С. Нео Мармара
тел. 00 30 23 75 07 17 10

С. Нео Мармара е разположено в крайбрежната зона на Ситония, средния полуостров на
Халкидики. Разположено на 130 км от гр. Солун, с. Нео Мармара е посторено във
формата на амфитеатър. Това място наподобява остров, където тюркоазената морска
шир се вплита живописно в близката планинска растителност.
Модерно обзаведените помещения предлагани от “Америс” Ви очакват през цялата
година. Ние можем да задоволим Вашите потребности, по време на Вашия престой от
само няколко дни или при по-продължително време, на атрактивни цени. “Америс” е
разположен в центъра на с. Нео Мармара, непосредствено до крайбрежната ивица.
Разполага с две сгради включващи:
- един обзаведен апартамент (тристаен), състоящ се от всекидневна, кухня, спалня и
баня.
- шест обзаведени апартамента (двустайни), състоящи се от всекидневна с кухненски
бокс, спалня и баня.
- две студия (едностайни) с кухня и баня.

ПРЕДЛАГАНИ УСУЛГИ
Апартаменти
Обзаведени двустайни или тристайни апартамента, състоящи се от всекидневна, кухня,
спалня и баня.
Кухнята е изцяло обзаведена с:
- кухненски съдове и прибори;
- фурна;
- хладилник;
- кафе машина;
- фрапе –машина;
- тостер;
- маса
Всички помещения са климатизирани, разполагат с
индивидуална система за отопление и Интернет връзка.
Всекидневната е оборудвана с разтягащо се канапе,
където могат да бъдат настанени още двама души, Ваши
гости без допълнително заплащане.
21'' телевизор е на Ваше разположение.
Допълнителни услуги:
- сешоар
- медицинска помощ в случай на нужда (собственикът е лекар);
- барбекю;
Разполагаме също така с:
- пералня машина и сушилня;
- бебешко креватче;
- високо бебешко столче;
При желание за по-продължителен престой е възможно да бъдат договорени поатрактивни цени.
Студия
Обзаведени едностайни студия, състоящи се от кухня и
баня.
Кухнята е изцяло обзаведена с:
- кухненски съдове и прибори;
- фурна;
- хладилник;
- кафе машина;
- фрапе –машина;
- тостер;
- маса
Всички помещения са климатизирани, разполагат с
индивидуална система за отопление и Интернет връзка.
14'' телевизор е на Ваше разположение.

Допълнителни услуги:
- сешоар
- медицинска помощ в случай на нужда (собственикът е лекар);
- барбекю;
Разполагаме също така с:
- пералня машина и сушилня;
- бебешко креватче;
- високо бебешко столче;
При желание за по-продължителен престой е възможно да бъдат договорени поатрактивни цени.
За повече информация, можете да се свържете с нас на тел. +39.3498.354646 или като
ни изпратите заявка или запитване на електронна поща: info@ameris.gr

