Adalya Art Side
Side, Turcia

Descriere Adalya Art Side 5*, Side, Turcia
Descriere hotel
Adalya Art Side este un hotel de cinci stele situat în stațiunea Side și se întinde pe o suprafață de 27.000 mp.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Aqua Park cu 6 tobogane
Centru SPA
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte, o dată pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare în ziua sosirii
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, baie turcească, saună, step, aerobic, aquagym, șah, tenis de masă, darts, boccia, bibliotecă, teren de squash, teren de tenis, volei pe plajă, program de
animație, petreceri tematice
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 15 km de centrul stațiunii Manavgat și la 60 km de Aeroportul din Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip și pietriș, lungime: 100 metri, distincția „Blue Flag”; Aqua Park cu 6 tobogane – 143 mp; Piscină
exterioară – 1.800 mp, piscină pentru copii – 30 mp, piscină interioară – 226 mp; Șezlonguri, saltele, umbrele și
prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Sultan”, Pool Snack Bar, Beach Snack Bar, Patiserie;
Restaurante a la carte: „Divan”, „Garda”, „Zhen Guen”, „Fish”;
Baruri: Lobby Bar, Amphi Bar, Beach Bar, Pool Bar, Disco Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA: masaje, coafor, salon de înfrumusețare, sală de fitness, baie turcească, saună, step, aerobic, aqua-gym,
jocuri video, șah, biliard, foosball, bowling, tenis de masă, darts, boccia, bibliotecă, teren de squash, teren de tenis,
volei pe plajă, program de animație, petreceri tematice, plimbări cu jeep-ul, închiriere mașini, închiriere biciclete,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:05)

sporturi nautice: canoe, wind surf, plimbări cu barca.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), mini-disco, pătuț.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, baie turcească, saună, step, aerobic, aqua-gym, șah,
tenis de masă, darts, boccia, bibliotecă, teren de squash, teren de tenis, volei pe plajă, program de animație, petreceri
tematice.

Facilități contra cost
Centru SPA: masaje, coafor, salon de înfrumusețare; biliard, foosball, bowling, jocuri video, fotograf, săli de conferință,
magazine, servicii medicale, servicii de spălătorie, nocturnă teren de tenis, plimbări cu jeep-ul, închiriere mașini,
închiriere biciclete, sporturi nautice: canoe, wind surf, plimbări cu barca.

Bine de stiut
Hotelul dispune de camere pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 417 camere, distribuite astfel:
Camere Economy – cca. 57 mp, pat dublu, fără balcon;
Camere Standard – cca. 29 mp, pat dublu, pat twin și canapea;
Camere Familiale - cca. 57 mp, o cameră pat dublu și două paturi twin;
Camere cu pat supra-etajat – cca. 32 mp, pat dublu și un pat supra-etajat;
Suite – cca. 57 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif (contra cost), mini-bar, TV, telefon, facilități
ceai / cafea, balcon.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 25.06.2023 06:00:00 - (AYT) 25.06.2023 07:45:00
Intoarcere: (AYT) 02.07.2023 14:35:00 - (CLJ) 02.07.2023 16:25:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:05)

