Champion Holiday
Village
Kemer, Turcia

Descriere Champion Holiday Village 5*, Kemer, Turcia
Descriere hotel
Champion Holiday Village este localizat direct pe plajă şi se întinde pe o suprafaţă de 42.000 mp. Ultima renovare a
avut loc în anul 2010.

Principalele puncte de atracție
Health Club
Sala de fitness
5 piscine, tobogane acvatice

Regim de masă
All Inclusive:
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-00:00
-Amfiteatru, baie turcească, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, aerobic, tenis de masă, darts, terenuri de
tenis, mini-fotbal, polo pe apă, water gym, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este situat la o distanţă de 7 km de oraşul Goynuk, la 14 km de Kemer, la 45 km de aeroportul din Antalya şi la
25 km de centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie; piscină principală-920 mp, piscină pentru copii-72 mp, piscină cu 2 tobogane acvatice-65 mp, relax pool135 mp, Spa pool-72 mp. Umbrele, şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină; pentru prosoape se
plăteşte garanţie.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - tip bufet; 2 restaurante á la carte, cu specific turcesc şi pescăresc; 3 snack-baruri: Coffee Break,
Midnight Snack, Gozleme; Café Bar, Pool Bar, Garden Bar, Snack Bar, Disco

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, tenis de masă, darts, terenuri de tenis, mini-fotbal, polo pe apă, jocuri în bazin, water gym,
volei pe plajă, scuba diving, jet ski, ski nautic, wakeboard, ringo, banana, plimbări cu barca.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.01.2022 17:39)

Mini Club (deschis în intervalul orar 10:00-12:30 şi 14:30-17:30), mini-disco, animaţii, pătuţ, scaune în restaurant, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Baie turcească, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, aerobic, tenis de masă, darts, terenuri de tenis, minifotbal, polo pe apă, jocuri in bazin, water gym, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Acces internet Wi-Fi, Health Club, 6 săli de masaj, saună, tratamente faciale şi corporale, coafor, sală pentru întâlniri şi
conferinţe, spălătorie, biliard, echipament şi nocturnă teren de tenis, scuba diving, jet ski, ski nautic, wakeboard, ringo,
banana, plimbări cu barca.

Bine de stiut
Restaurant á la carte: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune un total de 244 camere, împărţite astfel: 189 camere standard (cca. 17-28 mp), 2 camere pentru
persoane cu dizabilităţi (cca. 22 mp), 50 suite family (cca. 36-38 mp) şi 3 apartamente (cca. 70 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif (contra cost), aer condiţionat,
balcon/terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-12 ani + Copil 2-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4*02
Plecare: (BAY) 11.06.2022 13:30:00 - (AYT) 11.06.2022 15:30:00
Intoarcere: (AYT) 18.06.2022 16:30:00 - (BAY) 18.06.2022 18:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.01.2022 17:39)

