KELIONĖS APRAŠYMAS
KRETA - Danaos Beach Apartments 3*
2021-04-30

Viešbučio aprašymas
Iki Herakliono oro uosto: ~65 km
Iki Retimno miesto:
~10 km
Iki paplūdimio: ant jūros kranto

Nedidelis, šeimyninis viešbutis su kompaktiška teritorija, ant jūros kranto numeriais. Pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą
atnaujintas 2014 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-ų aukštų pastatas, kuriame yra 25 numeriai. Vos už 100 metrų nuo
apgyvendinimo įstaigos randasi autobusų stotelė. Viešbutyje yra užkandžių baras, baseinas, bevielis internetas, valiutos
keitykla, interneto kavinė, gydytojo iškvietimas (už papildomą mokestį). Vaikams: skyrius vaikams pagrindiniame baseine.
Rekomenduojamas ekonominio tipo šeimyniniam poilsiui, poroms bei mėgstantiems keliauti savarankiškai.

Paplūdimys
Stambaus žvyro/akmenuotas (plati pakrantė) paplūdimys ant jūros kranto. Skėčiai ir gultai už papildomą mokestį.

Rekomenduojame aplankyti
Apart individualių ekskursijų, organizatoriai siūlo ir grupines ekskursijas, tokias kaip: ‚‚Knosas– Heraklionas‘‘ , „Lasitis – Dzeuso
urvas“ , Spinalonga - Agios Nikolaos“ , Retimnas – Preveli“ , Gramvousa - Balos“ , Samarijos tarpeklis“ , Santorinio kruizas“ bei
daugelis kitų. Taip pat yra galimybė nuomotis automobilį ir susidaryti savo maršrutą. Sala tikrai turi ką pasiūlyti kaip smalsiems,
savarankiškiems, taip ir „tingiems“, bet norintiems šiek tiek pažinimo.

Pastabos
nurodyta kainai galioja asmeniui;
- pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas yra ribotas. Kaina gali kisti;
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip nurodyta pase). Klaidų taisymas lėktuvo
bilietuose yra galimas tik už papildomą mokestį;
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Keleivio asmens dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos;
- Viešbučio aprašyme pateikta informacija bei viešbučio teikiamų paslaugų sąrašas, laikas ir jų kainoraštis gali keistis. SVARBU:
kai kurios viešbučio siūlomos paslaugos gali neveikti arba naudojimasis jomis bus ribojamas dėl viešbučiams taikomų griežtų su
COVID-19 susijusių saugumo ir higienos reikalavimų. Detalesnės informacijos teiraukitės viešbučio registratūroje;
- Oficialus viešbučio tinklalapis: www.danaosbeach.gr
- Galimi turizmo paslaugų apribojimai ir/ar turizmo paslaugų pobūdžio, formos, apimties pakeitimai imantis būtinų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nurodytų sveikatos ir saugumo priemonių dėl COVID-19.
DĖL COVI19 rizikos REKOMENDUOJAMA GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO REGISTRUOTIS INTERNETU,
ADRESU: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form
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