ABATON ISLAND
RESORT
Hersonissos, Afandou
Themistokleous Ave., Hersonissos - Crete, GR 70014
P.O.BOX 64

Descriere ABATON ISLAND RESORT 5*, Hersonissos, Afandou
Abaton Island Resort este un complex de 5 stele care se află pe malul mării, în Hersonissos (Creta), și oferă plajă
privată, piscină în aer liber și piscină interioară. Facilitățile de la Abaton Island Resort includ teren de tenis și business
centre. Pentru petrecerea timpului liber oaspeții au la dispoziție activități de agrement pe timpul zilei și programe de
divertisment seara. Proprietatea are recepție cu program non - stop, unde clienții sunt întâmpinați cu ospitalitate în
orice moment al zilei. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate
gratuit.
Sunt disponibile 152 camere. Unele camere au balcon cu vedere la mare sau la piscină. Camerele confortabile de la
Abaton Island Resort au pardoseală de gresie/ marmură, aer condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif. În camere
există baie cu cadă sau duș, foehn, articole de toaletă gratuite, precum și halate de baie și papuci. Fiecare cameră
dispune de un aparat pentru preparare cafea sau ceai, cană-fierbător și minibar. Oaspeții pot solicita serviciul de room
service pentru a servi masa sau diverse băuturi. 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.
La Abaton Island Resort oaspeții au la dispoziție 5 restaurante unde pot savura mâncăruri delicioase, în stil bufet sau à
la carte. Preparate din bucătăria locală, internațională și mediteraneană așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul
dejun, prânz și cină. Pizza este de asemenea o opțiune culinară pentru cei gurmanzi. Masa poate fi servită atât în
interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. 4 baruri, dintre care unul la piscină, sunt disponibile cu o
ofertă variată de băuturi răcoritoare și alcoolice.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc cele spa, unde oaspeții pot încerca diferite tratamente de înfrumusețare
sau se pot relaxa la masaj. Pentru cei interesați proprietatea oferă servicii de înfrumusețare și o întreagă gamă de
tratamente corporale. În cadrul proprietatății există piscină interioară pentru lunile mai reci sau pentru zile toride,
precum și piscină exterioară unde oaspeții se pot relaxa și bronza în voie. Piscina exterioară este prevăzută cu
șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare, precum și cu un bar unde oaspeții pot degusta băuturi alcoolice
sau răcoritoare.
O altă variantă de petrecere a timpului liber la proprietate este camera de jocuri electronice. Seara, Abaton Island
Resort organizează spectacole cu muzică live, seri de proiecție film și alte show-uri atrăgătoare. În anumite seri există
karaoke sau cine tematice.
În imediata apropiere se pot practica sporturi nautice, precum windsurfing, caiac sau schi nautic. Abaton Island Resort
este o alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de tururi de
mers pe jos sau cu bicicleta, ore de călărie, sesiuni de snorkelling și de pescuit. Abaton Island Resort oferă serviciul de
închirieri biciclete contra cost. Există, de asemenea, la proprietate și tururi pentru cunoașterea culturii locale.
Abaton Island Resort dispune de plajă privată cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă gratuite.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Heraklion, situat la o distanță de 22 km. La cerere proprietatea
organizează transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Abaton Island Resort sunt: Muzeul Folcorului Lixnostatis - 600 m, Acvariul Aquaworld 3,0 km, Malia Strip - 4,6 km.
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