Crystal Sunrise Queen
Luxury Resort & Spa
Side, Turcia

Descriere Crystal Sunrise Queen Luxury Resort & Spa 5*, Side, Turcia
Descriere hotel
Hotelul a fost inaugurat în anul 1997 și se întinde pe o suprafață de 50.000 mp. Hotelul a fost renovat complet în anul
2014.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultimate All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte o dată pe sejur cu rezervare în prealabil – excepție „L`Aspendos”
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale în intervalul 10:00 – 24:00
Mini-bar alimentat zilnic cu băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness, aqua-gym,
aerobic, stretching, polo pe apă, cinema, tenis de masă, darts, boccia, squash, 6 terenuri de tenis, teren de basket,
volei pe plajă
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 65 km de Aeroportul din Antalya și la 70 km de centrul orașului.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, lungime: 150 metri; piscină Family – 303 mp, piscină pentru copii – 94 mp, Aqua Park cu 5
tobogane – 140 mp, piscină Adults Only – 180 mp, piscină Activity – 350 mp, piscină interioară – 246 mp; Șezlonguri,
saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal „Panorama” tip bufet, Restaurant „Waterfall” tip bufet pentru masa de prânz, Kids Kingdom
Snack, „Phaselis” Snack Restaurant, Waffle Corner, Gozleme – patiserie cu produse tradiționale;
Restaurante a la carte cu specific: „Halikarnas” pescăresc, „Ehl-I Keyf” turcesc, „L`Aspendos” italian, „La Casita
Mexicana” mexican;
Baruri: Lobby Bar, Sunset View Bar, „Crystal” Bar, „Crystal Cruise” Beach Bar, Side Pool Bar, „Amphi” Bar, Disco.

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2022 09:45)

Centru SPA: masaje, tratamente faciale și corporale, coafor, saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness, aquagym, aerobic, stretching, polo pe apă, cinema, tenis de masă, darts, boccia, squash, 6 terenuri de tenis, teren de
basket, volei pe plajă, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Snack restaurant, piscină.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, saună, baie turcească, baie cu aburi, sală de fitness, aqua-gym,
aerobic, stretching, polo pe apă, cinema, tenis de masă, darts, boccia, squash, 6 terenuri de tenis, teren de basket,
volei pe plajă.

Facilități contra cost
Centru SPA: masaje, tratamente faciale și corporale, coafor; nocturnă și echipament teren de tenis, servicii medicale,
servicii de spălătorie, magazine, sporturi nautice.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de cameră:
230 camere Standard – cca. 22 mp, pat dublu sau două paturi twin și un pat twin;
66 camere Standard cu terasă – cca. 25 mp, pat dublu sau două paturi twin și un pat twin;
55 camere Deluxe cu terasă – cca. 28 mp, pat dublu sau două paturi twin;
137 camere Familiale – cca. 35-42 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin;
18 Suite – cca. 42 mp, dormitor cu pat dublu, living cu canapea;
8 Suite Queen – cca. 37-42 mp, dormitor cu pat dublu, living cu canapea.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon, facilități ceai / cafea,
balcon.

Informatii camera curenta: Copil 2-7 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4*01
Plecare: (TGM) 04.09.2022 13:30:00 - (AYT) 04.09.2022 15:30:00
Intoarcere: (AYT) 11.09.2022 16:30:00 - (TGM) 11.09.2022 18:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2022 09:45)

