Misafirperverliği çok seviyoruz!!!

Neos Marmaras hakkında birkaç şey;
Neos Marmaras Sithonia, Halkidiki’de
1922den hemen sonra Proponditanın
Marmaras adasından gelen mülteciler
tarafından kuruldu.
Dragoudelis dağının yamaçlarından
deniz kenarına kadar olan alanda kurulu
olan bu canlı kasaba, Sithonia peninsulanın Toroneos Gulf’uyla birlikte bu bölgenin en kozmopolitan alanını oluşturmaktadır.
Neos Marmaras gece hayatıyla doğal
güzelliği birleştiren modern bir kasaba.

Biz kimiz...
Yunanistan’ın yemyeşil bir köşesinde, Neos
Marmaras Köyü’nden 1.2 km uzaklıkta,
Halkidiki’ nin en güzel bölgesinde, Sitonya
Yarım Adası’nda bulunan otelimiz, sizi kaliteli
bir konaklamaya çağırıyor. Valahis ailesinin
misafirperveliği profesyonel konaklamayla
buluşuyor.
Fantazya’nın kiralık odaları ve daireleri
sahilden sadece 50 m uzaklıkta, dağların ve
denizin harmoniyle buluştuğu noktada
bulunuyor ve size keyifli, ekonomik güvenilir
tatil imkanı sunuyor.

Neos Marmaras bir adanın büyüsünü ve
karanın komforunu bir arada sunuyor.

Hizmetler – Oda özellikleri

Ziyaretçiler, ihtiyaçları olan ve zevkleriyle uyuşan bir çok küçük geleneksel
dükkan, kafe-bar, restoranlar ve gece
kulüpleri bulabilir.

Yenilenen odalarımızın ayrı girişi, özel
banyosu ve deniz manzaralı balkonları
bulunuyor. Estetik mobilyalarla dekore edilmiş
odalarımızda, çağdaş bir evin bütün hizmetleri
mevcut: Uydu yayınlı LCD TV, buzdolabı,
donanımlı mutfak ve klima.

Otelimizde tipik bir Yunan ailesinin
misafirperveliği ile karşılanacaksınız.
Size çipuro ve ev yapımı
mezelerimizden ikram edeceğiz.

Ekstra olanaklar
Sizin daha fazla konforunuz için
sunduğumuz servisler; resepsiyonda
birçok dil konuşabilen personel, check
out yaptıktan sonra bavulunuzu güvenle
koyabileceğiniz emanet odası, çamaşır
yıkama birimi, sıcak su, 24 saat açık
özel otopark (ücretsiz), oda servisi, kablosuz internet bağlantısı ( ücretsiz),
dışarıda geçireceğiniz boş zamanlarınız
için bahçe, çocuklar için bir park ve
mangal yapma alanı.

Otelin ortak kullanılan bahçe ve
avlusunda otelimizin diğer müşteriyle
sosyalleşme ve yerli yiyecekleri
deneme imkanı bulacaksınız.

Yaz Aktiviteleri

Sadece denize yakın değiliz…
Dağ turizmini ve gezilerini sevenler
doğal zenginliğin tadını
çıkarabilirsiniz.

Birkaç farklı plaja ulaşımın dışında
odalarımızdan çok uzak olmayan
patika yolları takip edip, Dragundeli
Çam Ormanı’na ve Parthenonas
Köyü’ne çıkabilirsiniz.



Mavi bayraklı denizlerde ve onlarca
koyda yüzebilirsiniz



Yeni Marmaras’dan kalkan gemilerle
Toroneos Körfezi’nde



Denizin derinliklerine dalıp,
denizaltının tadını çıkarın!



Çocuklar için lunaparkımız
bulunuyor.



Yerli barlarda eğlenip, güzel vakit
geçirebilirsiniz.



Deniz otobüsüyle Porto Karas’u
ziyaret edilebilirsiniz.
Tüm yıl boyunca olan aktiviteler




Neos Marmaras’tan 5 km uzaklıktaki,
koruma altına alınan tarihi Parthenonas
yerleşkesini ziyaret edilebilirsiniz.



Neos Marmaras’ın taverna ve lokantalarında
yerli tatları ve ürünleri tadabilirsiniz.



Perşembe günleri yerli halk pazarından
alışveriş yapabilirsiniz.



Porto Karas’taki gazinoda şansınızı
deneyebilirsiniz.



Parthenonas'a giden dağ yollarında
yürümek veya bisiklet sürmek, özellikle
Fantasia'nın birkaç metre ilerisinden başlayan
bu yol

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
Otomobille: Yerimiz 1.2 km Yeni Marmaras’ın merkez girişiden,
Halkidiki’nin ikinci parmağında, Lagomandra plajindan 3 km
uzaklıkta, Paradise Plajı’ndan 1 km önce.
Otobüsle : Halkidiki İstasyonu Selanik-Poligiros yolunun 90.
kiometresinde bulunuyor. Otobüs yerimizin önünden geçmektedir,
sizi Keramaria Durağı’nda bırakabilir.
Uçakla: Selanik’teki Makedonya Havaalanı’na varıp kiralık araba
veya otobüs kullanmanızı tavsiye ederiz. Selanik’e direk uçuş var
özellikle yazın bütün Avrupa ve Yunanistan Havaalanları’ndan uçuş
gerçekleşiyor.
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