
ELIAS BEACH HOTEL 

Elias Beach Hotel to luksusowy 4-gwiazdkowy 
hotel położony w starożytnej dzielnicy 
Amathus, w odległości krótkiej przejażdżki od 
dzielnicy rozrywkowej i kosmopolitycznego 
centrum Limassol. Dzięki różnym typom 
pokoi, pełnej gamie obiektów rekreacyjnych 
wewnątrz i na zewnątrz oraz mieszanych 
programów rozrywkowych, Elias Beach to 
doskonale zaprojektowany, wszechstronny 
ośrodek.  Hotel Elias Beach położony jest 
bezpośrednio przy plaży oznaczonej Błękitną 
Flagą i oferuje wszystko, o co poprosi para młoda - od pobielonej kaplicy w stylu 
greckim po urokliwe molo. Nowożeńcy zatem mogą cieszyć się nastrojowymi 
kolacjami, romantyczną atmosferą, urokliwą lokalizacją i zapierającymi dech 
w piersiach widokami. Hotel posiada 174 pokoi i został odnowiony w 2011 roku. 
W 5 piętrowym hotelu personel mówi po angielsku i niemiecku. Dzieci mają własny 
program animacji oraz możliwość zabawy na placu zabaw. Mobilność również na 
urlopie jest zapewniona dzięki wypożyczalni motocykli i samochodów. Do dyspozycji 
są 3 czynne w sezonie baseny ze słodką wodą oraz oddzielny brodzik. Parasole 
słoneczne i leżaki do opalania są dostępne bezpłatnie na plaży i na basenie. 
Gościom poruszającym się na wózku inwalidzkim hotel oferuje następujące 
udogodnienia: winda przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, 
rampa/podnośnik i łazienka przystosowana do korzystania przez osoby na wózkach 
inwalidzkich. Oferta rozrywkowa hotelu: dyskoteka i sala telewizyjna. Hotel posiada 
parking dla samochodów.  

Udogodnienia: 

Hotel oferuje obsługę concierge, sejfy, pralnię, kantor, usługi prasowania, usługę 
budzenia, opiekę medyczną i pokojówki. Dostęp do 
Internetu w sali internetowej. Rodzinny hotel oferuje 
usługi opiekunki, zajęcia animacyjne dla dzieci, 
brodzik, przedszkole i klub dziecięcy, aby zapewnić 
rodzicom i najmłodszym gościom przyjemny pobyt. 
Hotel oferuje salę konferencyjną z następującym 
wyposażeniem: sekretariat, dostęp do Internetu 
i catering. Godziny pracy recepcji: 24h. 

 



Sport i Rozrywka:  

Elias Beach Hotel posiada masaże wodne, spa, łaźnię turecką, pokój do relaksu, 
saunę, jacuzzi i łaźnię parową. Aby aktywnie spędzać czas wolny, hotel oferuje 
bilard, strzelanie z łuku, program zajęć animacyjnych, rzutki, tenis stołowy i 
minigolfa. Goście, którzy również na urlopie chcą spędzać czas uprawiając sport, 
mają następujące możliwości: aerobik, koszykówka, tenis, fitness i siatkówka 
plażowa. Miłośnicy golfa znajdą pole golfowe w odległości 5 km. W zależności od 
pogody i sezonu jako formę rozrywki hotel oferuje przedstawienia wieczorne i 
muzykę na żywo. 

 
 

 


