Club Phaselis Rose
Kemer, Turcia

Descriere Club Phaselis Rose 5*, Kemer, Turcia
Descriere hotel
Club Hotel Phaselis Rose se întinde pe o suprafaţă de 48.000 mp şi este amplasat pe malul Mării Mediterane. Ultima
renovare a avut loc în anul 2014.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit pe întreg domeniul hotelului
Situat în apropierea barurilor, restaurantelor și cluburilor
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultra All Inclusive:
-Mic dejun, prânz și cină - tip bufet
- Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
- Acces internet Wi-Fi, saună, baie turcească, gimnastică, aquagym, step, volei de plajă, mini fotbal, basket, tenis de
masă, boccia, seri tematice, muzică live, program de animație.

Locatia
Hotelul este amplasat în Tekirova, pe plajă, la o distanţă de 15 km de staţiunea Kemer şi la 70 km de aeroportul din
Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip și pietriș; piscină exterioară – 500 mp, piscină Relax cu secțiune pentru copii – 425/ 25 mp, Aqua
Park cu 3 tobogane – 99 mp, piscină interioară – 85 mp, piscină pentru copii la mini club – 17 mp, piscină interioară –
14 mp; Umbrele, şezlonguri, saltele și prosoape gratuite, atât la plajă cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal – tip bufet, 3 restaurante a la carte cu specific turcesc, pescăresc și italian, Food Court, Lobby Bar,
Pool Bar, Relax Pool Bar, Rose Patisserie, Vitamin Bar, Mi Casa Bar, Disco Bar, Beach Bar.

Sport și relaxare
Centru Wellness & Spa (masaje, jacuzzi), coafor, saună, baie turcească, gimnastică, aquagym, step, bowling, biliard,
karaoke, mini fotbal, basket, tenis de masă, boccia, seri tematice, muzică live, program de animație.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.01.2022 00:05)

Rosy Kids Club (în intervalul 10:00-00:00)
Activități: vânătoare de comori, pictură pe față, mini golf, mini boccia, mini darts, mini gimnastică, mini step, spațiu de
joacă, mini disco, petreceri tematice, program de animație.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, saună, baie turcească, gimnastică, aquagym, step, volei de plajă, mini fotbal, basket, tenis de
masă, boccia, seri tematice, muzică live, program de animație.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa (masaje, jacuzzi), coafor, bowling, biliard, karaoke, serviciii de spalătorie, închiriere maşini.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 503 camere, împărțite astfel: 287 camere standard cu vedere la grădină(cca. 23
mp), 187 camere Deluxe cu vedere la grădină(cca. 25 mp), 11 camere familiale (cca. 51 mp), 13 camere
familiale Deluxe cu vedere la grădină (cca. 73 mp) și 5 camere pentru persoanele pentru dizabilități (cca. 23
mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/ duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar, seif, aer
condiţionat, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1501
Plecare: (CLJ) 03.07.2022 07:30:00 - (AYT) 03.07.2022 09:30:00
Intoarcere: (AYT) 10.07.2022 16:30:00 - (CLJ) 10.07.2022 18:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.01.2022 00:05)

