
Hotelul de 4* Milton ofera 3 tipuri de camera, concepute pentru îndeplinirea cerin elor tuturor
clien ilor. Vedere frontala la mare, vedere laterala la mare sau vedere la gradina: indiferent de 
alegere, Hotel Milton va face ederea în Rimini perfecta în fiecare detaliu, deoarece fiecare
camera este dotata cu cel mai mare confort i tot ceea ce s-ar putea dori in timpul unei vacante
pe litoral, wellness edere sau de o calatorie de afaceri în Rimini.

Camerele  clasice sunt concepute pentru a oferi un sejur confortabil si elegant.
În aceste camere i rafinate ve i g si facilit ile de înalt  calitate care caracterizeaz  un hotel de 4 
stele din Rimini, cum ar fi gratuit wi-fi, 40 ", LED TV, canale gratuite Premium Mediaset, ceainic pentru 
prepararea de ceai i cafea i un balcon privat, cu vedere la gr din . Toate camerele clasice sunt 
duble pentru singl, cu pat dublu sau doua paturi separate, triple sau cvadruple.

Camerele noastre de lux sunt o oaza de intimitate si romantism. Conceputa în mod expres pentru
cei care doresc sa se trateze in lux, camerele superioare ofera o vedere uluitoare la mare. Camerele
de lux vor oferi oaspe ilor multe servicii suplimentare gratuite fata de cele clasice, cum ar fi halate
de baie i papuci, un super-pat confortabil king-size, 40 ", LED TV, DVD player, ceainic pentru
prepararea de ceai i cafea, Wi Fi gratuit i un balcon privat cu scaune, cu vedere la mare. 

Camerele de familie ofer  oaspe ilor elegan a i confortul ce caracterizeaz  hotelul Milton, dar ofer
chiar mai mult! Camerele noastre de familie sunt realizate din dou  camere adiacente, care pot primi cu u

urin  pân  la 4 persoane: o camer  dubl  pentru p rin i i o camer  al turat  separat  pentru 
copii echipate cu un al treilea pat sau paturi supraetajate (în cazul în care exist  4 persoane) i un dulap 
suplimentar . Mai mult decât atât, ve i g si un DVD player pentru divertisment întregii familii, un balcon 
privat, fie cu vedere la gr din  sau vedere la mare, halate de baie i papuci pentru adul i, Wi-Fi gratuit 

i fierb tor de ap  pentru ceai i cafea. 

Total persoane 2+2 2+2 2+2

Wi Fi nelimitat

Intrare gratuita  SPA

Halate si papuci de baie

Pat King-size 

Balcon vedere directa la mare

Balcon vedere la gradina

Posibil Paturi Twin 

Apartament cu doua camera separate

40'' Led tv

DVD player

Gratuit Mediaset premium channels

minibar

Aparat de cafea sau ceai

Aer conditionat

Canal Satelit

Baie
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Facilitati /Camere CLASSIC DELUXE FAMILY
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