Stella Island Luxury
Suites &Spa (Adults
only)
Creta Heraklion, Grecia
Analipsi, Heraklion, Greece

Descriere Stella Island Luxury Suites &Spa (Adults only) 5*, Creta Heraklion,
Grecia
Stella Island Luxury Resort & Spa este situat în districtul Analipsi din Hersonissos, la 5 km de parcul acvatic Aquarium
si 20 km de aeroportul Internațional Heraklion. Facilitati hotel Acest hotel de 5* ofera servicii si facilitati de calitate,
oferind astfel oaspetilor sai o vacanta de neuitat.Acesta pune la dispozitia turistilor o receptie disponibila 24 de ore,
servici concierge, servicii inchirieri autoturisme, Wi-Fi gratuit, 4 restaurante, room service, plaja privata, piscina
impresionanta in stil laguna, centru Spa dotat cu sauna, jacuzzi, baie cu aburi, masaj, sala fitness si salon de
infrumusetare. Camerele sunt modern decorate si dispun de toate facilitatile necesare pentru un sejur relaxant.
Acestea ofera Tv satelit, telefon, aer conditionat, articole de toaleta, uscator de par, halate de baie si papuci de casa,
prosoape de plaja, facilitati pentru preparare cafea/ceai, minibar si seif.
Hotel Website: www.stellaisland.gr
Localizare
Stella Island Luxury Resort & Spa este situat în districtul Analipsi din Hersonissos, la 5 km de parcul acvatic Aquarium.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Heraklion, situat la aproximativ 19 km de resort.
Vele mai populare puncte de atractie sunt reprezentate de: Labyrinth Park (4,5 km), Water City (5,5 km), Nikos
Kazantzakis Museum (16 km), Palatul Minoic din Knossos (16,4 km), Muzeul de Istorie Naturală a Cretei (16,6 km),
Muzeul Bătăliei pentru Creta (18,1 km), Muzeul de Arheologie Heraklion si Koules (18,3 km), Zidurile venețiene (18,6
km), Muzeul de Istorie a Cretei (18,9 km).
Facilitati hotel
Oaspeții au la dispoziție in cadrul acestui resort terasă la soare, zonă de plajă privată, grădină, recepţie cu program
nonstop, servicii de babysitting, restaurant (à la carte şi bufet), snack bar, bar, meniuri cu diete speciale (la cerere),
internet wireless disponibil în întregul hotel gratuit, parcarea privată gratuit la proprietate, check-in/check-out privat,
serviciu de concierge, cameră de bagaje, salon de coafură, piscină încălzită, piscină interioară (deschisă în sezon) (cost
suplimentar), piscină în aer liber, prosoape de piscină, aer condiţionat, închirieri auto, camere izolate fonic, seif,
camere pentru nefumători, room service, personal multilingv (engleza standard, greaca, franceza, germana, rusa).
Stella are o piscină în stil lagună, care se întinde de-a lungul complexului, o saună si un centru de fitness. La centrul de
fitness cursurile de yoga și cursurile TRX sunt disponibile în diferite niveluri de dificultate. După o zi in care turistii se
pot bucura de soare și mare, isi pot relaxa corpul si mintea în frumosul Spa & Wellness Center, unde pacea și
revitalizarea sunt combinate cu luxul de bun gust și cu o ambianță seducătoare.
Facilitati camere
Stella Island Luxury Resort & Spa dispune de camere elegant amenajate si mobilate, in care se combina confortul si
luxul. Fiecare cameră este dotată cu TV LCD (canale prin satelit), baie privata, uscator de par, oferă articole de toaletă
gratuite, halate de baie şi papuci, aer conditionat (control individual), mini bar, set de espresso, prosoape de plaja,
room service, acces gratuit la internet Wi-Fi, apel de trezire, inlocuirea zilnică a lenjeriei de pat, balvon cu vedere la
piscina sau zona inconjuratoare, scaune si masa pe balcon. Unele camere au zonă de relaxare, unde oaspeții se pot
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destinde.
Activitati/Divertisment
In cadrul hotelului, oaspetii au la dispozitie baie turcească/baie de aburi (cost suplimentar), cadă cu hidromasaj/jacuzzi
(cost suplimentar), masaj (cost suplimentar), spa și centru de wellness (cost suplimentar)sală de fitness (cost
suplimentar), saună (cost suplimentar).

• 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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