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Descriere CARINA HOTEL KUSADASI, Kusadasi, Turcia
Hotelul Carina este administrat de o familie şi se află în mijlocul unor grădini amenajate, cu vedere la plaja din
Kuşadası. Hotelul a fost proiectat în stil mediteranean cu un decor rustic și istoric, cu o vedere impresionanta spre
Marea Egee.
Descriere:

O afacere de familie, un hotel cochet, situat in mijlocul unei gradini frumos amenajate, seara va veti
delecta cu muzica veche turceasca si spectacole de jazz. O locatie linistita, cu o incantatoare
vedere panoramica catre plaja orasului Kusadasi.

Localizare:

Centrul statiunii Kusadasi, cu baruri pline de viata si numeroase magazine se afla la mai putin de 1
km de hotel, iar pana la Jade Beach Club sunt doar 300 de metri.

Facilitati hotel:

Oaspetii hotelului Carina au la dispozitie un restaurant cu preparate internationale si specialitati
locale, un bar in aer liber, o piscina exterioara cu terasa, dotata cu sezlonguri, umbrele si prosoape,
WIFI gratuit.

Facilitati camere:

Camerele au stiluri diferite, unele fiind simple si moderne, altele decorate cu mobilier de epoca,
dar toate ofera aceleasi dotari: aer conditionat, telefon, televizor cu ecran plat si canale prin
cablu, cana fierbator pentru prepararea cafelei si a ceaiului, seif, frigider, baie cu dus sau cada,
articole de toaleta gratuite, papuci de casa si uscator de par, terasa sau balcon.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.01.2022 16:46)

