Hotel Villa Classica Pápa ****

Cím: 8500, Pápa Bástya u. 1 Tel.: 89-512-200 Fax: 89-512-201 Mobil.: +3630-467-9395
info@villaclassica.hu www.classicahotel.hu www.facebook.com/HotelVillaClassica
GPS: 47,327181;17,464206

Safari apartman
Tökéletes komfort 58m2-en, afrikai hangulat a pápai történelmi belvárosban: a Safari
apartman a főépülettől kb. 150 méterre található. Az apartman tágas, csupa napfény
nappali-háló-dolgozó szobájának berendezése és dekorációja egy kis Afrikát csempész
a mindennapokba.
Az apartman része még a nagy előszoba, külön WC, tágas fürdőszoba káddal,
zuhanykabinnal és mosógéppel ellátva és a teljesen felszerelt étkező-konyha mikróval,
kerámialapos tűzhellyel, nagy hűtővel és mosogató géppel. A parkolás az épület előtt
díjmentesen megoldott, de térítés ellenében zárt garázs is rendelkezésre áll. Hosszabb ideig itt
tartózkodó vendégeinknek is kiváló.

Safari apartman felszereltsége:
tágas fürdőszoba káddal és zuhanykabinnal
külön WC
hajszárító
mosógép
teljesen felszerelt konyha és étkező: mikrohullámú sütő, mosogatógép, kerámia lapos
villanytűzhely, hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, kenyérpirító, edények, poharak,
evőeszközök
nappali-hálószoba dolgozósarokkal
szobaszéf
vasaló és vasalódeszka
egyedileg szabályozható légkondicionálás és fűtés
szélessávú internet kapcsolat: WiFi és vezetékes is
LCD TV nemzetközi csatornákkal
DVD lejátszó
parkettázott padlója miatt allergiás vendégeinknek is ajánljuk
További szobák és lakosztályok:
Standard szobák:
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Franciaágyas: 105 - 106 - 108 - 109 - 110 - 112 - 113 - 114 - 115 - 210 - 213 - 214 215
Különágyas: 107 - 111 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 211 - 212
Superior szobák: 103 - 104 - 116 - 117 - 118 - 201 - 202 - 204 - 216 - 217 - 218 - 221
Tematikus szobák: Bajor - Hacienda Mexicana - Moulin Rouge - Tiroli
Luxus lakosztályok: 101 - 102 - 220
Tematikus lakosztályok: Esterházy - Provence - Safari
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