VIETA:
Kalvoje, apie 400 m iki Nisakio centro, kur yra parduotuvių ir barų. Apie 25 km iki Korfu miestelio.
Apie 20 km iki aukščiausios salos viršūnės - Pantokratoro kalno. Apie 25 km iki Korfu oro uosto.
Apie 30 m nuo viešbučio iki autobusų stotelės.
PAPLŪDIMYS:
Nisakio, viešas, žvyruotas-akmenuotas, nuolaidus įėjimas į jūrą, apie 400 m nuo viešbučio,
priėjimas keliu; Barbačio, viešas, žvyruotas-akmenuotas, nuolaidus įėjimas į jūrą, apie 1,5 km nuo
viešbučio, privažiavimas nemokamu autobusu nurodytomis valandomis; paplūdimiuose nemokami
skėčiai, gultai (apie 4 Eur/komplektas) ir rankšluosčiai (apie 1 Eur/diena).
VIEŠBUTIS:
keturių žvaigždučių, tvarkingas, pastatytas 1992 m., visiškai suremontuotas 2001 m., daliniai
atnaujintas 2018 m. (kambariai, restoranai), 96 kambariai, 8 pastatai, 3 aukštai, erdvus vestibiulis,
visą parą dirbanti registratūra. Pagrindinis restoranas – švediškas stalas, viduržemio jūros virtuvė,
restoranas prie baseino – à la carte, itališka virtuvė (už papildomą mokestį), galimas meniu
vaikams. Restoranuose yra kėdučių vaikams. Baras prie baseino; terasa su vaizdu į jūrą, nemokamas
belaidis internetas; už papildomą mokestį: aptarnavimas kambaryje; yra lygių skirtumų –
nerekomenduojama žmonėms su negalia. Viešbutyje galima atsiskaityti banko kortelėmis „Visa“,
„MasterCard“, „American Express“.
KAMBARYS:
Standartinis: Dvivietis, apie 17-20 m². Atnaujintas. Individualiai valdomas oro kondicionierius.
Vonios kambarys (vonia arba dušas, tualetas, džiovintuvas). Belaidis internetas. Palydovinė
televizija. Telefonas. Šaldytuvas. Kavos/arbatos rinkinys. Seifas. Nemokama vaikiška lovytė
vaikams iki 2 metų užsakius prieš atvykstant. Dauguma kambarių su balkonu (staliukas ir kėdutės,
džiovintuvas). Šoninis vaizdas į jūrą.; Šeimyninis: dvivietis (galima 1 ar 2 papildomos vietos). Apie
35-38 m². Įrengimas toks pats kaip standartiniame kambaryje. Papildomai 2 kambariai. Šeimos
kambarys už papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
Baseinas, stačiakampio formos, gėlas vanduo, apie 100 m², gylis apie 0,9-1,5 m., prie baseino
skėčiai ir gultai nemokamai; žaidimų kambarys vaikams.
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:
pusryčiai (7.00–10.00), vėlyvi pusryčiai (10.00-10.30), pietūs (13.00–14.30), vakarienė (19.3021.30) švediškas stalas restorane. Pavakariai bare prie baseino (16.00–17.00). Nealkoholiniai
gėrimai ir vietiniai alkoholiniai gėrimai bare prie baseino (12.00–22.00). Būtina mūvėti „viskas
įskaičiuota“ apyrankę.

