Våra svar på era frågor
Hur långt ifrån havet ligger hotell Excelsior?
Från hotellet är det endast 100m till havet.
Hur långt ifrån centrum ligger hotell Excelsior?
Hotell Excelsior ligger på den centrala Viale Roma, 250m

från den historiska delen av staden, och vägen dit är kantad
av lockande skyltfönster och små barer.
Vad innebär er "helpension"?
Inkluderat i priset per natt är frukost, lunch och middag,
samt fritt tillträde till pool samt hotellets parkering.
Dessutom har varje rum A/C och är utrustade med

kassaskåp. Ej inkluderat är telefon, dryck i matsal samt bar,
samt strandklubben.
Väl framme vill jag ställa ifrån mig bilen men ändå kunna
besöka utflyktsmål i och runt Cervia. Hur gör jag?
Hotell Excelsior har cyklar som hotellets gäster kan
använda för att göra exkursioner i Cervia. Vi påminner även
om att vårt hotell ä centralt beläget, nära såväl
busshållsplats som tågstation, och Cervia har goda
transportförbindelser till kulturella platser som Ravenna
och San Marino. Och bilen, ja den kan du lugnt lämna på

hotellets privata, bevakade parkering.
Kan man äta fisk varje dag?
Vi är ju vid havet, så färsk fisk finns på menyn vare dag. Den
tillagas på alla tänkbara vis och är alltid av bästa kvalitet.
När måste rummen lämnas på avresdagen, och vilken tid
går det bra att anlända?
Rummen lämnas klockan 10.00 på avresdagen, för
städning och förberdelse för anländande gäster. Rummen
kan tillträdas från klockan 12.00 och framåt, och om
möjlighet finns, naturligtvis även tidigare.
Är de angivna priserna per rum eller per person?
Vi har priser för halvpension, helpension samt för enbart
övernattning. Medan de två första priserna avser per
person, är priset för övernattning beroende på enkelrum
eller dubbelrum.

Kan jag koppla upp min dator på internet via hotellets

telefonjack?
Yes, WiFi available in all the Hotel area: inside, outside, in
the rooms and in the swimming pool.

