ASENA HOTEL
Kusadasi, Incekum
KADıNLARDENIZI MH, 09400

Descriere ASENA HOTEL 3*, Kusadasi, Incekum
Asena Hotel este o proprietate de 3 stele situată în Kusadasi care oferă camere cu vedere la mare, un restaurant, o
piscină în aer liber și o terasă cu șezlonguri și umbrele de soare. Proprietatea are servicii de recepție cu program non stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice.
Oaspeții au la dispoziție serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse băuturi. În camere există baie cu
duș ce are în dotare foehn și articole de toaletă gratuite. Unele camere au balcon cu vedere la mare, unde oaspeții pot
admira apusul sau răsăritul soarelui. Camerele confortabile de la Asena Hotel au pardoseală de gresie/ marmură, aer
condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif. Oaspeții au acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră
se face zilnic. Toate camerele spațioase de la Asena Hotel au zonă de relaxare. Proprietatea oferă camere pentru
nefumători.
Asena Hotel pune la dispoziția oaspeților un restaurant. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe
terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la bar.
În cadrul proprietatății există piscină în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze. Aceasta este
prevăzută cu șezlonguri confortabile, prosoape și umbrele de soare. Proprietatea are o piscină care oferă o vedere
panoramică asupra întregii zone
Oaspeții își pot petrece timpul liber jucând tenis de masă.
Copiii se pot distra la piscina special amenajată pentru ei.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind un lift și o cameră pentru bagaje. Printre alte servicii se regăsesc schimb
valutar și serviciul de spălătorie.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Samos, situat la o distanță de 34 km. La cerere proprietatea
organizează transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Asena Hotel sunt: Kusadasi Bus Terminal - 1,5 km, Kusadasi Bars Street - 2,0 km,
Kusadasi Grand Bazaar - 2,0 km.
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