CRYSTAL TAT BEACH
GOLF RESORT & SPA
Uckum Tepesi Mevkii, Turkey
BELEK / UCKUM

Descriere CRYSTAL TAT BEACH GOLF RESORT & SPA 5*, Uckum Tepesi Mevkii,
Turkey
Hotelul Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa este un loc ideal pentru familiile care doresc sa aiba parte de vacante cu
adevarat relaxante. Hotelul este situat la 35 km de aeroportul Antalya, la 45 km de centrul orasului Antalya, la 5 km de
localitatea Kadriye, pe malul marii. Acesta se intinde pe o suprafata totala este de 101 000 m2, ultima renovare a avut
loc in anul 2012. Facilitati hotel: restaurant principal, 4 restaurante a la carte (turcesc, pescaresc, italian, mexican) 5
baruri, piscina exterioara, piscina interioara, 4 tobogane, cabinet medical, centru SPA, coafor lant de magazine,
spalatorie, curatatorie chimica, sala de conferint, internet cafe.Alte facilitati: baie turceasca, sauna, baie cu aburi,
jacuzzi, sala de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plaja, baschet, 5 terenuri de tenis, tenis de masa, darts, bocce,
animatie discoteca. Facilitati camere: Oaspetii acestui hotel vor avea camere frumos mobilate si utilate cu facilitati si
servicii: baie cu dus, foehn, aer conditionat, centralizat, televizor, telefon, minibar, seif (gratuit), room service (24 ore,
contra cost). Facilitati pentru copii: piscina, loc de joaca, miniclub (4-12 ani). ***Descrierea are caracter informativ.
Este necesara consultarea site - ului oficial si a fact sheet - ului hotelului. Site oficial hotel:
https://www.crystalhotels.com.tr/en-US/pages/otellerimiz/crystal-tat-beach-golf-resort
Hotel Website: https://www.crystalhotels.com.tr/en-US/pages/otellerimiz/crystal-tat-beach-golf-resort
Descriere hotel
Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa face parte din categoria hotelurilor de cinci stele, situat în stațiunea Belek și
beneficiază de are un peisaj remarcabil. Cu plaja sa de nisip, piscine de diferite dimensiuni și un Aquapark este un
paradis de vacanță pentru familiile cu copii. Complexul dispune de un teren de golf cu 27 de găuri, dar și alte facilități
potrivite tuturor oaspeților.
Principalele puncte de atracție
Hotel eco-friendly
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului
Shuttle bus către „Titanic Golf”
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 restaurantele cu specific
mexican și pescăresc
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, baie turcească, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness,
polo pe apă, aqua-gym, tenis de masă, darts, boccia, 5 terenuri de tenis, teren de basket, volei pe plajă,
shuttle bus către „Titanic Golf”, program de animație, muzică live
Locatia

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:19)

Hotelul este amplasat la o distanță de 35 km de Aeroportul din Antalya și la 45 km de centrul orașului Antalya.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, lungime: 300 metri; Piscină principală – 1.440 mp, piscină „Cobra” – 80 mp, piscină interioară –
152 mp, tobogane; Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite atât la plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet, Snack Restaurant, Sultan Restaurant – Bistro, Gozleme – patiserie cu produse
tradiționale, Patiserie;
Restaurante a la carte cu specific: mexican, pescăresc, italian, barbeque, turcesc;
Baruri: Lobby Lounge Bar, Teracce Bar, Pool Bar, Golf Bar, Disco Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA: tratamente faciale și corporale, salon de înfrumusețare, masaje, coafor, baie turcească, saună, baie cu
aburi, jacuzzi, sală de fitness, polo pe apă, aqua-gym; jocuri video, tenis de masă, biliard, darts, boccia, 5 terenuri de
tenis, teren de basket, volei pe plajă, teren de golf, program de animație, muzică live, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, Aqua Park, piscină interioară, meniu în
restaurant, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, baie turcească, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, polo pe
apă, aqua-gym, tenis de masă, darts, boccia, 5 terenuri de tenis, teren de basket, volei pe plajă, shuttle bus către
„Titanic Golf”, program de animație, muzică live.

Facilități contra cost
Centru SPA: tratamente faciale și corporale, salon de înfrumusețare, masaje, coafor; jocuri video, biliard, servicii
medicale, servicii de spălătorie, echipament teren de tenis, teren de golf, închiriere mașini, magazine, sporturi nautice.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul este compus din trei clădiri a câte cinci etaje și dispune de următoarele tipuri de cameră:
413 camere Standard – cca. 23 mp, pat dublu sau două paturi twin și un pat twin;
44 camere Familiale – cca. 31 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin;
46 camere Standard cu pat supra-etajat – cca. 23-28 mp, pat dublu, un pat twin și un pat supra-etajat.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon, acces internet Wi-Fi,
camere fumători / nefumători, balcon / terasă.

• 20% avans la inscriere; • Diferenta se achita cu pana la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:19)

