Περιγραφή Ξενοδοχείου
Τοποθεσία:
Το πολυβραβευμένο & δημοφιλή Ξενοδοχείο Cavo Maris Beach Hotel είναι κτισμένο πλάι στη θάλασσα, σε μια
προνομιακή και ήσυχη τοποθεσία του Πρωταρά. Τα εκτεταμένα επίπεδα με γρασίδια , οι εντυπωσιακοί και
καλοδιατηρημένοι του κήποι οδηγούν στην ασφαλή παραλία η οποία συνδυάζει χρυσή αμμουδιά, καθαρά και
κρυστάλλινα νερά. Η παραλία έχει βραβευτεί με την Γαλάζια Σημαία. Σε 200‐300 μέτρα απόσταση βρίσκονται
άλλες 2 μικρές πανέμορφες παραλίες. Επίσης, η δημοφιλής παραλία του ‘Fig Tree’ στο κέντρο της τουριστικής
περιοχής Πρωταρά απέχει 1.5 χιλιόμετρα (15 λεπτά με τα πόδια). Κοντά στο ξενοδοχείο μας μπορεί κανείς να βρει
Εστιατόρια, Μπαρς, Καταστήματα, Σουπερμάρκετ, Καφετέριες κλπ. Μια επίσκεψη στα διάφορα ενδιαφέροντα
αξιοθέατα που υπάρχουν κοντά στο ξενοδοχείο, θα άξιζε τον κόπο.
Το αεροδρόμιο της Λάρνακας είναι σε απόσταση 59km. Ενοικιάσεις ταξί , υπηρεσία Ταξί και Λεωφορείων (ανά
άτομο) προσφέρονται προς τη Λάρνακα, της πρωτεύουσας Λευκωσία και την Λεμεσό.
Υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση με λεωφορείο προς το κέντρο του Πρωταρά (1.5 χιλιόμετρα) και το Παραλίμνι,
την μεγαλύτερη πόλη της περιοχής (9 χιλιόμετρα) ή την κοσμοπολίτικη Αγία Νάπα (6 χιλιόμετρα). Η στάση των
λεωφορείων βρίσκεται στον δρόμο μπροστά από το ξενοδοχείο. H μεγάλη ποικιλία στις υπηρεσίες των
εγκαταστάσεων μας, με τις πολυάριθμες ανέσεις και τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρουμε, το ποιοτικό μας
φαγητό, το φιλόξενο προσωπικό μας, η καθαριότητα και η ζεστή οικογενειακή φιλοξενία που προσφέρουμε θα
σας πείσουν ότι επιπλέον της ικανοποίησης των προτιμήσεων σας και των προσδοκιών σας θα βρείτε στο Cavo
Maris ότι είναι απαραίτητο για αξέχαστες διακοπές.
Εγκαταστάσεις και Υπηρεσίες:


Κεντρικό Εστιατόριο (προσφέρεται έξω a la carte μενού και εντός μπουφέ (συμπεριλαμβανομένου Live Cooking)






























Cocktail Bar/Καφετέρια (εξωτερικά & εσωτερικά)
Τμήμα Υποδοχής & Καθιστικό
Σαλόνι
Ησυχαστήριο για χαλάρωση και διάβασμα
Χώρος με μεγάλη οθόνη τηλεόρασης
Γωνιά Διαδικτύου (2 υποδοχές)
Καφετέρια ShishaLove
Συνεδριακά Κέντρα (2‐ορόφοι)
Κατάστημα αναμνηστικών ειδών / Περίπτερο / Μinimarket
Mεγάλη εξωτερική πισίνα
Βεράντες και γρασίδι με πλακόστρωτα μονοπάτια
3 χώροι για ηλιοθεραπεία με δωρεάν κρεβατάκια και ομπρέλες
Ασφαλής Παιδική Πισίνα
Μπαρ πισίνας‐Εστιατόριο πισίνας‐Μπαρ δίπλα στη θάλασσα
Παραδοσιακό Καφενείον στον κήπο, με πανοραμική θέα θάλασσας
Χώρος Χαλάρωσης στους κήπους
Ιδιωτικός γαμήλιος χώρος στον κήπο με υπέροχη θέα
Δωρεάν πόσιμο νερό στο κεντρικό Μπαρ, στο Μπαρ πισίνας και σε κάθε όροφο Δωματίων
Εσωτερικό χώρος παιχνιδιών ‐ Εξωτερικός χώρος παιχνιδιών
Παιδική Χαρά
Παιδότοπος με επιτήρηση
Παρκοκρέβατα, Παιδικά καθίσματα φαγητού, Φύλαξη παιδιών (με χρέωση κατόπιν αιτήματος )
Χώρος για φύλαξη ειδών θαλάσσης)
Προσωρινά Δωμάτια Διαμονής (κατόπιν αιτήματος για πρόωρη άφιξη ή αργοπορημένη αναχώρηση)
2 χώροι για τένις (δωρεάν γήπεδα & εξοπλισμός). Προβολείς και μαθήματα με χρέωση
Άνετος χώρος στάθμευσης για τους πελάτες
Υπηρεσία δωματίου
Δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους






Συνάλλαγμα
Υπηρεσία πλυντηρίου & καθαριστηρίου
2 χώροι αποσκευών στο Χώρο Υποδοχής (Δωρεάν)
Χρηματοκιβώτια στο Χώρο Υποδοχής (Δωρεάν)

Δωμάτια‐246 διαφόρων τύπων, ευρύχωρα, άνετα και ωραία επιπλωμένα
(Μονόκλινα/Δίκλινα, Οικογενειακά, Premier Οικογενειακά, Μεζονέτες και Δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες)
Όλα τα ανακαινισμένα μας δωμάτια προσφέρουν:





















Ηλεκρονική κάρτα‐κλειδί για πρόσβαση
Χώρος Μπάνιου με ντουζιέρα & τουαλέτα και ποικιλία καλλυντικών
Στεγνωτήρας Μαλλιών
Τηλέφωνο για απευθείας κλήσεις με τηλεφωνητή και υπηρεσία αφύπνισης
4 Σταθμοί Μουσικής/ Ραδιόφωνο
Ευρύχωρη ντουλάπα
Πρακτικό και άνετο επιπλωμένο δωμάτιο
Τηλεόραση (32 ιντσών) με τοπικά, δορυφορικά και κανάλια ταινιών
Αυτόνομο κλιματιστικό
Άνετο επιπλωμένο μπαλκόνι (με απευθείας ή πλαϊνή θέα στη θάλασσα ή στην ενδοχώρα)
Απλώστρα
Πετσέτες θαλάσσης και πισίνας
Μίνι Μπαρ (άδειο για δωρεάν χρήση ή ανεφοδιασμό με επιβάρυνση)
Χρηματοκιβώτιο
Εξοπλισμός για Τσάι & Καφέ
Θέρμος για κρύο ή ζεστό νερό
Σίδερο και Σιδεροστάτης κατόπιν αιτήματος
Διάφορες ηλεκτρικές υποδοχές
Ηλεκτρικός προσαρμογέας
Δωρεάν WiFi

Όροι Διαμονής & Γεύματα:











Πρωινό (Μπουφέ Αμερικάνικο στυλ)
Ημιδιατροφή (Μπουφέ για Μεσημεριανό ή Βραδινό)
Πλήρης Διατροφή
All Inclusive
Ultra All Inclusive
Επιλογές φαγητών για παιδιά
Πλούσιο A la carte μενού
Μπάρμπεκιου και σνακ μενού
Ειδικά μενού για Γαμήλιες και Διάφορες άλλες Εκδηλώσεις (κατόπιν αιτήματος)
Υποστήριξη σε ειδικές διαιτητικές προτιμήσεις

Οcean Spa:
Καινούριο Γυμναστήριο και Κέντρο Ευεξίας το οποίο προσφέρει:





Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα
Τζακούζι
Μπαρ
Καφετέρια










2 όροφο πλήρως εξοπλισμένο Γυμναστήριο
Αποδυτήρια και θυρίδες
Κομμωτήριο
Manicure, Pedicure & Θεραπείες Ομορφιάς
Μασάζ
Σάουνα
Ατμόλουτρο
Χώρος Χαλάρωσης

Εξωτερικές Παροχές (κατόπιν αιτήματος):











Γιατρός / Φυσιοθεραπευτής
Ενοικιάσεις Ποδηλάτων
Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
Εκδρομές
Ταξί & Μεταφορές
Ιππασία
Εκδρομές με σκάφη & ψάρεμα
Μαθήματα Τένις με Εκπαιδευτή
Κρατήσεις για αεροπορικές πτήσεις και επιβεβαίωση αεροπορικών εισιτηρίων
Εξοπλισμός για καταδύσεις & Μαθήματα (υπό άλλη διαχείριση)

Αθλητισμός & Αναψυχή
Σημ. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή για διάφορους λόγους (χρονική περίοδος, καιρικές
συνθήκες κλπ) Το πλούσιο μας Αθλητικό και Ψυχαγωγικό μας πρόγραμμα για ενήλικες και παιδιά έχει ως εξής:
Ημέρα:
Αερόβια Γυμναστική‐Stretching‐ Yoga‐ Pilates‐Μαθήματα Χορού‐ Γυμναστική στο νερό‐Τοξοβολία‐Βέλη‐
Επιτραπέζιο Τένις‐Καλαθόσφαιρα‐Βόλεϊ‐Μπιλιάρδο και Παιδότοπος
Βράδυ:
Μουσική Live‐Karaoke‐Ταχυδακτυλουργικά‐Παραδοσιακοί και Διεθνής χοροί‐ Κουίζ‐Bingo‐Διασκεδαστικά
οικογενειακά παιχνίδια και shows‐ (όπως Balance act‐Show με παπαγάλους‐Ακροβατικά‐Show με φωτιά‐Belly
Dance κλπ)‐Ιππασία‐Ντίσκο για παιδιά‐Χορός με ζωντανή μουσική και ηχογραφημένη.
Καθόλη την διάρκεια της ημέρας:
Ηλεκτρονικά παιχνίδια‐Παιχνίδια στο Διαδύκτιο‐Βιντεοπαιχνίδια‐Επιτραπέζια‐Μπιλιάρδο‐Χαρτιά‐Ταβλι‐Σκάκι‐
Σκίτσογραφεία‐Σκραμπλ‐Ντομινό κλπ
Υπό άλλη διαχείριση:
Καταδύσεις‐Μαθήματα Τένις‐Ιππασία‐ Εκδρομές με σκάφη και & ψάρεμα‐Θαλάσσια Sports‐
Σημείωση: Υπηρεσίες και παροχές στην παραλία είναι κάτω από την επίβλεψη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

