ХОТЕЛ “КАСТРО”
Крит е голям слънчев остров разположен на границата на Европа и Изтокът.
Крит е планински остров и има невероятна природа. Маслиновото дърво е едно от найсрещаните дървета на тези плодородни плата. Островът има разнообразна брегова
линия от над 1000 км. Да не споменаваме историческото и методологичното значение:
пещерата “Idaion”, за която се казва че е родното място на Зевс – бащата на Бог. Крит е
добре познат като “люлка” на първата модерна цивилизация в Европа. Ето защо морето
и слънцето са причините да посетите остров Крит или това може да бъде поради
културата и традициите, гостоприемството и легендарния стил на живот, като
спокойствието или напротив трескавия живот там е без значение за да задоволят всички
вкусове.
Разположение: Разположен на брега на морето, в центъра на град Малеме, само на 15
км от град Ханя.
Удобства: Детски клуб (юли и август), ТВ стая, английският език е говорим от
персонала на хотела.
Ресторант и бар: Престой на база “Ол инклузив”: внимателно подбрана и разнообразна
храна, бар и бар при басейна.
Спорт и релаксация: Басейн и детски басейн, игрище за деца, фитнес зала.
Безплатно: Шезлонги на басейна и на плажа, петанк, табла, тенис, водни спортове,
дейности през деня и вечерта.
Заплащане в хотела (възможност и само за индивидуален престой): екскурзии с
местен екскурзовод и/или с екскурзовод на Министерството на отбраната на Белгия
(програмата на екскурзиите ще Ви бъде изпратена по същото време, както и
документите за пътуването), автомобили под наем.
Настаняване: Модерен и луксозен хотел: на разположение са 50 двойни стаи/ стаи с
три легла, 15 студия, 10 апартамента, 5 малки апартамента. Всички помещения са
оборудвани с климатик, баня с душ, балкон и обзаведени с хладилник, телевизор,
телефон, сешоар, сейф, апартаментите са оборудвани с кухненски бокс.
Забележка: Стаите, студията и апартаментите ще бъдат в зависимост от наличностите и
от броя на членовете на семействата.
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