Napian Suites
Αγία Νάπα

Perfect
getaway

Βρίσκεται σε ιδανική
τοποθεσία, στο κέντρο της
Αγίας Νάπας και λίγα
μέτρα μακριά από τη
θάλασσα...

Οι υπηρεσίες
Πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες με ξεχωριστά
υπνοδωμάτια, open-plan κουζίνες με όλα
όσα χρειάζεσαι, κομψή τραπεζαρία για 6-8
άτομα, μοντέρνο μπάνιο και σύστημα ντους,
τηλεόραση LCD με δορυφορική σύνδεση και
δωρεάν Wi-Fi, ηχομονωτικά τζάμια, χρηματοκιβώτιο, κλιματισμό, δωρεάν στάθμευση και
αποκλειστικά μπαλκόνια με έπιπλα βεράντας.

Φτιάξε διάθεση
Αν οι διακοπές που θέλεις να ζήσεις φέτος,
προϋποθέτουν διασκέδαση και παρεΐστικη
διάθεση, τότε μάθε πως στη μεγάλη βεράντα της σουίτας ÔEntertainmentÕ μπορείς να
κάνεις BBQ, αφού διαθέτει όλο τον εξοπλισμό
Ðακόμη και εξωτερικό νεροχύτηÐ, αλλά και να
κάνεις ηλιοθεραπεία, ξαπλώνοντας στα άνετα
κρεβατάκια που σου παρέχει.

Διαμονή/timεσ
Με σουίτες χωρητικότητας 3-7 ατόμων και
από œ44 το άτομο, σίγουρα στο ÔNapian
SuitesÕ θα ζήσεις τις πιο όμορφες διακοπές
της ζωής σου!

Don't Miss!

Έ

να νέο συγκρότημα με υπέροχες σουίτες, στην καρδιά
του πιο in καλοκαιρινού θερέτρου του νησιού, έρχεται να
δώσει νέα άποψη και χαρακτήρα στις καλοκαιρινές σου
αποδράσεις. Αυτό το αποκλειστικό και ιδιαίτερα προνομιακό σύμπλεγμα, οκτώ μόνον, όμορφα διακοσμημένων
σουιτών, σου προσφέρει την ατμόσφαιρα και το στυλ που αναζητάς. Και
οι οκτώ βρίσκονται σε ένα ήσυχο περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στην
ιδιωτική ζωή των ενοίκων τους και παρέχοντας όλες τις ανέσεις και τις
υπηρεσίες για μια πολυτελή διαμονή. Όλες οι σουίτες έχουν σχεδιαστεί
από γνωστό interior designer και διαθέτουν μοντέρνο ύφος διακόσμησης και διαχρονικό στυλ. Το εκπληκτικό με τη διαμονή σου εδώ, είναι
το γεγονός ότι εδώ νιώθεις πως βρίσκεσαι στο σπίτι σου! Είναι τόσο
έντονα τα αισθήματα της ηρεμίας και της γαλήνης που σου αποπνέουν,
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που δεν ξεφεύγει καθόλου από τον τρόπο ζωής που αγαπάς να ζεις
καθημερινά! Στην ÔPremium SuiteÕ, που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι
και 5 ενήλικες, η πολυτέλεια είναι δεδομένη και η άνεση, εντυπωσιακή. Με μεσογειακές πινελιές στη διακόσμησή τους, οι σουίτες αυτές,
σου παρέχουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ονειρεμένη διαμονή. Στη
ÔSignature SuiteÕ η χρωματική παλέτα είναι ιδιαίτερη και τα πελώρια
παράθυρα αφήνουν το φως να κάνει παιχνίδι με τον εσωτερικό χώρο,
ενώ το πελώριο μπαλκόνι, παρέχει προνομιακή θέα της πόλης. Όσο για
την ÔEntertainment SuiteÕ, χωρητικότητας μέχρι και 7 ατόμων, εκεί θα
συναντήσεις μια εντυπωσιακή διαρρύθμιση και άνεση στους εσωτερικούς της χώρους, όπου μαζί με το μεγάλο αίθριο που διαθέτει και τη
μαγευτική θέα προς το Κάβο Γκρέκο και τη θάλασσα της περιοχής, είναι
ιδανική για συναθροίσεις και πάρτι με καλή παρέα και ποτό.

Η βραδινή διασκέδαση και οι έντονοι ρυθμοί της πόλης είναι κάτι που πρέπει να ζήσεις στο φουλ, για να αποκτήσεις
μια αξέχαστη εμπειρία διασκέδασης.

Πληροφορίες-κρατήσεις:

τηλ.: 70007715
website: www.napiansuites.com
email: info@napiansuites.com
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