Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa
Tylko Dla Dorosłych
Lato 2019
Theas Afroditis Avenue 10
8204 - Yeroskipou
PO BOX 60456
8127 – Pafos – Cypr
Tel: 357 26 964111
Fax: 357 26 964125
E-Mail: info@maris.leonardohotelscyprus.com
Lokalizacja/Informacje Ogólne
 W doskonałej lokalizacji przy plaży
 Jeden 6-kondygnacyjny budynek i 2-kondygnacyjne bungalowy
 Ogród o powierzchni 6000 m2
 Plaża piaszczysto-żwirowa
 4 km od centrum Pafos oraz centrum handlowego
 2,7 km od Średniowiecznego zamku, słynnego malowniczego portu i muzeum Mozaiki.
 14 km od lotniska w Pafos
 Przystanek autobusowy 100 metrów od Hotelu
 Akceptowane karty kredytowe: MasterCard, Amex, Visa, Diners
Hotel oferuje
 Międzynarodowa restauracja z gotowaniem na bieżąco w formie bufetu na śniadanie i
obiadokolację, ze spektakularnym widokiem
 restauracja Blue Horizons Garden serwująca śniadania, obiady i kolacje – NOWOŚĆ
 Restauracja z bufetem przygotowywanym lunchem na bieżąco przy basenie
 Grecka Tawerna (wymagana rezerwacja)
 Restauracja Azjatycka (wymagana rezerwacja)
 Tradycyjne cypryjskie przysmaki w towarzystwie Zivanii (słynny cypryjski aperitif) (raz w
tygodniu)
 24-godzinna Obsługa Pokojowa (dodatkowa opłata)
 ‘Ariadne’ bar na otwartym planie Lobby z widokiem na morze
 ‘Erato Club Bar’ Rozrywkowy Lounge Bar – NOWOŚĆ
 ‘Thetis’ Bar przy basenie na plaży – Nowy design
 Zewnętrzy basen do pływania z Jacuzzi – rozbudowany z nowym designem
 Bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki (depozyt) przy basenie
 Basen kryty ogrzewany zimą i bar ze zdrową żywnością
 Uzdrowisko z dużą ilością zabiegów na ciało i twarz (za dodatkową opłatą)
 Łaźnie rybne (dodatkowa opłata)
 Jacuzzi (dodatkowa opłata)
 Sauna
 Siłownia
 Fryzjer, salon kosmetyczny (dodatkowa opłata)
 Sala balowa z innymi dużymi salami – NOWOŚĆ
 Sklep z pamiątkami
 Wi-Fi – darmowe

Zakwaterowanie
245 pokojów dla gości
 22 m2
 Łazienka (wanna z wężem prysznicowym)
 Suszarka do włosów
 Telefon Stacjonarny (dodatkowa opłata)
 Centralna klimatyzacja/ogrzewanie (w zależności od pogody)
 Mini lodówka
 TV Satelitarna
 Sprzęt do przygotowywania Kawy i Herbaty
 Sejf w pokoju - rozmiar laptopa (dodatkowa opłata)
 Balkon/taras
 Wi-Fi
 Szlafrok & Laczki
69 pokojów Premium z widokiem na Panoramę na 5-tym piętrze – NOWOŚĆ
 24 m2
 Łazienka (kabina prysznicowa)
 Suszarka do włosów
 Telefon Stacjonarny (dodatkowa opłata)
 Centralna klimatyzacja/ogrzewanie (w zależności od pogody)
 Mini lodówka
 TV Satelitarna
 Sprzęt do przygotowywania Kawy i Herbaty
 Sejf w pokoju - rozmiar laptopa (dodatkowa opłata)
 Balkon/taras
 Wi-Fi
 Szlafrok & Laczki
68 pokojów Deluxe z widokiem na Panoramę na 6-tym piętrze – NOWOŚĆ
 24 m2
 Łazienka (wanna z wężem prysznicowym)
 Suszarka do włosów
 Telefon Stacjonarny (dodatkowa opłata)
 Centralna klimatyzacja/ogrzewanie (w zależności od pogody)
 Mini lodówka
 TV Satelitarna
 Sprzęt do przygotowywania Kawy i Herbaty
 Maszyna Espresso
 Sejf w pokoju - rozmiar laptopa
 Balkon
 Wi-Fi
 Szlafrok & Laczki
 Ulepszone wyposażenie łazienek
 Osobisty proces zameldowania
 Obsługa osobistej pomocy hotelowej
 Zarezerwowane leżaki
 Osobisty Trener na Siłowni
 Nurkowanie: Jedna próba i jedna sesja
 Zniżka na Sporty Wodne
 Zniżka na biżuterię i Sklep z pamiątkami
 Zniżka na Spa
 Pierwszeństwo i swobodne korzystanie z azjatyckiej restauracji ‘Egao’ i greckiej tawerny ‘Mourayio’
 Usługa przygotowania łóżka do spania
 Menu poduszek
 Wino musujące, owoce i czekoladki na przyjazd
 Bezpłatny dostęp do salonu Leonardo Resort Lounge z całodziennymi przekąskami, napojami
premium, bezpłatne korzystanie z komputera/drukarki, codziennej prasy.
 Balkon/taras
 Wi-Fi
 Szlafrok & Laczki

Gastronomia
Zalety All Inclusive
Wszystkie posiłki i przekąski
Śniadanie w godzinach 07:00-10:00:
Restauracje ‘Blue Horizon’ oraz ‘Blue Horizon Gardens’
 Międzynarodowe wzbogacone śniadanie w formie bufetu z szerokim wyborem
zdrowych produktów przygotowywanych gotowania na miejscu.
Lunch w godzinach 12:30-14:30:
Restauracja ‘Mare’
 Bufet przygotowywany na bieżąco z szeroką gamą sezonowych sałatek,
różnorodnych deserów. Kącik z pizzą i makaronem na bieżąco
Restauracja ‘Blue Horizon Gardens’
 Bufet przygotowywany na bieżąco z tapasami i innymi specjalnościami z grilla.
Kolacja w godzinach 19:00-21:30:
Restauracja ‘Blue Horizon’
 Bufet przygotowywany na bieżąco z mnóstwem świeżych sałatek i przystawek w
towarzystwie lokalnych/międzynarodowych deserów i lodów.
Całodniowe zimne Przekąski:
Bar basenowy na plaży ‘Thetis’
 10:30-18:00
Lody serwowane we wszystkich naszych restauracjach podczas posiłków oraz w barze
basenowym 'Thetis' na plaży
Opcjonalna kolacja (rezerwacja wymagana z wyprzedzeniem). Bezpłatne raz na
pobyt:
 Grecka Tawerna (19:00-22:00)
 Restauracja Azjatycka (19:00-22:00)
 Ogrody Blue Horizon Gardens – Tematyczny bufet przygotowany na bieżąco (19:0022:00)
Napoje:
 Napoje lokalne bez ograniczeń (napoje alkoholowe i bezalkoholowe) dostępne w
hotelowych barach i restauracjach serwowane do północy (nie wliczając lokalnych
napojów premium).
Kod ubioru dla wieczornych posiłków we wszystkich restauracjach:
 Smart Casual – Krótkie spodenki nie są dozwolone dla mężczyzn
 Niedozwolone są koszulki na ramiączka oraz sandały/laczki.

Sport/Rozrywka
Zalety All Inclusive
Sport:

 Tenis stołowy, treningi, rzutki, miseczki francuskie, siatkówka plażowa i piłka wodna
Polo
 Rakiety i piłki tenisowe (wymagany depozyt)
 Kort do Squasha, rakiety i piłki (wymagany depozyt)

Rozrywka:
 Program rozrywkowy na Dzień i Wieczór dla dorosłych przygotowany przez nasz
wielojęzyczny zespół animacji od 10:00 do 23:00.
 Muzyka na żywo w Barze Klubu "Erato".
 Występy - kilka wieczorów w tygodniu
 Granie na pianinie w Lobby bar
Sport w hotelu (dodatkowa opłata):
 Możliwość uprawiania różnych sportów wodnych
 Wypożyczalnia Rowerów
Inne sporty i obiekty w pobliżu (dodatkowa opłata):
 Dwa 18-dołkowe pola golfowe - 7 km
 Jazda konno (1.5km), Mini golf (9.5km), Go-karty (2km)
 Aqua park przy naszym siostrzanym hotelu Laura Beach and Splash Resort (8.7 km)

