ADALYA RESORT & SPA
Side, Turcia
Evrenseki Beldesi - Çolaklı - Antalya

Descriere ADALYA RESORT & SPA 5*, Side, Turcia
Hotelul este situat in statiunea Side, la malul marii si aproape de centrul orasului. Construit in 2009, acest hotel ofera
cazare in doua corpuri de 5 etaje. Facilitati camere: Camerele spatioase sunt dotate cu aer conditionat, uscator de par,
minibar si televizor. Facilitati hotel: restaurantul principal, restaurante a la carte si o patiserie, centrul SPA, fitness,
tenis, tenis de masa, sah si diferite sporturi nautice. Plaja privata este cu nisip si amenajata cu sezlonguri si umbrele
de soare. Copii au si ei un loc de joaca si un mini-club. Resortul pune la dispoziția oaspeților plajă privată și piscine în
aer liber cu tobogane pentru copii si o piscina interioara incalzita sezonier. De asemenea, aveti parte de diverse
activități organizate de echipa de animație, asistenta si mini club pentru copii. Centrul Wellness spa pune la dispozitie
o sauna, baie turceasca, sala de masaje terapeutice si de relaxare; adiacent regasiti centrul fitness si zona externa de
relaxare- gradina, terasa si barbeque. Servicii contra cost- salon de frumusete, spalatorie si calcatorie, magazin de
suveniruri. Recepţiea este deschisă nonstop, iar hotelul beneficiaza de lift, acces internet Wi-Fi gratuit în zonele
publice, parcare privată gratuit la proprietate, aer condiţionat si încălzire centralizata. Restaurantul à la carte Tugra
servește preparate alese din bucătăria turcească. Zilnic este oferit un bufet bogat si variat la micul dejun. Patiseria
oferă produse delicioase. De asemenea, există un café bistro, care servește băuturi și gustări pe tot parcursul zilei.
Hotel Website: https://www.adalyaresort.com/
Localizare
Adalya Resort & Spa se află pe malul mării, iar centrul oraşului Manavgat se află la mai puțin de 15 km. Aeroportul din
Antalya este la 65 km distanta de hotel.
Facilitatile hotelului
Resortul pune la dispoziția oaspeților plajă privată și piscine în aer liber cu tobogane pentru copii si o piscina interioara
incalzita sezonier.
De asemenea, aveti parte de diverse activități organizate de echipa de animație, asistenta si mini club pentru copii.
Centrul Wellness spa pune la dispozitie o sauna, baie turceasca, sala de masaje terapeutice si de relaxare; adiacent
regasiti centrul fitness si zona externa de relaxare- gradina, terasa si barbeque.
Servicii contra cost- salon de frumusete, spalatorie si calcatorie, magazin de suveniruri.
Recepţiea este deschisă nonstop, iar hotelul beneficiaza de lift, acces internet Wi-Fi gratuit în zonele publice, parcare
privată gratuit la proprietate, aer condiţionat si încălzire centralizata.
Restaurantul à la carte Tugra servește preparate alese din bucătăria turcească. Zilnic este oferit un bufet bogat si
variat la micul dejun. Patiseria oferă produse delicioase. De asemenea, există un café bistro, care servește băuturi și
gustări pe tot parcursul zilei.
Facilitati camere
Camerele de la Adalya includ TV cu ecran plat, aer condiționat, minibar, seif, seviciu pentru ceai si cafea, balcon/terasa.
Info
***Descrierea are caracter informativ.
Este necesara consultarea site - ului oficial si a fact sheet - ului hotelului.

• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:22)

