VIETA:
Viešbutis įsikūręs maždaug už 1,5 km nuo judraus Čefalu centro su restoranais, barais ir
parduotuvėmis. Atstumas iki Palermo – apie 70 km. Netoli viešbučio yra geležinkelio linija (girdimi
pravažiuojantys traukiniai, bet tai nevargina). Atstumas iki Palermo oro uosto – apie 100 km. Šalia
viešbučio yra autobusų stotelė (apie 1–2 Eur vykstant į Čefalu į vieną pusę).
PAPLŪDIMYS:
Viešas paplūdimys, atskirta viešbučiui priklausanti dalis, smėlio, žvyro ir akmenų (akmenų kiekis
priklauso nuo metų laiko; rekomenduojamas apsauginis apavas). Į paplūdimį nusileidžiama apie
100 laiptais paplūdimyje yra nemokamų skėčių ir gultų (nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.; skėčių
ir gultų kiekis ribotas).
VIEŠBUTIS:
Viešbutis – trijų žvaigždučių, tvarkingas, atnaujintas 2006 m., 2014 m. (restoranas) ir 2016–2017 m.
(suremontuotas fasadas). Viešbutyje yra 257 kambariai, 2 vienas su kitu sujungti pastatai (6 ir 3
aukštų), liftai, vestibiulis, visą parą veikianti registratūra. Restoranas – švediškas stalas ir padavėjų
aptarnavimas, yra kėdučių ir meniu vaikams, siūlomi vegetariški patiekalai. Baras „Santa Lucia“,
„Blu Bar“, baras prie baseino (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.). Terasa su vaizdu į jūrą.
Nemokamas internetas prie registratūros. Už papildomą mokestį – seifas registratūroje (apie 15
Eur/sav.). Viešbutyje galima atsiskaityti kredito kortelėmis „Visa“, „MasterCard“, „American
Express“, „Diners Club“.
KAMBARYS:
Standartinis: dvivietis (galima viena arba dvi papildomos vietos). Kambarys tvarkingas. Numerio
plotas – apie 18 m². Kambarys kondicionuojamas (nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.). Vonios
kambarys (vonia arba dušas, tualetas, plaukų džiovintuvas). Palydovinė televizija. Telefonas. Seifas.
Mini baras (mokamas pagal suvartojimą). Lovelė vaikui iki 2 m., užsakius prieš atvykimą
(mokama: apie 8 Eur/d.). Kambarys su balkonu ir kambarys su balkonu bei vaizdu į jūrą – pagal
užsakymą, už papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS:
gėlo vandens baseinas, plotas – apie 325 m², gylis – 0,9–1,6 m, su atskira dalimi vaikams, prie
baseino – nemokami skėčiai ir gultai. Stalo tenisas. Pramoginiai renginiai suaugusiems ir vaikams
(nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d.). Kartą per savaitę – iškilminga vakarienė su muzika. Kartą per
savaitę – sicilietiškas stalas (Sicilijos regioniniai patiekalai).
VISKAS ĮSKAIČIUOTA SOFT (už papildomą mokestį):
Pusryčiai (7.30–9.30), pietūs (13.00–14.30) ir vakarienė (19.00–21.00) – švediškas stalas. Ribotas
vandens ir vyno kiekis pietums bei vakarienei.

