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Poseidon Resort Hotel-04*- Neos Marmaras

Poseidon Resort Hotel 04* е прекрасен хотел сместен во Неа Мармара , втор крак Ситониа.Хотелот
располага со огромен базен , бар и ресторан .Модерено дизајниран така да сите соби се со поглед кон
базенот или градината .
Одалечен е 100 метри од прекрасна приватна плажа, лежалки и чадори се бесплатни .
Хотелот има богата забавна програма која вклучува тениски терен м 5х5 футбалско игралиште и
детска надворешна игротека исто така навчер има анимација и според сегашните протокли може да
има и жива музика.

Дата на престој 21.05-24.05.2021
Цената е дадена по лице за цел престој ( 03ноки /04дена )
Тип на соба
Дво креветн а соба
Џуниор суите
Супериор соба

Еур 138
Еур 146
Еур 184
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Во цената е вклуче но :

Главен ресторан – шведска маса
Тематска вечер * кинеска , италијанска и рибна вечер *
Појадок07:30-10: 00 - američki švedski sto
Ручек 12:30-14:30
Вечера 18:30-21:00
Dress code за вечера во ресторанот .
Грицки , сендвичи , пецива и сладолед во главниот бар (11:00-23:00) или на базен (11:00-23:00).
Пакет ручек на барање ако се патува на излет .
Континентален појадок 06:00-07:30 (на барање ден порано ).
Континентален ручек 10:00-10:30
Домашен пијалок во ресторанот во текот на оброците во неограничени количини : точено пиво ,
домашно вино (црвено, бело, розе , рецина ), сокови и вода.
Домашно пијалоци во баровите во неограничени количии :сокови, кафе (филтер, нес кафе , фрапе,
мексичко), топла и ладна чоколада , чај, точено пиво, мартини, вермут,текила,водка , рум, виски , џин,
рум, ликери, коктели,виски, узо, ракија и детски коктели.
Кафе, чај, колаци, кекс 16:30-17:30 на базен .
Работно време :
Главен бар 11:00-23:00
Бар на базен 11:00-23:00
Дополнителни услуги : пикадо, пинг понг , одбојка на песок, кошарка, тениски терен,
фудбал,ватерполо, аеробик, гимнастика.
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